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Příloha 1: Věkové složení obyvatel České republiky k 31. 12. 1991 

Věkový Absolutní hodnoty Relativní hodnoty (v %) 

interval Muži Ženy  Celkem Muži Ženy  Celkem 

0-4 327 565 311 803 639 368 3,18 3,02 6,20 

5-9 343 360 327 423 670 783 3,33 3,17 6,50 

10-14 415 149 395 502 810 651 4,03 3,84 7,86 

15-19 456 605 436 638 893 243 4,43 4,23 8,66 

20-24 357 535 341 506 699 041 3,47 3,31 6,78 

25-29 355 092 340 782 695 874 3,44 3,30 6,75 

30-34 333 576 323 131 656 707 3,23 3,13 6,37 

35-39 399 824 393 613 793 437 3,88 3,82 7,69 

40-44 419 889 417 510 837 399 4,07 4,05 8,12 

45-49 358 756 365 140 723 896 3,48 3,54 7,02 

50-54 265 503 278 861 544 364 2,57 2,70 5,28 

55-59 238 104 264 464 502 568 2,31 2,56 4,87 

60-64 240 034 290 225 530 259 2,33 2,81 5,14 

65-69 209 552 290 819 500 371 2,03 2,82 4,85 

70-74 119 708 184 059 303 767 1,16 1,78 2,95 

75 + 165 750 345 070 510 820 1,61 3,35 4,95 

Celkem 5 006 002 5 306 546 10 312 548 48,54 51,46 100,00 

Pozn.: Relativní hodnoty jsou zaokrouhleny na dvě desetinná místa. 

Zdroj: Český statistický úřad. Demografie – pramenná díla. Pramenné dílo 1991, 2011a. 

Vlastní výpočty a zpracování, 2011. 



 

 

Příloha 2: Věkové složení obyvatel České republiky k 31. 12. 2001 

Věkový Absolutní hodnoty Relativní hodnoty (v %) 

interval Muži Ženy  Celkem Muži Ženy  Celkem 

0-4 229 456 216 857 446 313 2,25 2,12 4,37 

5-9 272 833 258 876 531 709 2,67 2,54 5,21 

10-14 329 667 314 173 643 840 3,23 3,08 6,31 

15-19 344 967 329 491 674 458 3,38 3,23 6,61 

20-24 413 169 396 321 809 490 4,05 3,88 7,93 

25-29 452 527 434 961 887 488 4,43 4,26 8,70 

30-34 355 787 342 049 697 836 3,49 3,35 6,84 

35-39 353 719 341 419 695 138 3,47 3,35 6,81 

40-44 329 947 322 833 652 780 3,23 3,16 6,40 

45-49 387 878 389 331 777 209 3,80 3,81 7,61 

50-54 397 618 408 960 806 578 3,90 4,01 7,90 

55-59 326 573 351 993 678 566 3,20 3,45 6,65 

60-64 228 087 262 387 490 474 2,23 2,57 4,81 

65-69 187 156 237 549 424 705 1,83 2,33 4,16 

70-74 164 757 240 579 405 336 1,61 2,36 3,97 

75 + 193 845 390 671 584 516 1,90 3,83 5,73 

Celkem 4 967 986 5 238 450 10 206 436 48,68 51,32 100,00 

Pozn.: Relativní hodnoty jsou zaokrouhleny na dvě desetinná místa. 

Zdroj: Český statistický úřad. Demografie – pramenná díla. Pramenné dílo 2001, 2011a. 

Vlastní výpočty a zpracování, 2011. 



 

 

Příloha 3: Věkové složení obyvatel České republiky k 31. 12. 2009 

Věkový Absolutní hodnoty Relativní hodnoty (v %) 

interval Muži Ženy  Celkem Muži Ženy  Celkem 

0-4 289 132 275 413 564 545 2,75 2,62 5,37 

5-9 242 402 228 558 470 960 2,31 2,18 4,48 

10-14 235 471 223 394 458 865 2,24 2,13 4,37 

15-19 315 905 300 086 615 991 3,01 2,86 5,86 

20-24 361 233 339 507 700 740 3,44 3,23 6,67 

25-29 393 253 365 668 758 921 3,74 3,48 7,22 

30-34 476 520 450 984 927 504 4,54 4,29 8,83 

35-39 435 327 410 637 845 964 4,14 3,91 8,05 

40-44 359 838 341 023 700 861 3,42 3,25 6,67 

45-49 345 961 333 977 679 938 3,29 3,18 6,47 

50-54 349 514 351 237 700 751 3,33 3,34 6,67 

55-59 370 932 390 758 761 690 3,53 3,72 7,25 

60-64 341 085 380 115 721 200 3,25 3,62 6,86 

65-69 243 367 293 910 537 277 2,32 2,80 5,11 

70-74 155 444 212 293 367 737 1,48 2,02 3,50 

75 + 241 813 452 056 693 869 2,30 4,30 6,60 

celkem 5 157 197 5 349 616 10 506 813 49,08 50,92 100,00 

Pozn.: Relativní hodnoty jsou zaokrouhleny na dvě desetinná místa. 

Zdroj: Český statistický úřad. Demografická ročenka ČR 2009, 2011b. 

Vlastní výpočty a zpracování, 2011. 



 

 

Příloha 4: Vymezení jednotek NUTS a LAU v České republice 

Úroveň Název Územně správní uspořádání České republiky 

NUTS 0 stát celá ČR 

NUTS 1 území 

(země) 

celá ČR 

NUTS 2 

oblast, 

region 

8 oblastí ČR (Střední Čechy, Jihozápad, Severozápad, Severovýchod, 

Jihovýchod, Střední Morava, Moravskoslezsko, Praha) 

NUTS 3 kraje 

13 krajů ČR (Středočeský, Jihočeský, Plzeňský, Karlovarský, 

Ústecký, Liberecký, Královéhradecký, Pardubický, Vysočina, 

Jihomoravský, Olomoucký, Zlínský, Moravskoslezský) + Praha  

LAU 1 okresy 76 bývalých okresů ČR + 15 praţských obvodů 

LAU 2 obce 6250 obcí  

Zdroj: ŠOTKOVSKÝ, Ivan. Regionální disparity a hospodářské subjekty v územním rozvoji. Regionální 

disparity procesu stárnutí obyvatel Česka po roce 1990, 2010. Vlastní zpracování, 2011. 

 



 

 

Příloha 5: Věkové složení obyvatel Moravskoslezského kraje 

k 31. 12. 1991 

Věkový Absolutní hodnoty Relativní hodnoty (v %) 

interval Muži Ženy  Celkem Muži Ženy  Celkem 

0-4 44 700 42 908 87 608 3,47 3,33 6,80 

5-9 45 291 43 260 88 551 3,52 3,36 6,88 

10-14 54 403 51 861 106 264 4,22 4,03 8,25 

15-19 56 368 53 769 110 137 4,38 4,18 8,55 

20-24 47 176 44 410 91 586 3,66 3,45 7,11 

25-29 48 538 45 484 94 022 3,77 3,53 7,30 

30-34 46 012 43 838 89 850 3,57 3,40 6,98 

35-39 50 486 49 664 100 150 3,92 3,86 7,78 

40-44 50 744 51 264 102 008 3,94 3,98 7,92 

45-49 42 290 43 284 85 574 3,28 3,36 6,64 

50-54 34 872 34 692 69 564 2,71 2,69 5,40 

55-59 29 724 31 867 61 591 2,31 2,47 4,78 

60-64 27 454 33 768 61 222 2,13 2,62 4,75 

65-69 23 425 33 832 57 257 1,82 2,63 4,45 

70-74 11 352 18 343 29 695 0,88 1,42 2,31 

75 + 17 005 35 737 52 742 1,32 2,77 4,10 

Celkem 629 840 657 981 1 287 821 48,91 51,09 100,00 

Pozn.: Relativní hodnoty jsou zaokrouhleny na dvě desetinná místa. 

Zdroj: Český statistický úřad. Demografická ročenka okresů České republiky 1991 aţ 

2006, 2007c. Vlastní výpočty a zpracování, 2011. 

 



 

 

Příloha 6: Věkové složení obyvatel Moravskoslezského kraje 

k 31. 12. 2001 

Věkový Absolutní hodnoty Relativní hodnoty (v %) 

interval Muži Ženy  Celkem Muži Ženy  Celkem 

0-4 28 916 27 688 56 604 2,28 2,19 4,47 

5-9 35 591 33 851 69 442 2,81 2,67 5,49 

10-14 44 027 42 157 86 184 3,48 3,33 6,81 

15-19 44 674 42 907 87 581 3,53 3,39 6,92 

20-24 51 048 48 485 99 533 4,03 3,83 7,86 

25-29 54 937 52 397 107 334 4,34 4,14 8,48 

30-34 45 572 43 158 88 730 3,60 3,41 7,01 

35-39 47 355 44 862 92 217 3,74 3,54 7,28 

40-44 43 535 41 613 85 148 3,44 3,29 6,73 

45-49 47 550 47 475 95 025 3,76 3,75 7,51 

50-54 47 338 49 627 96 965 3,74 3,92 7,66 

55-59 37 774 42 090 79 864 2,98 3,32 6,31 

60-64 30 122 33 762 63 884 2,38 2,67 5,05 

65-69 21 957 27 010 48 967 1,73 2,13 3,87 

70-74 17 984 27 454 45 438 1,42 2,17 3,59 

75 + 19 752 43 244 62 996 1,56 3,42 4,98 

Celkem 618 132 647 780 1 265 912 48,83 51,17 100,00 

Pozn.: Relativní hodnoty jsou zaokrouhleny na dvě desetinná místa. 

Zdroj: Český statistický úřad. Demografie – pramenná díla. Pramenné dílo 2001, 2011a. 

Vlastní výpočty a zpracování, 2011. 

 



 

 

Příloha 7: Věkové složení obyvatel Moravskoslezského kraje 

k 31. 12. 2009 

Věkový Absolutní hodnoty Relativní hodnoty (v %) 

interval Muži Ženy  Celkem Muži Ženy  Celkem 

0-4 32 749 31 283 64 032 2,63 2,51 5,13 

5-9 28 865 27 298 56 163 2,31 2,19 4,50 

10-14 29 501 28 241 57 742 2,37 2,26 4,63 

15-19 40 260 38 509 78 769 3,23 3,09 6,31 

20-24 44 521 42 339 86 860 3,57 3,39 6,96 

25-29 45 118 41 731 86 849 3,62 3,35 6,96 

30-34 52 958 49 466 102 424 4,25 3,97 8,21 

35-39 50 367 47 455 97 822 4,04 3,80 7,84 

40-44 44 968 42 072 87 040 3,61 3,37 6,98 

45-49 44 403 42 016 86 419 3,56 3,37 6,93 

50-54 42 765 43 221 85 986 3,43 3,46 6,89 

55-59 43 589 46 542 90 131 3,49 3,73 7,23 

60-64 37 717 43 775 81 492 3,02 3,51 6,53 

65-69 29 492 37 043 66 535 2,36 2,97 5,33 

70-74 18 880 25 042 43 922 1,51 2,01 3,52 

75 + 24 844 50 343 75 187 1,99 4,04 6,03 

Celkem 610 997 636 376 1 247 373 48,98 51,02 100,00 

Pozn.: Relativní hodnoty jsou zaokrouhleny na dvě desetinná místa. 

Zdroj: Český statistický úřad. Demografická ročenka ČR 2009, 2011b. 

Vlastní výpočty a zpracování, 2011. 



 

 

Příloha 8: E-mailová korespondence Mgr. Pavla Olšovského 

Váţená paní Rapantová, 

dne 14. 3. 2011 jsem obdrţel Váš dotaz týkající se realizace Národního programu přípravy na stárnutí na 

období let 2008 – 2012 (dále „Program“), který byl schválen usnesením vlády ČR č. 8 dne 9. 2. 2008. 

Předně je důleţité říci, ţe Moravskoslezský kraj vnímá stárnutí populace jako významný jev, kterým je nutno 

se zabývat. Demografické stárnutí – jako důsledek větší délky ţivota a poklesu porodnosti představuje 

výrazný posun ve struktuře našeho obyvatelstva. Lze konstatovat, ţe naše populace je čím dál starší a změny 

probíhají rychleji. Je zřejmé, ţe poroste důleţitost starších lidí a jejich přínos ve prospěch ekonomik 

a komunit, ale také jejich poţadavků jako spotřebitelů a očekávání jako občanů. 

Na základě výše zmíněných skutečností je snahou na území kraje vytvářet podmínky pro řešení problematiky 

stárnutí a seniorů, která zasahuje do veškerých oblastí lidského konání. Mnohé z realizovaných aktivit 

zaměřených na seniory jsou rovněţ charakterizovány jako opatření jednotlivých koncepcí a strategických 

materiálů kraje. 

V oblasti sociální péče, včetně sociální péče o seniory, jsou obsaţena v Programovém prohlášení rady 

Moravskoslezského kraje na volební období 2008 – 2012. Cílem je dosáhnout, aby v Moravskoslezském 

kraji fungovala síť sociálních sluţeb, která bude efektivně vzájemně propojená a bude poskytovat všechny 

formy sociální péče. Hlavními prioritami jsou zejména: 

Zvýšení kvality sociálních služeb – krajská zařízení pro seniory procházejí procesem humanizace – 

vytváření pocitu soukromí a intimity uţivatelů. Dochází ke zlepšování komfortu poskytovaných sluţeb 

a postupné změně zařízení pro seniory s velkou kapacitou na zařízení menší, komunitního typu, kdy pokoje 

jsou jednolůţkové, maximálně dvoulůţkové se sociálním zařízením. Dochází tak k rušení tří a vícelůţkových 

pokojů či společných sociálních zařízení na chodbách pro většinu uţivatelů. Odstraňování nevyhovujících 

provozních a materiálních podmínek, opouštění dispozičně nevyhovujících objektů. Cílem jsou kvalitní 

sociální sluţby poskytované na základě individuálně určených potřeb osob, zachovávající důstojnost 

a zajišťující dodrţování lidských práv.  

Transformace pobytových služeb pro lidi se zdravotním postižením do moderních forem – cílem 

transformace je jednoznačně směřování k poskytování sociálních sluţeb dosaţitelných v přirozeném místě 

a čase všem, kdo je potřebují. Důraz je kladený na společné souţití všech lidí bez výjimky. Nepřípustná je 

segregace a soustředění seniorů a lidí se zdravotním postiţením do jedné lokality a navíc bez úzkého 

propojení s místní komunitou. 

Umoţnit starším lidem a lidem se zdravotním postiţením bydlet v přirozeném prostředí a ţít jako jejich 

vrstevníci. S tímto záměrem je spojena podpora plošného rozvoje terénních a ambulantních sluţeb. 

Jedná se o sluţby, které naplňují základní zásady dle § 2 zákona o sociálních sluţbách, vycházejí 

z individuálně určených potřeb osob, motivují je k takovým činnostem, které nevedou k dlouhodobému 

setrvání nebo prohlubování nepříznivé sociální situace a posilují sociální začleňování osob. K hlavním 

znakům bych rád uvedl, ţe: 

 jejich cílem je zlepšit kvalitu ţivota lidí, 

 umoţňují a podporují vyuţívání běţných zdrojů (veřejných sluţeb, neformálních zdrojů – rodina, 

sousedé), 

 nevytváří závislost na sluţbě, ale odpovědnost převádí na nejbliţší okolí člověka, 

 jdou za člověkem do běţného prostředí a jsou poskytovány jen v případě, kdy jsou potřeba. 

Transformace pobytových sociálních sluţeb směřuje k poskytování těchto sluţeb. 

Ze zkušeností vyplývá, ţe část uţivatelů potřebuje vzhledem ke svému věku nebo zdravotnímu stavu 

podporu pobytových sluţeb. Pobytové sluţby musí být poskytovány tak, aby se co nejvíce přibliţovaly 

přirozenému prostředí, tzn. malá kapacita zařízení, individualizovaný reţim či umístění v běţné zástavbě. 



 

 

Vytváření podmínek pro zlepšení kvality života obyvatel se zdravotním postižením – aktivity k této 

prioritě směřují napříč všemi resorty v souladu se schválenou strategií kraje – Krajským plánem vyrovnávání 

příleţitostí pro občany se zdravotním postiţením, jeţ klade důraz na komplexní přístup k řešení kvality 

ţivota občanů se zdravotním postiţením v kraji. 

Jedním z hlavních principů Moravskoslezského krajského plánu vyrovnávání příleţitostí pro občany se 

zdravotním postiţením na léta 2009 – 2013 („KPVP“) je aktivní účast jednotlivců i celých skupin, které 

svými podněty mají příleţitost ovlivňovat dění v kraji.  

Od roku 2004 je ustanovena komise pro občany se zdravotním postiţením, která je poradním a iniciativním 

orgánem Rady kraje. Komise se ve své činnosti intenzivně zabývá problematikou osob se zdravotním 

postiţením a naplňováním cílů uvedených v KPVP. Úzce spolupracuje s Krajskou radou zdravotně 

postiţených MSK a rovněţ s poskytovateli sociálních sluţeb, kteří poskytují sluţby osobám se zdravotním 

postiţením. 

Stejně jako v předchozích obdobích byla i v současnosti podpořena činnost organizací osob se zdravotním 

postiţením prostřednictvím dotačního programu na realizaci specifických opatření KPVP.  

Trvale udržitelný rozvoj sociálních služeb – v úzké součinnosti s obcemi kraj zpracovává plán rozvoje 

sociálních sluţeb. Podpora nových sluţeb směřuje zejména k rozvoji terénních a ambulantních sluţeb, které 

lidem umoţňují co nejdéle setrvávat v jejich přirozeném prostředí. U příspěvkových organizací kraje, které 

poskytují sluţbu domov pro seniory, probíhají jednání s obcemi o převodu zřizovatelských funkcí na obce 

tak, aby tyto mohly lépe a efektivně reagovat na potřeby svých občanů. 

Zásada podpory rozvoje terénních a ambulantních typů služeb je zakotvena ve Střednědobém plánu 

rozvoje sociálních služeb v Moravskoslezském kraji na rok 2008 – 2009, a rovněž v aktuálně 

připravovaném Střednědobém plánu rozvoje sociálních sluţeb v Moravskoslezském kraji na léta 2010 – 

2014 jenž je strategickým materiálem kraje v sociální oblasti.  

Zastupitelstvo Moravskoslezského kraje v červnu roku 2008 schválilo Koncepci kvality sociálních služeb v  

Moravskoslezském kraji (včetně transformace pobytových sociálních služeb). Jejím stěţejním principem 

je vytvoření sítě typově, místě dostupných a kvalitních sociálních sluţeb. Cílem je, aby lidé, kteří se 

nacházejí v nepříznivé sociální situaci, měli moţnost vyuţívat místní instituce poskytující sluţby, přirozené 

sociální vazby a zůstali součástí svého přirozeného místního společenství. Tyto poskytované sociální sluţby, 

které jsou uţivateli k dispozici, by měly adekvátně reagovat na jeho potřeby, měly by mít garanci kvality 

a odbornosti (odpovídat standardům kvality sociálních sluţeb). Uvedené se samozřejmě týká i cílové skupiny 

seniorů. 

Moravskoslezský kraj dlouhodobě poskytuje ze svého rozpočtu ţadatelům ze sociální oblasti (přičemţ sluţba 

mnohých z nich je zaměřena na uţivatele ve věku seniorů) finanční prostředky formou dotací na vyhlášené 

dotační programy. Těmito dotačními programy kraj podporuje rozvoj v sociální oblasti se zaměřením na 

potřeby kraje v souladu se svými koncepčními a strategickými materiály. Podpora je zejména určena jak k 

zajištění provozních nákladů spojených s poskytováním sluţby, tak i na zabezpečení rozvojových aktivit 

směřujících ke zkvalitnění poskytovaných sluţeb, případně k podpoře sluţeb, které řeší rozvoj či absenci 

potřebných druhů sluţeb. Cílem je také vytvořit systém spolupráce mezi všemi dotčenými subjekty, 

podporovat proces zkvalitňování ţivotních podmínek obyvatel stávajících pobytových sociálních sluţeb a 

naplňování jejich práva na plnohodnotný ţivot srovnatelný s vrstevníky ţijícími v přirozeném prostředí. V 

letošním kalendářním roce byly vyhlášeny následující dotační tituly: 

  

- Program rozvoje sociálních služeb v Moravskoslezském kraji na rok 2011 

Účelem realizace dotačního programu je finanční podpora projektů realizujících sociální politiku 

v Moravskoslezském kraji. Podporovány jsou projekty, které vycházejí z plánování sociální politiky na 

místní nebo regionální úrovni. 

Podpora je zaměřena na informační kampaň, jejímţ cílem je informovat zadavatele (politickou reprezentaci), 

poskytovatele, uţivatele sociálních sluţeb a občany v obcích v rámci správních obvodů obcí s pověřeným 

obecním úřadem o plánování rozvoje sociálních sluţeb. Zejména jde  

o realizace dnů sociálních sluţeb se zaměřením na prezentaci poskytovaných sociálních sluţeb  

na daném území, které vycházejí ze střednědobého plánu dané obce. Dále je podpora zaměřena  



 

 

na rozvoj sociálních sluţeb – domov pro seniory, domov se zvláštním reţimem pro cílové skupiny seniorů a 

osob se zdravotním postiţením bez přístřeší. 

- Program realizace specifických opatření Moravskoslezského krajského plánu 

vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením na rok 2011 

Účelem realizace dotačního programu je finanční podpora projektů provádějících specifická opatření 

Moravskoslezského krajského plánu vyrovnávání příleţitostí pro občany se zdravotním postiţením na rok 

2011. 

Jedná se o podporu vzniku nebo rozvoje doplňkové specializované dopravy, která pomáhá lidem 

se zdravotním postiţením v jejich mobilitě. Jde o tzv. „dopravu na zavolání“, nebo-li dopravu  

od „dveří ke dveřím“. 

 

- Program na podporu neinvestičních aktivit z oblasti prevence kriminality na rok 2011 

Účelem realizace dotačního programu je podpora preventivních projektů neinvestičního charakteru 

směřujících k eliminaci výskytu kriminality a dalších sociálně patologických jevů na území 

Moravskoslezského kraje. Cíle tohoto dotačního programu vycházejí z Koncepce prevence kriminality 

Moravskoslezského kraje. 

Podporovány jsou tématické vzdělávací, přednáškové a informační aktivity zaměřené na seznámení seniorů 

s účinnými prvky ochrany před trestnou činností a prevencí před zadluţováním. 

 

- Program na podporu zvýšení kvality sociálních služeb poskytovaných 

v Moravskoslezském kraji na rok 2011 

Účelem realizace dotačního programu je finanční podpora projektů zvyšujících kvalitu sociálních sluţeb 

poskytovaných v Moravskoslezském kraji, zejména naplňování cílů a opatření stanovených v Koncepci 

kvality sociálních sluţeb v Moravskoslezském kraji, včetně transformace pobytových sociálních sluţeb. 

Podpora je zaměřena na podporu procesu zavádění standardů kvality sociálních sluţeb se zaměřením 

zejména na realizaci kulatých stolů, supervize a dále na činnosti průvodce „kvalitou“,  

na podporu systematického vzdělávání poskytovatelů sociálních sluţeb. Podporovány jsou také projekty  

se zaměřením na nákup pomůcek a zařízení pro zlepšení kvality poskytovaných sluţeb, např. materiálně–

technického vybavení zařízení sociálních sluţeb či stavebních úprav za účelem odstraňování fyzických 

bariér, sniţování kapacity pokojů v pobytových zařízeních a zvýšení dostupnosti zařízení sociálních sluţeb.  

Co se týká dostupnosti sociálních sluţeb v kraji, Moravskoslezský kraj podporuje obce v procesu 

střednědobého plánování, např. formou dotací na vyhlášené dotační programy, vzděláváním obcí 

či spoluprací s obcemi v rámci procesu střednědobého plánování rozvoje sociálních sluţeb 

v Moravskoslezském kraji. 

 

V oblasti zdravotnictví je realizována řada aktivit prostřednictvím Moravskoslezského krajského plánu 

vyrovnávání příleţitostí pro občany se zdravotním postiţením.  

Moravskoslezský kraj se dále zasazuje o rozvoj primární zdravotní péče a úzkou spolupráci mezi sluţbami 

zdravotními a sluţbami sociální péče například poskytováním účelových dotací z rozpočtu 

Moravskoslezského kraje na podporu projektů v odvětví zdravotnictví prostřednictvím vyhlašovaných 

dotačních programů.  

Pravidelně jsou témata zaměřována na podporu organizací, které svou činností zkvalitňují ţivot seniorů 

a zdravotně postiţených občanů, na podporu půjčoven a opraven kompenzačních pomůcek, na pořádání 

rekondičních a rehabilitačních pobytů či fungování mobilní hospicové jednotky. V posledních letech byly 

z rozpočtu Moravskoslezského kraje mj. podpořeny projekty: 

 Slezský svaz zdravotně postiţených, občanské sdruţení, projekt„ Rekondiční ozdravný pobyt, 

rehabilitační nápravné cvičení, masáţe a cvičení v bazénu“ 



 

 

 Sdruţení občanů zdravotně postiţených Bruntál, projekt „PODZIM ŢIVOTA S NÁMI“ zaměřeno 

na specifické formy léčebné rehabilitace, které přispívají ke zlepšení zdravotního stavu a kvality 

ţivota 

 Společnost senior, projekt „Stáří není nemoc“- aktivní zapojení seniorů a osob se zdravotním 

postiţením do ţivota ve společnosti, klubové aktivity v denním centru, přednášky, kurzy, s cílem 

uchování si zdraví, čilost atd. 

 Dům seniorů „POHODA“, o.p.s., projekt „Klíč k radosti – práce rukou“ - zapojení do aktivit, které 

přispívají ke zlepšení kvality ţivota seniorů a zdravotně postiţených. 

Dále pak byly podpořeny projekty, které jsou zaměřeny na dovybavení zdravotními pomůckami, které 

přispívají ke zkvalitnění péče o imobilní klienty, k prevenci dekubitů, k pomoci při manipulaci, projekty s 

podporou specifických forem rehabilitace u osob se zdravotním či duševním onemocněním apod.  

V odvětví zdravotnictví je problematice seniorů a zdravotně postiţených věnována pozornost také při 

rekonstrukcích a opravách zdravotnických zařízení, vţdy je pamatováno na skutečnost, ţe je nezbytné, aby 

všechny objekty byly přístupny i těmto skupinám občanů. 

Postupné stárnutí obyvatelstva a s tím související nárůst počtu seniorů vyvolává i potřebu přizpůsobení 

systému zdravotní péče – zdravotnická zařízení, jejichţ zřizovatelem je kraj provozují v souladu se zákonem 

č. 108/2006 Sb., zákon o sociálních sluţbách, tzv. „sociální lůţka“. Tato lůţka slouţí především 

k hospitalizacím pro klienty, kteří nesplňují kriteria zdravotní hospitalizace, ale jejichţ sociální situace 

neumoţňuje pobyt v domácím prostředí. 

Kraj se také zapojil do projektu ZDRAVÍ 21, coţ je dlouhodobý program zlepšování zdravotního stavu 

obyvatel České republiky. Mezi cíle, které jsou v programu nastaveny je mj. i cíl č. 5 -  Zdravé stárnutí, kdy 

je deklarováno, ţe do roku 2020 by měli mít lidé nad 65 let moţnost plně vyuţít svůj zdravotní potenciál a 

aktivně se podílet na ţivotě společnosti. Hlavními aktivitami ke splnění tohoto cíle je především prevence, 

zdravotně - výchovné programy, zvyšování bezpečnosti prostředí, dostupnost a kvalita lékařské péče, zvýšení 

účelnosti a účinnosti zdravotnických sluţeb pro seniory – př. geriatrická modifikace stávajících sluţeb apod.  

Dále je podporována problematika hospiců, podpora rozvoje sítě poskytování domácí péče, tj. poskytování 

zdravotní péče v domácím prostředí a podpora stacionářů poskytující zdravotní péči. 

V souvislosti s podporou gerontologického výzkumu se pod záštitou Moravskoslezského kraje kaţdoročně 

konají Gerontologické dny.  Předmětem kongresů je například setkávání odborníků (lékařů, sociálních 

pracovníků, zdravotních sester) za účelem diskutování nejrůznějších témat týkajících se stárnutí. Veřejnost je 

seznamována formou přednášek, jak předcházet problémům ve stáří, jak zůstat aktivní i v pokročilém věku 

aj. Desítky starších spoluobčanů si můţe například přijít změřit tlak, dovědět se o finanční pomoci a dotacích 

poskytovaných sociálním odborem aj.  

Péče o chronicky nemocné, ošetřovatelsky náročné pacienty a seniory, včetně rehabilitace, je poskytována na 

odděleních následné péče a v léčebnách dlouhodobě nemocných, které jsou součástí zdravotnických zařízení 

zřizovaných Moravskoslezským krajem. Nedílnou součástí zdravotní i sociální péče jsou agentury 

poskytující sluţby v oblasti domácí péče.  

V oblasti školství dochází k realizaci vzdělávacích aktivit v oblasti celoţivotního učení je v kompetenci 

jednotlivých škol a školských zařízení. Na vzdělávací a jiné aktivity pro seniory zaměřují zejména střední 

zdravotnické školy a střediska volného času.  

Například při organizaci Střední škola zdravotnická a Vyšší odborná škola zdravotnická, Ostrava, 

příspěvková organizace funguje jiţ šestým rokem Univerzita volného času pro seniory, která je určená jak 

seniorům ve zdravotnických zařízeních, tak i zdravým občanům vyšší věkové skupiny.  

V  MSK vzdělávání pro seniory v rámci celoţivotního vzdělávání (tzv. Univerzity třetího věku) nabízí 

Vysoká škola Báňská – Technická univerzita Ostrava, Ostravská univerzita v Ostravě a Slezská univerzita v 

Opavě. Vzdělávací aktivity jsou seniorům nabízeny formou zájmového studia prostřednictvím přednášek, 

kurzů, seminářů, exkurzí a výletů s odborným doprovodem. Seniorské veřejnosti tato činnost umoţňuje na 

vysokoškolské úrovni si doplnit a obnovit vědomosti v nejrůznějších oblastech kulturního a vědeckého ţivota 

a zároveň slouţí k udrţování společenských aktivit. 



 

 

Aktivity pro seniory nabízejí také střediska volného času, jedná se např. o počítačové krouţky a kurzy, 

keramické dílny, organizaci pobytových akcí pro seniory na turistických základnách, organizaci zájezdů 

a sportovních turnajů, akce seniorů s dětmi, taneční pro seniory. Při středisku volného času v Opavě existuje 

také folklorní soubor pro seniory. 

V oblasti kultury je krajem finančně podporováno vydávání zpravodaje seniorů a zdravotně 

postiţených Senior Tip, který se věnuje mimo jiné také tématice aktivního stárnutí.  

Vstupy do zpřístupněných expozic a výstavních síní muzeích a galerií, provozovaných příspěvkovými 

organizacemi kraje jsou pro seniory a zdravotně handicapované občany řešeny sníţeným vstupným, případně 

vstupem zdarma.  

V Moravskoslezské vědecké knihovně v Ostravě, příspěvkové organizaci se významně zlepšily sluţby pro 

uţivatele se speciálními potřebami, zejména pro zrakově a sluchově postiţené. Dotace Moravskoslezského 

kraje poskytnutá knihovně v roce 2008 umoţnila kromě knihovního fondu pro zrakově a sluchově postiţené 

zakoupení speciálních pomůcek, např. kamerové lupy pro slabozraké, programu OBR pro rozpoznávání 

Braillova písma, čtečky karet pro práci se zvukovými knihami či tiskárny Braillova slepeckého písma.  

V rámci dotačního řízení v oblasti kultury kraj dlouhodobě podporuje projekty určené pro seniory. Jedná se 

o akce, které senioři velkou měrou navštěvují (např. folklorní festivaly, koncerty klasické hudby).  

Věřím, ţe výše uvedené informace přispějí alespoň k rámcové představě vnímání velice rozsáhlého okruhu 

aktivit, činností a projektů Moravskoslezského kraje realizovaných v rámci jednotlivých oblastí Programu.  



 

 

Příloha 9: E-mailová korespondence Ing. Yvety Břízové 

Váţená paní Bc. Lucie Rapantová, 

mimo jiné se na odboru sociálních věcí, oddělení sociálních sluţeb, řeší také problematika seniorů. V 

současné době se na území města Havířova nachází cca 21% osob starších 62 let, které lze zahrnout do 

kategorie seniorů. V rámci péče o tyto občany město Havířov disponuje s jedním Domovem seniorů Havířov, 

příspěvková organizace města, který má dvě střediska a to středisko HELIOS a středisko LUNA. Celková 

kapacita obou zařízení je 274 osob. V tomto zařízení s celoročním pobytem jsou poskytovány sociální sluţby 

v rozsahu sluţeb uvedených v § 49 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních sluţbách, ve znění pozdějších 

předpisů. 

Dále se na území města Havířova nacházejí tři domy s pečovatelskou sluţbou a jeden bezbariérový dům. 

Město Havířov disponuje celkem s 356 byty zvláštního určení a 64 bezbariérovými byty. V těchto bytech lze 

poskytovat sociální sluţby, které vycházejí z potřeb občanů, kteří tyto byty obývají. Dále mohou senioři 

vyuţívat sociální sluţby, které se nacházejí na území města Havířova a které poskytují příspěvkové 

organizace města a nestátní neziskové organizace (výčet sociálních sluţeb se nachází v Katalogu sociálních 

sluţeb ve městě Havířově, který lze nalézt na webových stránkách města Havířova www.havirov-city.cz - 

Rozvojové dokumenty-Komunitní plán. Na tomto odkaze lze rovněţ nalézt cíle a opatření Komunitního 

plánu rozvoje sociálních sluţeb ve městě Havířově, který řeší v kapitole 6. péče o seniory a komunitní sluţby 

- volnočasové aktivity uţivatelů sluţeb. V katalogu sociálních sluţeb ve městě Havířově naleznete kromě 

sociálních sluţeb i návazné aktivity, včetně klubu seniorů. Odbor sociálních věcí pořádá pro seniory řadu 

dalších aktivit, jako jsou celoměstské akce pro seniory "Člověče nezlob se", "Pochod seniorů", "Sportovně-

společenské hry seniorů", "Štědrý den pro osamělé seniory". V neposlední řadě také organizuje rekondičně 

ozdravné pobyty v tuzemsku i v Chorvatsku. Senioři našeho města se rovněţ zapojují do celostátních akcí 

jako je Abilympiáda, Šikovné ruce našich seniorů. Město Havířov rovněţ umoţňuje vzdělávání seniorů v 

Akademii III. věku. V roce 2009 město Havířov získalo ocenění "Město přátelské seniorům" - 1. místo. 

Výzkum "Město přátelské seniorům" vycházel ze studie světové zdravotnické organizace WHO, kdy 

hodnoceny byly oblasti bydlení, dopravy, veřejných prostranství, účasti seniorů na společenském ţivotě, 

zdravotní a sociální sluţby, ulice a parky, úcta a zapojení do společnosti atd. 

S pozdravem 

Ing. Yveta BŘÍZOVÁ 

vedoucí oddělení sociálních sluţeb 

http://email.seznam.cz/redir?hashId=4100733225&to=http%3a%2f%2fwww%2ehavirov%2dcity%2ecz


 

 

Příloha 10: E-mailová korespondence Ing. Petra Šnejdara 

a Michaely Daníškové 

E-mail Ing. Petra Šnejdara 

Dobrý den, 

Věřím, ţe v oblasti rozvojových dokumentů (jejich tvorby i implementace) jsem osobou povolanou, nicméně 

si nejsem vědom, ţe by Opava vůbec někdy pracovala s Vámi zmíněným Národním programem. 

 

Ve svém strategickém rozvojovém plánu Opava identifikuje jako problém spíše odliv obyvatelstva neţ jeho 

stárnutí a proto se tento strategický plán této problematice samostatně ani nevěnuje (krom toho byl zpracován 

v roce 2007, tedy před vznikem Národního programu) 

Hezký den, Petr Šnejdar 

E-mail Michaely Daníškové 

Váţená slečno Rapantová, 

k Vaší ţádosti ve věci poskytnutí informací o tom, jak se zapojila Opava do Národního programu přípravy na 

stárnutí na období let 2008 aţ 2012 a jaká opatření v rámci uvedeného přijala, Vám sděluji, ţe město Opava 

se do tohoto programu nezapojilo. Věc jsem konzultovala i s jinými pracovníky našeho odboru. 

Částečně se problematikou seniorů zabýváme v procesu komunitního plánování, byla vypracována i Analýza 

seniorské populace na území Statutárního města Opavy. S tímto dokumentem se můţete seznámit na 

webových stránkách našeho města, odbor sociálních věcí, komunitní plánování-dokumenty. 

 

Pěkný den. 

Michaela Daníšková 



 

 

Příloha 11: E-mailová korespondence Mgr. Olgy Pelechové 

Dobrý den, 

od poloviny roku 2009 dosud probíhá na úrovni statutárního města Ostravy (dále jen SMO), odboru 

sociálních věcí a zdravotnictví, zjišťování míry plnění opatření, které vyplývají ze strategického dokumentu 

Vlády České republiky „Kvalita ţivota ve stáří“.  

Z významných aktivit lze uvést, ţe jiţ od roku 2003 pracuje Poradní sbor seniorů, který je poradním orgánem 

primátora statutárního města Ostravy. Je tvořen významnými seniorskými osobnostmi města a členy komisí 

rady města. Tento poradní orgán se vyjadřuje k otázkám, které jsou řešeny v zájmu cílové skupiny seniorů 

a spolupracuje s institucemi a organizacemi působícími v Ostravě.  

Sociální služby pro seniory, plánování jejich místní a typové dostupnosti 

Na území města od roku 2003 probíhá komunitní plánování sociálních sluţeb a v roce 2005 byl schválen 

a realizován „1. Komunitní plán rozvoje sociálních sluţeb ve městě Ostrava do roku 2006“. V současné době 

je realizován jiţ „3. Komunitní plán sociálních sluţeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava na období 

2011-2014“. V tomto strategickém dokumentu jsou vyjádřeny cíle a opatření, která vedou k naplňování 

potřeb také seniorské populace. V rámci organizační struktury procesu komunitního plánování pracuje 

v Pracovní skupině Senioři velké mnoţství uţivatelů sociálních sluţeb a aktivit. Uţivatelé, pečující, ale také 

občané města, se mají moţnost vyjádřit k potřebám této cílové skupiny a mohou navrhovat jednotlivá řešení. 

SMO je zřizovatelem příspěvkových organizací, které jsou zaměřeny zejména na seniorskou populaci. Jedná 

se o poskytování sociálních sluţeb v 8 domovech pro seniory. SMO v rámci poskytování dotací nestátním 

neziskovým organizacím dlouhodobě finančně podporuje dalších 6 domovů pro seniory, ve kterých mohou 

být uspokojovány potřeby občanů města. Terénní pečovatelské sluţby zajišťuje celkem 10 organizací, z toho 

6 městských obvodů a 4 nestátní neziskové organizace.  

Významné akce města 

Významnou akcí, která má dlouholetou tradici v Ostravě, je kongres Gerontologické dny Ostrava. V letošním 

roce se uskuteční jiţ XV. ročník této akce.  Jedná se o setkání odborníků, zaměstnanců pomáhajících profesí, 

poskytovatelů sociálních sluţeb i laické veřejnosti k problematice seniorské populace.   

V roce 2009 se uskutečnila 1. konference věnovaná dobrovolnictví.  Lze konstatovat, ţe dobrovolnictví se 

v Ostravě rozvíjí nejen pro cílovou skupinu seniorů, ale je také seniory zajišťováno s tím, ţe město tuto 

činnost podporuje nejen finančně, ale i organizačně a metodicky.  V letošním roce 2011, který je vyhlášen 

Evropskou komisí jako „Evropský rok dobrovolnictví“ plánuje odbor sociálních věcí, školství, sportu 

a volnočasových aktivit ve spolupráci s dobrovolnickými organizacemi pořádat kulaté stoly a další akce na 

podporu rozvoje dobrovolnictví na území města. 

Dokument „Kvalita života ve stáří“ je naplňován formou přímé či nepřímé podpory v mnoha 

oblastech života společnosti v Ostravě 

V rámci ekonomického rozvoje města se cílové skupiny seniorů týká proces strategického plánování SMO, 

příprava a realizace strategických projektů SMO, kde je podpora obsaţena zejména v dokumentu 

„Strategický plán rozvoje statutárního města Ostrava na léta 2009-2015 “. 

V rámci činnosti útvaru hlavního architekta města dochází k naplňování opatření dokumentu v části 

„Prostředí a komunita vstřícná ke stáří“, a to ve dvou oblastech. Jedná se o pořizování územně plánovací 

dokumentace a oblast památkové péče. 

Při pořizování územně plánovací dokumentace jsou zohledňovány výsledky demografických výzkumů 

zejména při návrzích funkčních ploch, které umoţňují výstavbu pobytových zařízení pro seniory 

a komunitních center, poskytujících starším lidem ţijícím v dané lokalitě flexibilní sluţby. 

V památkové péči je dlouhodobě sledován a uplatňován poţadavek takového provedení staveb, zejména 

veřejných, které bude umoţňovat jejich bezproblémové vyuţívání osobami s omezenou schopností pohybu 

a orientace. 



 

 

Nově pořizovaná územně plánovací dokumentace je zpracována tak, aby v městském prostředí 

minimalizovala nebo přímo odstraňovala urbanistické, architektonické a hlavně dopravní bariéry. 

V systému městské hromadné a příměstské dopravy mají dominantní postavení dopravní výkony 

společnosti Dopravní podnik města Ostrava, a.s. Z celkového počtu vozového parku (tramvaje, autobusy, 

trolejbusy) je jedna třetina vozů bezbariérových. Organizace připravuje rozsáhlou renovaci vozového parku. 

Projekt spočívá v nákupu nových vozidel a rekonstrukci stávajících vozidel. Město Ostrava podporuje 

seniory slevou na veřejnou dopravu nebo poskytuje jízdné zdarma. 

Ke vzájemnému prolínání standardní veřejné dopravy se speciálními druhy přeprav dochází u alternativní 

dopravy imobilních osob, které nemohou pouţívat městskou hromadnou dopravu. Alternativní dopravu 

zajišťuje nestátní nezisková organizace působící na území města, jejíţ činnost je částečně hrazena z rozpočtu 

SMO. Zavedením této sluţby se Ostrava od roku 1999 zařadila vedle Prahy, Brna, Olomouce, Pardubic, 

Zlína a Hradce Králové mezi města, kde jsou poloţeny základy dopravní obsluţnosti pro všechny občany bez 

rozdílu. 

Koncem roku 2010 byla zpracována koncepce bydlení SMO, která se mimo jiné zabývá současným stavem 

bydlení seniorů a vytyčuje nové záměry, potřeby a cíle bytové politiky této cílové skupiny. V rámci 

celoţivotního bydlení jsou navrţeny minimální standardy bezbariérovosti a upravitelnosti bydlení 

s doporučením podpory výstavby nájemních bytů určených osobám se sníţenou soběstačností. V současné 

době je materiál připomínkován a připravován ke schválení samosprávným orgánům města. 

Senioři nacházejí bydlení v domech s pečovatelskou sluţbou, které poskytují péči a sluţby různého 

charakteru. V roce 2009 bylo evidováno v majetku města 41 domů s pečovatelskou sluţbou a v nich 1121 

bytů, z toho 38 bezbariérových.  

Na celoživotní vzdělávání seniorů jsou zaměřeny dvě univerzity. Jedná se o Vysokou školu Báňskou 

technickou univerzitu v Ostravě a o Ostravskou univerzitu v Ostravě. Obě vysoké školy umoţňují seniorům 

studium na Univerzitě třetího věku v rozmanitých oborech. Další vzdělávání seniorů je zajišťováno 

v kulturních a školských zařízeních, nestátních neziskových organizacích a formou volnočasových aktivit.  

Zvláště kluby důchodců a jejich činnost jsou finančně podporovány městskými obvody. O aktivity v těchto 

organizacích je ze strany seniorů velký zájem. Probíhají zde také kulturní akce, které jsou organizovány buď 

členy klubů, nebo se uskutečňují v kulturních zařízeních města Ostravy.  

Na kulturní akce typu divadelních a filmových představení, koncertů je poskytováno zlevněné vstupné pro 

seniory. Taktéţ zlevněné vstupné poskytuje ZOO Ostrava a při příleţitosti Dne seniorů umoţňuje vstup 

seniorům zdarma.  

Činnost vzdělávacích a kulturních organizací je v široké míře kaţdoročně podporována v rámci dotačního 

řízení SMO.  

Nezanedbatelnou činností je ochrana života a zdraví seniorů. Této problematice se věnují sloţky 

Integrovaného záchranného systému Ostrava, zvláště Policie ČR a Městská policie Ostrava. 

Jedním z cílů stanovených koncepcí Městské policie Ostrava na období 2009 aţ 2013 je větší důraz na 

prevenci kriminality. Stráţníci skupiny prevence zabezpečují úkoly v této oblasti  v rámci Městské policie 

Ostrava a také v součinnosti s Policií České republiky, úřady městských obvodů a jinými fyzickými 

a právnickými osobami. Na setkáních se seniory a širokou občanskou veřejností stráţníci diskutují 

o bezpečnosti v našem městě a přispívají tak k zvýšení pocitu bezpečí občanů. Ve stacionárních centrech 

prevence, která provozují, komunikují s občany a poskytují informace, rady a pomoc lidem, kteří se ocitli v 

nestandardních ţivotních situacích. Úkolem stráţníků skupiny prevence je zvyšování právního vědomí 

občanů a jejich aktivní zapojení do ochrany ţivota, zdraví a majetku.  

Sluţbu tísňové péče pro seniory na území města poskytuje jak nestátní nezisková organizace – Slezská 

diakonie, tak Policie ČR.  

Z výše uvedeného vyplývá, ţe v rámci samosprávní činnosti statutárního města Ostravy a jeho 

městských obvodů je cílové skupině seniorů věnovaná nemalá pozornost a na zajištění širokého spektra 

jejich potřeb jsou vynakládány nemalé finanční částky.  



 

 

Při hodnocení míry naplnění jsme se zaměřili zejména na kapitolu 3. Strategické priority. Lze konstatovat, ţe 

dochází k naplňování opatření jednotlivých priorit, kterými jsou aktivní stárnutí, prostředí a komunita 

vstřícná ke stáří, zlepšení zdraví a zdravotní péče ve stáří, podpora rodiny a pečovatelů, podpora participace 

na ţivotě společnosti a ochrana lidských práv. 

K naplňování strategických priorit dochází zejména díky činnosti jednotlivých resortních odborů (např. 

školství, sociálních věcí, dopravy), dále potom spoluprací s dalšími institucemi např. s městskou a státní 

policií, či spoluprací úřadů městských obvodů s neziskovými organizacemi. 

Největší pozornost a péče o staré občany je věnována v oblastech sociálních sluţeb a sociální problematiky 

(poskytování pečovatelské sluţby, odlehčovací sluţby a sociální poradenství), volnočasových aktivit (kluby 

seniorů, besedy, akce pro jubilanty), bydlení (zřizování a provoz domů s pečovatelskou sluţbou, podpora 

bezbariérového bydlení), dopravy (bezbariérové zastávky městské hromadné dopravy, zvyšující se počet 

a nízkopodlaţních vozů, dotace na alternativní dopravu), bezpečnosti (besedy a osobní kontakty s městskou 

a státní policií). 

Podněty a návrhy k další realizaci programu 

Je nutné zdůraznit, ţe jednotlivá opatření Národního programu přípravy na stárnutí na období let 2008 aţ 

2012, který je publikován pod názvem „Kvalita ţivota ve stáří“, se dotýkají problematiky ţivota starších osob 

napříč celým spektrem jejich potřeb. 

Je zřejmé, ţe dokument je vnímán jako program, který je určen pouze určitým resortům, a to především těm, 

které řeší problematiku sociální péče, zdravotnictví, bydlení, dopravy, školství a volnočasových aktivit. 

Dokument není akceptován např. při řešení problematiky ţivotního prostředí, ale i v dalších oblastech ţivota, 

přestoţe i zde by měly být brány na zřetel potřeby obyvatel vyššího věku. 

V případě naplňování opatření je nutná spolupráce nejen různých resortů, ale také různých institucí 

a právnických či fyzických osob. Navrhujeme, aby při realizaci jednotlivých opatření byly důrazně vyzvány 

ke spolupráci také resorty, které dosud problematiku řešení potřeb seniorské reprezentace nebraly na zřetel.  

Za úvahu by stála moţnost vytvoření pracovní skupiny Vlády ČR pro problematiku komplexního řešení 

potřeb seniorské populace, která by byla tvořena zástupci příslušných resortů a institucí.  

 


