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Informace o projektu 

 

 Projekt „Komplexní analýza sociálně ekonomických podmínek života ve stáří“ 

byl zadán  Ministerstvem práce a sociálních věcí na rok 2002 v souvislosti 

s přípravou Národního programu přípravy na stárnutí na období let 2003-2007. 

Projekt nezahrnuje celé široké spektrum témat, jaké obsahuje Národní program, ale 

všechny jeho stěžejní oblasti. Mezi ně patří zdraví seniorů a zdravotní péče, 

zabezpečení služeb sociální péče, vývoj ekonomické aktivity seniorů a přechod mezi 

produktivní a poproduktivní životní fází, materiální základ života seniorů se 

zaměřením na příjmovou situaci a bydlení, sociálně patologické jevy v jejich životě  

jako osamělost a zneužívání. 

 Cílem projektu je analyzovat různé stránky sociálně ekonomických podmínek 

života starší generace a poukázat na stěžejní oblasti žádoucí společenské intervence 

ve prospěch zkvalitnění těchto podmínek. Za tím účelem jsme se snažili získat široké 

spektrum pohledů jak s ohledem na různorodost témat, tak s využitím spolupráce 

expertů různého profesního zaměření. Součástí projektu bylo zhodnocení stávající 

praxe  a perspektivních možností rozmanitých aktérů při podpoře aktivního stáří a 

snižování rizikových faktorů stárnutí. Konečným cílem je upozornit na možné priority 

při koncipování politiky státu ve vztahu k seniorům a navrhnout  praktické postupy a 

řešení. Zkušenosti z empirického výzkumu a práce s dostupnými statistickými daty 

mají být podkladem pro periodický monitoring základních životních podmínek a 

životní úrovně seniorů. Datový základ pro jednotlivé oblasti je velmi nesourodý co do 

kvality a rozsahu. Rozšířit ho alespoň v oblasti „měkkých“ dat byl jeden z úkolů 

projektu. Návrhy na doplnění statistických  údajů jsou součástí shrnutí a závěrů 

v jednotlivých částech.  

 Práce na projektu sestávaly ze tří částí: 1. úvodní anketa mezi experty s cílem  

specifikace hlavních okruhů problémů včetně možných způsobů jejich řešení a 

shromáždění námětů na zaměření výzkumu starší populace; 2. studie na vybraná 

stěžejní témata, zpracované odborníky volně podle rámcové osnovy; 3. realizace 

reprezentativního empirického šetření osob ve věku 60 a více let se zaměřením na 

jejich životní podmínky a jejich percepci (v dalším textu je pro toto šetření používána 

zkratka „ZS2002“). Výsledky druhé a třetí části jsou součástí komplexu výstupů 

z prací na projektu. Anketa byla využita při tvorbě dotazníku pro šetření, při 

formulování požadavků na expertní studie, při zpracování a interpretaci podkladů 
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získaných v šetření a odborných studiích a při formulování návrhů na další postup 

v realizaci politiky státu vůči seniorským generacím a v programu přípravy na stáří. 

 Koncepci zpracování projektu vypracovali Petr Víšek z MPSV a Věra 

Kuchařová z VÚPSV, která dále zpracovala zprávu z empirického šetření a 

závěrečnou zprávu z výzkumu. Na projektu spolupracovali další pracovníci VÚPSV, 

především Ladislav Rabušic a Lucie Ehrenbergerová z brněnské pobočky 

Výzkumného ústavu,  dále byly využity nepublikované práce, zkušenosti a náměty 

Jitky Veselé. Poděkování patří všem expertům – autorům studií. Na technických 

pracích se podílely Vítězslava Magerská a Marie Kořánová z VÚPSV.  

Součástí výstupů z projektu je tato závěrečná zpráva, která je souhrnem 

hlavních poznatků, námětů a hypotéz získaných při práci na projektu. Nezahrnuje 

vše, co obsahují studie odborníků k jednotlivým tématům a zpráva z výzkumu. Pro 

pochopení nebo seznámení se s problematikou seniorů, stáří a stárnutí je nutno číst i 

zmíněné studie. Pokud se tento text odvolává přímo na tyto studie, uvádí se 

v závorce (na rozdíl od citací jiných zdrojů) pouze autor studie. 
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Úvod 

Jedním z nejmarkantnějších rysů demografického vývoje vyspělých 

společností, včetně České republiky, je demografické stárnutí, tj. růst podílu 

nejstarších generací v populaci státu. Sociální konotace tohoto procesu jsou 

podstatně složitější a diferencovanější. Z demografického hlediska se jedná o 

početní nárůst generací seniorů v důsledku prodlužování střední délky života, který 

ve spojení s poklesem porodnosti vede ke změně věkové struktury populace ve 

prospěch nejvyšších věkových kohort. Jeho měřítka jako je index stáří a index 

závislosti se v naší společnosti zatím neměnily dramaticky (viz dále tabulka 1), ale 

prognózy očekávají výraznější změny v blízké budoucnosti. Poukazují tak na nutnost 

vyššího zájmu o stárnutí nejen ze strany odborníků v příslušných oborech, ale celé 

společnosti (vždyť se dříve nebo později bude týkat každého) a jmenovitě orgánů 

státní správy a samosprávy1. Přitom je třeba zdůraznit, že oproti převládajícímu 

pojímání populačního stárnutí jako svým způsobem hrozby pro společnost a pro 

různé stránky společenského života  jde ve skutečnosti o proces mnohostranný, 

který je jak pozitivním výsledkem kulturního a společensko-ekonomického vývoje, tak 

procesem formulujícím kvalitativně nové úkoly nejen decizním orgánům státní správy  

a dalším aktérům, ale fakticky každému jednotlivci. Proces demografického stárnutí 

se přes jisté “zpoždění” proti jiným státům jeví i v ČR jako nevyhnutelný. Hloubku 

jeho sociálních a ekonomických dopadů však je možné ovlivnit, budou-li dostatečně 

předvídány. 

 K poznání rozmanitých stránek procesu demografického stárnutí za současné 

situace a jejich předpokládaného vývoje v blízké budoucnosti má přispět projekt, 

jehož  výsledky jsou prezentovány ve třech částech. Tato souhrnná zpráva, jež je 

jednou z nich, předkládá celkové výsledky a nástin změn, ke kterým došlo 

v uplynulých více než deseti letech. Konkrétněji se k vybraným tématům stáří a 

stárnutí vyjadřují odborné studie v části druhé, mapující různé oblasti sociálně 

ekonomických podmínek života seniorů. Analogické oblasti nahlíženy z pohledu 

samotných seniorů sleduje část třetí - zpráva z empirického šetření seniorské 

populace (Život ve stáří).  

Projekt se zaměřuje na popis a analýzu života seniorů z různých aspektů se 

záměrem poukázat nejen na ta místa v jejich životě, která vyžadují podporu a pomoc, 

                                                 
1 Zamyšlení na toto téma viz: Purkrábek M., Veřejný zájem a stárnutí. In: Zdravotní politika a 
ekonomika, sborník IZPE, 2001, č. 4 
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ale i na pozitivní stránky jejich životních podmínek. Vycházíme z koncepce aktivního 

stáří obsažené v řadě mezinárodních dokumentů, zejména v Montrealské deklaraci 

z roku 1999 a v Mezinárodním akčním plánu pro problematiku stárnutí z roku 2002. 

Podrobně mezinárodní i národní dokumenty k problematice stáří a populačního 

stárnutí z posledních let popisuje a hodnotí studie A.Zvoníkové. 

 

Tabulka 1 Charakteristiky věkové skladby a stárnutí populace  
        v letech 1991-2000 

Podíl osob ve 
věku (%): 

Index závislosti 
 Rok  

60-64 65+ 

Průměrný 
věk 

Index 
stáří* 

I** II*** 

Index 
ekonomického 

zatížení**** 
1991 5,2 12,6 36,3 84,4 34,6 29,2 63,8 
1993 5,1 12,9 36,6 89,8 32,2 29,0 61,2 
1995 4,9 13,1 37,0 95,4 29,8 28,5 58,3 
1997 4,5 13,5 37,6 100,8 27,9 28,1 56,0 
1999 4,4 13,7 38,2 106,4 26,3 27,9 54,2 
2000 4,4 13,8 38,5 109,7 25,5 27,9 53,4 
Pramen: Populační vývoj České republiky 2001, PřF UK Praha 2002 
* počet osob ve věku 60+ na 100 dětí ve věku 0-14 let 
** počet dětí ve věku 0-14 let na 100 osob ve věku 15-59 let 
*** počet osob ve věku 60+ let na 100 osob ve věku 15-59 let 
**** počet dětí ve věku 0-14 let  a počet osob ve věku 60+ let na 100 osob ve věku 15-59 let 
 

 

Stručně o demografické situaci 

Jak je zřejmé z tabulky 1, docházelo během 90. let k relativnímu stárnutí 

populace především v důsledku poklesu porodnosti, a tím snižování podílu 

obyvatelstva ve věku 0-14 let (v letech 1991-2001 z 20,6 % na 16,2 %, což je po 

několik let méně než v průměru zemí EU1).  

Podíl nejstarších obyvatel se za stejnou dobu zvýšil jen mírně, ale očekáván je 

jeho zrychlený nárůst. Zatím není poměr počtu osob v produktivním věku k ostatním 

věkovým kohortám nijak krizový (viz graf 1). Postupně bude proces stárnutí populace 

více posilován jednak zvyšováním průměrného věku dožití (poklesem úmrtnosti), a 

jednak větší početností věkových kohort osob dosahujících v tomto a příštích 

desetiletích důchodového věku, což je důsledek rozdílů v početnosti populačních 

ročníků. Zlepšení úmrtnostních poměrů lze  připsat prosazování zdravějšího způsobu 

života i zlepšování kvality zdravotní péče a životního prostředí. Struktura úmrtí podle 

příčin smrti se však v posledním desetiletí změnila nepatrně, takže v tomto ohledu se 

                                                 
1 Vývoj obyvatelstva ČR v roce 1999, ČSÚ 2000, s. 7 
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zdravotní stav české populace zásadním způsobem nemění. Ke zvýšení naděje 

dožití přispívá především snižování intenzity úmrtnosti starších věkových skupin1 

(zejména ve věku 55-84 let u obou pohlaví) doprovázené zmírňováním rozdílů mezi 

vyšší úmrtností mužů a nižší u žen. Tyto rozdíly jsou přesto výrazné, ve věkové 

kohortě 20-29 let více jak trojnásobné (procento úmrtnosti mužů 1,1 proti 0,3 % u 

žen).  

 

Graf 1: Ukazatele strárnutí obyvatelstva v letech 1990-2000
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Relativní počet obyvatel v produktivním věku je v současné době poměrně 

vysoký (65,4 % populace je v r. 2001 ve věku 15-59 let), protože se v něm nacházejí 

dvě početné generace – lidé narození v letech 1946-1960 a 1973-1979. Přechodem 

první z nich do poproduktivního věku a snižováním početnosti mladších věkových 

kohort se věková struktura bude měnit ve prospěch podílu staršího obyvatelstva. 

V roce 2001 tvořily osoby starší 60 let 18,4 % populace, prognóza na rok 2030 již 

hovoří o podílu ve výši 29,7-30,6 %2 nebo 33 % /Populační vývoj … PřF UK 2001/. 

Nadále poroste podíl starších seniorů, což už ale budou lidé s převážně 

odlišnou vzdělanostní úrovní, jinými potřebami a stylem života oproti předchozím 

seniorským generacím. Lze také předpokládat, že v nejstarších kohortách budou lidé 

s lepším zdravotním stavem oproti minulosti (podaří-li se pokračovat v procesu 

zkvalitňování zdraví populace a prosazování zdravého stylu života). Na druhé straně 

                                                 
1 Dále klesaly už dlouhodobě příznivější ukazatelé kojenecké a novorozenecké úmrtnosti, a to u 
kojenecké úmrtnosti v letech 1991-1.pol. 2001 z 1,0 na 0,37 %. Tímto indikátorem se ČR zařazuje 
k nejvyspělejším evropským zemím. 
2 Projekce obyvatelstva ČR do roku 2030, ČSÚ, 2000 
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mohou ovšem existovat skupiny starších lidí s horším zdravotním stavem v důsledku 

civilizačních chorob nebo špatného životního prostředí v některých regionech. 

Prodlužování lidského věku (viz tabulka 2) ovlivní očekávaný růst nároků na 

zdravotní systém v každém případě. Bude nutná péče zejména o početně rostoucí 

nejstarší obyvatele (např. starší než 85 či 90 let), ale i preventivní péče o střední a 

mladší generaci. 

 

Tabulka 2: Naděje dožití při narození a ve věku 65 let v letech 1980-2030  
Rok Naděje dožití při narození Naděje dožití ve věku 65 let 
 muži ženy muži Ženy 
1980 66,8 73,9 11,5 14,6 
1990 67,5 76,0 11,8 15,6 
1995 70,0 76,6 12,7 16,2 
2000 71,6 78,3 13,7 17,1 
2010* 73,7 80,5 - - 
2030 75,2 81,5 - - 
* prognóza 
Pramen: Vývoj obyvatelstva v České republice v roce 1999. 2000. Praha: ČSÚ; Kretzmerová T., Vývoj 
obyvatelstva České republiky v roce 2000. Demografie, č. 3, 2001; Projekce obyvatelstva České 
republiky do roku 2030, 1999. Praha: ČSÚ, s. 2 
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Tabulka 3: Vývoj věkové struktury obyvatelstva v 90. letech a prognoza do r. 2030  
Věková skupina 

0-14 15-59 60 a více Rok 
Obyvatelstvo celkem - absolutně 

1990 2 193 682 6 334 754 1 835 688 
2000 1 664 434 6 706 893 1 895 219 
2001* 1 664 987 6 734 778 1 891 446 
2010** 1 400 104 6 441 702 2 401 724 
2020** 1 380 387 5 917 997 2 799 644 
2030** 1 201 543 5 527 169 2 962 473 
 Obyvatelstvo celkem - % 
1990 21,2 61,1 17,7 
2000 16,3 65,3 18,4 
2001* 16,2 65,4 18,4 
2010** 13,7 62,9 23,4 
2020** 13,7 58,6 27,7 
2030** 12,4 57,0 30,6 
 Muži - absolutně 
1990 1 122 792 3 184 087 729 993 
2000 853 867 3 376 152 766 712 
2001* 854 211 3 394 937 765 478 
2010** 719 006 3 256 063 1 016 185 
2020** 709 069 2 997 552 1 219 070 
2030** 617 247 2 797 646 1 305 460 
 Muži - % 
1990 22,3 63,2 14,5 
2000 17,1 67,6 15,3 
2001* 17,0 67,7 15,3 
2010** 14,4 65,2 20,4 
2020** 14,4 60,9 24,7 
2030** 13,1 59,3 27,6 
 Ženy – absolutně 
1990 1 070 890 3 150 667 1 105 695 
2000 810 567 3 330 741 1 128 507 
2001* 810 776 3 339 841 1 125 968 
2010** 681 098 3 185 639 1 385 539 
2020** 671 318 2 920 445 1 580 574 
2030** 584 296 2 729 523 1 657 013 
 Ženy - % 
1990 20,1 59,1 20,8 
2000 15,4 63,2 21,4 
2001* 15,4 63,3 21,3 
2010** 13,0 60,6 26,4 
2020** 13,0 56,5 30,5 
2030** 11,8 54,9 33,3 
* data Sčítání lidu, domů a bytů 2001 
** prognoza Českého statistického úřadu z r. 1999: střední ze tří variant 
Prameny: Vývoj obyvatelstva ČR v roce 1999. 2000. Praha: ČSÚ; Projekce obyvatelstva České 
republiky do roku 2030, 1999. Praha: ČSÚ; www.czso.cz/ :8005/sldbr-win 
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Jak chápat stáří? 

Definovat stáří není nijak jednoduché. Jenže pro výzkum i praxi je třeba 

vytvořit alespoň jeho pracovní definice. Nejčastější je snaha vymezení stárnutí a jeho 

etap podle věku, protože je funkční a operacionální. Základní a zcela oprávněnou 

námitkou proti takovému definování stáří je to, že jde o individuálně diferencovaný a 

subjektivně podmíněný proces postupných změn v atributech individuálního života.  

 Podle Světové zdravotnické organizace je počátek "skutečného" stáří 

stanoven na 75 let věku, zatímco věk 60-74 let je chápán jako rané stáří. Etapy stáří 

pak jsou vymezeny takto: 

60 – 74 let – počínající stáří 

75 – 89 let – vlastní stáří 

90 let a více – dlouhověkost. 

Podle výsledků empirického šetření ZS2002, které bylo provedeno jako součást 

tohoto projektu, odpovídá věk okolo 75 let skutečnému počátku změn ve vnímání 

zdravotního stavu, vlastních sil a životních podmínek, změn potřeb a typů aktivit i 

změn dalších okolností individuálního života, což nepochybně odráží skutečnou 

proměnu zdravotního a psychického stavu, a tím míry nezávislosti (soběstačnosti) 

osob v tomto věku.  

 Jinou možností definice stáří je stanovení jeho „věcného“ pojetí, jeho znaků, 

sociologické určení toho, co je jeho specifikem. To je nutná součást pochopení toho, 

jak se má společnost a jednotliví zainteresovaní aktéři stavět k problémům stáří, kdy 

a jaké formy společenské pomoci či podpory staří lidé potřebují, jak interpretovat 

subjektivní prožívání stáří atd. Zde můžeme rozlišit krajní roviny názorů na stáří: 

jednak vnímání stárnutí jako procesu zániku, úpadku a rostoucí závislosti, a jednak 

názory, že stárnutím člověk nabývá postavení zasloužilého, zkušeného a váženého 

člena rodiny (společenství). Oba krajní názory ilustrují historickou a kulturní 

podmíněnost běžného vnímání stáří.  Pro vyloučení případných nedorozumění je 

vhodné připomenout změny v používání pojmu senior. Dnes se v odborné literatuře 

(a též v těchto textech) používá běžně pro zcela neutrální označení staršího člověka, 

zatímco současně přetrvává povědomí, že termín senior označuje zasloužilého a 

uznávaného člena se specifickým postavením v rámci daného společenství. 

Chápání stáří a přístup ke starším lidem v běžném životě se historicky mění.  

Cosi jako pokles hodnoty stáří v posledních desetiletích je součástí modernizačních 

procesů, orientace na výkon a produkci, příp. na úspěch, dynamiky společenských a 
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technologických změn atd. Současně je projevem jistého „nedorozumění“, protože do 

značné míry vychází z mýtů, že stáří obecně přináší individuální a společenské 

problémy a omezuje rozvojové možnosti společnosti. Takové pojímání stáří pak 

má negativní dopady nejen na starší generace, ale i na ty mladší a nejmladší. Jak 

připomíná ve své studii Rabušic, ve světě již pochopili, že stárnutí je společenskou 

výzvou a projevem vyspělosti společnosti. Důležitou součástí žádoucích změn 

v přístupu ke stáří a starším spoluobčanům v době populačního stárnutí bude  mj. 

změna ve vnímání stáří a postavení seniorů, v postojích ke starým lidem jako 

jednotlivcům a jako společenské kategorii. To je i nutnou podmínkou prevence 

hrozby sociálního vyloučení byť jen některých skupin starších lidí. Aktuálním 

tématem se dnes stává přechod od pečovatelského vztahu vůči seniorům ke vztahu 

partnerskému, k zabezpečování podmínek pro aktivní stáří,  tzn. pro plnoprávný podíl 

seniorů na životě společnosti jejich aktivním zapojením v různých oblastech, pro 

využití jejich specifického (třeba i zbytkového) potenciálu. 

V souvislosti s hodnocením dnešního pojetí stárnutí se můžeme ptát také na 

dopady stárnutí na ohrožení seniorů sociálním vyloučením ve společnosti 

orientované silně na mládí nebo na to, zda se máme obávat vyostření konfliktu 

generací. Rozvoj informatizace, nových technologií a nového stylu života zvyšuje 

pomyslnou vzdálenost mezi generacemi a může komplikovat vzájemnou komunikaci, 

nebo také podlamovat dřívější společenskou prestiž starších osob. S měnící se 

věkovou strukturou se mění také voličská základna, a to ovlivní nepochybně pozice 

politických stran a budoucích vlád. Přesto lze počítat spíše s postupným mírným 

překonáváním generačních konfliktů, a to především proto, že generační rozdíly 

v sociálním postavení mezi mladší, mladší střední i starší střední generací se 

v nedávné minulosti spolu s odstraněním „generačních zátek“, typických pro 

totalitární uspořádání, spíše vyrovnaly. 

 Nutnou podmínkou aktivního pojímání stáří je respektování jedné ze 

základních charakteristik seniorské populace, kterou je její heterogenita, založená 

nejen na procesech individuálního stárnutí, ale také na tom, že jednotlivé generace 

vstupující do životní etapy stáří se liší předchozím vývojem, a tedy strukturou 

dosaženého vzdělání, minulými aktivitami a životními zkušenostmi. Vliv mají i změny 

společensko historického kontextu života různých generací seniorů. Vzhledem 

k tomu, že při přijetí 60 let jako hranice počínajícího stárnutí zahrnují seniorské 

generace populaci, v níž nejstarší členové mohou být až o 40 let starší než ti 
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nejmladší, jsou tyto generace nestejnorodé kromě věku také z hlediska mnohých 

charakteristik demografických (vzdělání, pohlaví v souvislosti s věkem, migrační 

minulost), sociálních (minulé socioprofesní postavení, mocenské postavení, sociální 

kontakty, politická příslušnost, náboženství atd.) a individuálních (individuální 

biografie, fyzické a psychické síly či vyčerpanost, vzdělanostní kapitál, rodinné 

zázemí aj.). 

 Podívejme se stručně na některé diferenciační faktory.  

 

 

Struktura seniorské populace 

 

 S prodlužováním lidského věku se přirozeně mění věková struktura osob 

šedesátiletých a starších (tabulka 4). Zatímco v roce 1991 mezi nimi převažovali lidé 

v nejmladších věkových skupinách 60 až 64 a 65-69 let s jejich podílem 29 a 27 %,  

v roce 1995 jich bylo 27 a 26 %, tak  do roku 2000 se vyrovnával podíl ve třech 

nejnižších věkových skupinách, tj. až do skupiny 70-74 let, s podíly 24, 24 a 22 %. 

Podíl lidí ve věku 85 let a více se zvyšoval ve stejném období ze 4,5% na 6,7 %, 

přitom podíl takto starých mužů vzrostl o 1,8 p.b. na 4,5 %, zatímco podíl takto 

starých žen se zvýšil o 2,4 p.b. na 8,0 %. 

 To jsou zatím nevelké posuny, ale očekávaný další vývoj celkem přirozeně 

vede především k formulaci odhadů budoucí potřeby lékařské a sociální péče. Podíl 

lidí s oslabeným zdravím a omezenou soběstačností není ovšem tak úměrný nárůstu 

podílu nejstarších seniorů, jak to předpovídají pesimistické odhady budoucích potřeb 

a nákladů lékařských a sociálních služeb. 

 Růst početnosti a zastoupení nejstarších seniorů nicméně povede k nárůstu 

potřeby jak terénní, tak ústavní péče, jejíž doba poskytování jednotlivci se v průměru 

prodlouží (srv. Pavlovičová 2001, s. 28). Při dalším růstu počtu osob s potenciálními 

či reálnými zdravotními obtížemi je nutnost promýšlet mj. možnosti a meze domácí 

péče, za jakých podmínek je nevyhnutelná hospitalizace, jaká má být struktura lůžek 

pro seniorské pacienty, jakou pomoc a v jakém rozsahu poskytovat prostřednictvím 

terénních zdravotních a sociálních služeb.  
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Tabulka 4 Věková struktura osob ve věku 60 a více let (%) 
Celkem - věková kategorie Rok 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85+ 

1980 20,8 30,0 24,4 15,5 7,7 3,6 
1991 29,1 27,6 14,2 15,1 9,5 4,5 
1995 27,1 25,7 22,4 9,4 10,0 5,4 
2000 24,3 24,2 21,6 17,1 6,1 6,7 
2010* 31,1 23,2 15,9 12,9 9,7 7,2 
2030* 21,2 19,9 17,8 17,7 13,9 9,5 

Muži - věková kategorie  Rok 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85+ 
1991 33,0 29,0 14,1 13,7 7,5 2,7 
1995 31,0 27,3 21,8 8,5 7,9 3,5 
2000 27,8 26,2 21,5 15,1 4,9 4,5 
2010* 25,0 24,8 16,0 11,8 7,8 4,8 
2030* 23,5 21,6 18,3 16,9 12,4 7,4 

Ženy - věková kategorie Rok 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85+ 
1980       
1991 26,6 26,7 14,2 16,1 10,8 5,6 
1995 24,5 24,6 22,9 10,1 11,3 6,6 
2000 21,9 22,9 21,7 18,5 7,0 8,0 
2010* 27,7  25,9 18,7 13,2 11,0 9,7 
2030* 19,4 18,7 17,4 18,3 15,1 11,2 
Pramen: Populační vývoj České republiky 2001, Praha, PřF UK 2002, s. 17; Fakta o sociální situaci 
v České republice, Praha ČSÚ 1997; Projekce 
 

 Staří lidé často trpí nemocemi typickými pro osoby vyššího věku (viz studii 

I.Holmerové), u nichž má prevence ve středním věku jen omezený význam. 

Přibývání počtu osob vyššího věku, tedy s častějším výskytem určitých zdravotních 

potíží, pak znamená, že se zvýší nároky na zdravotní péči zejména v oblasti  včasné 

a přesné diagnostiky a jejích preventivních funkcí ve vztahu k průběhu nemocí a 

multimorbiditě.   

Věkové složení obyvatelstva, tedy i stárnutí populace, je regionálně 

nerovnoměrné, takže seniorská populace je diferencována podle toho, zda jedinci žijí 

v „demograficky starším“ či „demograficky mladším“ regionu. S tím souvisí (ale 

naneštěstí přímo nekoresponduje) nabídka sociálních služeb pro starší občany, lépe 

řečeno vztah nabídky a poptávky po těchto sociálních službách. Situaci by mělo 

zlepšit zavedení komunitního plánování, jehož jedním z cílů je sladění potřeb a 

nabídky služeb pro staré podle místní situace. Má však své limity vzhledem k tomu, 

že regionální stárnutí obyvatelstva má příčiny sociální, ekonomické a vývojové, tedy 

časově proměnlivé a jen částečně související s trvalejšími charakteristikami jako 
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je životní prostředí. Zjištěná potřeba sociálních služeb pro staré nemusí za pár let 

platit. 

Nejvyšší průměrný věk obyvatelstva je dlouhodobě v Praze, zatímco nejnižší 

je v průmyslových oblastech severních Čech a severní Moravy. Podle naděje dožití 

mužů a žen byly v 80. letech nejlepší životní podmínky v okresech jižní Moravy 

(Třebíč, Brno-město i venkov, Vyškov, Blansko) a východních Čech (Pardubice, 

Hradec Králové, Náchod, Havlíčkův Brod) spolu s Prahou. Nejhorší podmínky byly 

v okresech v již zmíněných „nejmladších“ regionech (Teplice, Most, Chomutov, 

Ostrava, Karviná). Zde se totiž reprodukuje věková struktura, mající své kořeny 

v rychlé industrializaci z 50. let, která dlouhodobě (až do konce 80. let) nabízela 

poměrně dostatek dobře placených pracovních míst, zvláště pro mladé. Dnes se tam 

ovšem situace mění, lukrativní pracovní místa rychle mizí, takže přestávají přitahovat 

mladé lidi a zmíněné okresy se mohou v blízké budoucnosti stát stárnoucími. 
Stárnutí populace má i svůj genderový (rodový) aspekt. Vzhledem k vyšší 

průměrné délce života je podíl žen v české populaci vyšší než podíl mužů, a to 

zejména v důsledku jejich nevyváženého poměrného zastoupení v nejvyšších 

věkových kategoriích. Převaha žen začíná okolo 45 let věku a s přibývajícím věkem 

se rasantně zvyšuje. Vzhledem k rychlejšímu růstu průměrného věku mužů se 

disproporce v zastoupení pohlaví u starších generací v posledním desetiletí 

nevýrazně zmírnily. Počet žen na 100 mužů klesl v letech 1991-2001 např. ve 

věkové skupině 60-69 let ze 129,8 na 121,5, ve věkové skupině nad 80 let to bylo 

z 240,7 na 234,2 (Populační vývoj… 2002, s. 18). Podstatně důležitější pro rozdíly 

v podmínkách života je to, že s odlišnou věkovou strukturou podle pohlaví souvisí i 

různá skladba podle rodinného stavu, což má i své sociální dopady. Mezi staršími 

ženami je ve srovnání s muži více ovdovělých, tj. plně nebo částečně osamělých 

(podle intenzity příbuzenských kontaktů). Ve věku 60-69 let je 30 % žen ovdovělých, 

mezi staršími do 79 let už 58 % (Populační vývoj… 2002, s. 20). U mužů jsou podíly 

vdovců v těchto věkových kohortách 6 a 15 %. Mezi ženami jsou také větší podíly 

rozvedených oproti mužům. Ženy tak v souvislosti s delším průměrným věkem více 

doplácejí na změny ve sňatkovém chování. Takové jevy jako rozvodovost a 
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mimomanželské plození dětí narušují tradiční vnitro-rodinné vazby1, a tím i 

vzájemnou pomoc, včetně péče o seniory.  

Odlišné životní dráhy a nižší důchodový věk žen se podílejí na nestejných 

podmínkách přechodu do důchodu mužů a žen. U žen může nastat na pracovním 

trhu kombinace diskriminace podle pohlaví a podle věku, projevující se obtížnou 

zaměstnavatelností starších žen. Starší ženy jsou často nositelkami tradiční dělby 

rolí mezi muži a ženami, což jim dává výhody větší soběstačnosti ve stáří,  ale 

omezuje to ve srovnání s muži jejich aspirace na plnohodnotné prožívání stáří – 

dosahují nižší ekonomické aktivity po šedesátém roce věku, mívají méně rozvinuty 

mimopracovní sociální kontakty apod. 

 

Tabulka 5: Struktura seniorské populace podle rodinného stavu a pohlaví 
Rodinný stav - muži 

Svobodní Ženatí Rozvedení Ovdovělí 
Věková 
skupina 

1991 2000 1991 2000 1991 2000 1991 2000 
60-69 4,3 3,9 82,5 83,3 5,7 6,8 7,5 6,0 
70-79 3,7 3,4 72,3 77,1 4,0 4,2 20,0 15,3 
80+ 3,4 3,5 50,2 61,9 2,4 2,1 44,0 32,5 

Rodinný stav - ženy 
Svobodné Vdané Rozvedené Ovdovělé 

Věková 
skupina 

1991 2000 1991 2000 1991 2000 1991 2000 
60-69 3,4 2,4 53,3 58,4 7,7 9,1 35,6 30,1 
70-79 4,2 3,1 26,1 32,2 5,1 7,1 64,6 57,6 
80+ 5,6 4,1 8,4 10,4 3,2 4,0 82,8 81,5 
Pramen: Populační vývoj České republiky 2001, Praha, PřF UK 2002, s. 20 
 

 

 

Ekonomická aktivita v předdůchodovém a důchodovém věku 

  

Ekonomická aktivita starších generací je podmíněna dvěma základními 

procesy: demografickým - postupným přechodem poválečných silných ročníků do 

důchodového věku, a ekonomickým - rostoucími požadavky na flexibilní a vzdělanou 

pracovní sílu.  

 Vývoj zaměstnanosti osob v předdůchodovém a na počátku důchodového 

věku od počátku 90. let do současnosti nesvědčí o velkých problémech většiny osob 

                                                 
1 Institut snach a zeťů a tchýní a tchánů je méně zavazující při vzrůstajícím počtu rozvodů, vztahy 
„nevlastních“ vnuků a prarodičů nemusejí být srovnatelné se vztahy v tradiční rodině a přidružují se ke 
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v příslušných věkových kategoriích na trhu práce. Pokles celkové míry ekonomické 

aktivity sice činil zhruba 4 %, ale rozložil se do několika oblastí: prodloužení školní 

docházky (vyšší podíl studentů v populaci nad 15 let), odložený vstup na trh práce 

mladých generací, nárůst dlouhodobé nezaměstnanosti, částečný odchod žen z trhu 

práce, předčasné odchody do důchodu. Při kolísavém vývoji se mírně zvýšila 

zaměstnanost osob ve věku 60-64 let a snížila zaměstnanost osob starších. 

Strukturální změny v české ekonomice byly jen jedním z faktorů změn, dalšími byl 

např. vývoj věkové struktury ekonomicky aktivní populace a v posledních letech 

pozvolné zvyšování věku odchodu do důchodu. Naše poznatky o soudobé situaci 

zaměstnávání seniorů tedy nelze prolongovat do odhadů budoucích změn, kdy 

budou do důchodového věku přicházet početnější poválečné ročníky a bude se měnit 

poměr počtu lidí v produktivním a poproduktivním věku /srv. též Schreiber/. Svoji roli 

sehraje jistě i již uzákoněné postupné prodlužování hranice pro odchod do důchodu. 

 Lze ovšem vytipovat problémy, které jsou brzdou zaměstnávání starších lidí 

dnes a mohly by být nejspíš i v budoucnu.  

 Demografické změny směřují k početnímu růstu osob v důchodovém věku a 

početnímu ubývání osob v produktivním věku. To povede ke zvyšování nákladů na 

důchodový systém a na systém sociální a zdravotní péče, což může vytvářet tlak na 

daňové zatížení ekonomicky činné populace a/nebo na zvyšování důchodového 

věku. Druhý způsob je efektivnější, protože se tak lépe využívá lidského potenciálu a 

současně se částečně uvolňuje prostor pro zaměstnávání osob ve vyšším věku, 

pokud budou vyhovovat změněným požadavkům zaměstnavatelů. Ekonomické 

změny, tj. změny poptávky na trhu práce, technologií a organizace práce budou totiž 

vyžadovat, aby jim pracovníci ještě více než dnes přizpůsobovali své schopnosti a 

kvalifikaci.  

 Podle statistik zaměstnanosti i výpovědí v dotazníkovém šetření ZS2002 je 

zájem o práci po dosažení 60 let věku poměrně velký. Část příslušné populace ho 

z různých důvodů nerealizuje, ostatní volí různé způsoby, jež jsou jim legislativně 

umožněny (Klimentová 2002, s. 18). Celkově převládá souběh pobírání důchodu a 

výdělečné činnosti, jsou zde ovšem rozdíly podle věku a doby od dosažení věkové 

hranice odchodu do důchodu. V prvních letech po dosažení důchodového věku 

zůstává ekonomicky aktivních přibližně 12-16 % osob, žen o něco více, zřejmě mj. 

                                                                                                                                                         
komplikovaným vztahům nevlastních dětí a rodičů 
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vzhledem k tomu, že jejich partneři jsou ještě v produktivním věku. Protože 

důchodový věk mužů a žen se liší, pohled na věkové kohorty ukazuje, že ve věku 60-

64 let už ženy pracují s naprostou převahou jako pracující důchodkyně, zatímco cca 

10-12 % mužů ještě odkládá odchod do důchodu. Podíl pracujících důchodců je 

vyšší (podle odhadů Klimentové okolo 11 % u obou pohlaví, podle deklarací 

v dotazníkovém šetření 28 % mužů a 22 % žen1). Ve vyšším věku ekonomická 

aktivita přirozeně klesá, ale lze ji zaznamenat i v kategorii nad 75 let. Ze souvislostí 

přechodu do důchodu, zjišťovaných v empirickém šetření (Kuchařová 2002, s. 11-13) 

lze odvodit, že v případě příznivých okolností by podíly zaměstnaných byly vyšší, než 

v současnosti jsou. V budoucnu by to mohla umožnit mimo otevřenějšího trhu práce 

pro seniory také změněná kvalifikační struktura seniorské populace. Dnes je mezi 

ekonomicky aktivními seniory nejvíce lidí s kvalifikací jednak nejvyšší (spíše mezi 

těmi, kdo odkládají důchod) a jednak nejnižší (hlavně mezi pracujícími důchodci) – 

viz Schreiber 2002, s. 9-10, Kuchařová 2002, s.6. 

Podle očekávaných změn lze formulovat základní požadavky pro politiku 

zaměstnanosti i obecnější přístup ke stárnutí populace: 

► Je třeba vytvářet podmínky pro postupný přechod do důchodu diferencovaný 

podle individuálních předpokladů a zájmů. 

► Předčasné odchody do důchodu v budoucnu přestanou být atraktivní pro 

většinu seniorské populace, ale již dnes je žádoucí jejich četnost snižovat 

z ekonomických důvodů. 

► V zájmu snížení ohrožení seniorů marginalizací je nutno zabránit tomu, aby 

jejich generace vytvářely specifický segment pracovního trhu. 

► Proto je nutné podporovat celoživotní vzdělávání a více připustit do systému 

rekvalifikací, ale i dalšího vzdělávání (viz např. univerzity třetího věku)  osoby 

středního a vyššího věku. 

► Je třeba podporovat mobilitu a pracovní motivaci starších pracovníků. 

► Vzhledem k diferencovanosti pracovního potenciálu bude třeba zvýšit flexibilitu 

pracovních sil a snížit rigidnost pracovních režimů, tedy změnit organizaci 

práce v zájmu zaměstnávání osob s různou pracovní kapacitou na různé 

pracovní úvazky, krátkodobé smlouvy apod. 

                                                 
1 Rozdíl je snadno vysvětlitelný: v obou případech jde o nepřesné údaje – odhad a subjektivní 
výpověď. Důvodem však je i to, že v dotazníku lidé uváděli i ekonomickou aktivitu ve statistikách 
nezachycenou (podrobnosti v: Kuchařová 2002, s.7). 
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► Zaměstnávání starších pracovníků lze podporovat péčí o pracovní prostředí a 

bezpečnost práce. Totéž platí pro zajištění rovných příležitostí mužů a žen 

v oblasti zaměstnání starších generací. 

► Je třeba posilovat vědomí celé společnosti, že zaměstnávání starších osob je 

společensky žádoucí a v zájmu všech generací, protože ekonomicky aktivní 

stárnutí snižuje zatížení středních a mladých generací a sociálně a 

psychologicky (též ekonomicky) posiluje starší generace. 

 

Kromě zjišťovaného zájmu o výdělečnou činnost u více než třetiny osob 

v důchodovém věku vzrůstal paralelně v posledních letech zájem o předčasné 

důchody, a to i trvale krácené. Je zdůvodňován dvěma hlavními argumenty  – 

zdravotním stavem a (potenciální nebo reálnou) ztrátou zaměstnání, nejpočetnější 

však je kategorie dalších nespecifikovaných důvodů. Předčasným odchodem do 

důchodu lidé řeší i další problémy a většinou jsou s tímto řešením spokojeni. Existují 

však oprávněné obavy, že řada lidí nedomýšlí budoucí dopady takového rozhodnutí. 

Pro část starší populace však bude asi vždy žádoucí ukončit ekonomickou aktivitu v 

mezích zákona předčasně, což je další argument pro flexibilní důchodový věk 

s vymezenými dopady na výši „státního“ důchodu. Na druhé straně  by bylo možné 

často stejné problémy řešit jinými způsoby, kdyby byly dostupnější  (např. zkrácené 

pracovní úvazky pro lidi s oslabeným zdravotním stavem nebo rodinnými 

povinnostmi, podpora flexibility starších pracovníků na pracovním trhu aj.) nebo 

kdyby předčasné důchody byly méně výhodné (byť jen dočasně). 

Jak upozorňuje např. V.Schreiber, také k řešení psychologických dopadů 

náhlého přechodu do důchodu „by mohlo pomoci postupné zkracování pracovní doby 

a snižování pracovního nasazení po určité období před odchodem do důchodu. Tato 

možnost je za současných podmínek málo reálná bez pochopení zaměstnavatelů a 

úpravy výpočtu důchodu (kratší pracovní doba a menší pracovní nasazení by se 

zřejmě promítlo do výše platu. K řešení by pak mohlo pomoci neuvádění nižších 

výdělků do výpočtu důchodu)“  /nepublikovaný podkladový materiál pro řešení tohoto 

projektu/. 

Při zavádění flexibilního důchodového věku by bylo třeba vzít v úvahu tyto 

okolnosti: 

► Zájem, potřeba a možnost ekonomické aktivity po dosažení 60 let věku jsou 

individuálně diferencovanou záležitostí. Lidé by měli mít možnost nalézt pro ně 
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nejvhodnější strategii přechodu do důchodu za přesně stanovených podmínek, 

které by byly únosné pro společnost a přijatelné pro jednotlivce. Přiměřeně 

zvýhodněn by měl být pozdější odchod do důchodu. 

► Ekonomicky nevyhnutelné zvyšování důchodového věku by mělo být 

doprovázeno stanovením přijatelných podmínek pro předčasný odchod do 

důchodu. Tyto podmínky by jej neměly zvýhodňovat a  mohou se měnit při 

postupném zavádění dobrovolných doplňkových důchodových systémů. 

► V úpravě či reformě důchodového systému je třeba zohlednit a podpořit 

očekávanou tendenci k volbě netradičních pracovních režimů na konci pracovní 

dráhy tak, aby se nepromítala do snižování výše důchodu (např. započítávat 

pouze odpracovaná léta, ale výdělek za dobu zkrácené pracovní doby 

přepočítat či nepočítat – srv. Schreiber). 

 

 

Příjmová situace a spotřeba 

 

Stárnutí obyvatelstva je dnes vnímáno především jako problém sociálně 

ekonomický. Dosavadní vlády zatím neúspěšně hledaly účinné formy zajištění 

dostačujících zdrojů pro financování rostoucích nákladů na důchodové zabezpečení. 

Zajistit, aby přechod do důchodu neznamenal pro velkou část seniorů výrazné 

snížení životní úrovně, vyžaduje důslednou důchodovou reformu, jinak to bude stále 

složitějším úkolem. Zmírnit finanční dopady odchodu do důchodu však lze alespoň 

částečně (a ovšem jen dočasně) i jednoduššími způsoby (srv. např. Klimentová, 

Schreiber). Dnešní převažující základní systém důchodového pojištění je příliš 

závislý na poměru počtu výdělečně činných obyvatel a počtu příjemců důchodu. 

Přestože zatím není poměr počtu osob v produktivním věku k ostatním věkovým 

kohortám nijak krizový, poměr průměrného starobního důchodu k průměrné hrubé či 

čisté mzdě již nyní dlouhodobě klesá a je významný i v mezinárodním srovnání 

/Klimentová/. 

Kritika příjmů důchodců zahrnuje i další okruhy. Jde o pokles reálné hodnoty 

důchodů v čase a s věkem  důchodce, o nepřímou závislost mezi výší pracovních 

příjmů v produktivním věku a poměrem mezi těmito příjmy a přiznaným důchodem1 a 

                                                 
1 Čím vyšší pracovní příjmy, tím větší propad příjmů po přechodu do důchodu 
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o nepoměr mezi příjmy a životními náklady důchodců.  Studie J.Klimentové stejně 

jako data ze šetření ZS2002 ukazují, že existuje velká nerovnost příjmů seniorů mj. 

z důvodů různého složení příjmů. Na rozdíl od dat dotazníkového šetření může 

ekonomická analýza příjmů korektněji začlenit do výpočtů kromě příjmů ze 

základního důchodového pojištění také penzijní připojištění a sociální příjmy. 

Sociologické šetření odhaluje sociální souvislosti příjmové diferenciace /Život ve 

stáří/, k nimž patří vzdělanostní úroveň, věk, pohlaví, ekonomická aktivita, charakter 

místa bydliště (ve městě nebo na venkově), struktura domácnosti. Proto jsou zde 

využity oba typy dat. 

Pro velkou část zejména starších seniorů jsou jediným nebo rozhodujícím 

zdrojem příjmů důchody ze základního důchodového systému. Vzhledem k existenci 

šesti druhů samostatně vyplácených důchodů a možnosti dvou typů souběhu 

důchodů jsou nerovnosti důchodových příjmů obecně nemalé navzdory 

nivelizačnímu účinku soudobého způsobu výpočtu důchodu.  Příjmovou diferenciaci 

zvyšují výše uvedené osobní demografické charakteristiky, jmenovitě věk a pohlaví. 

Zhodnocení  faktů uváděných kritiky důchodového systému, provedené 

J.Klimentovou, uvádí na pravou míru časté argumenty kritiků životní úrovně 

důchodců v dnešní ČR. Její analýza výše důchodů a jejich determinace poukázala na 

možné nástroje zabraňující poklesu životní úrovně důchodců.  Připomeňme  

nejdůležitější postřehy a doporučení podle jejího textu i dalších zdrojů: 

► Přes pokles relace mezi starobními důchody a průměrnou mzdou (čistou i 

hrubou) je tento ukazatel srovnatelný s průměrem zemí EU a navíc celkový 

průměrný osobní důchodový příjem v relaci k průměrné mzdě očištěný o 

předčasné krácené důchody je o 2-3 procentní body „lepší“ než poměr 

samotných starobních důchodů. Nicméně zvýšení nebo alespoň udržení 

současné relace nominálního důchodu a nominální mzdy je velmi žádoucí 

opatření proti propadu příjmů po ukončení ekonomické aktivity. 

► Pokles reálné hodnoty důchodů ve srovnání s rokem 1989 je způsoben 

zejména poklesem v prvních letech transformace, od roku 1993 reálná hodnota 

důchodů roste. Také proto je k udržení životního standardu důchodců třeba 

případné zvyšování důchodů koncipovat s ohledem na zmíněné relace. 

► Bylo by třeba změnit konstrukci důchodu, protože se dnes vyznačuje příliš 

vysokou solidaritou a nedostatečně zhodnocuje individuální příspěvky do 

pojistného systému, a to již u mírně nadprůměrných příjmů. 
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► Navzdory snahám valorizačními nástroji zmírnit rozdíly ve výši důchodů 

přiznávaných v různé době podle jiných právních předpisů přetrvává pokles 

důchodu s přibývajícím věkem. K tomu přispívá, zejména u žen, nerovnost 

struktury důchodových příjmů podle věku (existence či neexistence souběhu 

důchodů a jejich typů).  

► Struktura a výše důchodů mužů a žen se liší z řady důvodů. Obě pohlaví 

získávají jak relativní výhody, tak doplácejí na znevýhodnění, neboli rozdíly je 

možné a žádoucí po jejich důkladnější analýze zmírnit, např. sjednocením 

důchodového věku nebo mzdovou politikou zmírňující genderové rozdíly 

v odměňování, výhodnějším započítáváním doby péče o rodinné příslušníky do 

výpočtu důchodů. 

 

Aktuální problémy důchodového systému stručně charakterizuje T.Sirovátka: 

„Potřebná je změna minimálního důchodu, pozorná valorizace důchodů a důchodová 

reforma, jež umožní výraznější navýšení budoucích důchodů vlastním přičiněním. Je 

sice příslibem, že mnoho lidí již dnes spoří v systémech životního pojištění a 

důchodového připojištění – dlouhodobý zisk však není dostatečný k udržení životního 

standardu blízkého standardu v době ekonomické aktivity“ (podkladový materiál 

zpracovaný pro účely tohoto projektu). 

Nedostatečnost důchodových příjmů vyrovnává velká část zejména mladších 

osob v důchodovém věku jednou z možných forem kombinace (příp. nahrazením) 

důchodu s dalšími příjmy. Analýza statistických dat i dotazníkové šetření ukázaly, že 

nejčastější formou je souběh důchodu a výdělečné činnosti, byť se číselné údaje liší, 

protože nejsou obsahově zcela totožné /Klimentová, Život ve stáří/.  

Méně častou variantou je odložení důchodu („práce na procenta“ či 

„přesluhování“). Statistiky ukazují, že podíly důchodů přiznávaných určitou dobu po 

dosažení věkové hranice dosahují v jednotlivých letech u mužů 25-26 % a u žen 26-

37 % z počtu důchodů (bez předčasných) přiznaných v daném roce (data za roky 

1998-2001; Klimentová 2002, s. 19); podle výpovědí dotazovaných všech věkových 

skupin v našem šetření tuto variantu někdy využilo 19 %. Nevíme přesně, jakou roli 

zde hraje motivace finanční a nakolik motivující je potřeba (více či méně) plné 

ekonomické aktivity do vyššího věku. Stejně tak nevíme, nakolik počty 

„přesluhujících“ ovlivňuje trh práce restriktivním působením nedostatečné nabídky 

pracovních míst pro starší pracovní síly, příp. sami zaměstnavatelé svým nezájmem, 
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příp. diskriminačním jednáním. Náznak působení vnějších vlivů proti vůli a přání 

jedinců lze vyčíst z výpovědí o ne zcela dobrovolném odchodu do důchodu (29 % 

respondentů ve výzkumu ZS2002 váhalo, 30 % z různých důvodů odejít do důchodu 

muselo), částečně také z téměř neexistujícího útlumu ekonomické aktivity 

v předdůchodovém věku1. 

► Z uvedeného lze odvodit, že kritizované zvyšování důchodového věku je pro 

velkou část těch, jichž se bezprostředně týká, alespoň přijatelné a často 

požadované. V zájmu respektování individuálně odlišné dynamiky stárnutí a 

v zájmu umožnění samostatně ovlivnit vlastní příjmovou situaci jednotlivci2 (i 

z dalších důvodů) by bylo vhodné důchodový věk stanovit jako flexibilní 

s vymezenými podmínkami a dopady různého časování odchodu do důchodu. 

 

Dnešní obtíže s financovatelností důchodového systému a růstem nákladů na 

systém sociální a zdravotní péče mohou vytvářet tlak na zvyšování důchodového 

věku a/nebo na daňové zatížení ekonomicky činné populace, ale také lze reformovat 

důchodový systém zavedením či zvýrazněním dalších pilířů vedle povinného 

důchodového pojištění.  

Dnes převládající alternativa – penzijní připojištění se státním příspěvkem – 

nepřináší v současnosti významnější příspěvek ke státnímu důchodu, pokud člověk 

volí vyplácení dávek některé z druhů penze /Klimentová/. Je to dáno výší splátek na 

toto pojištění, dlouhodobě se v průměru pohybujících okolo 300 Kč měsíčně, i 

způsobem výpočtu dávek. Proto účastníci podstatně častěji volí získání naspořených 

peněz formou jednorázového vyrovnání. Statistická data zde korespondují 

s poznatky empirického šetření, kde z lidí dnes šedesátiletých a starších si platí či 

platilo penzijní připojištění 20 %, ale dávky z něj dostává necelých 7 %3. V rámci 

dnes ekonomicky aktivní populace se účastní systému penzijního připojištění 45 % 

lidí. 

► Vzhledem k počtu účastníků a variabilním formám využití systému penzijního 

připojištění jej lze pokládat za perspektivní a je žádoucí jej dále podpořit, např. 

                                                 
1 Zde však mohou být důvody opět rozmanité a jsou zřejmě velmi často nezávislé na vůli osob v tomto 
věku. 
2 Kromě prodloužení doby pobírání mzdy či platu se pozdějším odchodem do důchodu zvyšuje jeho 
výše. J.Klimentová uvádí, že 2 roky práce „na procenta“ vedou ke zvýšení důchodu o cca 15 % 
/Klimentová/ 
3 7 % je dohromady těch, kteří mají příjmy buď z penzijního připojištění nebo životního pojištění (to si 
platila ¼ souboru). 
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rozšířením daňových výhod. Nebylo by vhodné stanovovat povinnost využívat 

naspořené finanční prostředky pobíráním doživotních penzí. 

 

Důchody jsou zcela převažující složkou příjmů domácností důchodců 

(jednočlenných a dvoučlenných, příp. vícečlenných kde důchodce je přednostou 

domácnosti), tj. domácností, kde není žádný z členů zaměstnán na plný úvazek nebo 

obdobně výdělečně činný. Navzdory podstatně nižší hodnotě důchodů proti 

pracovním příjmům jsou příjmy na hlavu v domácnostech důchodců vyšší, než 

v domácnostech zaměstnanců s dětmi /Klimentová/. Jinak je tomu při přepočtu 

příjmů na spotřební jednotku, pak se poměr obrátí (s výjimkou domácností se 3 a 

více dětmi).  

Rozložení příjmů na hlavu domácností důchodců a zaměstnanců se liší v tom 

smyslu, že podíl nízkopříjmových domácností je ve druhé jmenované skupině větší 

(resp. nejnižší příjmy jsou nižší)1 než v domácnostech důchodců. Na opačném konci 

příjmové škály je tomu naopak – nejvyšší příjmy dosahují vyšších hodnot 

v domácnostech zaměstnanců. 

Sama výše příjmů nevypovídá plně o movitosti jejich příjemců a kvalitě 

materiálních stránek života. Jako měřítko reálné příjmové úrovně  příjmů můžeme 

použít subjektivní hodnocení jejich dostatečnosti (výzkum ZS2002) nebo rozsah a 

strukturu spotřeby ve vztahu k příjmům (ze statistiky rodinných účtů, podrobně viz 

Klimentová). Přes rozdíly ve výši příjmů různých věkových kohort je jejich 

dostatečnost hodnocena dotázanými různého věku obdobně.  

Zdůvodnit to lze právě jinou strukturou spotřeby odpovídající jiným potřebám 

různých generací a zřejmě dost korespondující s příjmovou situací. Je známo, že 

důchodci vydávají proti domácnostem osob v ekonomicky aktivním věku větší podíl 

příjmů na bydlení a na potraviny. Zajištění stravy většinou nedělá problémy právě 

díky preferenci těchto vydání v rozpočtech domácností seniorů. Ze stejných důvodů 

ani bydlení nepatří k nejvíce problémovým položkám, ačkoliv to jejich podílu na 

vydání neodpovídá2. Že je to otázka preferencí dokumentuje i to, že nejméně peněz 

mají podle svých vyjádření senioři na věci relativně zbytné (rekreace, kultura apod.), 

                                                 
1 Jedná se především o domácnosti s dětmi 
2 Výdaje na bydlení nepovažuje za problémové většina celé dospělá populace. Podle /Friedlanderová, 
Tuček 2000, s.58/ např. okolo 85 % různě starých domácností úplných rodin s dětmi má dostatek 
peněz na bydlení, ve výzkumu ZS2002 se obdobně vyjádřilo 57 % všech seniorů (včetně nejstarších 
osamělých). 
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přitom jim ale nezbývá také mnoho na spoření. To vysvětluje fakt, že podle statistiky 

rodinných účtů se vydání v domácnostech důchodců téměř rovnají příjmům. Vybrané 

úspory a půjčky přesahují hodnotu vkladů a splátek, a to z různých důvodů a v různé 

míře podle věku.  

Oba zdroje potvrzují vyšší náklady v domácnostech jednotlivců oproti 

dvoučlenným domácnostem. Soužití ve větších (než dvoučlenných) domácnostech 

není „výhodnější“ zřejmě vzhledem k časté přítomnosti dalších ekonomicky 

neaktivních členů. 

V souboru ZS2002 mají poměrně velké problémy uspokojit své potřeby lidé 

s příjmy na hlavu do 5,9, příp. do 6,5 tisíc Kč, kterých je celkem 17, resp. 40 % 

/Život…/. Tento ukazatel není sám o sobě plně relevantní, protože s výší příjmu na 

hlavu automaticky neklesají problémy s finančním zabezpečením celkových potřeb. I 

při odděleném bydlení hraje v celkovém hospodaření domácností roli vzájemná 

mezigenerační finanční a naturální výpomoc. Jak dovozuje J.Klimentová, mladší 

důchodci stále přispívají na rodiny svých dětí, zatímco u starších je tomu naopak, což 

ovlivňuje např. rozdíly mezi jednočlennými a dvoučlennými domácnostmi. 

► Z hlediska vztahu příjmů a vydání je populace seniorů velmi heterogenní. Jistá 

část této populace se neobejde bez podpory sociálními dávkami. Její velikost 

lze těžko odhadovat, protože taková situace je výslednicí synergického 

působení více faktorů. Jsou to spíše lidé starší, osamělí, celkově s horším 

materiálním zázemím, ti co nemají možnost využívat více zdrojů příjmů, častěji 

ženy (podrobněji viz závěry v práci J.Klimentové). Protože ani toto sociální 

vymezení není jednoznačné, není testování sociálních dávek nepatřičné, 

v případě důchodců by však dávky pro sociálně nejslabší mohly být 

velkorysejší. 

► Pomoc pro sociálně slabé seniory nespočívá jen v dávkách, ale do velké míry 

také ve službách, včetně poradenských (řada problémů souvisí s neschopností 

se orientovat v horšící se sociální situaci). 

► Lepší je situace těch, kdo nejsou odkázáni na důchody z povinného systému, 

takže podporou dalších forem přípravy na finanční zajištění ve stáří lze u 

budoucích generací seniorů významně omezit skupinu sociálně slabých. 
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Bydlení seniorů 

  

Bydlení starších osob je komplexní záležitostí vyžadující multidisciplinární 

přístup, a spoluúčast více resortů na úrovni decizní i rozmanitých subjektů na úrovni 

denního života. Nese v sobě aspekty bytové i finanční politiky, sociální a zdravotní 

politiky, a také psychologické aspekty jako je např. zajištění bezpečnosti či podpora 

sociability nebo  mezigenerační vztahy. Bydlení seniorů by mělo být finančně 

dostupné a přitom skýtat dostatečný komfort lidem s omezenými silami a pohyblivostí 

(velikost a bezbariérovost bytů, nižší podlaží či výtah ve vícepodlažních domech 

apod.), ale důležitá je i bezpečnost v bytě a jeho okolí, dostupnost sociálních a 

zdravotních služeb a také dalších důležitých institucí (např. pošty), stejně jako 

blízkost dětí a vnoučat a dalších členů rodiny (při vědomí relativnosti pojmu 

„blízkost“). Jak připomíná Pavlovičová (2001, s.51), vhodnost (kvalitu) bydlení 

seniorů je třeba hodnotit z hlediska vybavenosti bytu (poskytovaného komfortu 

vzhledem k jejich omezeným silám a schopnostem) a z hlediska míry soběstačnosti 

seniora.  

 Stručné zhodnocení bydlení starších osob z uvedených aspektů je z hlediska 

dostupných informací následující. 

 Většina seniorů má zajištěno bydlení odpovídající současnému standardu 

bydlení, byť vybaveností bytů či domků zaostávající za kvalitou bydlení středních 

generací (rozdíly nejsou většinou markantní). Nejpříznivější je bytová situace většiny 

seniorů podle ukazatele průměrného počtu obytných místností na jednu osobu – 

podle ZS2002 je tento ukazatel 1,591 celkem a např. 1,92 při bydlení ve vlastním 

rodinném domku či 1,20 při bydlení v nájemním bytě. Přitom ve vlastním domě nebo 

bytě bydlí největší podíl seniorů (47 % podle SRÚ /Klimentová/ a 48 % podle 

ZS2002), v nájemních bytech jich žije větší část ostatních (32 % v SRÚ a 28 % 

v ZS2002, kde bylo třídění podrobnější). Ve srovnání s jinými sociálními skupinami 

důchodci žijí podle základních ukazatelů dost komfortně – mají největší počet pokojů 

na osobu, vyjadřují spokojenost s rozlohou bytu, bydlí častěji v rodinných domcích a 

cihlových domech /Lux s. 19 an./. Současně žijí v průměru ve starších domech a 

bytech s jejich výhodami i nevýhodami. 

                                                 
1 Podle výzkumu citovaného v /Lux/ byl průměr v domácnostech starobních důchodců 1,68 proti 
průměrným 1,30. 
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 Při přirozené diferenciaci bydlení je problémem důchodců, jak ukazují i výše 

uvedené údaje, tzv. nadspotřeba bydlení. To je přirozeně relativní pojem vztažený k 

„uměle“ stanovenému standardu, obvykle tak, že „počet členů domácnosti=počet 

obytných místností (pokojů) „ /Lux/. Tento standard nestanovuje normu pro bydlení 

kterékoliv sociální skupiny, ale pomáhá porovnat bydlení různých skupin či jejich 

náklady na bydlení. 

Na kvalitu bydlení mají mj. vliv individuální životní dráhy spolu s celkově malou 

mobilitou. Výsledkem je např. to, že starší ženy bydlí v relativně větších bytech (jež 

jim zůstaly po ovdovění, příp. v dřívějších letech po rozvodu a odchodu dětí), zatímco 

muži žijí buď v dvoučlenné domácnosti s menším počtem místností či čtverečních 

metrů na osobu nebo jako jednotlivci v menších bytech, jež si pořizovali dříve 

v situaci osamělého bydlení po rozvodu (jde samozřejmě o souvislosti se strukturou 

starších generací  podle pohlaví, věku a rodinného stavu). 

 Výdaje na bydlení v domácnostech starších generací jsou z hlediska podílu na 

rodinném rozpočtu vysoké a navíc během 90. let výrazně vzrostly. Jak uvádí  M.Lux,  

důchodci jsou nejohroženější skupinou z hlediska míry zatížení výdaji na bydlení. 

Jím uváděné nejvíce zatížené skupiny důchodců korespondují částečně s 

prokázanou příjmovou diferenciací podle typu domácnosti, méně s dalšími zdroji 

příjmových nerovností. Jde zejména o  jednočlenné domácnosti, z nich více 

domácnosti žen, a také o nárůst  zatížení s velikostí místa bydliště, zatímco s věkem 

zatížení neroste1.  Lux  dále dokládá, že míra zatížení výdaji na bydlení se zmírní (u 

všech skupin) odstraníme-li vliv  některých vychýlení, po němž se problém 

dostupnosti bydlení pro důchodce stává okrajovým (při stanovené hranici dostupnosti 

bydlení na situaci, kdy náklady na bydlení se rovnají 25 % celkových čistých příjmů). 

Odstraní-li se vliv nadspotřeby bydlení, sníží se míra zatížení  i u důchodců 

podstatným způsobem (bez odstranění tohoto vlivu dosahuje míra zatížení průměrně 

přes 25 %). Aplikujeme-li zmíněnou „únosnou míru zatížení“  rozpočtu domácnosti 

výdaji na bydlení (hranici únosnosti) ve výši 25 %, pak bez úpravy míry zatížení 

přesahovaly náklady na bydlení tuto hranici v r. 1999 u více než poloviny důchodců 

(přitom v r. 1992 to bylo přes 20 % a v r. 1996 necelých 30 %), ale při použití 

upravené míry  klesl tento podíl na  21 % (nad 10 % v r. 1992 a pod 10 % v r. 1996) 

/Lux/. 

                                                 
1 Protože mezi nejstaršími důchodci je velký podíl domácností osaměle žijících žen, je to překvapivé 
zjištění, podmíněné možná charakterem použitých dat – statistiky rodinných účtů. 
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► „Ekonomičtější“ chování seniorů by vyžadovalo překonat jejich neochotu ke 

stěhování do méně nákladných bytů. Protože zde působí mnohé bariery osobní 

(starý člověk obtížně mění prostředí, na nějž je zvyklý) i vnější (nedostatečná 

nabídka menších a levnějších bytů),  je změna tohoto chování dlouhodobou 

záležitostí. Vědomí, že lze zmírnit ekonomické problémy stáří racionálním 

chování  lze podporovat systematickou přípravou na stáří1. Vnější podmínky 

lze zlepšit nabídkou méně nákladných bytů splňujících další požadavky 

(bezpečnost, bezbariérovost, rovnoměrnost nabídky po celém území ČR2). 

 

Navzdory objektivně prokázanému růstu nákladů na bydlení nezjišťujeme 

posun k racionálnějšímu chování možná i proto, že v postojích vyjadřují lidé 

v důchodovém věku (i důchodci) spokojenost, dokonce obecně necítí větší zátěž 

rodinného rozpočtu výdaji na bydlení než ostatní věkové skupiny, samotní důchodci 

si stěžují jen nepatrně více než zaměstnanci /Lux, Život…/. Názory starších lidí 

na nákladnost jejich bydlení jsou smířenější, než by se dalo čekat podle jejich míry 

zatížení rodinného rozpočtu ve statistice rodinných účtů. Obecná spokojenost 

s bydlením je také vysoká /Lux, Život…/.  Podle Luxe asi desetina dotázaných nad 65 

let věku označila svůj byt za nadměrný počtem pokojů. Přitom starší lidé obecně 

vyjadřují podporu státním intervencím do bydlení a cítí se plně oprávněnými ji 

přijímat. Podle výzkumu ZS2002 nebývá nadměrnost bytu nebo vyšší náklady na 

bydlení podnětem ke stěhování. Starší generace obecně vyjadřuje malý zájem o 

aktivní přístup k bytovým otázkám jakkoliv se jich dotýkají, počínaje podporou 

státních intervencí a regulací až po nezájem prosazovat své zájmy na komunální 

úrovni.  

Bez ohledu na to, jak hodnotíme adekvátnost způsobu bydlení seniorů jejich 

potřebám a příjmovým možnostem stát garantuje příspěvek na bydlení všem 

nízkopříjmovým domácnostem, a to jak v rámci státní sociální podpory, tak v rámci 

dávek sociální péče.  Tak je český příspěvek (příspěvky) na bydlení specificky 

vymezen v závislosti na příjmech a neodpovídá, jak připomíná M.Lux, evropským 

standardům  nereflektování skutečných výdajů./Lux/. Ačkoliv v dávkách sociální péče  

jsou výdaje částečně zohledněny, omezení celkové koncepce se tím nemění. Mj. je 

                                                 
1 Ovšem i tím, že člověk prožije svůj život v době ekonomické aktivity i po ní ve stejném 
společenském systému. 
2 Aby se lidé nemuseli vzdalovat od svého původního bydliště a svých blízkých 
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toto zohlednění málo funkční (týká se jen příjmově vymezených domácností a 

nezohledňuje vysokou míru nadspotřeby). 

► Podpora dostupnosti bydlení pro důchodce musí být koncipována komplexně a 

zahrnout ve svých přímých formách jak sociálně efektivní příspěvek na bydlení, 

tak služby sociální intervence zaměřené na pomoc při hledání optimálního 

řešení bytové situace. 

► Podpora dostupnosti bydlení v nepřímých formách by se měly zaměřit na 

nabídku sociálního bydlení a deregulaci nájemného podpořenou účinnými 

přímými formami intervence. 

 

 Vybavení domácností důchodců je skromnější oproti generacím 

v produktivním věku, ale rozdíly nejsou markantní, zejména v případě mladších osob 

žijících ve dvoučlenné domácnosti. Ještě menší rozdíly bychom nalezli při srovnání 

domácností důchodců s domácnostmi osob v předdůchodovém věku, protože i 

populace „produktivních“ je v tomto směru vnitřně diferencována podle věku 

/Friedlanderová, Tuček 2000, s.56-62/. Lidé v předdůchodovém věku se částečně 

snaží modernizovat a dovybavovat své domácnosti, na druhé straně se stávají ve 

výběru a zájmu o předměty dlouhodobé spotřeby konzervativnější a více se snaží na 

svůj budoucí život bez nebo s omezenou výdělečnou činností ušetřit. Jejich 

vybavenost je výslednicí jak finančních možností, tak zájmů dnešních a předchozích. 

Tak se stává, že např. rekreační objekt vlastní 14 % domácností důchodců (23 % 

dvoučlenných) podle SRÚ1 a 17 % celé dospělé populace do 79 let podle 

výběrového šetření agentury Median  /Friedlanderová, Tuček 2000, s.50/, v těchto 

datech má osobní automobil 33 % důchodců (57 % dvoučlenných domácností) a 61 

% dospělé populace; v případě vlastnictví mrazniček jsou podíly 42 % a 41 %, 

alespoň jeden barevný televizor mají v obou případech všechny domácnosti. Rozdíl 

mezi seniory a mladšími generacemi je v tom, že mladší si snáze dokoupí a obnoví 

předměty vybavenosti domácnosti, zatímco seniorům zastarávají při různě omezené 

možnosti je obnovit. 

 Další charakteristiky určující kvalitu bydlení seniorů z hlediska jejich 

specifických potřeb nejsou systematicky monitorovány, proto byly v mezích možností 

                                                 
1 SRÚ = statistika rodinných účtů 
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sledovány v empirickém šetření ZS2002. Naše zjištění jsou popsána ve zprávě 

z výzkumu /Život…/. Zde je jen stručně shrneme: 

Bezpečnost v domácnosti a v bydlišti: pokud jde o pocit ohrožení kriminální činností, 

není příliš častý /Život…/, a to v podstatě bez závislosti na věku a pohlaví a jen 

částečně na velikosti místa bydliště. Pokud však lidé v tomto směru postrádají větší 

jistotu, ovlivňuje to jejich chování, zejména limituje sociální kontakty a aktivity. 

Blízkost příbuzenstva: situaci již několika generací seniorů charakterizuje na jedné 

straně preference samostatného bydlení jednotlivých generací širší rodiny, na straně 

druhé převažující nevelká vzdálenost mezi bydlištěm dospělých dětí a jejich rodičů 

/Život…/. To umožňuje deklarovanou vysokou frekvenci vzájemných návštěv a 

pomoci v případě potřeby. Vyhovuje to tak „oběma stranám“, tj. členům rodiny ze 

starší i střední generace. Zajímavý je rozdíl mezi muži a ženami – stárnoucí otcové 

častěji bydlí ve větší vzdálenosti od svých dětí než matky, což může být důsledkem 

vysoké rozvodovosti (odlišného vývoje bydlení rodičů a dětí po rozvodu rodičů) a 

zčásti též tendence méně se vzdalovat od osamělých rodičů (žijí-li oba, častěji bydlí 

ve větší vzdálenosti, než samotná matka). 

Pro staré lidi z toho vyplývá potenciální zajištění pro období postupné ztráty 

soběstačnosti, reálně pak přicházejí do hry další faktory – ochota, možnost a 

schopnost  příbuzných se starat (blíže Veselá 2002). 

Dostupnost zdravotní péče a dalších institucí: k ní máme vedle subjektivního 

hodnocení z výpovědí seniorů (viz Život…) jen kusé další informace o nabídce 

zdravotních služeb (viz příští kapitola). Zařízení primární zdravotní péče jsou 

většinou rozmístěna vzhledem k bydlení seniorů tak, aby jim byly poskytnuta péče 

včas a aby je to neodrazovalo od návštěvy lékaře. Z některých kritik a problémů 

nemocnic však lze dovodit obtížnější dostupnost specializované zdravotní péče, ale i 

doufat, že jde o dočasný stav 

Pokud jde o další instituce, zde se situace částečně mění v souvislosti s reformou 

veřejné správy a výsledek teprve poznáme. Jednání na úřadech patří ke středně 

závažným problémům přizpůsobování se měnícím se podmínkám bez ohledu na věk 

a vzdělání a mělo by být starým lidem usnadňováno. Jistým problémem, k němuž 

nemáme exaktní podklady, bude dostupnost služeb a obchodů vzhledem k jejich 

koncentraci do velkých nákupních středisek. Proti ní však konkurenční soutěž 

drobných živnostníků a obchodníků rozšířila otvírací doby a zkvalitnila služby i 
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prodej. Záleží tak na míře přizpůsobivosti starších lidí novým podmínkám a ta 

vzrůstá. 

Soběstačnost a bydlení: jde spíše o problém sociální nebo zdravotní péče, ale 

bytové politiky se to také dotýká, a to zejména na lokální úrovni. Stěžejní 

problematikou je jistý nesoulad mezi přáním seniorů setrvat co nejdéle v domácím 

prostředí, což je podporováno a mnoha dokladovanými výhodami zdůvodňováno 

odborníky a pracovníky veřejné správy na straně jedné, a schopností rodiny a 

organizací poskytujících péči zajistit ji ve všech atributech kvality. Soběstačnost 

může prodloužit vhodné vybavení bytu, jenže se lze oprávněně obávat, že zde 

existují bariery v tom, že běžně lidé ani nevědí jak byt starého člověka vybavit nebo 

na to vždy nemají prostředky. Současný systém sociální péče nabídkou půjček 

(finančních a věcných) a zejména dávek na nákup pomůcek a bytových doplňků 

(jako telefon) nabízí významnou pomoc, je však málo informací nakolik je využívána 

a jak je efektivní. 

Tam, kde člověk z různých důvodů v domácím prostředí setrvat nemůže, nastává 

další velký problém v tom, že jednotlivé residenční služby jsou poskytovány odděleně 

a pro osoby s různým stupněm soběstačnosti, což vede k necitlivému zacházení se 

starými lidmi, kteří v závislosti na zdravotním stavu náležejí postupně do péče 

odlišných zařízení a podle toho je s nimi manipulováno.  

Není od věci zde upozornit na to, že v obou případech – domácí i institucionální péče 

– existuje kvantitativně okrajové, ale závažné nebezpečí zneužívání či týrání starého 

člověka. 

► Rodinní příslušníci sice mívají dobrou vůli podporovat své stárnoucí rodiče a 

příbuzné, ale aby ji mohli realizovat úspěšně, potřebují větší informovanost a 

znalost o činnostech, jež je pro starého člověka třeba dělat. Chceme-li 

podporovat samostatné bydlení seniorů a jejich setrvání v domácnosti do 

vysokého věku, měla by být součástí programu přípravy na stáří i příprava na 

péči o staré blízké osoby a součástí poradenských služeb by mělo být 

zaškolování do příslušných dovedností. 

► Bydlení lidí nesoběstačných nebo s omezenou soběstačností je stále spojeno 

s negativními jevy v péči o seniory. Podmínkou jejich odstranění je nejen větší 

pochopení veřejnosti a odpovědných aktérů, ale zejména větší zapojení 

obecních orgánů v koordinaci péče o obyvatele jejich obcí. Ty by měly mít 

odpovědnost (i ze zákona) např.  kontrolovat kvalitu péče v domácnosti 
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(poskytovanou rodinou nebo pečovatelskou apod. službou) nebo dohlížet na 

„pohyb“ takového seniora mezi institucemi a žádat hledání citlivých řešení. 

 

 

Zdravotní stav a zdravotní péče o seniory 

 

 Pro zhodnocení zdravotního stavu starších generací a jeho vývoj v posledních 

letech není k dispozici systematický výzkum ani dostatek náležitě tříděných 

statistických dat. Podle sociologických výzkumů zjišťujících subjektivní hodnocení 

zdraví se složení starších lidí podle vnímání svého zdravotního stavu dlouhodobě 

nemění, tj. nemění se hrubé podíly osob, které se cítí zdravými či mají nějaké 

zdravotní potíže. 

Hlavním objektivním souhrnným ukazatelem zlepšování zdravotního stavu je 

zvyšování naděje dožití při narození a při dosažení určité věkové hranice. Např. 

střední délka života ve věku 65 let uvedená v tabulce 2 ukazuje zrychlení tohoto 

trendu v 90. letech oproti předchozímu desetiletí, a to zejména u mužů, u nichž 

vzrostl daný ukazatel téměř o 2 roky, zatímco u žen o 1,5 roku.  

 Jako náhrada dat o zdravotním stavu může posloužit vývoj podmínek zdraví 

obyvatelstva. Jedním z předpokladů prodlužování lidského věku je zlepšení životního 

prostředí. Oblasti vytipované v roce 1990 podle agregovaných údajů o životním 

prostředí jako nejvíce postižené (Fakta o sociální… 1997, s. 133) jsou současně 

většinou oblasti s menším podílem starších obyvatel s výjimkami zejména Prahy a 

oblasti hradecko-pardubické (vysoký průměrný věk). Pro staré občany žijící 

v rizikových oblastech je obzvláště nebezpečným jejich vystavení znečištěnému 

ovzduší a nadměrnému hluku. Obojí je problémem Prahy, jinak se škodlivé vlivy 

kumulují hlavně v oblastech s menším podílem seniorů (což ovšem nemá přímou 

souvislost, ani není myšleno jako memento pro současné a budoucí seniory).  

 Další z nejvíce uváděných důvodů prodlužování lidského věku jsou zlepšené 

stravovací návyky. Pozitivní změny v celé populaci a také rozdíly podle věku ukazuje 

studie ÚZIS Praha. Podle ní ženy více dodržují zásady zdravé výživy, zejména ženy 

ve věkových skupinách 25-34, 35-44 a (nejvíce) 65-74 let. U mužů se tyto návyky 

zlepšují v přímé úměře s věkem a nejlepší jsou opět ve věku 65-74 let, zatímco u 

obou pohlaví jsou výrazně horší v nejstarší kohortě (od 75 let výše) – blíže viz 

Výběrové šetření… 2002. 
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 Pro zhodnocení nabídky a dostupnosti lékařské péče jsou k dispozici 

statistická data většinou nespecifikovaná podle potřeb jednotlivých generací. Přesto 

si zde základní ukazatele uveďme jako ilustraci obecných předpokladů vývoje 

zdravotní péče o seniory (dále jsou použita data a informace ze Zdravotnických 

ročenek ČR vydávaných v ÚZIS při MZČR a z publikace Fakta o sociální …. 1997). 

Celkový trend v 90. letech směřoval k nárůstu počtu zdravotnických zařízení a 

samostatných právních subjektů, současně klesal počet nemocničních lůžek, ale o 

něco vzrostl počet nemocnic (189 v r. 1993, 211 v r. 2000, 203 v r. 2001). Jako 

důsledek útlumu akutní péče v nemocnicích vzrůstal počet samostatných ordinací 

lékařů specialistů. Vedle toho ve využití lůžek v nemocnicích je patrný přesun od 

akutní péče k následné a ošetřovatelské péči. 

Průměrný počet lékařů na 1000 obyvatel se zprvu snižoval a od roku 1994 se 

nezměnil (3,7). V tomto směru byla nejlepší situace v roce 2000 v Praze a krajích 

Jihomoravském, Plzeňském a Olomouckém, nejhorší  ve Středočeském (vliv 

blízkosti Prahy), Zlínském, Pardubickém a v kraji Vysočina. Pro ilustraci podmínek 

pro poskytování velmi důležité primární péče citujeme ze zprávy ÚZIS ČR, 

z Aktuálních informací č. 35 z roku 2002: „Koncem roku 2001 bylo v České republice 

evidováno celkem 5 184,19 praktických lékařů pro dospělé (přepočtený počet). Na 

1 úvazek lékaře připadalo v průměru 1 541 registrovaných pacientů a 45,3 ošetření -

 vyšetření za den. Na 1 registrovaného pacienta připadalo za rok 6 až 7 návštěv u 

svého praktického lékaře (včetně žádostí o předepsání dlouhodobě užívaných léků a 

telefonických konzultací). 

Nejnižší zajištění primární péče o dospělé vykazuje dlouhodobě Ústecký kraj, 

který má nejvyšší počet registrovaných na 1 úvazek lékaře (1 666) a vysoký počet 

ošetření - vyšetření na 1 lékaře a den (49,1). Počet ošetření na 1 registrovaného 

pacienta odpovídá v kraji republikovému průměru. Vysoký počet registrovaných na 

1 úvazek lékaře (vyšší než 1 600 pacientů) vykazuje i kraj Zlínský (1 617) a 

Moravskoslezský (1 606). Zlínskému kraji pak odpovídá i v republice nejvyšší počet 

ošetření na 1 lékaře a den (52,0) a vysoký počet ošetření na 1 registrovaného 

pacienta (7,1). Praktičtí lékaři pro dospělé provedli v roce 2001 celkem 50 milionů 

709 tisíc ošetření - vyšetření, z toho 3,7 % preventivních. 

Počet PL pro dospělé dlouhodobě stagnuje, ale vzhledem ke klesajícímu 

počtu obyvatel se zajištění primární péče o dospělé nezhoršuje. Varující je však 

věková skladba lékařů: ve věku 50 let a více je jich 42 %, mladších 40 let jen 14 %.“ 
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Na venkově komplikuje dostupnost lékařské péče seniorů nutnost dojíždět na 

zdravotní středisko při stále horší dopravní obslužnosti, jak upozorňuje ve svém 

podkladovém materiálu např. Z.Hajná. Podle ní je síť zdravotních středisek řidší, než 

v minulosti. 

Počet lůžek na 10 000 obyvatel ve všech zdravotnických zařízeních poklesl 

v letech 1990-2000 ze 130,7 na 109,41. Naopak počet lékařů na 10 000 obyvatel 

vzrostl ve stejné době z 33,2 na 36,6. Roční využití lůžek se v letech 1990-2000 

snížilo nepatrně  z 265 dnů v roce na 258 dnů, průměrná ošetřovací doba se zkrátila 

z 10,2 dne v roce 1995 na 8,7 dne v roce 2000.  

Výdaje z veřejných prostředků na jednoho obyvatele vzrostly v letech 1990-

2000 ze 2900 Kč na 12619 Kč. Z hlediska dostupnosti zdravotní péče je zajímavý 

růst přímých soukromých výdajů obyvatel na zdravotnictví (podle statistiky rodinných 

účtů) – jen v letech 1999-2000 vzrostly o 6,7 % (Zdravotnická… 2002, s. 178), 

v absolutních hodnotách na jednoho obyvatele z 511 Kč v roce 1994 na 1192 v roce 

2000. U starších osob to bude nejspíš méně, což neplatí v případě léků2. Celkové 

výdaje na léky však nejsou příliš ilustrativním ukazatelem pro naše potřeby, 

nemůžeme-li odlišit vývoj jejich cen, ale dotýkají se svou rasancí jistě i zdravotního 

zabezpečení seniorů – zvýšily se v období 1993-2000 celkově ze 14 miliard na 38,4 

miliard Kč, na jednoho obyvatele to je 3738 Kč. Lepší, i když pro laika ne moc 

srozumitelný je údaj o spotřebě denních definovaných dávek na 1000 obyvatel a den, 

který vzrostl ve stejném období ze 756 na 1196. 

 
 

                                                 
1 V letech 1970-1985 se pohyboval mezi 132-133 lůžky 
2 Stří lidé mají vyšší spotřebu léků i větší potřebu je užívat /Práznovcová, Solich 1999/ 
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Tabulka 6  Výdaje na zdravotnictví na 1 obyvatele (v Kč)  
v  tom 

Rok Celkem  
veřejné výdaje soukromé výdaje 

1990 3 016   2 900    116   
1991 3 834   3 708    126   
1992 4 425   4 221    204   
1993 7 072   6 705    368   
1994 8 361   7 850    511   
1995 9 745   9 032    713   
1996 10 728   9 927    801   
1997 11 541   10 582   959   
1998 12 615   11 585    1 030   
1999 13 122   12 006    1 116   
2000 13 811   12 619    1 192  

2001 1) 15 437   14 104    1 333   
1) Předběžné údaje  
Pramen: Výpočet ÚZIS ČR,  www.uzis.cz  
 

 

 

Tabulka 7 Průměrné náklady na zdravotní péči na jednoho pojištěnce a z toho  
                  na jednoho pojištěnce VZP dle druhu poskytované péče (v Kč)  
Zdravotnická zařízení 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 

Praktičtí lékaři 341 360   430   508   544   562   601   
Stomatologie 538 561   587   625   660   667   698   
Ostatní ambulantní ZZ 689 890   968   1 044   1 108   1 199   1 281   
Lůžková ZZ (včetně LDN) 3 628 4 194   4 638   4 992   5 346   5 560   6 182   
Lázně a ozdravovny 204 233   245   247   250   248   259   

Doprava 1) 178 182   186   156   186   190   210   
Léky vydané na recepty 1 833 2 104   2 197   2 246  2 399   2 408   2 648   
Prostředky zdravotn. techniky  x x   x   251   297   325   357   
Ostatní 4 +9   1   63   74   91   108   

Celkem pojištěnci VZP 2) 7 415 8 515   9 252   10 132   10 864   11 250   12 344   

Celkem pojištěnci všech ZP 2) 6 915 8 109   8 806   9 677   10 324   10 706   11 830   
1)  Do roku 1997 zahrnuje úhrada za "dopravu" celkovou úhradu bez ohledu na to, v jakém ZZ byla 
doprava poskytnuta. V roce 1998 zahrnuje "doprava" pouze úhradu ZZ poskytujícím dopravu; 
úhrada za dopravu je zahrnuta v lůžkových ZZ (včetně LDN)
2) Náklady na zdravotní péči hrazenou z oddílu A ZFZP celkem na jednoho pojištěnce 
Pramen: VZP, zde ÚZIS www.uzis.cz 
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Důležitou součástí zdravotní péče o starší osoby je domácí ošetřovatelská 

péče. Pro ilustraci jejího současného stavu uvádíme citát z publikace ÚZIS ČR 

Činnost zdravotnických zařízení ve vybraných oborech léčebně preventivní péče 

2001: „Služeb domácí zdravotní péče využilo 128 590 pacientů (pokles proti roku 

2000 o 3,4 %). Z celkového počtu pacientů využívajících služeb domácí zdravotní 

péče představovali pacienti starší 65 let 77,7 %, pacientů ve věku 20 - 64 let bylo 

22 % a jen 0,3 % osob bylo mladších 20 let. Na 1 zdravotní sestru připadalo v 

průměru za republiku 68 pacientů, nejvíce pacientů na 1 SZP bylo v kraji 

Jihomoravském 104 pacientů a naproti tomu v kraji Vysočina pouze 33 pacientů. 

Většina zdravotní péče byla indikována praktickým lékařem nebo praktickým lékařem 

pro děti a dorost, pouze 13 % bylo indikováno ošetřujícím lékařem při hospitalizaci.“ 

V rámci seniorské populace domácí ošetřovatelskou péči potřebuje jen část 

vážně zdravotně oslabených. Zhodnotit v empirickém šetření ji umělo (nějak se s ní 

setkalo, ne nutně jako objekt péče) jen 38 % souboru, z těchto respondentů s ní bylo 

spokojeno 74 % (oba údaje jsou shodné pro města i vesnice). Navzdory úspěšnému 

rozvoji činnosti některých subjektů, které ji poskytují (viz výše) je jejím problémem 

nedostatečná meziresortní koordinace pečovatelských a ošetřovatelských služeb. 

Z výše uvedených informací lze odvodit, že základní podmínky dostupnosti 

primární zdravotní péče jsou na dobré úrovni (většinou dobře obstojí i 

v mezinárodním srovnání) – jde např. o počet lékařů, počet pacientů na jednoho 

lékaře. Podle hrubé orientace pomocí Malého lexikonu obcí ČR 2001 je rozmístění 

zdravotních zařízení celkem rovnoměrné. Také subjektivní hodnocení možností 

získat lékařskou péči je převážně pozitivní. Ve výzkumu ZS2002, kde byli  dotázáni 

lidé ve věku 60 a více let z různých typů obcí, bylo s dostupností praktického lékaře 

nespokojeno celkem (velmi nebo spíše) pouze10 %, s dostupností lékařské první 

pomoci 19 %. Pokud jde o rozdíly mezi městy a venkovem, s uvedenými aspekty je 

mírně větší spokojenost ve městech, na venkově jsou lidé nepatrně spokojenější 

s chováním lékařů a sester vůči pacientům, nezávisle na místě bydliště je jako solidní 

hodnocena možnost zavolat lékaře do bytu (78 % velmi nebo spíše spokojeno1). 

► Podle obecných charakteristik systému lékařské péče ji mají starší obyvatelé 

zajištěnu převážně s dostatečnou dostupností. Pro jejich potřeby není nutné 

budovat hustší síť zařízení, ale v oblastech s většími vzdálenostmi obyvatel od 

                                                 
1 Vyřadíme-li odpovědi „nevím“, je spokojeno 83 % respondentů 
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zdravotnických zařízení by bylo vhodné stav zlepšit např. zajistit dopravu, 

rozšířit preventivní péči, příp. zavést distribuci dlouhodobě užívaných léků ke 

starším pacientům apod. 

  Pokud jde o nemocniční péči, obecné soudobé problémy mnoha nemocnic se 

mohou odrazit na dostupnosti a včasnosti zabezpečení zdravotních potřeb právě 

starších lidí odkázaných na pomoc a pochopení druhých (byť by celková kapacita a 

struktura specializovaných oddělení byla adekvátní potřebám). Podle šetření ZS2002 

potřebuje lůžkovou péči během roku necelá třetina populace od 60 let věku, 

převážně jednou za rok a krátkodobě.  

► Při optimalizaci sítě zdravotních zařízení, jmenovitě nemocnic a odborných 

léčeben, a při hledání účinných a ekonomických forem ambulantní a lůžkové 

péče nesmí být puštěny ze zřetele potřeby starých lidí. Zvětšení vzdálenosti 

nemocnic od lidí lze nahradit dopravními službami, ale takové řešení nesmí být 

na úkor psychologických aspektů léčby nebo na úkor rehabilitační a doléčovací 

péče. 

► V rámci dalších kroků transformace zdravotnictví je třeba zohlednit specifické 

zdravotní potřeby seniorů a zajistit dostupnost (prostorovou a finanční),  

strukturovanost a specializaci zdravotní péče o starší a staré občany v 

nemocnicích. 

► Je nutné podstatně zlepšit meziresortní spolupráci a návaznost různých forem 

zdravotní péče – lůžkové a ambulantní, akutní, doléčovací, rehabilitační a 

ošetřovatelské. Využít lze příklady dobré praxe, které již existují (srv. 

Holmerová 2002, s. 15). 

► Je třeba zajistit spolupráci a odstranit konkurenční vztahy mezi různými aktéry. 

 

V dotazníkovém šetření je kritičtěji než jiné složky hodnocena důležitá, ale 

více  problémová oblast následné péče. Podrobně je analyzována ve studii 

I.Holmerové. Ta k ní ve svých podkladových materiálech připomíná: „I péči 

následnou je třeba diferencovat a odlišovat její jednotlivé typy. Část pacientů, kteří 

tuto péči potřebují, má potenciál významného zlepšení stavu, zlepšení či navrácení 

soběstačnosti: tuto šanci je třeba podporovat a respektovat s vědomím, že zejména 

u starších pacientů může trvat rekonvalescence a rehabilitace déle. Povaha 

některých onemocnění (demence, hemiplegie atd.) je taková, že budou trvale 
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vyžadovat zdravotní převážně ošetřovatelskou péči,zlepšení stavu však již očekávat 

nelze. Proto je třeba řešit i otázku dlouhodobého pobytu (event. přechodných pobytů 

v situaci že dlouhodobá péče je nahrazena péčí v rodině). Pro uspokojení těchto 

potřeb je třeba vytvořit fungující systém zdravotně sociální péče a zprůhlednit a 

racionalizovat jeho financování.“ 

Ačkoliv se nepodařilo shromáždit spolehlivá a reprezentativní data umožňující 

zhodnotit dostupnost zdravotní péče seniorům z finančního hlediska, lze odhadovat, 

že je zde přístup alespoň některých skupin seniorské populace ke zdravotní péči 

omezován. Stručně to vyjádřil T.Sirovátka slovy: „… problémem již je a bude 

dostupnost zdravotní péče pro část starých lidí. Ceny léků a lékařské péče (ta je 

stále více spojena se spolufinancováním a je též důsledkem privatizace) pro 

důchodce s nižšími příjmy s ohledem na zhoršení jejich materiálního standardu  

ovlivní rozsah a kvalitu jejich zajištění zdravotní péčí. Bude proto nutná garance 

přístupu ke zdravotní péči v jasně definovaných standardech“ (podkladový materiál 

zpracovaný pro účely tohoto projektu). Některé náměty předkládá ve své studii 

I.Holmerová. Vycházejí z potřeby diferencovat a současně koordinovat různé typy a 

formy zdravotní a sociální péče s ohledem na individuální potřeby, a to nejen 

z hlediska zdravotního, ale i psychologického. Je zde  nutno rozvinout formy 

vícezdrojového financování tak, aby celkovou péči podpořilo a nikoliv ji komplikovalo.  

K otázkám financování ve zdravotnictví patří i spoluúčast pacientů a hrazení 

cen léků. Tento aspekt nebyl jako problém v získaných podkladech explicitně 

uveden. Náklady na léky a zdravotní péči v rodinných rozpočtech domácností 

důchodců však vzrůstaly, byť jejich podíl na celkových výdajích není vysoký. To je 

ovšem údaj sám o sobě nedostatečný pro zhodnocení schopnosti starších lidí 

přispívat na péči o své zdraví. V této oblasti budou třeba podrobnější analýzy. Stejně 

jako jinde zde hraje roli diferenciace seniorských generací, zde konkrétně podle 

věku, zdravotního stavu a příjmové situace. Obecně platná nepřímá závislost  - čím 

vyšší věk a horší stav, tím horší příjmová situace – ovšem přestává být důležitá tam, 

kde se zvyšuje potřeba nemocniční a jiné ústavní péče. V oblasti péče o seniory 

s vážně oslabeným zdravím se problém přesouvá z roviny individuální na 

společenskou, naneštěstí dnes stejně neujasněnou. 

► Nevyjasněné kompetence v oblasti financování komplexní zdravotní a sociální 

péče o seniory a praxe zdravotních pojišťoven vedou k tomu, že s pacienty je 

nakládáno necitlivě a efektivita péče je limitována. Je třeba tyto otázky řešit 
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lepší koordinací služeb garantovaných různými resorty a vytvořit lepší právní 

podklad vymezující práva pacientů a povinnosti jednotlivých subjektů. 

► Komplementární součástí dalších úprav zdravotní péče o seniory musí být 

stanovení finanční účasti jednotlivých zúčastněných aktérů na úrovni 

společenské a individuální. 

 

 Součástí mezinárodních dokumentů a analýz o stáří je propagace aktivního 

stáří, jehož součástí a podmínkou je preventivní péče o zdraví starších generací. Je 

zřejmé, že to nemůže být jen individuální záležitost, ač osobní zájem a vůle jsou zde 

nevyhnutelné a zatím nejspíš rozhodující.  Svoji těžko zhodnotitelnou roli zde hraje 

nestátní sektor, jehož těžiště činnosti je však v péči o osoby se zdravotními problémy 

nebo nesoběstačné. Vzhledem ke specifickým nemocem stáří a někdy potížím 

s jejich diagnostikou a vzhledem k tomu, že staří lidé sami někdy těžko rozpoznávají 

symptomy zdravotních obtíží, je účast lékařů v prevenci neodmyslitelná. Dnešní 

systém zdravotní péče však není preventivní zdravotní péči o starší občany příliš 

nakloněn.  

Mezi úkoly zlepšování zdravotní péče o seniory patří budování a rozvíjení 

gerontologie a geriatrie jako oborů. Výhrady jsou vyslovovány již vůči opomíjení 

gerontologie a doplňujících ji oborů na lékařských fakultách. V nemocnicích není 

dostatek specializovaných lůžek. I.Holmerová k tomu dále píše: „Senioři postrádají 

ve většině krajů kromě určitých výjimek možnost specializované akutní péče. Tento 

deficit je ‚zdůvodňován‘ pseudoetickými tvrzeními o ne- segregaci starších pacientů. 

V praxi nastává bohužel naprosto odlišná situace. Tzv. typičtí geriatričtí pacienti 

(polymorbidní s netypickými vzdálenými či minimálními symptomy, sklonem 

k poruchám vědomí, výživy a hydratace, ohrožení či postižení ztrátou soběstačnosti) 

jsou odmítáni …“ (podkladový materiál zpracovaný pro účely tohoto projektu). 

► Zlepšení zdravotní péče o seniory si vyžádá změny v přístupech k ní v oblasti 

legislativní, organizační, koncepční se zapojením nástrojů veřejné politiky a 

zdravotní politiky, v metodách spolupráce zainteresovaných subjektů (státních 

a nestátních, ve státní správě i samosprávě) a v neposlední řadě změny 

v postojích veřejnosti a zapojení samotných seniorů. 
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Péče o seniory ve sféře sociální  

 

Oproti hojně diskutovaným ekonomickým důsledkům stárnutí populace jsou 

zatím méně uvědomované dopady stárnutí na subjektivní prožívání stáří, na 

mezigenerační vztahy v rodinách a na potřebu sociálních služeb. Jsou to vzájemně 

úzce propojené aspekty zabezpečení stáří. Převážně kvalitní mezigenerační vztahy 

dosud přežívají z minulosti, kdy vnitrorodinná pomoc substituovala 

profesionalizované služby i v situacích pro rodinu náročných, mj. proto, že jedinou 

alternativou v praxi bývala institucionální péče různé kvality. Nicméně dále 

pokračující individualizace či atomizace charakterizující novodobé změny rodinného 

života  přináší hlavně nejstarším osamělým ženám, ale i mužům, mnohé 

ekonomicko-sociální, zdravotní i psychologické problémy, které nedokáží řešit bez 

pomoci obce či státu, příp. dalších subjektů. 

Navzdory změnám v nabídce sociálních služeb, do značné míry díky zapojení 

nestátního a soukromého sektoru, se stále častěji setkáváme v souvislosti 

s populačním stárnutím s obavami jak společnost zajistí dostatečně početné, kvalitní 

a dostupné sociální služby pro ty starší občany, kteří ztrácejí soběstačnost (zejména 

ty, jimž příjmová situace nebo nedostatečné rodinné zázemí neumožňují si potřebné 

služby zajistit).  Pro „stárnoucí“ menší obce se může stát ještě obtížnějším než dnes 

zabezpečení pomoci osaměle žijícím seniorům pokud se neprovedou změny v 

systému sociální pomoci a nezmění se přístup obcí, včetně jejich spolupráce 

s dalšími subjekty.  

Služby i dávky sociálního zabezpečení jsou využívány především nejstaršími 

občany. Podle ZS2002 (tabulka 8) pobírá sociální dávky od obecního nebo okresního 

úřadu 24 % osob nad 80 let,  oproti pouhým 4 % populace od 60 let výše. Obtížnější 

je zjišťovat příjemce celého spektra sociálních a sociálně zdravotních služeb. 

Nejběžnější ze služeb pro seniory – pečovatelskou službu – využívá 34 % osob 

starších než 80 let, při velkých rozdílech podle typu služby. Zdravotní služby jsou 

potřeba u seniorů setrvávajících v domácnostech o poznání méně s výjimkou 

aplikace injekcí včetně insulinu a převazů1. V tabulce nezachycené residenční služby 

pro staré občany  potřebuje podle odhadů necelá desetina seniorské populace. 

                                                 
1 Je třeba připomenout, že u seniorů je problémem správná aplikace předepsaných léků, kterou nikdo 
nekontroluje 
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Zájem o ně trvale stoupá, což by mohlo být v rozporu se snahou prosadit 

koncepci co nejdelšího setrvávání seniorů ve vlastním domově (ve svém bytě nebo u 

příbuzných – partnerů, dětí a dalších) i s deklarovanou snahou samotných seniorů 

vyhledávat residenční péči většinou až v případě nemožnosti jiného řešení jejich 

situace1. 

 
Tabulka 8  Počty příjemců sociálních dávek a vybraných služeb sociální péče  

        podle věkových kategorií (podíly v %) 
 Věkové kategorie 
 60 + 70 + 75 + 80 + 
Dávky SSP* nebo sociální péče 4 7 10 24 
Úkony pečovatelské služby celkem 11 17 22 34 
PS – dovoz obědů 9 14 18 31 
PS – praní prádla 3 3 5 10 
PS – nákup potravin 3 5 5 7 
PS – péče o hygienu 2 3 5 7 
Domácí ošetřovatelská péče 3 5 8 17 
Péče zdravotní sestry v domácnosti 7 11 15 14 
* SSP = státní sociální podpora 
Pramen: výzkum Život ve stáří 2002  
 

 Využívání pečovatelské služby není pouhým odrazem potřeby seniorů. Je 

závislé, jak připomíná mj. V.Vojnar, na informovanosti, ochotě hradit požadované 

(právně stanovené) úhrady i na šíři nabídky ze strany poskytovatelů.  Počet příjemců 

se sice během 90. let zdvojnásobil, ale to se týká především služby dovozu obědů. 

Podle našich zdrojů se skladba poskytovaných služeb velmi pravděpodobně zúžila. 

Je těžké odhadnout, nakolik to znamená zhoršení péče o seniory žijící 

v domácnostech nebo naopak její zlepšení za pomoci rodiny či jiných služeb. 

 Podle V.Vojnara vzrostl podíl příjemců PS žijících v domech s pečovatelskou 

službou. Lze to považovat za pozitivní trend, protože tyto domy představují svým 

způsobem „modernější“ formu péče o seniory, z obecně ekonomického hlediska 

úspornější a současně efektivnější, z hlediska obyvatel bytů v těchto domech je 

výhodou skloubení více funkcí a efektů (zejména dosažitelná a včasná péče, úspory 

za bydlení, sociální kontakty). 

 Další pozitivní prvek, že se tím zkvalitňuje kontakt obcí, jako hlavních 

provozovatelů, s jejich obyvateli je naneštěstí „negován“ občasným zneužíváním 

těchto bytů pro jiné účely. To však nemusí být vždy negativní, neděje-li se tak na 

                                                 
1 Tuto nemožnost lze ovšem chápat velmi rozdílně 
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úkor potřebných seniorů a jsou-li jinými („náhradními“) uživateli osoby nějakým 

způsobem sociálně potřebné. 

► Po zrušení okresních úřadů se zvýší role a odpovědnost obcí za poskytování 

pečovatelské služby. Jelikož jde o základní z terénních služeb pro seniory, bylo 

by vhodné najít nové formy kontroly dostatečnosti a kvality pečovatelských 

služeb. 

 

Pečovatelská služba v současnosti prožívá období jisté transformace, i když 

stále zůstává rozhodující formou terénní služby.  Tato transformace započala 

částečnou změnou poskytujících ji subjektů a dále byl její hybnou silou (zatím v 

pozitivním i negativním smyslu) problém financování1,  částečně ji iniciovala i (reálná 

nebo potenciální) konkurence dalších subjektů poskytujících obdobné služby. Na 

druhé straně se zájem o některé služby zvýšil, např.  zařízení denního pobytu nebo 

pomoc typu komunálních služeb (prádelny PS, jídelny pro důchodce /Vojnar/). 

Dílčím, ale vlastně koncepčním problémem dalšího fungování pečovatelské služby je 

ujasnění „dělby práce“ s domácí ošetřovatelskou péčí v zájmu racionalizace sociálně 

zdravotních služeb. Mezi oběma systémy existuje někde napětí a klienti se 

v kompetenčních sporech dostávají trochu stranou. 

Pečovatelská služba je nepochybně nezastupitelná a její význam spíše 

poroste, prosadí-li se snahy minimalizovat dle možností ústavní péči. Garantovat ji 

však je možné, pokud se najde dostatek subjektů ji poskytujících, aby byla dostupná 

po celém území republiky. Lze též předpokládat její „modernizaci“ (strukturou služeb 

a způsobem jejich poskytování), jejíž součástí by mohlo být i rozšíření center 

komplexních sociálních služeb, kde pečovatelská by byla jednou z více 

poskytovaných forem pomoci. 

Ústavní sociální péče pro seniory, která je druhou nejčetnější formou 

sociálních služeb pro seniory, se potýká v současné době s řadou problémů. Dlužno 

říci, že paralelně se rozšiřují její kapacity a zkvalitňuje bydlení v ústavech residenční 

péče. V letech 1995-2001 přibylo 56 domovů důchodců a 26 domovů-penzionů pro 

důchodce1. Jak bylo zmíněno, poptávka po umístění v nich roste /Vojnar/. Navzdory 

prodlužování naděje dožití to nemůže být významným důvodem. Vedle toho lidé ve 

                                                 
1 Vedl např. ke zvýšení úhrad klientů, a tím snížení jejich zájmu o některé služby, k omezení 
některých služeb pro jejich ztrátovost, snížení počtu pracovníků jejichž finanční ocenění je trvale 
nedostatečné. 



 42 
 

věku 60 a více let podle dat výzkumu ZS2002 deklarují zájem o bydlení v zařízeních 

pro residenční péči pouze při zhoršení zdravotního stavu (což odpovídá poslání 

domovů důchodců), a to jednak pouze 60 %2 z nich a jednak polovina z nich uvádí 

zájem o bydlení v domově s pečovatelskou službou. Tatáž zkoumaná populace 

zastává názor, že v případě osamělého seniora poskytuje ústavní zařízení lepší 

záruku poskytnutí potřebných služeb, než pobyt doma za pomoci pečovatelské 

služby – 67 % uvádí takovéto zařízení. Faktem je, že chování se často liší od 

deklarací a lidé volí umístění v ústavu více pod tlakem reálných okolností, než od 

nich oproštěných přání. 

Někteří autoři zdůvodňují vysoký zájem o umístění v domově důchodců 

působením jiných faktorů, než je oslabený zdravotní stav, mj. podáváním žádostí 

relativně zdravými lidmi z důvodů dlouhých čekacích dob na umístění (J.Veselá, 

I.Holmerová) nebo snahou řešit umístěním v ústavu bytové či ekonomické problémy 

rodiny. Naproti tomu V.Vojnar  tato „obvinění“ odmítá a píše, že dnes do domovů 

důchodců přicházejí pouze lidé s těžším nebo těžkým stupněm nesoběstačnosti (v 

tom, že obyvatelstvo domovů důchodců stárne se s I.Holmerovou i J.Veselou 

shodují). Přitom na datech dokumentuje prudký nárůst počtu čekatelů /Vojnar/. 

V šetření v domovech důchodců z roku 2002 byli dotázáni jejich ředitelé (odpovědi 

byly získány od 93) na názory o skutečných důvodech umístění do domova 

důchodců. Přehledně je ukazuje tabulka 9. Zhruba polovina obyvatel domovů 

důchodců je těch, kdo potřebují pomoc a doma ji nemají zajištěnou, asi desetina jsou 

lidé, jimž rodina nechtěla pomoci, příp. byli v rodině týráni apod. (d + g  + h). Těch, 

kteří by do tohoto zařízení striktně podle zákona nepatřili, je asi 13 % (e + f), příp. 25 

% (včetně části z důvodů i). 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                         
1 Používáme nejčastější a zavedené pojmy, domy se stejným posláním se mohou nazývat také jinak 
2 Zbylých 40 % chce i při zhoršeném zdravotním stavu bydlet ve svém bytě nebo u příbuzných. 
Dnešní věk zde hraje nejasnou (obecně tedy nijakou) roli. 



 43 
 

T a b u l k a  9  Okolnosti, které mohou být  skutečným nebo vedlejším  
                 důvodem pro umístění seniora do domova důchodců  

    – podle zkušeností pracovníků DD 
Okolnosti, které mohou být skutečným nebo vedlejším důvodem pro  
umístění do DD. 

Odhad z počtu  
současných 
obyvatel DD     

a) senior život v domácnosti zvládá nebo mu je poskytována pečovatelská 
služba a má podánu žádost do DD.Na předvolání do ústavu nastupuje 
z obavy, že by při zhoršení zdravotního stavu nemuselo být volné místo 

10,2 

b) senior by ve své domácnosti ještě žít mohl, v místě jeho bydliště však 
nejsou poskytovány služby, které by mu setrvání v domácím prostředí 
umožnily 

8,7 

c) rodina se o seniora z různých důvodů nemohla postarat 44,5 
d) rodina se o seniora z různých důvodů nechtěla postarat 6,2 
e) senior některému členu rodiny z nějakého důvodu vadil (stařecké změny 
apod.)    

5,1 

f) rodina chtěla získat seniorův byt pro své potřeby 7,9 
g) senior se odchodem do DD bránil různým újmám zapříčiněných rodinou 2,7 
h) senior byl různým způsobem šikanován ze strany vlastníka bytu, 
nemovitosti 

2,7 

i) Jiné, vámi vysledované důvody, které mohou být podstatné pro odchod 
seniora do DD (napište): 

13,1 

Pramen: Veselá J., Sociální služby poskytované seniorům v domácnosti, zatím nedokončený projekt 
VÚPSV  

 

Sociální pracovníci na sociálních odborech nejčastěji jako náhradu při čekání 

na umístění v domově důchodců doporučují pomoc rodinného příslušníka, 

dobrovolné pečovatelky nebo sousedů (výzkum J.Veselé). Takováto řešení bývají jen 

dočasná a na úkor kvality a adekvátnosti poskytované péče.  

  S rostoucím věkem obyvatel domovů důchodců se stává prioritním dlouho 

neřešený problém zabezpečení potřeb osob, které vyžadují intenzívní zdravotní péči 

a současně péči sociální. Pro tyto lidi neexistují specializovaná zařízení a resorty 

sociálních věcí a zdravotnictví a také zdravotní pojišťovny zde nemohou dojít ke 

konsensu ohledně garance péče a financování. Výsledkem je „předávání klientů“ 

mezi zařízeními obou resortů a komplikovaná praxe zabezpečení potřeb těchto osob 

(srv. Holmerová, Vojnar). Ošetřovatelská lůžka domovů důchodců řeší ze zmíněných 

důvodů tento problém nedostatečně. 

 Z hlediska principu důstojného a uspokojivého prožívání stáří všech občanů 

stojí za upozornění poznámka V.Vojnara, že se v domovech důchodců nedaří 

zajišťovat činnosti zájmové a kulturní seberealizace a využívat osobnostního 

potenciálu seniorů /Vojnar/. 

 Problémy domovů-penzionů pro důchodce jsou jiného druhu. Podle V.Vojnara 

je jejich funkce nevyhraněná, navzdory jejímu legislativnímu vymezení. Jelikož neplní 
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výhradně sociální funkce, je diskutabilní jejich finanční podpora státem. Zájem 

seniorů o bydlení v nich je veliký, takže zařízení tohoto typu by se mohla přesunout 

do oblasti působnosti nestátních a soukromých subjektů. Na úrovni obecní 

samosprávy, kde  lze různé funkce kombinovat, má takový typ zařízení jistě 

perspektivu. Problém nastává v případech většího omezení soběstačnosti. 

 Jedním ze stěžejních problémů dalšího vývoje služeb sociální péče je jejich 

financování. Obecný rámec této problematiky dává fakt, že stát zůstává garantem 

dostupnosti a kvality služeb sociální péče, ale současně je jeho vysoký podíl na 

financování neúnosný, přičemž možnosti zvyšovat účast samotných příjemců 

sociálních služeb jsou omezené. Teoreticky lze nalézt mnohá řešení,  ale jejich 

sociální a politická průchodnost je v současné době často silně limitována. 

 Během 90. let vzrostly úhrady za úkony pečovatelské služby i za pobyty 

v ústavních zařízeních /Vojnar/. Tento trend narazil na určité aktuální limity, což se 

projevilo poklesem zájmu o některé služby  a v tom, že nemalý podíl obyvatel 

domovů důchodců nemá dostatečné příjmy na hrazení požadovaných poplatků. 

Přitom v případě úhrad pečovatelské službě lze podle našich šetření  těžko tvrdit, že 

lidé omezující využívání některých služeb na ně skutečně bez velkého zatížení 

svého rozpočtu nemají1. Odmítnutí služby bývá i někdy spíše unáhlenou reakcí na 

zavedení poplatku nebo zdražení služby, než výsledkem racionální úvahy o 

individuálních finančních možnostech. Na druhé straně jde o smutný projev 

osamocenosti některých starších seniorů (když rodina nemůže sama zajistit službu, 

ale nebyl by pro ni problém ji zaplatit). 

 Druhou stranou problematiky účasti příjemců služeb na jejich financování je do 

jaké míry lze požadovat použití aktuálních příjmů a naspořených prostředků či 

nashromážděného majetku pro účely hrazení sociálních služeb v době omezení nebo 

ztráty soběstačnosti. Dlouhodobě se diskutují náměty, často inspirované 

zahraničními zkušenostmi a praxí, které se zakládají na zodpovědnosti rodiny za 

blaho jejích členů. Podle nich je z morálního hlediska diskutabilní, když starý člověk 

nemá prostředky na péči ve stáří, ale přenechá majetek rodině, která jej finančně 

nepodporuje. To naše zákony umožňují a dokonce by je bylo možno těžko měnit 

s ohledem na veřejné mínění a politické dopady. 

                                                 
1 Problém tkví i v neschopnosti příjemců služeb pochopit zvyšování cen ve vztahu k zvyšování 
důchodů 
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 Zatím veškeré snahy „zlevnit“ sociální služby pro seniory při zachování a 

raději zlepšení jejich kvality narážejí na řadu obtížně řešitelných problémů 

legislativních, sociálně politických, rozpočtových či realizačních. Shoda je v tom, že je 

třeba dále hledat optimální model vícezdrojového financování. 

Sociální služby jsou oblastí, kde citelně chybí aktualizované právní normy. Je 

už notoricky známé, že chybí základní zákon vymezující alespoň hlavní podmínky 

poskytování sociální pomoci (péče), jehož absence je zejména citelná v otázkách 

financování, koordinace služeb poskytovaných různými subjekty na komunální úrovni 

a v oblasti zabezpečení dostupnosti a kvality sociálních služeb. K tomu byly 

shromážděny další náměty v anketě mezi odborníky, která byla součástí tohoto 

projektu. Ti zmiňují potřebu legislativní úpravy těchto aspektů: práva volby sociální 

služby, zákonného vymezení role a garance dostupnosti terénních služeb,  

uzákonění společenské podpory rodin pečujících o seniory. 

► Spolu s nutností dovést přípravu základního zákona o podmínkách sociální 

pomoci k jeho dopracování a uvedení v platnost se ukazuje potřeba celého 

spektra doplňujících zákonů a dalších právních norem konkretizujících zásadní 

ustanovení zákona podle konkrétních potřeb zabezpečení jeho účinnosti a 

kvality služeb sociální péče. 

 

Požadavky na zajištění komplexních sociálních a zdravotních služeb lze shrnout do 

těchto oblastí: 

► je třeba vycházet z diferencovaných a měnících se potřeb jednotlivců 

► je třeba rozdělit úkoly sociální a zdravotní péče o seniory mezi různé subjekty a 

rámcově vymezit jejich úkoly a kompetence, přitom zajistit koordinaci sociální a 

zdravotní péče kde je to třeba  

► je třeba pokračovat v rozšiřování spektra nabízených sociálních služeb  

► s tím souvisí probíhající rozvoj role nestátních  subjektů a potřeba jeho další 

podpory, ale také zapojení soukromého sektoru 

► vysoce aktuální je dopracování koncepce financování služeb, včetně vyřešení 

finanční podpory nestátních subjektů 

► zvláštním úkolem je posilování funkce rodiny, které má různé aspekty – 

finanční (únosnost péče o seniory vzhledem k rodinnému rozpočtu a zdrojům 

příjmů, často z důvodu péče omezeným), kompetenční (schopnost uspokojovat 

potřeby seniorů na žádoucí úrovni), demografické (schopnost uspokojovat 
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potřeby seniorů vzhledem k měnícím se vnitrorodinným vztahům a struktuře 

širších rodin) 

► je žádoucí přesvědčovat občany o nutnosti připravovat se dostatečně včas na 

stáří, nejen nesoběstačné 

► relativně novým požadavkem v našich podmínkách je potřeba posilovat aktivní 

podíl samotných starších občanů na výběru pro ně vhodných  a formě 

přijímaných služeb, prostřednictvím jejich zástupců podporovat jejich podíl na 

realizaci sociálních služeb na komunální úrovni 

► při podpoře co možná dlouhodobého udržení samostatnosti a nezávislosti 

seniorů, mj. podporou terénních služeb, je současně třeba zajistit poskytování 

ústavní péče tam, kde je nezastupitelná a nevyhnutelná 

► podpora většího podílu rodiny a terénních služeb by měla být spojena 

s kontrolou možného zneužívání nebo týrání starších osob 

► v souvislosti s územní reformou veřejné správy (zrušení okresů a vznik nových 

krajů) je třeba zajistit kontinuitu efektivních služeb, eliminovat všechny možné 

negativní dopady a naopak využít této změny k posílení garance sociální péče 

o seniory1. 

 

Do oblasti sociálního zabezpečení seniorů patří také důchodový systém. Jeho 

problematika má mimo sociální konsekvence dva hlavní aspekty – 

makroekonomický, který přesahuje záměry tohoto projektu, a mikroekonomický, 

jemuž je věnována část pojednávající o příjmech.  

 

Podmínky života seniorů na komunální úrovni 

 

 Charakter potřeb starých lidí a heterogenita seniorské populace zcela 

přirozeně podtrhují význam sociálního mikroprostředí při vytváření optimálních 

podmínek pro zajištění žádoucí kvality života a potřeb seniorů. Tím nejvýznamnějším 

objektivně i ve vnímání samotných starších lidí je rodina. Tradičně ji v uspokojování 

sociabilních potřeb doplňují, případně při absenci rodiny nahrazují, vztahy k přátelům 

a v komunitě. Stejně jako rodina je sociálním zázemím i zdrojem pomoci, tak se to do 

značné míry předpokládá i v případě přátel a sousedů. Moderní společnost oba typy 

                                                 
1 Kraje budou těžko poskytovateli služeb, ale měly mít garanční, kontrolní a koncepční roli . 
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sociálního mikroprostředí institucionalizuje, tedy stanoví normy regulující práva a 

povinnosti tam, kde by přirozené vztahy nemusely zajistit zabezpečení potřeb těch, 

kteří jsou z různých důvodů objekty pomoci nebo péče ostatních aktérů v daných 

vztazích. Jak v případě rodiny, tak zejména v případě komunitních celků jsou 

rozhodujícími faktory kvality péče neformální vztahy, zatímco i ty institucionalizované 

v některých situacích a případech „skřípou“. Je nezbytné hledat příčiny tohoto 

nesouladu a nástroje posílení funkčností příslušných institucí, což jsou na komunální 

úrovni samosprávné obecní a městské úřady. Přitom nemusí být v tomto svém 

poslání jedinými subjekty, také další organizace a instituce pomáhají plnit funkce 

těchto úřadů, doplňují je či rozšiřují. 

 Rodinná a komunitní péče nabývají v podporovaných procesech 

deinstitucionalizace či deprofesionalizace sociální péče na významu. Úkoly obcí ve 

vztahu k seniorům (obdobně jako k jiným sociálním skupinám) jsou však 

mnohostranné (jak připomíná např. Holmerová). Neomezují se (nebo by neměly) 

zdaleka na sociální služby, byť je jim ve vztahu k seniorům  věnováno relativně 

nejvíce pozornosti. Obec má své povinnosti a poslání také v podpoře bydlení, 

bezpečnosti, dopravní dostupnosti (služeb, lékaře, kulturních zařízení, zaměstnání, 

úřadů) a vytváření kulturního a zdravého životního prostředí bez barier a 

podporujícího integraci starých lidí do života komunity (mj. např. setkávání vrstevníků 

nebo zatím opomíjený podíl na pracích ve prospěch obce a spoluobčanů). 

 Péče obce o staré občany vychází z komplexu úkolů v její samostatné nebo 

přenesené působnosti. Prvou oblast I.Tomeš /Tomeš 2002, s.10/ vymezuje takto: 

obec „pečuje v souladu s místními zvyklostmi a předpoklady vytváření podmínek pro 

rozvoj sociální péče a pro uspokojování potřeb svých občanů zejména o : 

♦ bydlení,  
♦ ochranu a rozvoj zdraví,  
♦ dopravu a spoje,  
♦ informace,  
♦ výchovu a vzdělávání,  
♦ celkový kulturní rozvoj 
♦ ochranu veřejného pořádku.  
♦ poskytování občanům, kteří se ocitli v mimořádně nepříznivých sociálních 

podmínkách, jednorázový peněžitý příspěvek.“  
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Sociální pomoc seniorům na komunální úrovni 

Dnes existuje určitá diskrepance mezi tradicí sousedské a přátelské výpomoci 

a vnitrorodinné mezigenerační pomoci na straně jedné a relativně malou pozorností, 

věnovanou seniorům na komunální úrovni. Staří lidé, podle empirických výzkumů, 

neočekávají velkou pomoc od obce ve srovnání s jinými relevantními subjekty, mezi 

nimiž zaujímají stěžejní roli rodina a stát. Otázkou je, zda je to projevem nedůvěry ve 

schopnost obecních úřadů a místně působících organizací vyhovět potřebám 

seniorů, založené na ne dobrých zkušenostech, nebo přesvědčení, že zodpovědnost 

má nést stát jako garant zabezpečení potřeb občanů či rodina jako prostředí 

nejužších sociálních vazeb. Vliv má nejspíš kombinace obou postojů. Pokud jde o roli 

obcí, možná chybí i větší informovanost, protože jen část jejich funkcí je 

bezprostředně staršími lidmi vnímána, a to část, která se dnes koncentruje do 

poskytování zákonných dávek sociální péče a pečovatelských služeb, což jsou 

činnosti, které se týkají pouze malého podílu seniorské generace. Jenže obecní 

úřady často skutečně nepovažují péči a celkovou pozornost problematice seniorů za 

činnosti hodně občany žádané či pro zastupitelstvo „prestižní“. Je to jeden z projevů 

juvenalizace společnosti, i když na obranu obcí je třeba připomenout, že v dnešní 

době řeší spoustu úkolů vysoké naléhavosti při omezených zdrojích. Jenže proti 

tomu lze argumentovat, že lidské potřeby vyžadují na rozdíl od hmotných objektů 

(jako je např. rozbitá silnice) pozornost nejen finanční. 

 Při hodnocení životních podmínek starších generací na komunální úrovni je 

třeba rozlišovat mezi obcemi a městy různé velikosti. Na ní záleží rozsah občanské 

vybavenosti a rozsah v místě poskytovaných sociálních, zdravotnických a dalších 

služeb. A také možnosti tyto služby poskytovat. 

Podle našeho výzkumu (ZS2002) žije 17 % osob ve věku 65 a více let 

v obcích do 1000 obyvatel, 38 % v obcích do 5 000 obyvatel a současně téměř ¼ (24 

%) ve městech se 100 a více tisíci obyvateli. Bez ohledu na věk žije větší část 

starších generací ve městech, zejména největších. Má to pro ně výhody lepší 

občanské vybavenosti, vyšší aktivity (jenže méně „viditelné“1) nestátních organizací, 

ale i (potenciální) nevýhody méně sociálních kontaktů z důvodu větší uzavřenosti 

v bytě a vyšší anonymity městského prostředí a také méně kontaktů s dětmi (možná 

tím, že jsou více účelové oproti venkovu).  

                                                 
1 Podle výpovědí v dotazníku ZS2002 je důvěra v pomoc charitativních apod. organizací nejvyšší ve 
středních městech, následovaných většími a pak největšími městy. 
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Struktura populace seniorů podle 
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Pramen: výzkum Život ve stáří 2002 

 

 Problémem malých a středních obcí je, že staří lidé nepatří mezi hlavní 

objekty zájmu obecních samospráv. Teoreticky to může mít různé důvody, např. 

takovéto:  

1. staří lidé významnější pomoc nepotřebují, protože jsou soběstační; 

2. obce plní v péči o seniory úkoly, které stanovují zákony o sociální péči, a 

považují to za dostatečnou („dostatečně je vyčerpávající“) pozornost vůči 

starým lidem 

3. z finančních nebo organizačních důvodů, nebo proto, že staří lidé jako objekty 

zájmu zastupitelstev jsou „zastíněni“ jinými objekty zájmu majícími silnější hlas 

nebo celospolečensky zatím více podporovanými – mladé rodiny, 

nezaměstnaní, osamělé matky, předškolní děti, drogově závislí atd.; 

4. při téměř všeobecném nedostatku financí se obce orientují zejména na služby 

a vybavenost „sloužící všem“ (všem sociálním a demografickým skupinám) 

s představou, že tím pomáhají také (nebo zejména) seniorům, tj. na zdravotní 

a poštovní služby, komunikace, někde třeba dopravu, veřejné osvětlení, 

plynofikaci, sportovní či kulturní zařízení atd.;  

5. obce spoléhají na to, že většinu služeb pro seniory poskytují okresní (krajské, 

státní) instituce, které jsou kompetentnější a lépe zajištěné financemi. 

 



 50 
 

Ad 1: To je zjevně nepravda bez ohledu na to, že nesoběstačných starých lidé je 

nevelký podíl mezi nimi. Kromě toho přestože je pokles soběstačnosti do značné 

míry důsledkem biologického stárnutí, má své sociální aspekty, a proto i zde je třeba 

hledat formy a nástroje prevence. A konečně objektem zájmu obce nemohou být 

pouze nesoběstační, protože nejde o to pomoci „v nouzi“, ale podporovat 

plnohodnotné zapojení všech členů komunity do jejího života a života „přesahujícího“  

jak do širší společnosti, tak i do individuálního života. 

Ad 2: Takto se činnost obcí ve vztahu k seniorům často jeví. Problém je ovšem 

v tom, že zákon dává obcím jistou volnost, možnost zohlednění specifických 

možností obcí a specifických potřeb jejich obyvatel. Nevyužít takovou možnost a 

navíc nevyvíjet vlastní „iniciativu“ znamená ignoraci toho, že členy obecní komunity 

jsou bez výjimky všichni obyvatelé obce, tzn. ignoraci potřeb seniorů i potřeby obce 

využívat toho, co jim jen oni mohou poskytnout (zkušenosti, volný čas apod). 

Ad 3: Z toho, co bývá např. součástí prezentace obcí (např. na internetu), je zřejmé, 

že obce si cení zejména vybavenosti ve prospěch mladých rodin („to je společensky 

oceňováno“) a ve prospěch populace v produktivním věku („zejména ti přispívají 

k rozvoji obce a zaslouží si ocenění“). Že se v obci dělá něco pro seniory ocení 

především oni sami, a proto obce nemají motivaci se v této oblasti angažovat, nebo 

to nezdůrazňují. Obojí svědčí o podcenění společenské úlohy seniorů a jisté 

„nevděčnosti“ komunity“. 

Ad 4: To je poněkud „alibistické“. Aby služby „sloužily všem“, musely by i ve službách 

pro všechny respektovat specifické potřeby různých sociálních skupin. Potřeby 

seniorů nebývají v tomto smyslu v centru zájmu, např. je v obci zdravotní středisko, 

ale není zajištěna dostupnost specializovaných zdravotních zařízení třeba pro 

preventivní nebo následnou péči; jiným případem je doprava s jízdním řádem podle 

potřeb dojíždějících do zaměstnání a škol, ale neumožňující během dne dojezd „do 

města“ a zpět za lékařem a „na úřady“. 

 

Ad 5: To souvisí s představou, že kromě dávek sociální péče je hlavní službou pro 

seniory umístění v ústavním zařízení, která zřizují a provozují větší a bohatší 

subjekty, než mohou být obecní úřady. 

 Uvedené příklady lze shrnout v tom smyslu, že o schopnosti obcí pečovat o 

své seniory a věnovat se problémům stárnutí panují jisté mýty, založené sice na 

reálných problémech malých a středních obcí v této oblasti, ale vyjadřujících 
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neadekvátní reakce na tyto problémy, často i nezájem je řešit. Již i u nás existují 

příklady dobré praxe ukazující možnosti obcí a přinášející prospěch svým 

obyvatelům – uvádí je L.Vostřáková ve své studii „Obec a senioři“. 

 Staří lidé potřebují relativně blízké sociální zázemí s přehlednými vztahy a 

určitou stabilitou, což zvýrazňuje význam pro-seniorské politiky na úrovni obcí a jim 

podobných celků. Přestože názory (v ZS2002) na to, který subjekt nejspíše podpoří 

starého člověka v případě potřeby, se statisticky neliší podle velikosti obcí, malé 

rozdíly se vyskytují mezi nejmenšími obcemi a většími městy do 100000 obyvatel, 

zatímco lidé v největších městech se svými názory blíží spíše obyvatelům menších 

obcí. Je zřejmě možné, že v rámci velkých měst vznikají „komunální prostředí“ 

obdobná situaci v menších obcích.  

 Problém toho, že obce se necítí dostatečně kompetentními a schopnými 

zabezpečit své staré občany, spočívá v tom, že nejsou nalezeny nebo vyzkoušeny 

formy spolupráce jak mezi obcemi, tak mezi státní správou a samosprávou, mezi 

státním a nestátním dobrovolnickým sektorem, mezi resorty. Obce nemusejí 

zajišťovat celou škálu sociálních a zdravotních služeb, ale měly by je umět 

zprostředkovat, měly by umět poradit jak nejlépe – z hlediska potřeb (potenciálního) 

klienta – řešit konkrétní sociální situaci a konečně umět vést staršího člověka 

k aktivnímu, podle jeho možností, řešení jeho situace.  

Další alternativou nepřesahující možnosti i malých obcí je sdružování 

základních služeb, sociálních a dalších, v jedné organizační jednotce, v jednom 

zařízení. L.Vostřáková uvádí příklady zakládání „center sociální pomoci seniorům“ 

nebo spojování funkce trvalého pobytu, příp. přechodných pobytů, s denním 

komunitním centrem. Ze zahraničí jsou známy příklady zapojení seniorů, 

docházejících do denního centra, do péče  o malé děti mladých rodin v obci. Jinou 

možnosti je sdružování financí různých obcí či financování služeb poskytovaných 

jinou obcí pro vlastní občany (finanční účast). 

Hledání nových forem zajištění podpory a péče seniorům není možné bez 

legislativního základu, který dá obcím velkou míru samostatnosti v zájmu hledání 

specifických řešení „na míru“ možnostem obce a potřebám jejích seniorů, ale 

současně umožní účinnou kontrolu kvality sociálních služeb (nebo lépe sociálně 

zdravotních služeb). 
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Obec a bydlení seniorů 

Většina seniorů také podle svých vyjádření ve výzkumech preferuje 

samostatnost včetně samostatného bydlení, pokud možno v dostupné vzdálenosti od 

dětí nebo jiných příbuzných. To platí i pro ty, jejichž soběstačnost je částečně 

limitována. Bydlení starých lidí ve vlastním bytě nebo v rodinném kruhu je dnes 

preferováno také ze strany odborníků a pracovníků správních orgánů, a to 

z ekonomických, etických a dalších důvodů . U soběstačných je to samozřejmost, u 

méně soběstačných je domácí prostředí chápáno jako lepší alternativa proti 

institucionální (residenční) péči, pokud existuje dosažitelná forma náhrady 

omezených schopností jedince. To ovšem nemusí platit v individuálních případech.  

Rozhodně však je při poklesu soběstačnosti předpokladem bydlení ve 

vlastním bytě nebo s vlastní rodinou zajištění terénních sociálních služeb, dostupnost 

zdravotní péče a zajištění bezpečnosti v bytě (jak z hlediska ochrany před 

kriminálním chováním, tak z hlediska bezbariérového a bezpečného prostoru 

v bytě)1. Zde je role obce těžko zastupitelná. 

Institucionální péče je zatím organizována především státem v případě 

domovů důchodců, ale podíl a význam obcí vzrůstal u zřizování domovů penzionů 

pro důchodce a domů s pečovatelskou službou (Pavlovičová 2001, s. 40).  

 Do celku prostředí života seniorů, které mohou ovlivňovat pouze obce 

samotné, patří charakteristiky okolí jejich bydliště stejně jako třeba dopravní 

obslužnost. Intravilán  obce je rozšířeným bydlištěm jedinců, je-li dostupný a 

přitažlivý. Na jeho kvalitách v případě seniorů závisí mj. jejich bezpečnost a jejich 

sociální kontakty.  Kvalitu života starších občanů ovlivňují obce i tím, že při vytváření 

nebo péči o životní prostředí v obci berou v úvahu speciální potřeby seniorů. To lze 

jak celkovou koncepcí, tak drobnými úpravami terénu či instalací různých prvků 

vybavenosti (umístění laviček, zábradlí apod.). 

 Také prostor pro zájmové a relaxační aktivity seniorů a nabídka služeb k jejich 

dosažení či realizaci jsou do značné míry v rukách obcí. 

 Obce mají širokou paletu možností, jak zajistit kvalitní a uspokojivý průběh 

stáří svých občanů. V této paletě jen část dnes tvoří jejich zákonnými normami 

nařízené aktivity. Zbytek je v jejich kompetenci a závisí na zainteresovanosti a 

tvořivosti představitelů obce. Přesto je třeba i tuto část podpořit legislativně 

                                                 
1 Podrobněji viz L.Vostřáková, Obec a senioři 
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přesnějším ujasněním povinností a kompetencí obcí a také vyšších územně 

správních orgánů. Současně záleží i na přístupu obecních zastupitelstev, nakolik 

zajistí nejen podmínky pro uspokojivé a aktivní stáří, ale i podmínky pro přípravu na 

stáří.  

 V dané souvislosti je třeba zmínit jeden z poznatků našeho empirického 

šetření. Starší lidé v ČR na rozdíl od mnoha svých vrstevníků v západních vyspělých 

zemích nemají velkou potřebu zapojovat se aktivně do života obcí, podílet se na 

jejich životě, ani zájem o aktivní podíl na politice obcí vůči seniorům.  

Chceme-li zlepšit péči obcí a posílit jejich roli v zabezpečování životních 

podmínek seniorů, musíme také jednak spoluvytvářet veřejné mínění přátelštější 

starší generaci a jednak podporovat u starších lidí větší zodpovědnost za vlastní 

život a potřebu se aktivně podílet na zabezpečení stáří. 

 

Osamělí staří lidé 

 Ačkoliv je osamělost starších lidí problémem s celou škálou příčin a dopadů, 

není jí věnována náležitá pozornost. Jak dokládají statistická data a údaje 

reprezentativních výzkumů, žije v domácnostech jednotlivců velký podíl seniorské 

generace, zejména žen. Problém osamělosti ovšem není problémem těchto 

domácností, ani třeba rodinného stavu. Pokud by pro osamělost byl určující rodinný 

stav, bylo by v roce 2000 osamělých (tj. nikoliv ženatých) 17 % mužů ve věku 60-69 

let, 23 % věku 70-79 let a 38 % mužů starých 80 a více let. V případě žen by tyto 

podíly byly postupně podstatně vyšší – 42 %, 68 % a 90 % /Populační… 2002, s. 20/.  

Podle šetření ZS2002 zdaleka ne všichni ne-ženatí muži a ne-vdané ženy ve věku 60 

a více let  žijí v domácnostech jednotlivců. Nejméně osaměle žijících je mezi 

svobodnými a rozvedenými ženami – 66 a 64 %. Ostatní svobodné žijí hlavně 

s druhem, zatímco ostatní rozvedené nejčastěji žijí se svými dětmi (svobodnými nebo 

s rodinami vdaných/ženatých dětí). Vdovy žijí osaměle častěji – 80 % - zbylé z nich 

v rozmanitých typech domácností. V případě mužů jsou podíly jednočlenných 

domácností mezi svobodnými a rozvedenými vyšší – 70 % a 73 %, přičemž v obou 

případech ostatní muži žijí hlavně s družkou. Vdovců je v jednočlenných 

domácnostech téměř stejný podíl jako žen-vdov (78 %) a také oni jinak bydlí 

v rozmanitých domácnostech.  

 Podle formy soužití je potenciálně osamělých méně, než podle rodinného 

stavu, ale jejich podíly jsou stále vysoké. Oba indikátory jsou pro potenciální vnímání 
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sebe sama jako osamělého důležité, ale ne rozhodující. Podle vlastního vyjádření se 

cítí osaměle často 12 % lidí ve věku 60 a více let, občas 33 %. Souvislosti pocitu 

osamělosti jsou podrobněji ve zprávě z výzkumu ZS2002 /Život…/.  Ten dále potvrdil, 

že věk sám o sobě s tímto pocitem nekoreluje, přestože s věkem se postupně 

kumulují faktory osamělost podporující. Osamělost souvisí s celkovým stylem 

dosavadního a současného života a se schopností vyrovnat se s komplikacemi 

doprovázejícími stárnutí. Proto je jednou z nejdůležitějších příčin pocitu osamělosti 

zhoršený zdravotní stav. 

 V dotazníkovém šetření nemohly být sledovány všechny možné souvislosti 

osamělosti. Z podkladových materiálů, získaných od odborníků pro tento projekt, lze 

některé další souvislosti odvodit, ačkoliv se žádný explicitně touto problematikou 

nezabýval. K těmto souvislostem patří pocit člověka, že už ho lidé tolik nepotřebují. 

Ten může vznikat na základě toho, že děti mají své vlastní rodiny a problémy, 

v zaměstnání nastupují nové generace s jinou kvalifikací a potřebou se prosadit, 

odchod do důchodu zcela změnil denní rytmus a společenské kontakty, vrstevníci 

zestárli a ztrácejí zájem o kontakty nebo umírají atd. Osamělost je subjektivní 

záležitost determinovaná objektivními skutečnosti, a tak ji lze ovlivňovat, a to tím 

efektivněji, čím větší je vůle jedince ji nedopustit. 

 Je přirozené, že zde má rozhodující úlohu rodina a lokální společenství a 

možnost jejich vzájemného doplňování či zastupování. 

► Lidé potenciálně osamělí podle rodinného stavu a typu domácnosti by měli být 

vyhledáváni v zájmu zjištění, zda netrpí důsledky osamělosti fyzickými (např. 

zanedbaností) či psychickými. 

► Součástí starosti obcí o své seniory má být podpora jejich aktivit, která se 

nevyčerpává občasnými besedami, výlety a kulturními pořady pro důchodce. Je 

třeba motivovat starší občany k aktivnímu podílu na dění v obci, na řešení 

problémů vlastních a svých vrstevníků, podle možností vytvářet podmínky pro 

oblíbené aktivity a odstraňovat bariery sociálních kontaktů. 

► Problém osamělosti je více než jiné stránky stárnutí ovlivněn životním stylem 

v předchozím životě, tedy i dlouhodobým celkovým sociálním klimatem od 

lokální až po celospolečenskou úroveň. 
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Diskriminace a zneužívání starších osob 

 Dnešní společnost bývá nazývána společností mladých, juvenalizovanou atd. 

nebo se hovoří o kultu mládí. Stáří v evropském kulturním kontextu hodně ztratilo na 

úctě společnosti a jejím uznání. Je to nezasloužené, ale svým způsobem 

vysvětlitelné, kdyby tento problém nedosáhl takové šíře, že je pojímán jako směr 

myšlení, které si vysloužilo vlastní název – ageismus (definici uvádí T.Tošnerová).  

Zdroje ageismu, jak je zmiňuje Tošnerová, odrážejí peripetie moderní společnosti – 

s obecným odcizením se odcizila smrt a ostatním lidem ti, pro něž se smrt stává více 

méně blízkou budoucností; s důrazem na prosperitu se snoubí kult fyzické krásy 

apod. Je zcela zřejmé, že změnit postoje ke stáří, a tím přístup ke starým, ale i 

středních generací k jejich budoucímu stáří, znamená ovlivnit hlubinné kořeny dnešní 

společnosti. 

 Z praktického hlediska je důležité, nakolik postoje vlastní ageismu ovládly 

chování lidí vůči seniorům jednak ve veřejnosti, jednak v institucích. Nejvíce 

sledovanou oblastí je diskriminace z důvodu věku v zaměstnání. Že postavení 

starších pracovníků není vždy rovnocenné upozorňují ve svých studiích a 

podkladových materiálech pro tento grant např. V.Schreiber, obecněji mj. I.Tomeš či 

I.Holmerová. Poznámky I.Tomeše stojí za ocitování zhutněním celé problematiky: 

„Chybí i mediální podpora důstojného chování mladších generací k seniorům a 

ohleduplnost k jejich stavu. To je povinnosti státu a obce. Má-li stát z ústavy 

povinnost zachovat lidská práva všem, tedy i seniorům, musí k tomu mít podporu 

obyvatelstva. Důstojnost starých je produktem chování ostatních. Způsob chování 

k seniorům je znakem vyspělosti každé civilizace. … Ve vyspělých civilizacích, ke 

kterým se Evropané počítají, by se společnost k seniorům skutečně měla chovat 

slušně…“ /z podkladového materiálu pro tento projekt/.  

 Nerovné postavení ještě neznamená diskriminaci, že jev není rozšířen však 

ještě neznamená, že není sociálně důležitý. Chování zaměstnavatelů diskriminační 

prvky mívá a ač to není typický jev, je protiprávním jednáním (kromě toho, že jde 

proti všem proklamacím o důstojném a aktivním stáří). Ve výzkumu ZS2002 se 

z hlediska vztahů se spolupracovníky senioři necítí být v handicapovaném postavení, 

ani nevyjadřují diskriminaci od nadřízených, ale často vnímají upřednostňování 

mladších pracovníků. Nerovnost podle věku má ovšem i svůj genderový aspekt, a to 

nejen vzhledem k většímu počtu žen ve vyšších věkových skupinách. Kombinace 
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diskriminace podle pohlaví a podle věku způsobuje obtížnou zaměstnavatelnost 

starších žen.  

► Diskriminace na základě věku se může v období intenzivnějšího stárnutí 

populace zvyšovat, proto je ji třeba monitorovat, abychom o tomto problému 

více věděli a mohli jej  včas  postihovat. 

 

Nedostatek respektu ke stáří má i takové své projevy, které jsou 

z kvantitativního hlediska okrajové, ale svou podstatou společensky závažné. Jde o 

špatné zacházení se staršími lidmi, jejich týrání v různých podobách a zneužívání. 

Jejich hlavním problémem je, že bývají skryté a nedoceňované. Ačkoliv se jedná i o 

trestné činy, jsou nadměrně často latentní, a tedy málo postihované. Oběťmi jsou lidé 

s minimální možností se bránit a často s psychickými zábranami se bránit, je-li 

subjektem zneužívajícím či týrajícím staršího člověka jemu blízká osoba. Dopady 

takového chování bývají nenapravitelné, příp. konečné (mohou způsobit i smrt). 

Definici špatného zacházení uvádí T.Tošnerová. Zde připomeňme oblasti 

špatného zacházení: fyzické zneužívání, sexuální zneužívání, psychologické a 

emocionální zneužívání, zanedbání, vlastní zanedbání, opuštění a finanční nebo 

materiální vykořisťování, vydírání. Většina forem může nabývat různé intenzity a 

závažnosti, takže v některých počátečních fázích může být špatné zacházení 

přehlédnuto, příp. tolerováno. Formulování a diskutování tohoto problému na 

odborné a politické úrovni, současně se zapojením veřejnosti, je nutným 

předpokladem dalších kroků k jeho odstraňování. Na některé komplikace efektivních 

opatření proti zneužívání a týrání starých lidí upozorňuje na příkladu Nizozemí 

T.Tošnerová /2002, s. 11/, mj. na to, že se daný problém nestal veřejnou záležitostí, 

a na malou spolupráci obětí.  

Z porovnání např. s problematikou domácího násilí na ženách lze dovodit, že 

Tošnerovou uváděné výsledky nizozemského výzkumu budou v mnohém platné i u 

nás. Např. že k rizikovým faktorům patří neschopnost oběti se bránit, přetěžování 

pachatele-pečovatele, citová závislost (loajální vztah) mezi pachatelem a obětí či 

rezignace oběti na danou situaci. Zajímavým aspektem, jemuž by bylo třeba u nás 

věnovat pozornost je to, že objekt špatného zacházení takto nemusí chování 

příslušné osoby (osob) percipovat a interpretovat. 

Incidence špatného zacházení se seniory není nijak monitorována a pro 

metodologické a další problémy se to snadno nepodaří. Již existující literatura (viz 
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Tošnerová 2002, s. 15-16) a sporadické datové zdroje (policejní statistika) však 

dávají dostatečné podklady pro zintenzivnění odborného zájmu a aktivity decisních 

orgánů v oblasti ochrany starých lidí před špatným zacházením. Specifickou oblast 

mapuje zatím nepublikovaný výzkum VÚPSV /Veselá, dokončeno bude 2003/, jehož 

cílem je  na základě poznání situace z pohledu zainteresovaných aktérů upozornit, 

že problematice seniorů pozbývajících soběstačnost a žijících ve svých 

domácnostech je třeba věnovat více pozornosti než dosud. Jedním z předběžných 

zjištění jsou zkušenosti lékařů s projevy špatného zacházení nebo zanedbanosti u 

takovýchto seniorů v závislosti na tom, kdo o ně hlavně pečuje. Nejmarkantnější bylo 

zanedbávání vlastní osoby seniorem, který o sebe pečuje sám – především 

nedodržování hygieny, nesprávné dávkování léků, nedodržování pitného režimu a 

přiměřeného oblékání, nedostatečná výživa. Pokud se o seniora stará někdo jiný zdá 

se, že nejlépe na tom je senior, kterému péči poskytuje některý ze subjektů 

poskytujících pečovatelské služby, dále pak senior, kterému poskytují péči potomci a 

nejhůře senior, kterému poskytuje péči životní partner. Je zřejmé, že důvodem 

zanedbávání péče zdaleka nemusí být zlé úmysly, ale pouhá nevědomost nebo 

nedocenění významu určité péče. 

Utříděné náměty na odstraňování a prevenci diskriminace seniorů a špatného 

zacházení s nimi podává v závěru své studie T.Tošnerová.  
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Příloha 1 
VĚKOVÁ STRUKTURA OBYVATELSTVA - relativní údaje    

stav k 31.12. muži 
věk 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 ***)

0 až 14 22,3 21,7 21,1 20,5 19,9 19,6 18,8 18,4 17,9 17,5 17,1 17,0  
15 až 59 63,2 63,6 64,2 64,7 65,3 65,6 66,3 66,7 67,1 67,4 67,6 67,7  
60 a více 14,5 14,7 14,7 14,8 14,8 14,8 14,8 14,9 15,0 15,1 15,3 15,3  

 
65 a více 9,7 9,9 10,0 10,1 10,2 10,3 10,6 10,7 10,8 10,9 11,0 10,9  
80 a více 1,5 1,5 1,6 1,6 1,7 1,7 1,6 1,5 1,4 1,4 1,5 1,5  

 
nezjištěno  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  

 
celkem 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0  

stav k 31.12. ženy 
věk 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 ***)

0 až 14 20,1 19,5 19,0 18,4 17,9 17,4 17,0 16,5 16,2 15,8 15,4 15,4  
15 až 59 59,1 59,6 60,0 60,6 61,1 61,6 62,0 62,4 62,8 63,0 63,2 63,3  
60 a více 20,8 20,9 21,0 21,0 21,0 21,0 21,0 21,0 21,1 21,2 21,4 21,3  

 
15 až 49 49,0 49,3 49,7 49,9 50,1 50,3 50,1 49,8 49,5 49,3 49,1 49,1  
65 a více 15,3 15,5 15,6 15,7 15,9 16,0 16,2 16,4 16,5 16,5 16,6 16,5  
80 a více 3,4 3,5 3,6 3,7 3,8 3,7 3,5 3,3 3,1 3,2 3,3 3,3  

 
nezjištěno  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  

 
celkem 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0  

stav k 31.12. obě pohlaví 
věk 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 ***)

0 až 14 21,2 20,6 20,0 19,4 18,9 18,3 17,9 17,4 17,0 16,6 16,2 16,2  
15 až 59 61,1 61,5 62,0 62,6 63,2 63,7 64,1 64,5 64,9 65,2 65,3 65,4  
60 a více 17,7 17,9 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0 18,1 18,2 18,5 18,4  

 
65 a více 12,6 12,8 12,9 13,0 13,1 13,3 13,6 13,6 13,7 13,8 13,9 13,8  
80 a více 2,5 2,6 2,6 2,7 2,8 2,7 2,4 2,4 2,3 2,3 2,4 2,4  

 
nezjištěno  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  

 
celkem 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0  

***) SLDB 2001 (1.3.)  
Pramen: http://intranet.vupsv.local/věková_struktura.htm 
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Příloha 2 
Změny v období od sedmdesátých let 20. století po dnešek podle 
sociologických výzkumů 
 
Podle výzkumů VÚPSV v letech 1967-68, 1977-79, 1988 a 2002  
 
EKONOMICKÁ AKTIVITA 
 
1. Starší generace je dlouhodobě vnímána jako nadbytečná, konkurující mladším 

generacím na trhu práce, nemající dost potenciálu k ekonomické aktivitě 
2. Současně starší generace narážely od 80. let na pokles zájmu o zaměstnávání 

důchodců (lidí v důchodovém věku) v důsledku strukturálních změn na trhu práce 
(nárůst poptávky po pracovních silách v sekundárním sektoru na úkor primárního 
ještě v 60. letech byl od 80. let a hlavně v 90. letech nahrazen růstem poptávky 
v terciárním a kvarterním sektoru, navíc za dynamičtěji se měnících kvalifikačních 
požadavků) 

3. Zatímco v 70. letech mizely v generaci lidí v předdůchodovém věku (bývalí) 
soukromí malovýrobci a ženy v domácnosti, v 90. letech se první skupina 
rekonstituovala a druhá nepatrně narůstala 

4. Dlouhodobě platí, že ekonomická aktivita se ve významném, byť klesajícím, 
rozsahu udržuje u mužů zhruba do 70 let, u žen do 65 let. Podíl aktivních v 90. 
letech mírně poklesl.1 To je v protikladu k předpokladům, že rostoucí vzdělanostní 
úroveň věkových kohort bude zvyšovat zájem seniorů o zaměstnání 
(podporovaný větší ekonomickou aktivitou vzdělanějších z nich). Lze to považovat 
za nepřímý důkaz zhoršení situace seniorů na pracovním trhu, jehož jednou 
z determinant je zřejmě i relativně nízký zákonný věk odchodu do důchodu – staví 
do pozice důchodce (= „méně poptávaného“ na trhu práce či méně schopného 
být zaměstnán) osoby s dostatkem sil a vůle k ekonomické aktivitě. 

5. V druhé polovině 20. století vzrůstala vzdělanostní úroveň i nejstarších generací. 
6. Trvalým jevem je vyšší ekonomická aktivita osob v důchodovém věku ve velkých 

městech. V 80. letech byl jeden z důvodů možnost naturálního hospodářství na 
venkově, dnes k tomu přistupuje pravděpodobně i horší nabídka pracovních 
příležitostí ve venkovském prostředí. Vyšší ekonomickou aktivitu ve městech vždy 
udržovali hlavně vzdělanější senioři. 

7. Trvalá (zjišťovaná ve všech zmíněných výzkumech) převaha práce 
v důchodovém věku ve shodné profesi jako v době před ním je přirozená, 
zejména u odložených důchodů. V detailnějším pohledu zjistili autoři příslušných 
šetření nárůst podílu zaměstnaných v manuálních profesích. Proti předchozím 
desetiletím se jejich podíl v 90. letech snížil zhruba na polovinu. Zaměstnaných 
v důchodovém věku v manuálních profesích v r. 2002 bylo 34 % dotázaných 
výdělečně činných v ZS2002. Důvodem je jistě změna profesní struktury 
příslušných věkových kategorií již v jejich produktivním věku, ale zjevně se dnes 
mění kvalifikační struktura nabídky pracovních míst. Pro zhodnocení uplatnění 
kvalifikačního potenciálu seniorské populace nemáme k dispozici vhodná data. 
V budoucnu by bylo vhodné analýzu na toto téma provést. 

                                                 
1 V polovině 80. let pracovalo v tehdejším ČSSR ve věku 70-74 let téměř 18 % mužů a necelých 6 % 
žen (Výzkum života a potřeb starých lidí 1990, s. 13), v roce 2002 jsem zjistili tyto podíly na úrovni 15 
% u mužů a 2 % u žen (Život ve stáří 2002).  Podíly pracujících okolo 80. roku věku se nemění – muži 
4 %, ženy 1 %. (Šlo metodologicky o jiný typ šetření, zejména podle velikosti výzkumného souboru.) 



 62 
 

8. Rozhodujícím důvodem ukončení (asi jen výjimečně snížení nebo přerušení) 
ekonomické aktivity je zhoršující se zdravotní stav. Ve výzkumu z roku 1988, kdy 
šlo většinou o pracující důchodce, byl jejich podíl mezi „subjektivně zdravými“ 
dvojnásobný proti lidem vykazujícím zdravotní potíže. V šetření ZS2002 byl podíl 
zaměstnaných (při pobírání důchodu nebo bez něj) mezi „zdravými“ trojnásobný 
proti druhé skupině. To neprokazuje růst významu tohoto faktoru, protože data 
nejsou srovnatelná (různé soubory a způsob dotazování), může to však vést 
k hypotéze, že pokud jistý posun reálně nastává, zhoršení podmínek na 
pracovním trhu pro seniory z něj vytlačuje především zdravotně oslabené. To je 
celkem přirozené, problém je v tom, že mnozí z nich by za určitých okolností 
mohli dál pracovat – kdyby byla větší nabídka zkrácených úvazků či flexibilních 
pracovních režimů. 

 
 
PŘÍJMY 
1. V souvislosti s málo se za poslední desetiletí měnící mírou ekonomické aktivity 

populace nad 60 let věku1 je pro ni většinou dlouhodobě rozhodujícím zdrojem 
příjmů důchod, s výjimkou nejmladších důchodců většinou zdrojem jediným. 

2. Změnila se struktura „ostatních“ příjmů (mimo pracovní a sociální), ale 
srovnatelná data nejsou k dispozici. Lze se domnívat, že jednou z hlavních změn 
je nahrazení dřívějších ne zanedbatelných naturálních příjmů dnes spíše příjmy 
z pojištění. 

3. Zejména proti 70. letům se výrazně změnila struktura důchodů žen. Dnes pouze 
málo přes 2% žen ve věku 70 a více let byla (téměř) celoživotně v domácnosti 
(necelá 2 % jde-li o věk 65+ let), zatímco ještě koncem 70. let jich ve stejné 
věkové kohortě bylo 38 % ve městech a 25 % na venkově a koncem 80. let byly 
tyto podíly 23 % a 14 %. 

4. V podstatě se nemění podíl starších osob, které ve výzkumech uvádějí, že 
dostávají peněžitou podporu od dětí nebo jiných příbuzných. Přitom stále záleží 
na věku starší osoby. Zjištěné údaje nejsou plně srovnatelné (odlišné jsou otázky 
a složení výběrových souborů). Podíly se pohybují v průměru od 1 % (r. 1988) do 
4 % (ZS2002, v r. 1978 to bylo 2-6 % podle místa bydliště, v r. 1984 2-7 % podle 
věku seniora).  

5. Plynule vzrůstaly zjišťované podíly seniorů uvádějících vlastnictví úspor. 
Z výzkumů nevíme ovšem nic o jejich absolutní výši, tím méně o skutečně 
srovnatelných ukazatelích.  

6. Zatímco do 80. let rostly se střídavou dynamikou nominální příjmy důchodců, 
životní náklady byly více méně stabilní, takže příjmová úroveň starších generací 
mírně vzrůstala. V 90. letech rostly životní náklady i nominální příjmy, včetně 
důchodů, dynamičtěji, což do poloviny 90. let vedlo k poklesu reálné hodnoty 
průměrného důchodu. Přes opětný nárůst v druhé polovině 90. let nebyla až do r. 
2000 dosažena reálná hodnota průměrného důchodu z r. 19892. 

7. Vývoj relace průměrného plného starobního důchodu k průměrné hrubé i čisté 
mzdě v letech 1980-2000 vedl nejprve k jejímu zvýšení počátkem 90. let, ale po 

                                                 
1 V úvahu jsou brány různé formy ekonomické aktivity, tzn. bez ohledu na velikost úvazku a zda jde o 
souběh s důchodem. Poměr mezi zastoupením jednotlivých forem se měnil, ale nejsou pro to 
srovnatelná spolehlivá data.  
2 Nominální hodnota průměrného starobního důchodu vypláceného samostatně vzrostla v letech 
1980-2000 na 522 % (Sociální pojištění, Praha, MPSV 2002, s. 32) 
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opětném poklesu se její hodnota vrátila na výchozí úroveň (Sociální pojištění, 
Praha, MPSV, s. 25) 

 
 
ZDRAVÍ 
1. Pro porovnání vývoje subjektivního zdraví nejsou k dispozici zcela srovnatelné 

údaje. Pro ilustraci uvádíme zjištěné poznatky z výzkumů: v r. 1977 ve výběrovém 
šetření zdravotního stavu deklarovalo v souboru ve věku 60+ let, že se cítí zcela 
zdravých, 28 % mužů a 15 % žen (podle Výzkum života a potřeb 1990, s. 14). 
Spolu se subjektivně „celkem zdravými“ byla se zdravotním stavem „spokojena“ 
zhruba polovina dotázaných ve věku 70 a více let ve výzkumech z roku 1977 i 
1988. Autoři konstatují jen mírné změny za 10 let a příznivější vývoj v obcích 
nezemědělského typu.V šetření roku 2002 se zcela zdrávo cítilo 8 % a celkem 
zdrávo s občasnými potížemi 45 %, u osob ve věku 70 a více let to byly 2 % a 36 
%. Protože otázky byly jinak formulované, lze podle velmi hrubého porovnání 
předpokládat, že subjektivní pocit zdraví se dlouhodobě významně nemění. 

2. Výzkumy ze 70. a 80. let zjistily nevelké rozdíly mezi vývojem v zásadě 
obdobného zdravotního stavu starších obyvatel měst a venkova. V posledním 
šetření, používajícím však hrubší škálu hodnocení, jsou rozdíly podle velikosti 
bydliště nadále nevýznamné. Jedním z důvodů je obdobná skladba podsouborů 
podle subjektivního zdravotního stavu ve největších a nejmenších obcích, zatímco 
středně velké se liší od obou větším podílem osob na obou stranách škály – 
s nejlepším a nejhorším zdravím. 

3. Mezi sedmdesátými a osmdesátými lety autoři výzkumů zjistily vznikající rozdíly 
ve zdravotním stavu mužů a žen (horší byl v 80. letech u žen), ale dnes jsou opět 
nedůležité. 

4. Pokud se zdravotní stav člověka s věkem zhoršuje tak, že vyžaduje pomoc 
druhých osob, v minulosti i nyní leží hlavní břímě péče na partnerech a až 
v nejvyšším věku na střední generaci. Souvisí to nepochybně s malou změnou ve 
vysoké zaměstnanosti žen střední generace, které se tak nutně zapojují do péče 
o stárnoucí rodiče až když absence partnera staršího člověka nebo jeho zdravotní 
stav partnerskou péči vylučují nebo znemožňují. 

5. Přetrvávají významné rozdíly v dostupnosti lékaře mezi městem a venkovem. 
Přesněji však nebyly měřeny ani dříve ani nyní, takže detailnější změny z dat 
výběrových šetření nelze zjistit. 

 
BYDLENÍ 
 
1. Porovnání výsledků empirického šetření potvrdilo dlouhodobou typickou 

charakteristiku české populace, zejména její střední a starší generace – malou 
mobilitu. V letech 1988 i 2002 byl např. zjištěn obdobný podíl osob bydlících 
v dnešním bytě 15 a více let (87 % na venkově a 73 % ve městech v r. 1988 a 79 
% celkem v r. 2002). 

2. Vůbec se nezměnila vysoká míra spokojenosti s bydlením, pohybující se okolo 90 
% zcela nebo téměř spokojených. Ač může být překvapivá, zajímavá je hlavně 
proto, že byla zjištěna při různé průměrné kvalitě bydlení, takže dnešní obdobná 
spokojenost při relativně zlepšených bytových podmínkách vypovídá, že 
základem hodnocení je porovnání s pomyslným aktuálním standardem dané 
sociálně demografické kategorie. 
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3. Prostorové podmínky bydlení se během 80. let zlepšovaly. Při absenci 
přesnějších údajů můžeme jen předpokládat, že v 90. letech se již situace 
neměnila a udržovala se na průměrném slušném standardu uvedeném ve zprávě 
z empirického šetření ZS2002. 

4. Přetrvává nezájem seniorů o stěhování, přestože dnes by k tomu řada z nich 
mohla mít motivaci v rostoucích finančních nákladech bydlení, zatímco v 80. 
letech tento tlak díky bytové politice neexistoval, ještě dříve k tomu nebyl důvod 
vzhledem k nijak velkému komfortu bydlení z hlediska prostorového i 
kvalitativního. Trvalou příčinou je nedostatečná nabídka vhodných bytů. 
Přirozenou nevelkou chuť starších lidí ke změně zde dále podporují jisté 
stereotypy nereflektující změnu podmínek. 

5. Přání bydlet co nejdéle samostatně, ve vlastní domácnosti, není novým jevem 
dnešní doby, bylo zjištěno již v minulosti. Přitom byl zaznamenán nárůst podílu 
seniorů, kteří měli problémy se zajišťováním chodu domácnosti. Do posledního 
výzkumu se tyto otázky „nevešly“. Lze odhadovat, že pro některé činnosti se 
podmínky zlepšily (praní v automatických pračkách, méně topení pevnými palivy), 
pro jiné zhoršily (nákup v blízkosti bydliště). 

 
RODINNÉ ZÁZEMÍ A MEZIGENERAČNÍ VZTAHY 
 
1. Výsledky porovnávaných výzkumů ukázaly překvapivě rasantní změnu ve 

struktuře domácností osob ve věku 70 a více let za posledních 14 let. Tyto 
výsledky bude třeba porovnat s daty ze Sčítání 2001 až budou k dispozici a 
předchozími sčítáními. Základní trend však bude platný – nárůst domácností 
jednotlivců a manželských párů na úkor ostatních forem soužití1. Ten byl 
registrován již od 60. let, i když na venkově byl v 80. letech zmírněn. Dnes nejsou 
ve struktuře domácností, v nichž žijí senioři, mezi městem a venkovem rozdíly 
významné rozdíly. 

2. Kontakty starších lidí s jejich dospělými dětmi zůstávají poměrně časté, nicméně 
jejich intenzita poklesla, zejména ve městech. Ubyl podíl lidí stýkajících se s dětmi 
(téměř) denně, ale zůstal obdobný podíl nestýkajících se vůbec. Jestliže autoři 
komentovali vývoj v 80. letech jako posílení významu rodinného mikroklimatu, 
které nemusí fungovat vždy harmonicky, dnes asi neklesá ani tak jeho význam 
jako spíše klesají možnosti udržovat žádoucí mikroklima jako důsledek větší 
pracovní zátěže střední generace. 

3. V hierarchii sociálních kontaktů zůstávají nejčastějšími a nejvíce ceněnými 
kontakty s dětmi. Z výzkumů v 70. a 80. letech autoři odvozují malou rozvinutost 
sousedských struktur a přátelských vztahů vrstevníků-seniorů. V r. 2002 tyto jevy 
nebyly přímo sledovány, z otázek dotýkajících se těchto vztahů lze odtušit 
přinejmenším setrvalý stav. 

4. Svět starých lidí zůstává velmi isolovaný, jak lze ve všech výzkumech vysledovat i 
ze způsobů trávení volného času. To má dvoje důsledky. Na jedné straně silná 
orientace na vlastní rodinu je sice příslibem pro zajištění péče o nesoběstačné 
jedince v rámci rodiny, ale časté kontakty jsou samy o sobě jen slabým příslibem 
schopnosti rodiny pečovat o staré rodiče v dostatečném rozsahu a kvalitě. Na 

                                                 
1 V roce 2002 žilo 49 % těchto lidí v jednočlenných domácnostech a 40 % v domácnostech 
manželských párů. Za předchozí výzkumy jsou obdobné údaje uváděny zvlášť za města a venkov, 
proto uvádím za každý rok 2 údaje v pořadí město / venkov: v roce 1978 byly podíly jednotlivců 32 % / 
25 %, a podíly manželských párů 27% / 33 %; v roce 1988 byly tyto podíly 35 % / 30 % a 26 % / 23 %; 
v roce 2002 byly tyto podíly 49 % / 37 % a 48% / 43 %. 
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druhé straně do 80. let silně potlačená schopnost zájmového sdružování 
vrstevníků, pouze pomalu a postupně překonávaná v letech 90tých omezuje 
schopnost seniorské generace participovat na řešení jejich problémů na 
komunální úrovni. 

 
 
ZÁJMOVÉ ČINNOSTI 
 
1. Převážná část zájmových činností starší generace byla a je vázána na běžné 

domácí práce nebo zajištění potřeb rodiny a jedinců (úzká vazba mezi kutilstvím a 
např. nahrazováním nedostupnosti služeb samovýrobou a údržbářskými pracemi).  

2. Značná část aktivit byla a je vázána na domov, domácnost, rodinu. Přitom mezi 
činnostmi mimo domov převládaly, a platí to stále, individuální činnosti jako 
procházky. 

3. Trvale se jen v malé míře starší lidé (mladší jen o málo více) věnují kulturním a 
vzdělávacím aktivitám, možná mírně vzrostl zájem o sportovní činnosti (přesně to 
zjistit z metodologických důvodů nelze). Nabídka se v této oblasti těžko zlepšila, 
možná naopak, ale rozhodující příčinou je relativně slabá tradice a potřeba, 
související s nevelkou potřebou sdružování ve volném čase touto formou (jinak je 
tomu např. v případě návštěv hospod u mužů). 

4. Již zmíněná individualistická forma života z hlediska nejvíce frekventovaných 
činností byla v 90. letech jen okrajově limitována lepšími podmínkami pro 
neformální, nenátlakové sdružování lidí. Naopak se rozšířil čas věnovaný 
sledování televize jako možná nezamýšlený vedlejší efekt technologických změn 
(lepší kvalita, rozšíření o video apod.), které „přehlušily“ otevírající se možnosti 
rozšíření společenských aktivit na komunální úrovni nebo zájmového sdružování. 
Empiricky nezachycený, ale zřejmý nárůst politické angažovanosti seniorské 
generace na počátku 90. let již těžko pokračuje v jeho intenzitě. 

 
 
ŽIVOTNÍ SPOKOJENOST 
 
1. Zatímco mezi 70tými a 80tými lety nebyl zaznamenán posun v celkové životní 

spokojenosti, která dosahovala vysoce pozitivních hodnot (měřeno podílem zcela 
spokojených a naopak nespokojených), v roce 2002 jsme zjistili podstatný pokles 
míry spokojenosti1. Je nutno připomenout, že škála měřící spokojenost se svou 
formulací lišila, takže velikost posunu nelze přesněji ověřit.Třebaže zůstává 
poměrně vysoká, pokles není opodstatněn zhoršujícími se materiálními 
podmínkami života. Je zde patrné, že pocit životní spokojenosti podmiňuje 
srovnání očekávání a životní reality či porovnávání vlastní situace se situací jiných 
společenských skupin. Transformační období zprvu plné očekávání a postupně 
přecházející v subjektivní percepci v rozčarování zde má rozhodně silný vliv. 

                                                 
1 Podstatně se snížil podíl osob velmi spokojených (z 56 až 62 % podle bydliště a roku měření 
v letech 1978 a 1988 na 10 až 11 % podle bydliště v roce 2002), ale vzrostl podíl částečně 
spokojených. Porovnání ovšem komplikuje formulace jednotlivých stupňů, ačkoliv škála byla ve všech 
výzkumech 4-stupňová. V letech 1978 a 1988 bylo „ani spokojených, ani nespokojených“ (druhý 
stupeň škály) 29 až 37 % dotázaných, v roce 2002 bylo „spíše spokojených“ (také druhý stupeň škály) 
68 až 73 % dotázaných. Ačkoliv další dva stupně „na straně“ nespokojenosti byly formulovány téměř 
shodně, celková škála je nepochybně ne zcela srovnatelná. Nicméně markantnost posunu jej 
opravňuje vnímat jako nezanedbatelný. 
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2. Faktory životní spokojenosti jsou dlouhodobě stabilní. Kriteria subjektivně 
fungující jako měřítka spokojenosti jsou zřejmě spíše typická pro individuální věk, 
než pro společensko-historický kontext (ten způsobuje jen posun konkrétních 
hodnot jednotlivých kriterií1). Dnes zjišťujeme stejně jako autoři dřívějších 
výzkumů, že ačkoliv konkrétní okolnosti života hrají důležitou roli, míra 
spokojenosti je závislá těsněji na subjektivních pocitech, percepci těchto 
okolností. 
Spokojenost starých lidí podmiňuje pocit zdraví a hodnocení zdravotní péče, 
společenské kontakty (míra společenské integrace), finanční situace, kvalita 
bydlení 

3. Osamělost zůstává jedním ze stěžejních problémů seniorské generace. 
Objektivně k tomu přispívá nárůst osaměle žijících starších osob – od šedesátých 
let do počátku 21. století se jejich podíl téměř zdvojnásobil u městských obyvatel 
a jen o málo méně výrazně vzrostl na venkově, od počátku 80. let vzrostl o více 
než 10 procentních bodů v obou typech osídlení, výrazněji na venkově. Podíly 
manželských párů žijících bez dalších příbuzných rostly ve městech obdobně, na 
venkově rychleji než v případě jednotlivců. Tendence k oddělenému bydlení se 
prosazuje tedy i v prostředí, kde se déle udržovalo vícegenerační soužití. Nárůst 
odděleného bydlení neoslaboval vztahy mezi generacemi uvnitř širší rodiny podle 
výpovědí o frekvenci návštěv a kvalitě vztahů. Subjektivní percepce těchto 
skutečností a pocit osamělosti je však trochu jiná záležitost, hůře v čase 
srovnatelná. 

 
 
 
 
Použité výzkumy VÚPSV:  

1. 1967-68: osoby ve věku 70 a více let, 700 z měst a 700 z venkova v celém 
Československu 

2. 1977-79: osoby ve věku 65 a více let, 1000 z měst a 1000 z venkova v celém 
Československu 

3. 1988: osoby ve věku 70 a více let, 700 z měst a 700 z venkova v celém 
Československu 

4. 2002: 1032 osob ve věku 60 a více let, reprezentativní podle věku, pohlaví a 
NUTS2 

  

                                                 
1 Např. důležitým kriteriem byla a je kvalita zdravotní péče, ale konkrétní požadavky na ni se jistě 
změnily.  
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