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„Škoda: být starým je jediný způsob, jak žít dlouho.“ 

 (Ferdinand Lesseps) 

1 Úvod 

Vlivem permanentně se zlepšujících ţivotních podmínek se zvyšuje průměrná délka 

doţití obyvatel. Na druhé straně však důsledkem změn v ţivotních postojích a prioritách 

obyvatel klesá poĉet narozených dětí. Lidé v souĉasné době ĉím dál více kladou důraz na 

získání vzdělání a kariérní růst. Tyto vlivy ústí v proces populaĉního stárnutí, nazývaného 

také ĉasto jako stárnutí demografické. Populaĉní stárnutí představuje v obecném smyslu 

zvětšování podílu starých osob v populaci. Zvyšováním poĉtu a podílu starých osob 

v populaci se výrazně mění struktura našeho obyvatelstva. Zároveň ve spoleĉnosti roste 

důleţitost této stále větší mnoţiny starých lidí a seniorské veřejnosti, stejně jako důleţitost 

jejich preferencí a potřeb vycházejících z postavení těchto osob nejen jako obĉanů 

spoleĉnosti, ale i jako spotřebitelů.  

Procesu stárnutí obyvatel je v souĉasné době věnována neobvyklá pozornost, neboť 

s sebou přináší mnohé dopady na nejrůznější oblasti ţivota spoleĉnosti. Fenomén 

populaĉního stárnutí se postupně stává novým apelem nejen ekonomům, politologům, 

sociologům, psychologům, lékařům, ale i mnohým jiným sloţkám spoleĉnosti. Ĉím dál tím 

ĉastěji je toto téma také předmětem zájmu médií a objevuje se rovněţ v rámci 

předvolebního boje jako jeden z hlavních námětů kandidátů napříĉ politickými stranami. 

Proces stárnutí populace se stává souĉástí sociálních a ekonomických analýz všech 

vyspělých států, Ĉeskou republiku nevyjímaje. Výzkum stárnutí obyvatel v Ĉeské 

republice však zaĉal nabývat nebývalého významu aţ v 90. letech 20. století, kdy se zaĉaly 

objevovat první varovné signály týkající se populaĉního stárnutí, neboť došlo 

k dlouhodobě prudkému poklesu porodnosti. Obyvatelstvo zaĉalo stárnout, protoţe v ní 

ubývalo dětí a zároveň přibývalo osob starých generací. Důsledkem těchto procesů se 

znaĉně změnila a nadále mění věková struktura obyvatelstva. Mnozí odborníci se věnují 

problematice populaĉního stárnutí Ĉeské republiky, znatelně méně studií ovšem vychází se 

zaměřením na regionální úroveň. 

Jelikoţ podrobně zpracovaná data Ĉeského statistického úřadu v rámci běţné 

evidence obyvatel umoţňují dlouhodobou analýzu procesu stárnutí obyvatel, vĉetně 
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sledování regionálních rozdílů, zaměřila jsem se v rámci této diplomové práce na 

Moravskoslezský kraj. Moravskoslezský kraj jsem si pro analýzu populaĉního stárnutí 

vybrala z několika důvodů. Za prvé proto, ţe je to kraj mně velmi blízký, neboť jsem 

v něm vyrůstala a ţiji v něm dodnes. Za druhé proto, ţe jeho základní charakteristika 

vypovídá o několika specifických skuteĉnostech, jimiţ se odlišuje od ostatních ĉeských 

krajů. V neposlední řadě jsem si tento kraj vybrala také proto, ţe jsem se (nejen, avšak 

hlavně) z médií nejednou dozvěděla, ţe právě v Moravskoslezském kraji probíhá proces 

populaĉního stárnutí velmi intenzivně.  

Hlavním cílem této diplomové práce je zjistit, zda a jak se proces a intenzita 

populaĉního stárnutí v Moravskoslezském kraji liší od procesu a intenzity populaĉního 

stárnutí v Ĉeské republice, analyzovat strategii Moravskoslezského kraje v aspektech 

stárnutí obyvatelstva, a sumarizovat aktivity, které jsou realizovány na území 

Moravskoslezského kraje v rámci populaĉního stárnutí, přitom se zaměřit na ekonomickou 

zátěţ těchto aktivit pro územní rozpoĉet kraje.  

První kapitola analyzuje populaĉní stárnutí Ĉeské republiky a Moravskoslezského 

kraje ve třech kalendářních letech (v roce 1991, 2001 a 2009), přiĉemţ se zaměřuje na 

zjištění odlišností v intenzitě procesu populaĉního stárnutí kraje. Druhá kapitola se 

z pohledu stárnutí populace věnuje třem stěţejním dokumentům, a to Národnímu programu 

přípravy na stárnutí na období let 2008 aţ 2012, Programu rozvoje Moravskoslezského 

kraje pro období 2005 aţ 2008 a Strategii rozvoje Moravskoslezského kraje na léta 2009 aţ 

2016. Třetí kapitola se snaţí sumarizovat aktivity Krajského úřadu a vybraných obcí 

Moravskoslezského kraje uskuteĉňované v rámci populaĉního stárnutí. Zejména se jedná 

o aktivity v oblasti zdravotnictví, sociální péĉe, veřejné dopravy, celoţivotního vzdělávání 

ĉi volnoĉasových aktivit seniorů. Zvolenými obcemi přitom jsou Havířov, Opava 

a Ostrava. 

Při zpracování této diplomové práce jsou pouţity především metody analýzy, 

deskripce a syntézy dat a vědomostí získaných z odborných publikací. Významný zdroj 

informací představovaly zejména publikace vydané Ĉeským statistickým úřadem, 

strategické rozvojové dokumenty Moravskoslezského kraje a rovněţ informace poskytnuté 

pracovníky Krajského úřadu Moravskoslezského kraje a Magistrátu města Havířova, 

Opavy a Ostravy. 
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2 Populační stárnutí v Moravskoslezském kraji v souvislosti 

s vývojem v České republice 

2.1 Definice populačního stárnutí 

Abychom vůbec mohli analyzovat proces a intenzitu populaĉního stárnutí 

Moravskoslezského kraje v souvislosti s vývojem v Ĉeské republice, je nejdříve potřeba 

pojem populaĉního stárnutí vymezit. Pojem „stárnutí“ jako takový má ovšem mnohem širší 

a zásadně odlišný význam neţ pojem „populaĉní stárnutí“, a proto je nezbytné tyto dva 

pojmy od sebe striktně diferencovat. 

Pojem „stárnutí“ v nejobecnějším a nejširším významu chápeme jako „postupující 

opotřebování, negativní změny projevující se úbytkem energie, únavou a stagnací“ 

(Kalibová; Pavlík; Vodáková, 2009, s. 126).  Je zřejmé, ţe tato definice vypovídá o tzv. 

biologickém stárnutí, tedy o nezvratném věkovém lineárním vývoji, který probíhá 

u kaţdého jednotlivce od jeho narození aţ do jeho smrti. Biologické stárnutí můţeme 

rovněţ chápat jako proces zahrnující dvě od sebe lišící se fáze. „První fáze je dospívání, 

kdy se funkce zdokonalují a postupně dochází k maximalizaci výkonu, a druhá je fáze 

ubývání sil, narůstání poruch (nemocí), celkového oslabování.“ (Kalibová; Pavlík; 

Vodáková, 2009, s. 127).   

Pojem „populaĉní stárnutí“, který také mnohdy nazýváme stárnutím 

demografickým, má pro nás v této práci mnohem důleţitější význam. Vztahuje se 

k populacím jako takovým (nikoliv k jedinci) a je moţno jej jednoduše definovat jako 

„zvětšování podílu starých osob v populaci“ (Kalibová; Pavlík; Vodáková, 2009, s. 36).  

Demografické stárnutí je procesem strukturálním, který nastává v důsledku 

působení dvou ĉinitelů. První z nich spoĉívá v poměrném zpomalování růstu podílu 

mladších věkových skupin, přiĉemţ příĉina tohoto stárnutí v základně věkové pyramidy 

zpravidla spoĉívá v poklesu úrovně plodnosti a porodnosti. Druhým ĉinitelem bývá naopak 

zrychlení růstu podílu starších věkových skupin, to pak hovoříme o stárnutí ve vrcholu 

věkové pyramidy. Dochází k němu v situaci zrychlování sniţování úrovně úmrtnosti 

u osob vyššího věku. (Demografický informaĉní portál, 2007b) 

Základní zkoumání procesu a intenzity demografického stárnutí obyvatelstva 

spoĉívá ve sledování a komparaci změn ve sledované populaci, které nastávají mezi 



4 

 

podílem dětí a podílem těch, kteří jsou v dané spoleĉnosti definování jako staré 

obyvatelstvo.  

2.2 Vymezení dětské složky a starého obyvatelstva 

Do dětské sloţky populace v souĉasnosti zpravidla zahrnujeme obyvatelstvo ve 

věkovém intervalu 0 aţ 14 let. Podle Šotkovského (2010, s. 123) se však při vymezení této 

sloţky obyvatelstva „výjimečně v mezinárodním měřítku setkáváme s odlišným 

intervalovým rozpětím“.  

Populaci v tomto věkovém rozpětí (0 aţ 14 let) nazýváme obyvatelstvo 

v předproduktivním věku, coţ souvisí především se způsobilostí k uzavírání 

pracovněprávních vztahů. Pracovněprávní vztah nemůţe mezi zaměstnavatelem a fyzickou 

osobou vzniknout, nedosáhla-li tato osoba 15 let věku. Dodejme, ţe pracovněprávní poměr 

nemůţe zaměstnavatel sjednat ani s fyzickou osobou starší 15 let věku, pokud tato osoba 

nedokonĉila povinnou školní docházku. (Jouza, 2003) 

Vymezení starého obyvatelstva je znaĉně sloţitější, neboť mezi odborníky, 

organizacemi a státy nepanuje jednoznaĉná shoda. Přesto je však nezbytné kategorii 

starého obyvatelstva jasně vymezit, a to především pro potřeby sociální politiky kaţdého 

státu. Panuje tak situace, kdy různé státy ĉi mezinárodní organizace pracují s různě 

definovanou hranicí stáří. 

 Obecně se za staré obyvatelstvo povaţuje ta ĉást populace, která disponuje 

důchodovým věkem. Tato sloţka obyvatelstva pak bývá právě z tohoto důvodu 

oznaĉována jako obyvatelstvo v postproduktivním věku. Za spodní věkovou hranici 

postproduktivní skupiny obyvatelstva bývá povaţována hranice 60 let, kdy (velmi 

přibliţně) vzniká formální nárok na odchod do důchodu.  

Přestoţe je doposud spodní věková hranice stáří 60 let jednou z neuplatňovanějších, 

Světová zdravotnická organizace (WHO) na přelomu 20. a 21. století vymezila staré 

obyvatelstvo jako tu populaĉní skupinu, která překroĉila věkovou hranici 65 let. I podle mě 

je aplikování této navýšené věkové hranice stáří vhodnější, a to zejména vzhledem 

k neustále se zvyšujícímu důchodovému věku.  

Komplikovanost problematiky vymezení toho, koho uţ lze a koho ještě nelze 

povaţovat za starého výstiţně vyjádřil Křivonoţka (2006, s. 11-12).  „Věk určující hranici 
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stáří se liší i mezi zeměmi, které jsou na obdobném stupni sociálního a ekonomického 

rozvoje. Během minulého století v různých rozvinutých státech, být starý znamenalo mít 

více než 50 nebo více než 60 nebo více než 65 nebo více než 70 let; všechny tyto a další 

věkové hranice již byly použity. Konvence se v průběhu času mění.“  

Šotkovský ve své stati Regionální disparity procesu stárnutí obyvatel Ĉeska po roce 

1990 rozĉlenil staré obyvatelstvo do ĉtyř základních kategorií. Jelikoţ toto ĉlenění 

povaţuji za velmi výstiţné, bude vyuţito v dalším textu diplomové práce. Ĉlenění nabývá 

těchto konkrétních kategorií: 

 mírně stárnoucí obyvatelstvo,  

 stárnoucí obyvatelstvo,  

 stará populace,  

 velmi stará populace.  

Toto ĉlenění pak vyuţívá ve vztahu k procesu stárnutí u ekonomicky nadprůměrně 

rozvinutých zemí, mezi něţ řadí i Ĉeskou republiku. Dané kategorie pak nabývají níţe 

popsaných specifikací. (Šotkovský, 2010) 

Mírně stárnoucí obyvatelstvo 

Jestliţe podíl dětské sloţky (0 - 14 let) na celkovém poĉtu obyvatel v populaci 

dosahuje hodnoty alespoň 20,0 %, avšak zároveň nepřesáhne hodnotu 24,9 %, hovoříme 

o mírně stárnoucím obyvatelstvu. Z názvu této kategorie i z jejího zařazení vyplývá, ţe 

pokud se reálný stav populaĉního vývoje nachází v tomto rozpětí, proces demografického 

stárnutí se nachází na svém úplném zaĉátku. Šotkovský (2010, s. 124) dále vysvětluje, ţe 

„pokud se váha dětí pohybuje těsně pod 25 % a index stáří (50 +) nepřekračuje hodnotu 

115, může být tento typ věkové struktury ještě stacionární. Ale většina reálných případů už 

je typem regresivním“.
1
 

Stárnoucí obyvatelstvo 

Jestliţe se procentuální váha dětské sloţky na celkovém poĉetním stavu populace 

pohybuje v intervalu od 16,0 % do 19,9 %, mluvíme o stárnoucím obyvatelstvu. Šotkovský 

                                                 
1
 Objasnění progresivního, stacionárního a regresivního typu populace je situováno do kap. 2.3. 



6 

 

(2010, s. 124) pak ještě dodává, ţe „je zřejmé, že takové populace jsou již jednoznačně 

typem regresivním“. 

Stará populace 

Nacházíme-li se v situaci, kdy zastoupení dětské sloţky nabývá hodnot v intervalu 

od 12,5 % do 15,9 % na celkovém poĉtu populace, můţeme dané spoleĉenství oznaĉit jako 

starou populaci. (Šotkovský, 2010) 

Velmi stará populace 

Poslední kategorie obyvatelstva je oznaĉena jako velmi stará populace. Tato situace 

nastává v tom případě, jestliţe podíl dětské sloţky na celkovém poĉtu obyvatel je niţší neţ 

12,5 %. Šotkovský (2010, s. 124) však tuto situaci povaţuje za extrémní případ, neboť 

podle něj „fakt, že v každé dvousetčlenné skupince je pouze 25 dětí, je dosti výmluvný“. 

Nyní, kdyţ máme definovanou jak dětskou sloţku, tak i staré obyvatelstvo, je 

moţno konstatovat, ţe samotný proces populaĉního stárnutí obecně zapoĉíná v okamţiku, 

kdy podíl starého obyvatelstva (65 +) přesáhne podíl 8 % z celkového poĉtu obyvatel ve 

sledované populaci. (Šotkovský, 2010)  

2.3 Typy věkových struktur 

Kromě rozdělení obyvatelstva na předproduktivní (0 aţ 14 let), produktivní (15 aţ 

64 let) a postproduktivní sloţku (65 a více let), je moţno obyvatelstvo z pohledu 

demografické reprodukce rozdělit i do těchto tří skupin: 

 dětská sloţka (0 – 14 let) 

 reprodukĉní sloţka (15 – 49 let) 

 postreprodukĉní sloţka (50 a více let). 

Rozdělení obyvatelstva do těchto výše zmíněných věkových skupin provedl 

švédský demograf A. G. Sundbärg v roce 1900.  Sundbärg si také povšiml, ţe reprodukĉní 

sloţka vţdy bez výraznějších zvratů nabývá hodnoty okolo 50 %, z ĉehoţ uĉinil důleţitý, 

avšak logický závěr, a to ten, ţe na koneĉnou podobu kaţdé věkové struktury musí mít 

zákonitě principiální vliv podíl sloţky dětské a postreprodukĉní. (Šotkovský, 1996)  
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Věková struktura se tedy podle poměru dětské a postreprodukĉní sloţky 

v obyvatelstvu ĉlení do těchto tří moţných typů: 

 progresivní typ, 

 stacionární typ, 

 regresivní typ. 

Progresivní typ věkové struktury 

O progresivním typu věkové struktury je moţno hovořit v případě, převaţuje-

li v populaci výrazným způsobem dětská sloţka nad sloţkou postreprodukĉní. Progresivní 

typ věkové struktury je charakteristický zejména pro rozvojové země, a i kdyţ se Ĉeská 

republika jako taková tímto typem věkové struktury uţ dávno nevyznaĉuje, vyskytuje se 

i u nás, neboť je typická např. pro romskou populaci. Pro populace disponující tímto typem 

věkové struktury je příznaĉná vysoká úroveň plodnosti, která je však většinou vyváţena 

významnou úrovní úmrtnosti. (Demografický informaĉní portál, 2007a) 

Stacionární typ věkové struktury 

Jsou-li hodnoty podílů dětské a postreprodukĉní sloţky téměř vyrovnány 

a nacházejí-li se tak bezmála v rovnováze, hovoříme pak o stacionárním typu věkové 

struktury. K formování tohoto typu věkové struktury dochází při dlouhodobém sniţování 

úrovně plodnosti, a to aţ do situace, kdy s přihlédnutím k dané úrovni úmrtnosti pouze 

nahrazuje obyvatelstvo v reprodukĉním věku. Souĉasně však v dlouhodobém pohledu 

zůstává poĉetní stav dané populace nezměněn. Jako příklad této věkové struktury v praxi 

můţeme uvést Ĉeskou republiku v 70. letech 20. století. (Demografický informaĉní portál, 

2007a) 

Regresivní typ věkové struktury 

Posledním typem věkové struktury je typ regresivní. Regresivní typ je opakem typu 

progresivního, neboť v tomto případě v populaci naopak převaţuje postreprodukĉní sloţka 

nad sloţkou dětskou. Tuto situaci pak doprovází fakt, ţe dlouhodobě dochází ke sniţování 

poĉetního stavu populace. Regresivní typ věkové struktury je příznaĉný pro většinu 
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vyspělých zemí a v Ĉeské republice se naplňuje od 70. let 20. století. (Demografický 

informaĉní portál, 2007a) 

Tab. 2.1: Podíl věkových skupin na celkovém počtu obyvatel podle typu 

věkové struktury (v %) 

 

 

 

Zdroj: ŠOTKOVSKÝ, Ivan. Úvod do studia demografie, 1996. Vlastní zpracování, 2011. 

Z tabulky (Tab. 2.1) můţeme zjistit, jaké zastoupení by měla dětská, reprodukĉní 

a postreprodukĉní sloţka mít v kaţdé ze třech výše popsaných věkových strukturách. Je 

však třeba vzít v úvahu, ţe jen málokdy nabývají procentuální podíly těchto tří věkových 

skupin takto přesně vymezených hodnot. Věkovou strukturu pak urĉujeme podle toho, ke 

které z nich se konkrétní hodnoty nejvíce přibliţují. 

Demografické stárnutí v souvislosti věkových struktur pak chápeme jako proces, 

při kterém dochází k přechodu populaĉního vývoje z progresivního typu věkové struktury 

na typ regresivní. Opaĉný proces, tedy přechod z regresivního typu věkové struktury na 

progresivní typ, pak nazýváme pojmem demografické mládnutí. (Kalibová; Pavlík; 

Vodáková, 2009).   

Grafické uspořádání věkové struktury populace je nejĉastěji zpodobňováno pomocí 

tzv. věkové pyramidy neboli stromu ţivota. Věková pyramida zobrazuje strukturu 

obyvatelstva podle věku a pohlaví, jenţ jsou povaţovány za dva nejdůleţitější 

biologické a sociální znaky populace, a to nejĉastěji v pětiletých, popř. desetiletých 

intervalech. „Vzniklý histogram je vlastně složeninou histogramu pro muže (nalevo od osy 

věku) a histogramu pro ženy (napravo od osy věku),“ vysvětluje Šotkovský (1996, s. 46). 

Věková pyramida je povaţována za přehledný nástroj analýzy populaĉního stárnutí. 

Pro lepší představu o tomto grafickém aparátu je přiloţena věková pyramida Ĉeské 

republiky z roku 1990 (Graf. 2.1).  

Věkové rozpětí Progresivní typ Stacionární typ Regresivní typ 

0 - 14 let 40,0  26,5  20,0 

15 - 49 let 50,0  50,5  50,0 

50 a více let 10,0  23,0 30,0 
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Graf 2.1: Věková skladba obyvatelstva České republiky v roce 1990 

Zdroj: Ĉeský statistický úřad. Stromy ţivota 1945-2008. Věková skladba obyvatelstva v roce 1990, 2009a. 

Věková pyramida znázorňující strukturu ĉeské populace podle věku a pohlaví 

v roce 1990 (Graf 2.1) ztratila svou charakteristickou podobu. Stala se tak znaĉně 

nerovnoměrnou, coţ je dáno nástupem procesu populaĉního stárnutí. Její základna se 

důsledkem nízké úrovně porodnosti zuţuje, přiĉemţ její vrchol se důsledkem prodluţování 

lidského ţivota rozšiřuje. Hluboké zářezy, které odráţejí niţší poĉet osob v daném věku, 

jsou dány např. důsledkem hospodářské krize 30. let 20. století, druhé světové války ĉi 

důsledkem prudkého poklesu porodnosti koncem minulého století. Naopak „výĉnělky“ 

pyramidy jsou způsobeny poĉetnějšími generacemi narozenými v pováleĉných obdobích, 

ĉi důsledkem silné pronatalitní politiky realizované v 70. letech minulého století. (Státní 

zdravotní ústav, 2007) 

2.4 Měření a základní ukazatele populačního stárnutí 

Jestliţe hovoříme o populaĉním stárnutí, je třeba tento proces nějak měřit, 

kvantifikovat. Demografické stárnutí populace můţeme sledovat a porovnávat několika 

různými způsoby:  

a) podle výše průměrného věku populace, 

b) podle podílu starých osob na celkové populaci, 

c) podle indexů. 
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Výše průměrného věku populace 

Průměrný věk můţeme definovat jako aritmetický průměr věku všech jedinců 

v dané populaci, např. obyvatel Ĉeské republiky, obyvatel Moravskoslezského kraje atd.  

Samotná výše průměrného věku však můţe být při jeho interpretaci zavádějící, neboť tento 

ukazatel bývá ĉasto zaměňován se střední délkou ţivota (téţ naděje doţití). Jestliţe se tedy 

např. v médiích dozvíme, ţe se průměrný věk obyvatel zvyšuje, není zcela zřejmé, 

o kterém ukazateli je nám referováno. Proto je vţdy lepší tento ukazatel jasněji 

specifikovat ĉi konkretizovat (např. průměrný věk prvorodiĉky, průměrný věk muţů při 

prvním rozvodu, průměrný věk obyvatel ţijících v Opavě atd.). (Ĉeský statistický úřad, 

2009b) 

Podíl starých osob na celkové populaci 

Jak jiţ bylo řeĉeno (kap. 2.2), populace je obecně povaţována za starou, kdyţ podíl 

starých obyvatel (rozumějme 65 +) na celkovém poĉtu obyvatel přesáhne míru 8 %. 

Posuzování toho, zda danou populaci lze ĉi nelze povaţovat za starou, je moţno i podle 

opaĉného pólu, tedy podle výše podílu dětské sloţky (0 – 14 let) na celkovém poĉtu 

obyvatel. Podle konkrétních hodnot podílu dětské sloţky pak hovoříme o mírně stárnoucím 

obyvatelstvu, stárnoucím obyvatelstvu, staré populaci nebo velmi staré populaci (blíţe opět 

v kap. 2.2). 

Indexy 

Populaĉní stárnutí je moţno blíţe konkretizovat také podle indexů. Mezi nejĉastěji 

uplatňované patří index stáří, který vyjadřuje poĉet starých osob připadajících na 100 

jedinců dětské sloţky. Index stáří (is) je moţno vypoĉítávat pro různě definované staré 

obyvatelstvo, např. is 50 +, is 60 +, is 65 +, is 70 +, is 75 + atd.  

Jako další sledovaný index je moţno uvést index celkového ekonomického zatíţení. 

Ten vyjadřuje poĉet dětí a starých osob, které připadají na 100 lidí v produktivním věku, 

přiĉemţ děti a staré osoby chápeme jako osoby závislé. Podle Křivonoţky (2006, s. 10-11) 

však index ekonomického zatíţení „ilustruje pouze potenciální možnosti, nikoliv reálný 

stav. Index ekonomického zatížení totiž nezachycuje nezaměstnanost, studenty, ekonomicky 
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neaktivní a další skupiny, čímž neodlišuje osoby v produktivním věku, které jsou fakticky 

závislé (ať už na své rodině či sociálním systému)“. 

2.5 Hlavní determinanty populačního stárnutí 

Věková struktura populace a tím pádem i populaĉní stárnutí (popř. mládnutí) jsou 

vesměs odrazem dlouhodobého vývoje celkem tří faktorů. Těmito faktory konkrétně jsou: 

 míra porodnosti, 

 míra úmrtnosti, 

 migrace. 

Porodnost 

Porodnost chápeme jako hromadný jev, který se vztahuje k urĉité populaci. 

Nejobecnějším ukazatelem porodnosti je hrubá míra porodnosti, která charakterizuje poĉet 

ţivě narozených dětí na 1 000 obyvatel sledované populace v daném kalendářním roce. 

(Kalibová; Pavlík; Vodáková, 2009).   

Vliv porodnosti na stárnutí populace je znaĉný, neboť urĉení toho, zda je populace 

mladá ĉi stárnoucí, je v podstatné míře podmíněno právě úrovní porodnosti. Jestliţe se ve 

sledované populaci (např. v Ĉeské republice, v Moravskoslezském kraji atd.) ceteris 

paribus dlouhodobě rodí hodně dětí, bude se s největší pravděpodobností jednat o populaci 

mladou. Věková pyramida této populace pak bude mít širokou základnu a její výsledný 

vzhled bude klasického pyramidálního charakteru. Pakliţe se naopak v urĉité populaci 

ceteris paribus rodí málo dětí, bude se s největší pravděpodobností jednat o populaci 

stárnoucí. Věková pyramida této populace bude mít naopak úzkou základnu a její výsledná 

podoba bude s nadnesením připomínat soudek ĉi urnu. (Pešák, 2007)  

Úmrtnost 

Úmrtnost chápeme ve smyslu vymírání urĉité populace. Nejobecnějším ukazatelem 

úmrtnosti je hrubá míra úmrtnosti, která reflektuje celkový poĉet zemřelých na 1 000 

obyvatel v daném kalendářním roce. Vývoj úmrtnosti je z podstatné ĉásti zapříĉiněn 

vývojem nemocnosti a je rovněţ důsledkem zejména stylu ţivota, kvality ţivotních 

podmínek a ţivotního prostředí, ve kterém ţijeme. (Kalibová; Pavlík; Vodáková, 2009).   
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Úroveň úmrtnosti i porodnosti se postupem ĉasu velmi měnila. Od pravěku aţ do 

zaĉátku 19. století se poĉetní stav populace měnil pouze pozvolna. Pro tento dalekosáhlý 

ĉasový úsek byla totiţ charakteristická vysoká míra úmrtnosti, která způsobovala velmi 

pomalý růst celkového populaĉního stavu. Ovšem technologická revoluce spojená 

s industrialismem vedla k modernizaci spoleĉnosti ve všech ohledech a také k významným 

sociálním a ekonomickým změnám. „Rozvoj dopravy (transoceánská doprava, železnice, 

silnice, kanály) zlepšil zásobování obyvatel potravinami. Zvýšila se úroveň osobní hygieny, 

lidé se začali koupat, častěji si myli ruce a častěji prali své oblečení. Budování 

kanalizačního systému spolu s pravidelným zásobováním nezávadnou pitnou vodou dále 

zlepšilo celkové hygienické podmínky“, podotýká k těmto vlivům Rabušic (1995, s. 20).  

Všechny tyto procesy vedly ke sníţení úmrtnosti. Dodejme, ţe sniţování úrovně úmrtnosti 

se nejvíce projevuje ve skupině osob vyšších věkových kategorií, coţ je důsledkem 

zejména rozvoje lékařské vědy a neustále se zvyšující kvality lékařské péĉe.  

Jednou z podstatných změn v úrovni úmrtnosti byl také pokles úmrtnosti v prvním 

roce ţivota. „V mezinárodním kontextu se tak Česká republika úrovní kojenecké 

a perinatální úmrtnosti zařadila po boku Japonska a některých západoevropských zemí 

k absolutní světové špičce,“ tvrdí Klufová a Poláková (2010, s. 121) 

S úmrtností také úzce souvisí naděje doţití. „Naděje dožití (též střední délka života) 

vyjadřuje počet roků, který v průměru ještě prožije osoba právě x-letá za předpokladu, že 

po celou dobu jejího dalšího života se nezmění řád vymírání, zjištěný úmrtnostní tabulkou, 

zkonstruovanou pro daný kalendářní rok, nebo jiné (zpravidla delší) období.“ (Ĉeský 

statistický úřad, 2009b) 

Nejvyšší nadějí doţití disponují obyvatelé Japonska, kde hodnota tohoto ukazatele 

pro obě pohlaví dosahuje v průměru 82 let. Naopak nejniţší hodnoty naděje doţití byly 

zaznamenány v Africe, u tamějších obyvatel byla naměřena hodnota okolo 35 let. Rozdíly 

jsou enormní. Zvyšování naděje doţití tak bývá jedním z cílů sociální politiky kaţdého 

státu, neboť je odrazem kvality zdravotní péĉe a ţivotních podmínek. (Kalibová; Pavlík; 

Vodáková, 2009).   

Migrace 

Jako poslední faktor, který působí na proces a intenzitu populaĉního stárnutí, je 

uváděna migrace. Migraci v nejobecnějším smyslu chápeme jako „prostorové 
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přemisťování osob přes libovolné hranice (zpravidla administrativní), spojené se změnou 

místa bydliště na dobu kratší či delší, příp. natrvalo“ (Kalibová; Pavlík; Vodáková, 2009, 

s. 66). 

Migraĉní toky mohou proces populaĉního stárnutí do jisté, ovšem nepatrné míry 

zbrzdit, avšak pouze v případě, jedná-li se o situaci, kdy převáţná ĉást imigrace spoĉívá 

v přemisťování mladých osob do urĉitého státu (např. do ĈR) a souĉasně převáţná ĉást 

emigrace spoĉívá v přemisťování starých osob za hranice téhoţ státu. Migraĉní trendy však 

z reálného hlediska nejsou schopny proces demografického stárnutí zastavit, neboť jejich 

dopady jsou relativně okrajové. I kdyţ jsou kvalifikovaní mladí imigranti dozajista 

přínosem pro trh práce a znamenají také vyšší poĉet plátců daní, je zapotřebí si uvědomit, 

ţe i tito mladí přistěhovalci jednou zestárnou a i oni budou jednou disponovat důchodovým 

věkem. Křivonoţka (2006, s. 16) k vlivu migrace na populaĉní stárnutí dodává, ţe „existují 

studie, které zpochybňují také efektivnost tohoto nástroje – imigrace by měla velký vliv na 

velikost populace, avšak pouze malý vliv na populační stárnutí.“ 

2.6 Populační stárnutí v České republice v letech od 1991 do 2009 

Ĉím dál tím ĉastěji se (nejen) z médií dozvídáme, ţe ve vyspělých zemích, Ĉeskou 

republiku nevyjímaje, probíhá proces tzv. populaĉního stárnutí. První varovné signály 

týkající se populaĉního stárnutí se zaĉaly objevovat v průběhu 90. let 20. století, kdy došlo 

k dlouhodobě prudkému poklesu porodnosti. Populace zaĉala stárnout, neboť v ní ubývalo 

dětí a zároveň přibývalo osob nejstarších věkových kategorií, coţ má spojitost mimo jiné 

s jiţ zmíněným (kap. 2.5) zlepšováním kvality ţivotných podmínek a neustálým rozvojem 

lékařské vědy. V důsledku těchto procesů se znaĉně změnila a nadále mění věková 

struktura populací. (Artlová; Langharmová, 2009). 

Pro analýzu populaĉního stárnutí v Ĉeské republice byly zvoleny tři kalendářní 

roky, pro které byla uskuteĉněna analýza věkové struktury obyvatelstva. Těmito roky 

konkrétně jsou rok 1991, rok 2001 a rok 2009, ĉímţ vzniká téměř 20letá ĉasová řada, ve 

které je posléze analyzován proces a intenzita demografického stárnutí.  

Při uskuteĉňování analýzy věkové struktury obyvatelstva Ĉeské republiky v roce 

1991, 2001 a 2009 bylo nejdříve rozděleno obyvatelstvo podle pohlaví a věku. 

Obyvatelstvo podle věku bylo rozděleno do šestnácti pětiletých kategorií, a to následujícím 

způsobem: obyvatelé ve věku 0 – 4 let, obyvatelé ve věku 5-9 let, …, obyvatelé ve věku 
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70 – 74 let, obyvatelé ve věku 75 + let. Do těchto věkových kategorií byl poté přiřazen 

faktický poĉet obyvatel zjištěný Ĉeským statistickým úřadem k příslušnému datu, a to jak 

v absolutních hodnotách, tak i v hodnotách relativních (tedy v %), vázaných k celkovému 

poĉtu obyvatel. Vzniklou tabulkou obsahující podrobné údaje o věkovém sloţení obyvatel 

Ĉeské republiky k 31. 12. 1991 je moţno nalézt v Příloze 1, k 31. 12. 2001 v Příloze 2 

a k 31. 12. 2009 v Příloze 3. Z těchto podrobných tabulek umístěných v uvedených 

přílohách vycházely jednotlivé analýzy věkových struktur.  

2.6.1 Analýza věkové struktury obyvatelstva České republiky v roce 1991 

V tabulce (Tab. 2.2) je moţno prostudovat věkové sloţení vybraných skupin 

obyvatelstva Ĉeské republiky k 31. 12. 1991. Jak uţ bylo řeĉeno (kap. 2.2; kap. 2.4), 

populaĉní stárnutí obecně zapoĉíná v okamţiku, kdy podíl obyvatel 65 + na celkovém 

poĉtu obyvatelstva přesáhne míru 8 %. Jelikoţ v našem případě podíl obyvatel 65 + ĉiní 

12,75 %, je moţno bezpochyby prohlásit, ţe proces populaĉního stárnutí v Ĉeské republice 

k danému datu jiţ evidentně probíhal. 

Tab. 2.2: Věkové složení vybraných skupin obyvatelstva České republiky 

k 31. 12. 1991 

Věkový Absolutní hodnoty Relativní hodnoty (v %) 

interval Muži Ženy  Celkem Muži Ženy  Celkem 

0 - 14 1 086 074 1 034 728 2 120 802 10,53 10,03 20,57 

50 + 1 238 651 1 653 498 2 892 149 12,01 16,03 28,04 

60 + 735 044 1 110 173 1 845 217 7,13 10,77 17,89 

65 + 495 010 819 948 1 314 958 4,80 7,95 12,75 

70 + 285 458 529 129 814 587 2,77 5,13 7,90 

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

Pozn.: Případné odchylky v relativních hodnotách jsou způsobeny jejich 

zaokrouhlením na dvě desetinná místa. 

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

Vlastní výpoĉty a zpracování, 2011. 

Z tabulky můţeme dále vypozorovat, ţe dětská sloţka ĉítající obě pohlaví tvořila 

v absolutním poĉtu 2 120 802 obyvatel, coţ je v relativním vyjádření 20,57 %. I kdyţ bylo 

podle relativního podílu obyvatel 65 + konstatováno, ţe proces populaĉního stárnutí 
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k tomuto datu jiţ probíhal, podle relativního podílu dětské sloţky na celkovém poĉetním 

stavu obyvatelstva lze prohlásit, ţe se zde prozatím jedná pouze o mírně stárnoucí 

obyvatelstvo, neboť podíl dětské sloţky na celkovém poĉtu obyvatel je moţno zařadit do 

rozpětí 20,0 – 24,9 %. 

Z grafu (Graf 2.2), jenţ představuje věkovou pyramidu Ĉeské republiky 

k 31. 12. 1991, lze usoudit, ţe se jedná o regresivní typ věkové struktury, neboť vidíme, ţe 

v populaci převaţuje postreprodukĉní sloţka (28,04 %) nad sloţkou dětskou (20,57 %). 

Tato převaha postreprodukĉní sloţky nad sloţkou dětskou ĉiní 7,47 %, postreprodukĉní 

sloţka je tak o více neţ 1,36 krát poĉetnější neţ sloţka dětská. 

Graf 2.2: Věková pyramida České republiky k 31. 12. 1991 

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

Vlastní výpoĉty a zpracování, 2011. 

2.6.2 Analýza věkové struktury obyvatelstva České republiky v roce 2001 

V tabulce (Tab. 2.3) je moţno prozkoumat věkové sloţení vybraných skupin 

obyvatelstva Ĉeské republiky k 31. 12. 2001. Uţ při analýze věkové struktury obyvatelstva 

Ĉeské republiky v roce 1991 bylo konstatováno, ţe proces populaĉního stárnutí k danému 

datu probíhal. V roce 2001 tento proces nadále pokraĉuje, a to s ještě větší intenzitou, 

neboť podíl obyvatel 65 + nyní ĉiní 13,86 %, coţ je o 1,11 % více neţ v roce 1991. I kdyţ 

se nám můţe tento procentní rozdíl zdát zanedbatelný, v absolutním poĉtu se jedná 
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o 99 599 obyvatel, kteří přibyli ve věkové skupině 65 +. Nutné je také uváţit, ţe celková 

populaĉní základna se za uvaţovaných 10 let sníţila o 106 112 obyvatel. 

Tab. 2.3: Věkové složení vybraných skupin obyvatelstva České republiky 

k 31. 12. 2001 

Věkový Absolutní hodnoty Relativní hodnoty (v %) 

interval Muži Ženy  Celkem Muži Ženy  Celkem 

0 - 14 831 956 789 906 1 621 862 8,15 7,74 15,89 

50 + 1 498 036 1 892 139 3 390 175 14,68 18,54 33,22 

60 + 773 845 1 131 186 1 905 031 7,58 11,08 18,66 

65 + 545 758 868 799 1 414 557 5,35 8,51 13,86 

70 + 358 602 631 250 989 852 3,51 6,18 9,70 

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

Pozn.: Případné odchylky v relativních hodnotách jsou způsobeny jejich 

zaokrouhlením na dvě desetinná místa. 

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

Vlastní výpoĉty a zpracování, 2011. 

Při dalším rozboru tabulky můţeme také vidět, ţe dětská sloţka ĉítající obě pohlaví 

představovala v absolutním poĉtu 1 621 862 obyvatel, coţ je v relativním vyjádření 

15,89 %. I zde můţeme zpozorovat význaĉné změny. Zatímco v roce 1991 bylo moţné 

podle podílu dětské sloţky na celkovém poĉtu obyvatel prohlásit, ţe se jedná o mírně 

stárnoucí obyvatelstvo, v roce 2001 jiţ není moţné takto optimistické tvrzení uĉinit. 

Jelikoţ podíl dětské sloţky nyní spadá do rozpětí 12,5 % aţ 15,9 %, charakter populaĉního 

stárnutí obyvatelstva se přehoupl z kategorie mírně stárnoucího obyvatelstva do kategorie 

stará populace. Během deseti let byla tedy přeskoĉena i kategorie stárnoucího obyvatelstva, 

která je charakterizována rozpětím podílu dětské sloţky od 16 % do 19,9 %. Můţeme však 

konstatovat, ţe kategorie stárnoucího obyvatelstva byla zaokrouhleně překonána o pouhou 

desetinu procenta. 

Dětská sloţka se od roku 1991 sníţila o 4,68 %, v absolutním vyjádření se jedná 

o úbytek dětí ve výši 498 940. Je zde tedy zřejmý synergický efekt sniţování podílu dětí 

a zároveň zvyšování podílu osob nejstarších věkových kategorií. 

Také k 31. 12. 2001 byl vytvořen dvojitý histogram (Graf 2.3) představující 

věkovou pyramidu Ĉeské republiky k zmíněnému datu. I v tomto případě, stejně jako 
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v roce 1991, převaţuje postreprodukĉní sloţka (33,22 %) nad sloţkou dětskou (15,89 %). 

Nyní však tato převaha nabývá mnohem většího významu, neboť se jedná o takřka přesně 

převahu dvojnásobnou. I nadále se tedy jedná o regresivní typ věkové struktury. 

Graf 2.3: Věková pyramida České republiky k 31. 12. 2001 

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

Vlastní výpoĉty a zpracování, 2011. 

2.6.3 Analýza věkové struktury obyvatelstva České republiky v roce 2009 

Rok 2009 je v rámci analýzy populaĉního stárnutí Ĉeské republiky posledním 

zkoumaným rokem. I pro rok 2009 byla vytvořena tabulka (Tab. 2.4), ve které můţeme 

posoudit věkové sloţení zvolených skupin obyvatelstva Ĉeské republiky k 31. 12. 2009. 

Při uskuteĉňování analýzy věkové struktury obyvatelstva v roce 1991 byl uĉiněn závěr, ţe 

proces populaĉního stárnutí jiţ byl nastartován, a v roce 2001, ţe tento proces nadále 

pokraĉuje, avšak s větší intenzitou. Tato tendence nabývání intenzity pokraĉuje i v roce 

2009, neboť opětovně došlo k nárůstu podílu obyvatelstva 65 +. Nárůst konkrétně ĉiní 

2,47 % (283 925 obyvatel), pokud bychom porovnali souĉasný stav s rokem 1991, 

a 1,36 % (184 326 obyvatel) při porovnání s rokem 2001. 

Další důleţitá data, která můţeme z tabulky vyĉíst, jsou údaje týkající se dětské 

sloţky. Podíl dětské sloţky ke koneĉnému stavu roku 2009 tvořil 14,22 %, coţ je 

v absolutním poĉtu 1 494 370 dětských obyvatel. Podle podílu dětské sloţky na celkovém 

poĉtu obyvatel v roce 1991 (20,57 %) byl uĉiněn závěr, ţe se jedná o mírně stárnoucí 
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obyvatelstvo, a v roce 2001 (15,89 %) se jiţ jednalo o populaci starou. V roce 2009 rovněţ 

došlo k sníţení podílu dětské sloţky, jelikoţ nyní tvoří pouhých 14,22 %. Stejně jako 

v roce 2001 tedy spadá do intervalu 12,5 % aţ 15,9 %, který je příznaĉný pro starou 

populaci.  

Tab. 2.4: Věkové složení vybraných skupin obyvatelstva České republiky 

k 31. 12. 2009 

Věkový Absolutní hodnoty Relativní hodnoty (v %) 

interval Muži Ženy  Celkem Muži Ženy  Celkem 

0 - 14 767 005 727 365 1 494 370 7,30 6,92 14,22 

50 + 1 702 155 2 080 369 3 782 524 16,20 19,80 36,00 

60 + 981 709 1 338 374 2 320 083 9,34 12,74 22,08 

65 + 640 624 958 259 1 598 883 6,10 9,12 15,22 

70 + 397 257 664 349 1 061 606 3,78 6,32 10,10 

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

Pozn.: Případné odchylky v relativních hodnotách jsou způsobeny jejich 

zaokrouhlením na dvě desetinná místa. 

Zdroj: Ĉeský statistický úřad. Demografická roĉenka ĈR 2009, 2011b. 

Vlastní výpoĉty a zpracování, 2011. 

Pozoruhodné je, ţe zatímco se od roku 1991 do roku 2001 sníţila celková 

populaĉní základna o 106 112 obyvatel, od roku 2001 do roku 2009 se naopak významně 

zvýšila, a to konkrétně o 300 377. Jelikoţ však nadále docházelo k sniţování podílu dětí 

a zároveň k zvyšování podílu osob nejstarších věkových kategorií, jsou tyto změny 

přisuzovány zejména zvětšování podílu osob ve věkové kategorii 15 aţ 64 let, ve které 

došlo k nárůstu o 0,31 % (243 543 obyvatel). Zbývající rozdíl byl způsoben migrací, která 

je jednou z hlavních determinant populaĉního stárnutí. 

Také z věkové pyramidy pro rok 2009 (Graf 2.4) můţeme sledovat sílící proces 

demografického stárnutí v Ĉeské republice. Totoţně jako z věkové pyramidy roku 1991 

a 2001 je moţno pronést tvrzení, ţe postreprodukĉní sloţka (36,00 %) převáţila nad 

sloţkou dětskou (14,22 %), a proto se i nyní jedná o regresivní charakter věkové struktury. 

Zatímco však v roce 1991 byla postreprodukĉní sloţka 1,36 krát větší neţ sloţka dětská 

a v roce 2001 jiţ téměř přesně dvojnásobně větší, v roce 2009 postreprodukĉní sloţka 

převáţila sloţku dětskou o více neţ 2,5 násobek.  
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Graf 2.4: Věková pyramida České republiky k 31. 12. 2009 

Zdroj: Ĉeský statistický úřad. Demografická roĉenka ĈR 2009, 2011b.  

Vlastní výpoĉty a zpracování, 2011. 

2.7 Populační stárnutí v Moravskoslezském kraji v letech od 1991 

do 2009 

Charakteristika územně-správního ĉlenění Ĉeské republiky je poměrně znaĉně 

komplikovaná. Komplikovanost soudobého územně-správního ĉlenění Ĉeské republiky 

odráţí mimo jiné i ĉasté proměny, které od roku 1989 proběhly v rámci celkového 

transformaĉního procesu v územním uspořádání Ĉeské republiky.  

Podstatné přeměny však byly realizovány aţ v roce 2000, kdy došlo ke vzniku 

krajské samosprávy. Další důleţité změny nastaly v roce 2003, kdy byly zrušeny okresní 

úřady a vznikly správní obvody obcí s rozšířenou působností.  K 1. 1. 2000 tedy vzniklo 14 

nových vyšších územně správních celků (krajů), které byly komponovány z území 

stávajících okresů. Jejich ustavení bylo souĉástí tzv. I. etapy reformy veřejné správy. 

V roce 2002 pak proběhla tzv. II. etapa reformy veřejné správy. Jejím důsledkem bylo 

zrušení okresních úřadů, které posléze od 1. 1. 2003 vystřídaly nově vzniklé správní 

obvody obcí s rozšířenou působností. (Ĉeský statistický úřad, 2007a) 

Z hlediska mezinárodní statistické srovnatelnosti je podstatná spojitost mezi 

správními celky a statistickými jednotkami NUTS (La Nomenclature de Unités Territorial 

Statistique). Její ĉeskou podobu zformoval Ĉeský statistický úřad s platností od 1. 1. 2000. 
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U menších územních celků je však problematické vyuţití mezinárodních srovnání, jelikoţ 

leckteré státy tyto jednotky ani nemají vymezené. Proto později došlo k novelizaci této 

územní klasifikace, coţ přineslo přejmenování posledních dvou stupňů NUTS. Z bývalých 

úrovní NUTS 4 a NUTS 5 máme v souĉasnosti úrovně LAU (Local Administrative Units). 

Okresy se od 1. 1. 2008 staly jednotkou LAU 1 a obce jednotkou LAU 2
2
. (Ĉeský 

statistický úřad, 2007a) 

Co se týĉe základní charakteristiky samotného Moravskoslezského kraje, ten je 

jedním ze 14 vyšších územních samosprávných celků. Území kraje je vymezeno územím 

okresů Bruntál, Frýdek-Místek, Karviná, Nový Jiĉín, Opava a Ostrava-město. I kdyţ 

Moravskoslezský kraj zabírá svou rozlohou (5 427 km
2
) pouze 6,9 % území Ĉeské 

republiky, můţe se hned po Praze
3
 pochlubit druhým nejvyšším poĉtem obyvatel ze všech 

ĉeských krajů. Zajímavá je v Moravskoslezském kraji také hodnota hustoty zalidnění, jeţ 

vysoce převyšuje celorepublikový průměr. Zatímco poĉet obyvatel na 1 km
2
 ĉiní v Ĉeské 

republice 130, v Moravskoslezském kraji ţije na 1 km
2
 231 obyvatel. Nejvyšší hustota 

zalidnění je v okrese Ostrava-město (1 144 obyvatel/1 km
2
), nejniţší pak v okrese Bruntál 

(64 obyvatel/1 km
2
). (Ĉeský statistický úřad, 2007b) 

Pro samotnou analýzu populaĉního stárnutí v Moravskoslezském kraji byly rovněţ 

zvoleny tři kalendářní roky, pro něţ byla vykonána analýza věkové struktury obyvatelstva. 

Těmito roky z důvodu moţnosti komparace vývoje populaĉního stárnutí s Ĉeskou 

republikou opět jsou rok 1991, rok 2001 a rok 2009.  

V rámci realizace analýzy věkové struktury obyvatelstva Moravskoslezského kraje 

v roce 1991, 2001 a 2009 bylo obyvatelstvo taktéţ rozĉleněno podle pohlaví a věku, a to 

totoţným způsobem jako v rámci analýzy Ĉeské republiky. Vzniklé tabulky obsahující 

podrobné údaje o věkovém sloţení obyvatel v roce 1991 je moţno shlédnout v Příloze 5, 

v roce 2001 v Příloze 6 a v roce 2009 v Příloze 7. Z těchto podrobných tabulek umístěných 

v uvedených přílohách vycházely jednotlivé analýzy věkových struktur.  

                                                 
2
 Konkrétní vymezení jednotek NUTS a LAU v Ĉeské republice je moţno si prohlédnout v Příloze 4. 

3
 Jelikoţ je však okres Praha v mnoha ohledech specifickým krajem, ĉasto se uvádí právě Moravskoslezský 

kraj jako kraj s největším poĉtem obyvatel. 
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2.7.1 Analýza věkové struktury obyvatelstva Moravskoslezského kraje 

v roce 1991 

Ještě před zapoĉetím analýzy věkové struktury Moravskoslezského kraje v roce 

1991 je nutno připomenout, ţe v roce 1991 Moravskoslezský kraj v takové podobě, jak jej 

známe dnes, ještě neexistoval, neboť jak jiţ bylo řeĉeno (kap. 2.7), vyšší územně správní 

celky (kraje) vznikly k 1. 1. 2001. Nejvíce se mu v té době (1991) podobal tehdejší 

Severomoravský kraj, který pojímal okresy Bruntál, Frýdek-Místek, Jeseník, Karviná, 

Nový Jiĉín, Olomouc, Opava, Ostrava-město, Přerov, Šumperk a Vsetín. Bylo tudíţ 

přikroĉeno k tomuto řešení: Moravskoslezský kraj byl pro potřeby této práce hypoteticky 

vytvořen i v roce 1991, a to tak, ţe bylo sĉítáno obyvatelstvo pouze těch okresů, které 

Moravskoslezský kraj zahrnuje v souĉasnosti. Z analýzy proto byly vypuštěny tyto okresy: 

Jeseník, Olomouc, Přerov, Šumperk a Vsetín.  

Tabulka (Tab. 2.5) obsahuje údaje o věkovém sloţení vybraných skupin 

obyvatelstva Moravskoslezského kraje k 31. 12. 1991. Podíl obyvatel 65 + na celkovém 

poĉetním stavu obyvatelstva Moravskoslezského kraje ĉinil k danému datu 10,85 %. 

Jelikoţ proces populaĉního stárnutí zapoĉíná v okamţiku, kdy podíl obyvatel starších 65 

let překroĉí 8 %, je moţno pronést tvrzení, ţe k tomuto datu jiţ stárnutí populace v kraji 

probíhalo. 

Tab. 2.5: Věkové složení vybraných skupin obyvatelstva 

Moravskoslezského kraje k 31. 12. 1991 

Věkový Absolutní hodnoty Relativní hodnoty (v %) 

interval Muži Ženy  Celkem Muži Ženy  Celkem 

0 - 14 144 394 138 029 282 423 11,21 10,72 21,93 

50 + 143 832 188 239 332 071 11,17 14,62 25,79 

60 + 79 236 121 680 200 916 6,15 9,45 15,60 

65 + 51 782 87 912 139 694 4,02 6,83 10,85 

70 + 28 357 54 080 82 437 2,20 4,20 6,40 

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

Pozn.: Případné odchylky v relativních hodnotách jsou způsobeny jejich 

zaokrouhlením na dvě desetinná místa. 

Zdroj: Ĉeský statistický úřad.  Demografická roĉenka okresů Ĉeské republiky 1991 aţ 

2006, 2007c. Vlastní výpoĉty a zpracování, 2011. 
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V tabulce dále vidíme, ţe dětská sloţka v souĉtu obou pohlaví představovala 

v absolutním poĉtu 282 423 obyvatel a v procentuálním vyjádření nabývá hodnoty 

21,93 %. Díky zjištění velikosti podílu dětské sloţky můţeme konstatovat, ţe se zde 

prozatím jedná o mírně stárnoucí obyvatelstvo, neboť spadá do rozmezí 20,0 – 24,9 %. 

Graf 2.5: Věková pyramida Moravskoslezského kraje k 31. 12. 1991 

Zdroj: Ĉeský statistický úřad. Demografická roĉenka okresů Ĉeské republiky 1991 aţ 

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

Graf (Graf 2.5) reprezentuje věkovou pyramidu Moravskoslezského kraje 

k 31. 12. 1991. Podle hodnot dětské a postreprodukĉní sloţky můţeme rozhodnout, ţe jde 

o regresivní typ věkové struktury, protoţe postreprodukĉní sloţka (25,79 %) převaţuje nad 

sloţkou dětskou (21,93 %). I kdyţ tato převaha zde ještě není výrazná, není ani 

zanedbatelná. Ĉiní 3,86 % a odpovídá téměř 1,2 násobku. 

2.7.2 Analýza věkové struktury obyvatelstva Moravskoslezského kraje 

v roce 2001 

Tabulka (Tab. 2.6) vypovídá o věkovém sloţení, pro analýzu populaĉního stárnutí 

nejdůleţitějších skupin obyvatelstva, Moravskoslezského kraje k 31. 12. 2001. Analýza 

věkové struktury obyvatelstva Moravskoslezského kraje v roce 1991 prokázala, ţe proces 

populaĉního stárnutí k zmíněnému datu jiţ probíhal. Podle velikosti podílu osob starších 

65 let tento proces nadále pokraĉuje, nyní však s větší intenzitou, neboť podíl osob 65 + 
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nabývá hodnoty 12,43 %, coţ je o 1,58 % více neţ v roce 1991. Tento necelý 

dvouprocentní rozdíl se nám můţe jevit jako pomíjivý, ovšem v absolutním poĉtu se jedná 

o 17 707 osob, kteří přibyli ve věkové kategorii 65 +. Zajímavým faktem také je, ţe 

celkový poĉetní stav obyvatel kraje se za uvaţovaných 10 let sníţil o 21 909 lidí. 

Tabulka 2.6: Věkové složení vybraných skupin obyvatelstva 

Moravskoslezského kraje k 31. 12. 2001 

Věkový Absolutní hodnoty Relativní hodnoty (v %) 

interval Muži Ženy  Celkem Muži Ženy  Celkem 

0 - 14 108 534 103 696 212 230 8,57 8,19 16,76 

50 + 174 927 223 187 398 114 13,82 17,63 31,45 

60 + 89 815 131 470 221 285 7,09 10,39 17,48 

65 + 59 693 97 708 157 401 4,72 7,72 12,43 

70 + 37 736 70 698 108 434 2,98 5,58 8,57 

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

Pozn.: Případné odchylky v relativních hodnotách jsou způsobeny jejich 

zaokrouhlením na dvě desetinná místa. 

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

Vlastní výpoĉty a zpracování, 2011. 

Tabulka v neposlední řadě přináší i informace o velikosti podílu dětské sloţky, 

který v souĉtu obou pohlaví tvoří 16,76 % (212 230 dětských obyvatel). Mezi roky 1991 

a 2001 došlo k důleţité změně, neboť zatímco v roce 1991 bylo moţné populaci kraje 

zařadit do kategorie mírně stárnoucího obyvatelstva, v roce 2001 se charakter populaĉního 

stárnutí přesunul do kategorie obyvatelstva stárnoucího, jelikoţ podíl dětské sloţky nyní 

podléhá intervalu 16 % do 19,9 %. Kategorie mírně stárnoucího obyvatelstva tak byla 

překonána o téměř osm desetin procenta. 

Konkrétnější komparace ukázala, ţe se dětská sloţka od roku 1991 sníţila 

o 5,17 %, coţ vypovídá o úbytku dětských obyvatel v absolutní výši 70 193. Můţeme tedy 

znovu konstatovat, ţe zde působí synergický efekt zvyšování podílu osob nejstarších 

věkových kategorií a sniţování podílu dětí. 

Rovněţ k 31. 12. 2001 byl vytvořen dvojitý histogram (Graf 2.6), který znázorňuje 

věkovou pyramidu Moravskoslezského kraje. Stejně jako v roce 1991 převaţuje 

postreprodukĉní sloţka (31,45 %) nad sloţkou dětskou (16,76 %), ovšem nyní je tato 
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převaha závaţnější, neboť jde o převahu ve výši takřka 1,9 násobku. Jde tedy opět 

o věkovou strukturu regresivního typu. 

Graf 2.6: Věková pyramida Moravskoslezského kraje k 31. 12. 2001 

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

Vlastní výpoĉty a zpracování, 2011. 

2.7.3 Analýza věkové struktury obyvatelstva Moravskoslezského kraje 

v roce 2009 

Analýza populaĉního stárnutí Moravskoslezského kraje je zakonĉena rokem 2009, 

pro který byla rovněţ vytvořena tabulka (Tab. 2.7), která reflektuje věkové sloţení 

zvolených skupin obyvatelstva Moravskoslezského kraje k 31. 12. 2009. Při hodnocení 

populaĉního stárnutí v roce 1991 bylo konstatováno, ţe tento proces jiţ probíhal, a v roce 

2001, ţe pokraĉuje s větší intenzitou. V roce 2009 došlo k opětovnému nárůstu podílu 

obyvatelstva staršího 65 let, coţ potvrzuje fakt, ţe trend zvyšující se intenzity dále 

postupuje. Tento nárůst podílu obyvatel 65 + od roku 2001 ĉiní 2,45 % (28 243 obyvatel). 

Při komparaci stávajícího stavu se stavem v roce 1991 ĉiní nárůst 4,03 % (45 950 

obyvatel). 
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Tab. 2.7: Věkové složení vybraných skupin obyvatelstva 

Moravskoslezského kraje k 31. 12. 2009 

Věkový Absolutní hodnoty Relativní hodnoty (v %) 

interval Muži Ženy  Celkem Muži Ženy  Celkem 

0 - 14 91 115 86 822 177 937 7,30 6,96 14,26 

50 + 197 287 245 966 443 253 15,82 19,72 35,53 

60 + 110 933 156 203 267 136 8,89 12,52 21,42 

65 + 73 216 112 428 185 644 5,87 9,01 14,88 

70 + 43 724 75 385 119 109 3,51 6,04 9,55 

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

Pozn.: Případné odchylky v relativních hodnotách jsou způsobeny jejich 

zaokrouhlením na dvě desetinná místa. 

Zdroj: Ĉeský statistický úřad. Demografická roĉenka ĈR 2009, 2011b. 

Vlastní výpoĉty a zpracování, 2011. 

Klíĉové jsou také údaje vztahující se k podílu dětské sloţky, jehoţ velikost ke 

koneĉnému stavu roku 2009 ĉinila 14,26 % (177 937 dětských obyvatel). V roce 1991 bylo 

podle podílu dětské sloţky (21,93 %) na celkovém populaĉním stavu urĉeno, ţe se jedná 

o mírně stárnoucí obyvatelstvo a v roce 2001 (16,76 %) o stárnoucí obyvatelstvo. V roce 

2009 se jiţ jedná o starou populaci, neboť podíl dětské sloţky lze zařadit do intervalu 

12,5 % aţ 15,9 %. 

Zajímavým zjištěním také je, ţe se populaĉní základna Moravskoslezského kraje od 

roku 1991 do roku 2001 sníţila o 21 909 obyvatel a od roku 2001 do roku 2009 o 18 539 

obyvatel, celkem tedy o celých 40 448 obyvatel. 

Rovněţ věková pyramida Moravskoslezského kraje pro rok 2009 (Graf 2.7) 

dokazuje, ţe proces demografického stárnutí nadále zesiluje. Tak jako v roce 1991 a 2001, 

i zde jedná o regresivní typ věkové struktury, a to z toho důvodu, ţe postreprodukĉní 

sloţka (35,53 %) znovu převáţila sloţku dětskou (14,26 %). Zatímco však tato převaha 

v roce 1991 odpovídala 1,2 násobku a v roce 2001 1,9 násobku, v roce 2009 jiţ odpovídala 

téměř 2,5 násobku. 
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Graf 2.7: Věková pyramida Moravskoslezského kraje k 31. 12. 2009 

Zdroj: Ĉeský statistický úřad. Demografická roĉenka ĈR 2009, 2011b.  

Vlastní výpoĉty a zpracování, 2011. 

2.8 Populační stárnutí ve vybraných obcích Moravskoslezského kraje  

V Moravskoslezském kraji se nachází 22 obcí s rozšířenou působností, které ve 

svém správním obvodu vykonávají státní správu v přenesené působnosti. Jedná se 

především o evidenci obyvatel, vydávání cestovních a osobních dokladů, vydávání 

řidiĉských průkazů, technických průkazů a evidenci motorových vozidel, vydávání 

ţivnostenských oprávnění, výkon sociálně právní ochrany dětí, péĉi o staré a zdravotně 

postiţené obĉany. Dále obce s rozšířenou působností vykonávají správu v oblasti 

vodoprávního řízení, odpadového hospodářství a ochrany ţivotního prostředí, dále 

v oblasti dopravy a silniĉního hospodářství a v neposlední řadě také vykonávají státní 

správu lesů, myslivosti a rybářství. (Moravskoslezský kraj, 2010) 

Pro analýzu populaĉního stárnutí byly zvoleny tři obce s rozšířenou působností. 

Těmito obcemi jsou Havířov (se sídlem v okresu Karviná), Opava (se sídlem v okresu 

Opava) a Ostrava (se sídlem v okresu Ostrava-město), u kterých je následně sledován 

proces stárnutí od roku 2000 do roku 2009.
4
 Jako reprezentativní data byly vybrány údaje 

zjištěné Ĉeským statistickým úřadem pro rok 2000, 2005 a 2009. 

                                                 
4
 Obce s rozšířenou působností jsou analyzovány aţ od roku 2000, neboť ĈSÚ je sleduje a zpracovává jejich 

data právě od tohoto roku.  
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2.8.1 Analýza věkové struktury obyvatelstva Havířova  

V tabulce (Tab. 2.8) můţeme prostudovat věkové sloţení vybraných skupin
5
 

obyvatelstva Havířova, a to v roce 2000, 2005 a 2009, vţdy k 31. 12. Podle údajů můţeme 

konstatovat, ţe v kaţdém z rozebíraných dat jiţ proces populaĉního stárnutí probíhal, 

neboť podíl osob starších 65 let je vţdy větší neţ 8 %. 

Tab. 2.8: Věkové složení vybraných skupin obyvatelstva Havířova 

Věkový  Absolutní hodnoty Relativní hodnoty (v %) 

interval 2000 2005 2009 2000 2005 2009 

0-14 16 811 14 140 13 029 16,67 14,32 13,35 

15-64 71 390 70 593 68 761 70,80 71,50 70,46 

65 + 12 628 13 999 15 805 12,52 14,18 16,19 

Celkem 100 829 98 732 97 595 100,00 100,00 100,00 

Pozn.: Případné odchylky v relativních hodnotách jsou způsobeny jejich 

zaokrouhlením na dvě desetinná místa. 

Zdroj: Ĉeský statistický úřad. Demografická roĉenka správních obvodů obcí s rozšířenou 

působností (2000 aţ 2009), 2011c. Vlastní výpoĉty a zpracování, 2011. 

Podle podílu dětské sloţky je pak moţno tvrdit, ţe v roce 2000 bylo moţno obec 

Havířov zařadit do kategorie stárnoucího obyvatelstva (16,00 aţ 19,9 %), v roce 2005 do 

kategorie stará populace (12,5 aţ 15,9 %) a v roce 2009 rovněţ do kategorie stará 

populace.  

V tabulce tak můţeme sledovat zesilující intenzitu demografického stárnutí, neboť 

podíl dětské sloţky se s kaţdým analyzovaným rokem sniţuje, přiĉemţ podíl obyvatel 

65 + progresivně stoupá. Navíc, populaĉní základna obce Havířov se neustále sniţuje. Od 

roku 2000 do roku 2005 se sníţila o 2 097 obyvatel, od roku 2005 do roku 2009 o 1 137, 

celkově tedy o 3 234 obyvatel.  

2.8.2 Analýza věkové struktury obyvatelstva Opavy 

Tabulka (Tab. 2.9) obsahuje údaje o věkovém sloţení zvolených skupin 

obyvatelstva Opavy v roce 2000, 2005 a 2009, opět pokaţdé k 31. 12. Ani Opavě se proces 

                                                 
5
 Analýza obcí s rozšířenou působností je méně detailní neţ analýza ĈR ĉi MS kraje, a to z toho důvodu, ţe 

podrobnější údaje na webových stránkách ĈSÚ nejsou volně dostupné. Jelikoţ jsou však tyto obce vlastně 

zpracovány v rámci MS kraje, povaţuji tuto analýzu za dostaĉující. 
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populaĉního stárnutí nevyhnul, neboť i zde nabývá podíl obyvatel 65 + v kaţdém roce 

hodnotu vyšší neţ 8 %. 

Tab. 2.9: Věkové složení vybraných skupin obyvatelstva Opavy 

Věkový  Absolutní hodnoty Relativní hodnoty (v %) 

interval 2000 2005 2009 2000 2005 2009 

0-14 17 451 15 225 14 725 17,01 14,95 14,48 

15-64 71 985 72 516 71 906 70,15 71,19 70,69 

65 + 13 182 14 124 15 088 12,85 13,87 14,83 

Celkem 102 618 101 865 101 719 100,00 100,00 100,00 

Pozn.: Případné odchylky v relativních hodnotách jsou způsobeny jejich 

zaokrouhlením na dvě desetinná místa. 

Zdroj: Ĉeský statistický úřad. Demografická roĉenka správních obvodů obcí s rozšířenou 

působností (2000 aţ 2009), 2011c. Vlastní výpoĉty a zpracování, 2011. 

Velikost podílu dětské sloţky nám pak umoţňuje shledat, ţe v roce 2000 se Opava 

řadila do kategorie stárnoucího obyvatelstva (16,00 aţ 19,9 %), v roce 2005 i 2009 do 

kategorie stará populace (12,5 aţ 15,9 %). 

Údaje v tabulce opět reflektují sílení populaĉního stárnutí. Podíl dětské sloţky se 

opět s kaţdým analyzovaným rokem sniţuje, zatímco podíl obyvatel 65 + se opět 

progresivně zvyšuje. Co se týĉe populaĉní základny obce Opavy, ta se od roku 2000 do 

roku 2005 sníţila o 753 obyvatel a od roku 2005 do roku 2009 o 146 obyvatel.  Úbytek 

obyvatel, který celkem ĉiní 899 obyvatel, není tak výrazný jako v případě Havířova, jenţ 

má velikostně velmi podobnou populaĉní základnu. 

2.8.3 Analýza věkové struktury obyvatelstva Ostravy 

Poslední analyzovanou obcí s rozšířenou působností je obec Ostrava. Stejně jako 

v případě Havířova a Opavy, i v Ostravě proces populaĉního stárnutí probíhal ve všech 

třech rozebíraných letech. Dokazují to údaje v tabulce (Tab. 2.10). Podíl obyvatel 65 + je 

totiţ vyšší neţ 8 % v roce 2000, 2005 i 2009. 
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Tab. 2.10: Věkové složení vybraných skupin obyvatelstva Opavy 

Věkový  Absolutní hodnoty Relativní hodnoty (v %) 

interval 2000 2005 2009 2000 2005 2009 

0-14 56 716 49 380 46 911 16,34 14,62 13,99 

15-64 245 659 241 621 236 576 70,79 71,54 70,53 

65 + 44 663 46 751 51 938 12,87 13,84 15,48 

Celkem 347 038 337 752 335 425 100,00 100,00 100,00 

Pozn.: Případné odchylky v relativních hodnotách jsou způsobeny jejich 

zaokrouhlením na dvě desetinná místa. 

Zdroj: Ĉeský statistický úřad. Demografická roĉenka správních obvodů obcí s rozšířenou 

působností (2000 aţ 2009), 2011c. Vlastní výpoĉty a zpracování, 2011. 

Podíl dětské sloţky je pak důkazem toho, ţe v roce 2000 bylo moţno Ostravu 

zařadit do stárnoucího obyvatelstva (16,00 aţ 19,9 %), v roce 2005 i 2009 pak shodně do 

kategorie stará populace (12,5 aţ 15,9 %). 

I zde údaje odráţí skuteĉnost, ţe proces populaĉního stárnutí má tendenci ĉím dál 

více zesilovat. Podíl dětské obyvatel se opět kaţdým rokem sniţuje, zatímco podíl obyvatel 

starších 65 let se opět progresivně zvyšuje. Populaĉní základna obce Ostravy vykázala tyto 

změny: mezi roky 2000 aţ 2005 se sníţila o 9 286 obyvatel, mezi roky 2005 aţ 2009 pak 

o 2 327. Celkový úbytek populace nabývá hodnoty 11 613. 

2.9 Srovnání procesu populačního stárnutí v České republice 

v souvislosti s Moravskoslezským krajem 

Tato podkapitola je zaměřena na zjištění rozdílů, kterými se Moravskoslezský kraj 

v rámci populaĉního stárnutí odlišuje od Ĉeské republiky. Rozdíly jsou sledovány zejména 

v odlišnostech ve věkové struktuře, v rozdílech v hodnotách indexu stáří a v neposlední 

řadě také v rozdílech ve výši průměrného věku. 

Graf (Graf 2.8) znázorňuje věkovou pyramidu Ĉeské republiky 

a Moravskoslezského kraje pro rok 1991. Jiţ prozkoumáním tohoto dvojitého histogramu 

je moţno dospět k závěru, ţe v roce 1991 Moravskoslezský kraj relativně populaĉně 

stárnul s menší intenzitou neţ Ĉeská republika. To pak dokazují i samotná data. Zatímco 
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podíl obyvatel starších 65 let v Ĉeské republice ĉinil 12,75 %, v Moravskoslezském kraji 

se tento podíl rovnal 10,85 procentům. Rozdíl tedy ĉiní 1,9 %.  

Graf 2.8: Srovnání věkových pyramid České republiky a Moravskoslezského kraje 

v roce 1991 

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

statistický úřad. Demografická roĉenka okresů Ĉeské republiky 1991 aţ 2006, 2007c. 

Vlastní výpoĉty a zpracování, 2011. 

Méně intenzivní populaĉní stárnutí v Moravskoslezském kraji dokazuje i podíl 

dětské sloţky. Ten byl v Ĉeské republice vyĉíslen na 20,57 %, avšak Moravskoslezský kraj 

se mohl pochlubit podílem dětské sloţky ve výši 21,93 %, coţ je více o 1,36 %. 

Obyvatelstvo Ĉeské republiky i Moravskoslezského kraje můţeme v roce 1991 oznaĉit 

jako mírně stárnoucí.  

Graf (Graf 2.9) znázorňuje věkovou pyramidu Ĉeské republiky 

a Moravskoslezského kraje v roce 2001. Uţ samotné překrytí těchto věkových pyramid 

naznaĉuje, ţe Moravskoslezský kraj i v tomto roce stárnul méně intenzivně neţ Ĉeská 

republika. Věková pyramida Moravskoslezského kraje je zde však více podobná věkové 

pyramidě Ĉeské republiky (na rozdíl od roku 1991), neboť jednotlivé pruhy v grafu se nyní 

ve větší míře totoţně překrývají. Důkazem nám jsou opět zjištěná data. Podíl obyvatel 65 + 

v roce 2001 nabýval hodnoty 13,86 % v případě Ĉeské republiky, v případě 
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Moravskoslezského kraje pak hodnoty 12,43 %. Rozdíl zde nabývá hodnoty 1,43 %, je 

tedy menší neţ v roce 1991. 

Graf 2.9: Srovnání věkových pyramid České republiky a Moravskoslezského kraje 

v roce 2001 

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

Vlastní výpoĉty a zpracování, 2011. 

Pokud jde o podíl dětské sloţky, i ten dosvědĉuje, ţe Moravskoslezský kraj 

(16,76 %) stárne pomaleji neţ Ĉeská republika (15,89 %). Moravskoslezský kraj má podíl 

dětské sloţky o 0,87 % větší neţ Ĉeská republika, jenţ je nyní zařaditelná do kategorie 

staré populace, zatímco Moravskoslezský kraj teprve do kategorie stárnoucího 

obyvatelstva. Opět tedy ţilo v Moravskoslezském kraji relativně méně starých osob a více 

dětí neţ v Ĉeské republice.  

Poslední graf (Graf 2.10) odráţí věkovou pyramidu Ĉeské republiky 

a Moravskoslezského kraje v roce 2009. I v tomto roce můţeme podle věkových pyramid 

konstatovat, ţe Moravskoslezský kraj opět populaĉně stárnul relativně pomaleji, tedy 

s menší intenzitou, neţ Ĉeská republika. Nyní se však uţ věková pyramida 

Moravskoslezského kraje téměř úplně ztotoţňuje s věkovou pyramidou Ĉeské republiky, 

coţ vypovídá o skuteĉnosti, ţe Moravskoslezský kraj se jiţ charakterem populaĉního 

stárnutí velmi přibliţuje Ĉeské republice. Potvrzením tohoto faktu jsou opět zjištěná data. 

V roce 2009 v Ĉeské republice ĉinil podíl osob starších 65 let 15,22 % 
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a v Moravskoslezském kraji 14,88 %. Hodnoty jsou si nyní velmi blízké a jejich rozdíl je 

pouhých 0,34 %. 

Graf 2.10: Srovnání věkových pyramid České republiky a Moravskoslezského kraje 

v roce 2009 

Zdroj: Ĉeský statistický úřad. Demografická roĉenka ĈR 2009, 2011b.  

Vlastní výpoĉty a zpracování, 2011. 

Důleţité informace pak přináší podíl dětské sloţky, který byl v roce 2009 vyĉíslen 

hodnotou 14,22 %, pokud jde o Ĉeskou republiku, a hodnotou 14,26 %, pokud jde 

o Moravskoslezský kraj. I tato skuteĉnost vypovídá o tom, ţe se Moravskoslezský velmi 

přibliţuje a téměř shoduje s Ĉeskou republikou, neboť rozdíl nyní ĉiní zanedbatelných 

0,04 %. 

Tab. 2.11: Vývoj hodnot indexu stáří v České republice a Moravskoslezském kraji 

Index stáří Česká republika Moravskoslezský kraj 

1991 2001 2009 1991 2001 2009 

Index stáří 50 +  136 209 253 118 188 249 

Index stáří 60 +  87 117 155 71 104 150 

Index stáří 65 +  62 87 107 49 74 104 

Index stáří 70 +  38 61 71 29 51 67 

Index stáří 75 +  24 36 46 19 30 42 

Zdroj: Ĉeský statistický úřad. Demografie – pramenná díla. Pramenné dílo 1991 a 2001, 2011a;   

Ĉeský statistický úřad. Demografická roĉenka okresů Ĉeské republiky 1991 aţ 2006, 2007c.; Ĉeský 

statistický úřad. Demografická roĉenka ĈR 2009, 2011b. Vlastní výpoĉty a zpracování, 2011. 
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Významnou vypovídací schopnost má v rámci populaĉního stárnutí i vývoj hodnot 

ukazatele indexu stáří. Index stáří vyjadřuje poĉet starých osob připadajících na 100 

jedinců dětské sloţky. V tabulce (Tab. 2.11) můţeme vidět hodnoty indexu stáří v Ĉeské 

republice i v Moravskoslezském kraji pro rok 1991, 2001 a 2009. Např. v roce 2009 

připadalo v Moravskoslezském na 100 jedinců dětské sloţky 104 osob starších 65 let, 67 

osob starších 70 let atd. 

Jak v Ĉeské republice, tak v Moravskoslezském se hodnoty indexu stáří s kaţdým 

analyzovaným rokem progresivně zvyšovaly, ovšem hodnoty Moravskoslezského kraje 

jsou v kaţdém roce i v kaţdé kategorii vţdy niţší neţ hodnoty v Ĉeské republice, coţ opět 

vypovídá o skuteĉnosti, ţe Moravskoslezský kraj populaĉně stárne pomaleji neţ Ĉeská 

republika.  

Pokud však porovnáme hodnoty, o které se index stáří v kaţdé kategorii navyšoval 

mezi roky 1991/2001, 2001/2009 a 1991/2009 (Tab. 2.12), zjistíme, ţe 

v Moravskoslezském kraji tyto přírůstky vesměs nabývají vyšších hodnot. Znamená to 

tedy, ţe i kdyţ Moravskoslezský kraj je na tom v rámci populaĉního stárnutí o trošiĉku 

lépe, proces populaĉního stárnutí v tomto kraji velmi zrychluje, ĉímţ se znaĉně přibliţuje 

charakteru populaĉního stárnutí v Ĉeské republice. 

Tab. 2.12: Rozdíly v hodnotách indexu stáří mezi analyzovanými roky 

Index stáří Česká republika Moravskoslezský kraj 

91/01 01/09 91/09 91/01 01/09 91/09 

Index stáří 50 +  73 44 117 70 62 132 

Index stáří 60 +  30 38 68 33 46 79 

Index stáří 65 +  25 20 45 25 30 55 

Index stáří 70 +  23 10 33 22 16 38 

Index stáří 75 +  12 10 22 11 13 24 

Zdroj: Ĉeský statistický úřad. Demografie – pramenná díla. Pramenné dílo 1991 a 2001, 2011a;   

Ĉeský statistický úřad. Demografická roĉenka okresů Ĉeské republiky 1991 aţ 2006, 2007c.; Ĉeský 

statistický úřad. Demografická roĉenka ĈR 2009, 2011b. Vlastní výpoĉty a zpracování, 2011. 

Jako poslední hodnotitel populaĉního stárnutí je vyuţita výše průměrného věku. 

Ten v Ĉeské republice nabýval hodnoty v roce 1991 36,5, v roce 2001 39 a v roce 2009 jiţ 

40,5 let. Moravskoslezský kraj se pak vyznaĉoval těmito hodnotami průměrného věku: 

v roce 1991 36,4, v roce 2001 38,1 a v roce 2009 40,4 let. I na základě těchto údajů 
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můţeme tvrdit, ţe Moravskoslezský kraj vývojem populaĉního stárnutí velmi konverguje 

k vývoji Ĉeské republiky. (Ĉeský statistický úřad, 2011a; Ĉeský statistický úřad, 2011b) 

K populaĉnímu vývoji Ĉeské republiky a Moravskoslezského kraje bude ještě 

dodáno pár zajímavých faktů. Na území dnešního Moravskoslezska
6
 ţilo nejvíce obyvatel 

v letech od 1990 do 1994. Tento fakt dokazují i údaje ze sĉítání lidu zjišťované Ĉeským 

statistickým úřadem. „Nejvyšší počet obyvatel tak vykazuje SLDB z roku 1991,“ tvrdí 

Šotkovský (2005, s. 29). Na území Ĉeské republiky pak ţilo nejvíce obyvatel v roce 1939. 

V údobí od roku 1869 aţ do roku 1991 byly populaĉní přírůstky Moravskoslezska 

výraznější neţ na území Ĉeské republiky. „Celkově se za více než 120 let populace 

Moravskoslezka navýšila o více než 125 %, když v České republice došlo k nárůstu 

obyvatel o pouhých 35 %,“ dodává Šotkovský (2005, s 29.). (Šotkovský, 2005) 

Za posledních dvacet let se však proces ohromného populaĉních přírůstků na území 

kraje zastavil. Naopak od roku 1995 dochází k depopulaĉnímu vývoji. Moravskoslezský 

kraj tak poprvé po 130 letech zaĉal registrovat ztrátu obyvatelstva. Šotkovský (2005, s. 30) 

zdůrazňuje, ţe „za posledních 135 let prošel Moravskoslezský kraj velice specifickými 

demosociálními projevy, které navíc rychle a hluboko ovlivnily populační vývoj 

a demosociální chování celé české populace. Vždyť jde o váhu přesahující 12 % 

z desetimiliónové populace České republiky.“ (Šotkovský, 2005) 

Aţ do roku 1999 byla populaĉní velikost Moravskoslezka urĉována přirozenou 

měnou, tedy rozdílem mezi poĉtem narozených a poĉtem zemřelých, přiĉemţ do roku 1994 

šlo o přirozené přírůstky, zatímco od roku 1995 do roku 1999 o přirozené úbytky. Od 

nového milénia, vyjma let 2002 a 2003, je velikost populaĉní základny výrazně ovlivněna 

(převáţně záporným) migraĉním saldem, jeţ vyjadřuje rozdíl mezi poĉtem přistěhovalých 

a vystěhovalých. (Šotkovský, 2005) 

U Ĉeské republiky jako takové však byla situace trochu odlišná – přirozené 

přírůstky se projevovaly pouze do roku 1991, od roku 1992 byla hlavní determinantou 

populaĉní velikosti migrace. „Je skutečností, že od počátku roku 2003 se začíná počet 

obyvatel ČR zvyšovat. Ale je zapotřebí zdůraznit, že tento nárůst je zcela ovlivněn kladným 

migračním saldem našeho státu,“ upozorňuje Šotkovský (2005, s. 31). (Šotkovský, 2005) 

                                                 
6
 Moravskoslezsko je zde chápáno jako jeden z 8 regionů soudrţnosti, které jsou v územní klasifikaci NUTS 

vymezeny jako územní jednotky NUTS 2. Moravskoslezko (spolu se Středními Ĉechy a Prahou) má však 

stejné vymezení i na úrovni NUTS 3, tedy jako Moravskoslezský kraj. 
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Vysoké a přetrvávající záporné migraĉní saldo nasvědĉuje, ţe přitaţlivost 

Moravskoslezského kraje z hlediska „místa pro ţivot“ je dlouhodobě velmi nepříznivá. 

Situace je o to horší, ţe podobné záporné saldo stěhování obyvatel bychom v ostatních 

krajích hledali jen těţko. (Moravskoslezský kraj, 2009b) 

2.9.1 Statistika výdajů na starobní důchody 

Neodmyslitelnou souĉástí sociální politiky kaţdého státu je systém důchodového 

zabezpeĉení, který je zaloţen na principu solidarity (zejména solidarity mezigeneraĉní). 

Problematika důchodů spoleĉně se zajištěním obyvatel ve stáří je v souĉasné době jedno 

z nejoţehavějších témat odborné i laické veřejnosti, neboť vyplácené důchody představují 

jednu z největších sloţek veřejných výdajů. S neustále přibývajícím poĉtem a podílem lidí 

v důchodovém věku lze oĉekávat, ţe problematika důchodového systému spolu 

s narůstajícím objemem vyplácených důchodů bude nabývat stále silnějšího významu. Je to 

dáno zejména skuteĉností, ţe ĉím více lidí v populaci bude disponovat statutárním 

důchodovým věkem, tím větší budou poţadavky a nároĉnost na financování důchodového 

systému. 

Následující ĉást práce se tedy zaměří na jeden z nejzávaţnějších ekonomických 

důsledků doprovázejících proces populaĉního stárnutí, tedy na zvyšující se objem 

veřejných výdajů plynoucích na starobní důchody. I kdyţ se důchodový systém v Ĉeské 

republice vyznaĉuje různými druhy vyplácených důchodů (starobní, invalidní, vdovský 

a vdovecký, sirotĉí), bude v této podkapitole zohledněna pouze oblast starobních důchodů, 

jelikoţ právě tato oblast má s populaĉním stárnutím nejsilnější spojitost.  

Tab. 2.13: Statistika starobního důchodu v České republice 2005 - 2008
7
  

ČR 2005 2006 2007 2008 

Počet příjemců 1 388 959 1 420 019 1 452 023 1 488 164 

Průměrná výše (Kč) 7 744 8 187 8 747 9 638 

Výdaje (Kč) 10 756 098 496 11 625 695 553 12 700 845 181 14 342 924 632 

Zdroj: ĈSSZ. Statistická roĉenka z oblasti důchodového pojištění za rok 2005, 2006; ĈSSZ. Statistická 

roĉenka z oblasti důchodového pojištění za rok 2006, 2007; ĈSSZ. Statistická roĉenka z oblasti důchodového 

pojištění za rok 2007, 2008; ĈSSZ. Statistická roĉenka z oblasti důchodového pojištění za rok 2008, 2009; 

Vlastní výpoĉty i zpracování, 2011. 

                                                 
7
 Hodnoty v Tab. 2.13 jsou příslušné vţdy k 31. 12. Poloţka „výdaje“ byla získána prostým souĉinem poĉtu 

příjemců starobního důchodu a průměrné výše starobního důchodu. 
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Jak můţeme vidět v tabulce (Tab. 2.13), kaţdým rokem se v Ĉeské republice 

zvyšuje jak poĉet příjemců starobního důchodu, tak i jeho průměrná výše. To samozřejmě 

vede ke zvyšování celkových výdajů na vyplácení starobních důchodů. Mezi roky 2005 

a 2008 došlo k zvýšení poĉtu příjemců starobního důchodu v rámci celé Ĉeské republiky 

o 99 205. Jelikoţ v daném období rovněţ došlo k zvýšení průměrné výše starobního 

důchodu (konkrétně o 1 894 korun), celkový objem veřejných výdajů na výplaty 

starobních důchodů se zvýšil o téměř 3 587 miliard korun. Vzhledem k tomu, ţe populaĉní 

stárnutí je procesem strukturálním, který je zabudován ve věkové struktuře obyvatelstva 

Ĉeské republiky, můţeme oĉekávat, ţe poĉet důchodců se bude v budoucnosti nadále 

zvyšovat. To ovšem znamená, ţe i nároky na finanĉní objem vyplácených starobních 

důchodů budou nadále progresivně stoupat. 

Tab. 2.14: Statistika starobního důchodu v Moravskoslezském kraji 2005 - 2008
8
 

MSK 2005 2006 2007 2008 

Počet příjemců 162 882 166 184 169 882 173 366 

Průměrná výše (Kč) 7 806 8 260 8 832 9 694 

Výdaje (Kč) 1 271 456 892 1 372 679 840 1 500 397 824 1 680 610 004 

Zdroj: ĈSSZ. Statistická roĉenka z oblasti důchodového pojištění za rok 2005, 2006; ĈSSZ. Statistická 

roĉenka z oblasti důchodového pojištění za rok 2006, 2007; ĈSSZ. Statistická roĉenka z oblasti důchodového 

pojištění za rok 2007, 2008; ĈSSZ. Statistická roĉenka z oblasti důchodového pojištění za rok 2008, 2009; 

Vlastní výpoĉty i zpracování, 2011. 

Jelikoţ se tato diplomová práce zaměřuje na Moravskoslezský kraj, neméně 

důleţitá je rovněţ statistika starobního důchodu v Moravskoslezském kraji (Tab. 2.14). 

Také v Moravskoslezském kraji, stejně jako v rámci celé Ĉeské republiky, se kaţdým 

rokem zvyšuje celkový poĉet příjemců starobního důchodu, stejně tak i jeho průměrná 

vyplácená výše. To vede ke kaţdoroĉnímu navyšování celkového objemu vyplácených 

ĉástek starobních důchodů. Mezi roky 2005 a 2008 došlo v Moravskoslezském kraji 

k navýšení poĉtu příjemců starobního důchodu z 162 882 na 173 366 starobních důchodců. 

Tento rozdíl ve výši 10 484 důchodců spoleĉně s navýšením průměrné výše starobního 

důchodu o 1 888 korun způsobil, ţe výdaje na vyplácení starobních důchodů 

v Moravskoslezském kraji vzrostly o více neţ 409 milionů korun.  

                                                 
8
 Hodnoty v Tab. 2.14 jsou příslušné vţdy k 31. 12. Poloţka „výdaje“ byla získána prostým souĉinem poĉtu 

příjemců starobního důchodu a průměrné výše starobního důchodu. 
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Dodejme, ţe objem celkových veřejných výdajů na starobní důchody 

v Moravskoslezském kraji tvoří podíl téměř 12 % na celkových veřejných výdajích na 

starobní důchody v rámci celé Ĉeské republiky.
9
 

 

 

 

                                                 
9
 Další ekonomické důsledky se zaměřením na Moravskoslezský kraj jsou rozebrány v 4. kap. v rámci aktivit, 

které jsou v kraji uskuteĉňovány v souvislosti s populaĉním stárnutím. 
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3 Strategie rozvoje Moravskoslezského kraje po roce 2000 se 

zaměřením na stárnutí populace 

Fenoménu populaĉního stárnutí je v souĉasnosti věnována neobvyklá pozornost, 

a to nejen na úrovni odborné. Ĉím dál tím ĉastěji je toto téma předmětem zájmu médií 

a objevuje se také v rámci předvolebního boje jako jeden z hlavních námětů kandidátů 

napříĉ politickými stranami. Hlavním důvodem tohoto mimořádného zájmu bývá ustálený 

názor, ţe populaĉní stárnutí představuje zásadní problém, který můţe v prvé řadě ohrozit 

fungování důchodových a zdravotních systémů. Další neukonĉený výĉet problémů, které 

jsou spjaty s populaĉním stárnutím, se pak konkrétně týkají zejména trhu práce, který se 

potýká se stárnutím pracovní síly, dále např. bytové politiky a v neposlední řadě také 

ţivotní úrovně seniorů. Na problémy souvisejícími s populaĉním stárnutím však také 

někdy bývá nazíráno tak, ţe hlavní příĉinou těchto problémů je nízký stupeň adaptace 

přítomného nastavení hospodářské a sociální politiky odlišnému populaĉnímu vývoji. 

(Tomeš, 2005) 

Je tedy zřejmé, ţe se proces populaĉního stárnutí stal civilizaĉním problémem, 

který s sebou přináší řadu ekonomických dopadů. Proto dochází k vydávání různých 

programových dokumentů, kterými se posléze řídí jednotlivé vládní resorty a instituce. 

Tyto dokumenty slouţí k přijetí různých opatření v širokém spektru oblastí, které musí 

ĉelit populaĉnímu stárnutí a jeho důsledkům. 

3.1 Národní program přípravy na stárnutí na období let 2008 až 2012  

Národní program přípravy na stárnutí je nadřazen programům vydávaným 

samosprávami a představuje klíĉový dokument, který slouţí k spravování sociální politiky 

právě v oblasti stárnutí. Dokument zpracovalo Ministerstvo práce a sociálních věcí. Vládou 

Ĉeské republiky byl schválen 9. 1. 2008, ĉímţ došlo k navázání na zkušenosti s realizací 

obdobného dokumentu, který byl úĉinný v letech 2003 aţ 2007. (Cabrnoch, 2009) 

Jednou z hlavních priorit dokumentu je zachovat a zároveň pozvednout 

zaměstnanost pracovníků vyšších věkových kategorií. „Cílem strategie vyjádřené 

v národním programu je zajistit seniorům, kteří budou v roce 2050 tvořit třetinu 

společnosti, kvalitní a aktivní život. Snad i proto nese podtitul Kvalita života ve stáří,“ 

míní Cabrnoch (2009. s. 25). 
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V úvodu Národního programu se můţeme mimo jiné dozvědět, ţe progresivně 

zvyšující se poĉet a podíl osob staršího věku by měl být podmíněn adaptací produktů 

a sluţeb, které budou odpovídat potřebám a preferencím těchto osob. Vytvořená strategie 

by měla být s to vyuţít potenciálu starších osob a zejména pak vybudovat spoleĉnost, která 

bude v mezigeneraĉní rovině solidární. Vláda v rámci tohoto programového prohlášení 

usiluje o přijetí koncepĉních změn a opatření v různých oblastech. Ignorování a přehlíţení 

důleţitých demografických změn by totiţ podle Ministerstva práce a sociálních věcí (2008, 

s. 9-10) „mohlo vést k neefektivním politikám a k nesenzitivním službám, které nevyužívají 

potenciál a nezohledňují potřeby a aspirace rostoucího podílu a počtu starších lidí. 

Koncepční řešení jsou levnější a efektivnější“.  

Problémem zlepšování kvality ţivota ve stáří zůstává skuteĉnost, ţe překonává 

rámec administrativních kompetencí veřejné správy. Vyţaduje tudíţ komplexní přístup 

a souĉinnost napříĉ všemi sektory spoleĉnosti vĉetně partnerství vlády a samosprávy. 

(Ministerstvo práce a sociálních věcí, 2008). 

Program mimo jiné zahrnuje dvě stěţejní kapitoly, které nastiňují a upozorňují na 

rizika populaĉního stárnutí a zároveň přicházejí s moţnými řešeními. Těmito kapitolami 

konkrétně jsou Základní principy a Strategické priority. 

3.1.1 Základní principy 

Národní program přípravy na stárnutí vymezuje několik základních principů, 

kterými by se měl řídit postoj k osobám staršího věku.  

Celoživotní přístup 

Princip celoţivotního přístupu je nezbytný aplikovat v oblasti zdraví, vzdělávání, 

zaměstnatelnosti, bydlení, hmotného zabezpeĉení a sociální participace. Vychází se zde 

přitom z předpokladu, ţe preventivní opatření jsou levnější a efektivnější, neţ řešení jiţ 

nastalých krizových situací. (Ministerstvo práce a sociálních věcí, 2008) 

Partnerství vlády a samosprávy 

Další princip se týká partnerství vlády a samosprávy, neboť právě regionální 

samospráva disponuje znaĉným vlivem v řadě oblastí. Můţe tak ovlivnit např. kvalitu 
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a dostupnost dopravy, bydlení, zdravotních a sociálních sluţeb. V neposlední řadě se také 

jedná o kulturní moţnosti a volnoĉasové příleţitosti. (Ministerstvo práce a sociálních věcí, 

2008) 

Mezigenerační vztahy a soudržnost 

V rámci principu mezigeneraĉních vztahů a soudrţnosti by mělo docházet 

k předávání hodnot, kultury a zkušeností, neboť právě mezigeneraĉní vztahy mají 

významný vliv na rozvoj jedince a koneĉně i na rozvoj celé spoleĉnosti. Při realizaci všech 

aktivit v rámci populaĉního stárnutí by měla být zohledňována pozitivní role a přínos 

mezigeneraĉních vztahů. Podpora mezigeneraĉních vztahů a likvidace věkových bariér 

totiţ můţe přispět ku prospěchu celé spoleĉnosti. (Ministerstvo práce a sociálních věcí, 

2008) 

Zvláštní pozornost věnovaná znevýhodněným a zranitelným skupinám 

Zvláštní pozornost věnovaná znevýhodněným a zranitelným skupinám je 

principem, kterým se usiluje o senzitivní přístup především ke všem starým lidem, kterým 

hrozí sociální izolace, dále starým lidem z etnických menšin a také osobám, které se staly 

obětí totalitních reţimů, ĉi váleĉným veteránům. (Ministerstvo práce a sociálních věcí, 

2008) 

Genderový přístup 

Princip genderového přístupu byl vytvořen v reakci na vyšší naději doţití při 

narození u ţen, v důsledku ĉehoţ tak starší ţeny ţijí bez partnera ĉastěji neţ starší muţi, 

kteří tak musí ĉelit vdovectví v menší míře. Jelikoţ se však ţeny a muţi potýkají 

s odlišnými riziky na trhu práce a mají téţ odlišná zdravotní rizika a potřeby, je nebezpeĉí 

chudoby mnohem vyšší u ţen. (Ministerstvo práce a sociálních věcí, 2008) 

Dialog s občanskou společností a sociálními partnery 

Tento princip se týká úĉasti starých osob při řešení otázek, které se dotýkají jich 

samotných, a organizací, které prosazují zájmy těchto osob. Spolupráce s obĉanským 
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sektorem a sociálními partnery se uplatňuje např. v Radě vlády pro seniory a stárnutí 

populace. (Ministerstvo práce a sociálních věcí, 2008) 

Odpovědnost jednotlivce a společnosti 

Princip odpovědnosti jednotlivce a spoleĉnosti klade důraz na zapojení jednotlivců 

i spoleĉnosti jako takové do procesu zlepšování kvality ve stáří, neboť podle Ministerstva 

práce a sociálních věci (2008, s. 15) „důstojné a aktivní postavení starších lidí vyplývá 

mimo jiné z aktivního přístupu a odpovědnosti za vlastní život i za mezigenerační vztahy, 

předávání důležitých zkušeností, tradic a hodnot“. 

Snižování sociálních a geografických rozdílů (ekvita) 

Tento princip usiluje o sociální spravedlnost ve smyslu sníţení regionálních rozdílů 

v dostupnosti a kvalitě sluţeb vĉetně bydlení, dopravy a zdravotní péĉe. Zvláštní 

pozornosti by se pak mělo dostat specifickým problémům a potřebám individuálních 

regionů a subregionů Ĉeské republiky. (Ministerstvo práce a sociálních věcí, 2008) 

Politika podložená důkazy 

Mezi základní principy také patří princip politiky podloţené důkazy, který 

zdůrazňuje významnost toho, aby politika reagující na populaĉní stárnutí vţdy vycházela 

z podloţených a ověřených poznatků (výsledky výzkumu, objektivní data apod.). 

(Ministerstvo práce a sociálních věcí, 2008) 

Důstojnost 

O předposledním principu mnohé vypovídá uţ jen jeho název. „Důstojnost ve stáří 

a při poskytování péče a pomoci druhým lidem jsou hodnoty, které vyžadují zajištění práva 

volby a spolurozhodování o způsobu, rozsahu a místě poskytování péče a pomoci,“ 

vysvětluje podstatu tohoto principu Ministerstvo práce a sociálních věcí (2008, s. 16). 
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Informovanost a mainstreaming 

Závěreĉný princip se snaţí zvýšit povědomí o potřebách a potenciálu osob ve 

starším věku. Systematická pozornost poskytovaná aspektům stárnutí můţe přispět 

k zvýšení senzitivnosti politik a sluţeb, a zamezit tak sociální ilozaci. Mainstreaming je 

zde chápán ve smyslu zohlednění demografického stárnutí a potřeb starších lidí v ĉinnosti 

různých subjektů. (Ministerstvo práce a sociálních věcí, 2008) 

3.1.2 Strategické priority 

Program je zaloţen na domněnce, ţe pro úspěšné řešení problémů spojených 

s populaĉním stárnutím je nutná orientace na strategické priority, které jsou potřebné 

prosazovat na všech úrovních veřejné správy. Strategickými prioritami konkrétně jsou: 

aktivní stárnutí; prostředí a komunita vstřícná ke stáří; zlepšení zdraví a zdravotní péĉe ve 

stáří; podpora rodiny a peĉovatelů; podpora participace na ţivotě spoleĉnosti a ochrana 

lidských práv. (Cabrnoch, 2009) 

Aktivní stárnutí 

Pokud jde o oblast aktivního stárnutí, zde je hlavním cílem zvýšit zaměstnanost 

starších osob a efektivně tak zuţitkovat získané přírůstky v délce ţivota. Konkrétně je pak 

ţádoucí dosáhnout zaměstnanosti starších osob (55 aţ 64 let) do roku 2012 alespoň 50 %. 

Tento cíl pak mají podpořit zejména investice do vzdělání a zdraví, které mohou významně 

přispět k prodlouţení pracovního ţivota. Národní program si klade závazek motivovat 

k těmto investicím do lidských zdrojů jak zaměstnavatele, tak i samotné pracovníky ve 

vyšším věku. Vzdělávácí politika tak hraje podstatnou roli v reakci na proces stárnutí 

populace, proto je nezbytné zvyšovat informovanost o moţnostech a přínosech vzdělání. 

(Ministerstvo práce a sociálních věcí, 2008) 

Dosaţení aktivního stárnutí je více neţ úĉelné, neboť podle Ministerstva práce 

a sociálních věcí (2008, s. 22) je „pracovní život zdrojem spokojenosti, identity, sociálního 

statusu, uznání, sebeúcty a sociální vztahů“. K pokraĉování v ekonomické aktivitě i po 

dosaţení důchodového věku je však důleţité, aby starší lidé dostali na trhu práce 

příleţitost, a tudíţ by pro ně měla nadále vznikat kvalitní pracovní místa. Zároveň by mělo 

docházet k zlepšování pracovních podmínek. Reforma důchodového systému, která by 

měla být pojímána jako kontinuální proces přizpůsobování, by tak s sebou neměla přinést 
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pouhé zvyšování statutárního důchového věku, ale měla by být způsobilá vytvořit na trhu 

práce takové prostředí, které bude podporat u osob staršího věku zvýšení jejich 

ekonomické aktivity. (Ministerstvo práce a sociálních věcí, 2008) 

S tím souvisí také snaha zabránit věkové diskriminaci, která je obvykle důsledkem 

bezděĉného vylouĉení z trhu práce. Pro ministerstvo práce a sociálních věcí (2008, s. 23) 

„je žádoucí změna postoje k této rizikové skupině jak ze strany zaměstnavatelů, tak celé 

společnosti“ (…), a taktéţ „je žádoucí vyhnout se stigmatizaci starších osob jako méně 

flexibilních a méně produktivních“. Zaměstnavatelé by si měli uvědomit, ţe starší 

zaměstnanci mohou představovat velký přínos, a to zejména pokud uváţíme jejich 

dlouholetou pracovní praxi a cenné pracovní zkušenosti. (Ministerstvo práce a sociálních 

věcí, 2008) 

Prostředí a komunita vstřícná ke zdraví 

Cílem této priority je poskytovat moţnost pro udrţení aktivního ţivota 

a mezigeneraĉních kontaktů, přiĉemţ prostředí je zde chápáno v širším smyslu a zahrnuje 

i klima ve spoleĉnosti a její postoj ke stáří a starším lidem. „Pozitivní vztah společnosti ke 

stáří a starým lidem představuje nejširší a nejzákladnější podmínku zvýšení participace 

starých lidí ve společnosti,“ klade důraz na tuto prioritu Ministerstvo práce a sociálních 

věcí (2008, s. 29).  

Přijetím komplexních opatření pak pověřuje samosprávu, která disponuje znaĉným 

vlivem v řadě oblastí. Jednou z těchto oblastí je i veřejná doprava, která představuje 

souĉást kaţdodenního ţivota většiny lidí ve starším věku. Program pak klade důraz 

zejména na dostupnost, bezbariérovost, kvalitu a bezpeĉnost veřejné dopravy. 

(Ministerstvo práce a sociálních věcí, 2008) 

Další důleţitou oblastí spravovanou samosprávou je bytová politika. Bydlení by 

mělo korespondovat se zdravotním stavem, aby tak poskytovalo příleţitost ţít 

v přirozeném prostředí i v případě zdravotních omezení.  Proto je také nezbytné vymezit 

minimální standardy bezbariérového bydlení a tyto standardy posléze realizovat v rámci 

jakékoli nové bytové výstavby. „Je nezbytné, aby ti, kdo tyto služby a prostředí koncipují 

a poskytují, věděli o potřebách a omezeních starších osob a aby do jejich plánování, tvorby 

a poskytování zapojili starší osoby a jejich rodiny jako jejich potenciální uživatele,“ 

dodává Ministerstvo práce a sociálních věcí (2008, s. 30). 
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Při tvorbě vstřícného prostředí ke starším lidem je taktéţ důleţité, aby se rozvíjela 

komunitní centra, která by měla vznikat v rámci partnerství samosprávy a nejrůznějších 

organizací zaměřených na starší lidi ĉi seniory. Komunitní centra by měla být zaměřená na 

prevenci, rozvoj sociálních aktivit a podporu rodiny a peĉovatelů. (Ministerstvo práce 

a sociálních věcí, 2008) 

Zdraví a zdravé stárnutí 

Tato priorita reaguje na skuteĉnost, kdy přestoţe klesá úmrtnost a zvyšuje se střední 

délka ţivota, evropské státy vĉetně Ĉeské republiky se potýkají se závaţnými zdravotními 

problémy populace. Zdraví je jednou z hlavních priorit kvality ţivota v kaţdém věku 

(nejen ve stáří). Cílem by tedy nemělo být pouze dosaţení dlouhověkosti populace, nýbrţ 

proţití celého ţivota vĉetně jeho prodlouţené délky ve zdraví. Také fungování zdravotního 

pojištění je podmíněno obyvatelstvem v dobrém zdravotním stavu, neboť je předpokladem 

ekonomické aktivity. (Ministerstvo práce a sociálních věcí, 2008) 

Z tohoto důvodu je nezbytné zaměřit zdravotní politiku na sniţování nemocnosti, 

a to zejména pokud jde o chronické nemoci, jmenovitě nemoci oběhové soustavy, srdeĉní 

nemoci, rakovinu ĉi mozkové příhody, coţ jsou nejĉastější příĉiny úmrtí ĉeského 

obyvatelstva. Aby tedy došlo k zefektivnění v poskytování zdravotní péĉe, je nutná změna 

zdravotní strategie, která bude přispívat k vybudování sjednoceného modelu péĉe a sluţeb 

na místní úrovni. (Ministerstvo práce a sociálních věcí, 2008) 

Zdraví podle Ministerstva práce a sociálních věcí (2008, s. 35) „zahrnuje zdraví 

tělesné, duševní a sociální a je charakterizováno stavem pohody a spokojenosti, nejen 

nepřítomností nemoci nebo vady“. Proto je důleţité věnovat pozornost také psychickému 

zdraví, neboť deprese, jak je obecně známo, zvyšují nebezpeĉí závislosti na alkoholu ĉi 

drogách obecně. Tyto závislosti následně vedou k zanedbávání sebe samotného 

a nepochopení ze strany spoleĉnosti. Tento zaĉarovaný kruh pak ĉastokrát uzavírá sociální 

izolace. Právě zde se osvědĉuje celoţivotní preventivní přístup. (Ministerstvo práce 

a sociálních věcí, 2008) 

V neposlední řadě Ministerstvo práce a sociálních věcí povaţuje za nezbytné 

integrování zdravotních a sociálních sluţeb, neboť právě u většiny osob starších věkových 

kategorií představují zdravotní a sociální potřeby neoddělitelnou souĉást. Nepříznivě je 

pak ve většině krajů hodnocena zejména redukce peĉovatelských sluţeb poskytovaných 
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přímo v domácnostech. Ţádoucí je přitom vytvoření a vymezení pouze jednoho subjektu, 

neboť „několik různých poskytovatelů a zdrojů financování ztěžuje zajištění kontinuity 

a komplexnosti péče“ (…) a „zvyšuje riziko fragmentace a nedostatečné koordinace služeb 

a nejasné odpovědnosti za cíl a výsledky péče,“ upozorňuje Ministerstvo práce a sociálních 

věcí (2008, s. 37). Partnerství a vzájemná spolupráce místní samosprávy a vlády můţe 

přispět k zmírnění tohoto problému. (Ministerstvo práce a sociálních věcí, 2008) 

Rodina a péče 

Rodina v souĉasné době tvoří nejĉastěji tři (někdy i ĉtyři) generace. Rodina 

a rodinná politika vţdy měla a nadále má významné poslání. Jednak by měla vytvářet 

podmínky pro zdravý vývoj dětí, je však také základním předpokladem zachování 

mezigeneraĉní soudrţnosti ve spoleĉnosti. Spoleĉnost důsledkem nízké míry porodnosti 

a klesající úrovně úmrtnosti dospěla do stavu, kdy v ní ţije relativně méně dětí a relativně 

více rodiĉů. Tento stav by neměl být posuzován jako hrozba, ale jako moţnost dalšího 

rozvoje mezigeneraĉní solidarity. (Ministerstvo práce a sociálních věcí, 2008) 

Rodina a děti jsou hlavním zdrojem poskytování péĉe, pomoci a podpory starším 

ĉlenům rodiny. Aby byl i nadále zachován tento stav, mělo by docházet k přijetí 

komplexních opatření zaměřených na podporu rodin a peĉovatelů, a to zejména z toho 

důvodu, ţe peĉování o staré ĉleny rodiny s sebou nese citelnou zátěţ a vyţaduje téţ 

mnohdykrát změnu ţivotního stylu jedince a popř. i rodiny. „Odpovědná a kvalitní péče 

o blízké nesmí vést ke snížení životní úrovně a zvýšení rizika chudoby,“ usuzuje 

Ministerstvo práce a sociálních věcí (2008, s. 43). Ani práce peĉovatelů by neměla být 

přehlíţena, ba naopak, měla by být ze strany spoleĉnosti respektována a pozitivně 

hodnocena. Samotným peĉovatelům by se vzhledem k jejich zásluţné práci mělo dostat 

dostateĉné podpory a ochrany. (Ministerstvo práce a sociálních věcí, 2008) 

Participace a lidská práva 

Další strategická priorita usiluje o zapojení seniorů do vzdělávacích, kulturních 

a spoleĉenských aktivit, neboť „zapojení do života komunity a společnosti, pocit uznání 

a užitečnosti, ocenění zkušeností a smysluplné využití volného času jsou důležité pro 

pozitivní sebepojetí a životní spokojenost člověka v každém věku,“ zdůrazňuje Ministerstvo 

práce a sociálních věcí (2008, s. 47). Vhodné je např. vytvoření různých volnoĉasových 
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aktivit ĉi dobrovolnických programů, které nejenţe mohou přispět k vyuţití potenciálu 

osob starších věkových kategorií, ale mohou je rovněţ povzbuzovat k dalšímu uplatnění na 

trhu práce, a to i po dosaţení statutárního důchodového věku. (Ministerstvo práce 

a sociálních věcí, 2008) 

Ani významnost vzdělávacích aktivit pro starší osoby by neměla být opomíjena. 

V dnešní informaĉní spoleĉnosti je zvládání moderních komunikaĉních a informaĉních 

technologií více neţ nezbytné. Proto je ţádoucí, aby spoleĉnost, vĉetně starších lidí, 

ovládala pouţívání těchto technologií. Důleţité je přitom zvládnutí a pochopení funkcí 

internetu, jelikoţ právě internet ĉím dále více nabývá postavení zásadního zdroje 

informací. (Ministerstvo práce a sociálních věcí, 2008) 

Pokud jde o lidská práva, všichni lidé mají stejná práva bez ohledu na věk, 

jakákoliv diskriminace nesmí být tolerována. Nejvíce diskriminací ohroţenými skupinami 

přitom jsou staré osoby se zdravotním postiţením, migranti a jiné menšiny. „Zajištění 

dostupnosti sociálních služeb, kulturních, vzdělávacích, sportovních a sociálních aktivit 

těmto skupinám a zabránění jejich sociálnímu vyloučení vyžaduje aktivní přístup,“ míní 

Ministerstvo práce a sociálních věcí (2008, s. 48). 

Dalším problémovou oblastí v kontextu kvalitního ţivota starších osob je vyšší 

riziko ohroţení majetkovou a násilnou trestnou ĉinností. Základním východiskem tohoto 

rizika by se měl stát preventivní přístup orientující se na sníţení rizikových faktorů, 

zvýšení bezpeĉnosti, ĉi poskytování poradenství. (Ministerstvo práce a sociálních věcí, 

2008) 

3.1.3 Implementace a spolupráce 

Národní program je zakonĉen informacemi o implementaci a spolupráci. Za 

realizaci Programu nesou odpovědnost vláda a příslušné resorty, přiĉemţ zprávu o jeho 

plnění předloţí kaţdoroĉně ministr práce a sociálních věcí Radě vlády pro seniory 

a stárnutí populace. 

Ministerstvo práce a sociálních věcí povaţuje cíle Programu za dlouhodobé a jejich 

realizace vyţaduje souĉinnost nestátních neziskových organizací, církví, odborné 

veřejnosti, výzkumných a vzdělávacích institucí, sociálních partnerů a dalších institucí. 

Přijímaná opatření, která povedou ke zvýšení kvality ţivota osob starších věkových 
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kategorií, pak vyţadují souĉinnost napříĉ resorty a úrovněmi veřejné správy. V neposlední 

řadě je také nezbytné partnerství vlády a samosprávy; nezastupitelným partnerem by také 

měly být seniorské organizace. (Ministerstvo práce a sociálních věcí, 2008) 

K vyhodnocení naplnění cílů Programu jsou přitom nutná statistická data a jejich 

dostupnost. Důleţitou roli by také měla sehrát média, která by měla přispět k zvyšování 

povědomí o tématech a problémech starších obyvatel. (Ministerstvo práce a sociálních 

věcí, 2008) 

3.2 Program rozvoje Moravskoslezského kraje pro období 2005 – 2008 

Program rozvoje územního obvodu Moravskoslezského kraje je povaţován za 

střednědobý programový dokument. Slouţí k podpoře regionálního rozvoje na úrovni 

kraje, a to zejména z toho důvodu, ţe definuje strategické cíle, opatření a rozvojové 

aktivity. Program je zpracován na základě zákona ĉ. 248/2000 Sb. o podpoře regionálního 

rozvoje, přiĉemţ kompetence k jeho schválení náleţí zastupitelstvu kraje. (Agentura pro 

regionální rozvoj, 2006) 

Sociálně-ekonomická analýza tohoto programového dokumentu je rozdělena do 

sedmi hlavních kapitol a bezpoĉet podkapitol. Hlavními kapitolami jsou: základní 

charakteristika Moravskoslezského kraje, struktura osídlení, obyvatelstvo, ekonomika, 

lidské zdroje, infrastruktura a ţivotní prostředí. Jelikoţ se však tato diplomová práce 

zabývá populaĉním stárnutím, jsou v rámci tohoto Programu rozvoje kraje analyzovány 

pouze ty oblasti, které s populaĉním stárnutím souvisí. Oblastmi, které řeší Program 

rozvoje územního obvodu Moravskoslezského kraje a které mají zároveň spojitost 

s problematikou populaĉního stárnutí, především jsou zdravotnictví, sociální péĉe, 

vzdělávání, dopravní infrastruktura se zaměřením na veřejnou dopravu a volnoĉasové 

aktivity. Tyto vybrané oblasti jsou poté analyzovány v rámci problematiky populaĉního 

stárnutí. 

3.2.1 Zdravotnictví 

Osoby starších věkových kategorií mají v oblasti zdravotnictví a lékařské péĉe 

obecně relativně odlišné postavení neţ osoby mladší. S přibývajícím věkem obvykle 

dochází k zhoršování zdravotního stavu, který poté vyţaduje specifické potřeby a zákroky. 

S neustále se zvyšujícím podílem starých osob v populaci pak zřejmě bude nutné 
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zdravotnictví adaptovat této situaci. V rámci populaĉního stárnutí se jiţ totiţ zaĉalo hovořit 

o tzv. „geriatrizaci medicíny“, coţ je pojem vypovídající o zvyšujícím se podílu pacientů 

vyššího věku v kaţdém ze všech oborů lékařství. (Křivonoţka, 2006) 

V Programu rozvoje územního obvodu Moravskoslezského kraje se můţeme 

dozvědět, ţe mezi nejzávaţnější negativní vlivy působící na zdravotní stav obyvatel kraje 

patří stav ţivotního prostředí, hektický ţivotní styl a stres. Nejĉastější příĉiny úmrtí 

v Moravskoslezském kraji pak jsou zejména nemoci oběhové soustavy a zhoubné 

novotvary. (Agentura pro regionální rozvoj, 2006) 

V síti zdravotnických zařízení v Ĉeské republice docházelo v roce 2004 k poklesu 

lůţek akutní péĉe, který byl ovšem zĉásti nahrazen nárůstem lůţek ošetřovatelských. Ani 

Moravskoslezskému kraji se trend poklesu lůţek v nemocniĉních zařízeních nevyhnul, 

neboť poĉet lůţek v nemocnicích ĉinil v roce 2004 7 625, kdeţto v přecházejícím roce 

7 740. Lůţková péĉe byla v Moravskoslezském kraji na konci roku 2004 zabezpeĉována 

v rámci 20 nemocnic, 22 odborných léĉebných ústavů a tří lázeňských léĉeben. (Agentura 

pro regionální rozvoj, 2006) 

Pokud jde o samotnou strukturu zdravotnických zařízení, ta je víceméně stabilní. 

Výjimku v Moravskoslezském kraji představuje pouze zvyšování lékařských 

specializovaných ordinací a lékáren. Poĉet ordinací lékařů specialistů ĉinil v roce 2003 664 

a v roce 2004 692; poĉet lékáren ĉinil v roce 2003 238 a v roce 2004 260. (Agentura pro 

regionální rozvoj, 2006) 

V grafu (Graf 3.1) můţeme vidět strukturu lůţkové péĉe v Moravskoslezském kraji 

ke konci roku 2004. V Ĉeské republice (vyjma hlavního města Praha) připadlo 65,1 

nemocniĉních lůţek na 10 000 obyvatel, v Moravskoslezském kraji to bylo 61,4 lůţek, coţ 

je znatelně méně. (Agentura pro regionální rozvoj, 2006) 
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Graf 3.1: Lůžková péče v Moravskoslezském kraji ke konci roku 2004 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Agentura pro regionální rozvoj. Program rozvoje Moravskoslezského kraje pro 

období 2005-2008, 2006. Vlastní zpracování, 2011. 

Pokud jde o poĉet obyvatel připadajících na jednoho lékaře, ten ĉinil v roce 2004 

280, coţ je méně neţ v roce 2003, kdy tento poĉet ĉinil 282. Zdravotní péĉe o obĉany 

Moravskoslezského kraje je však podle Agentury pro regionální rozvoj zajištěna (2006, s. 

81), neboť „počet obyvatel na jednoho lékaře je nižší nežli celorepublikový průměr 253 

osob na jednoho lékaře“. 

V lázeňských zařízeních Moravskoslezského kraje (Lázně Karlova Studánka, 

Sanatorium Klimkovice a Lázně Darkov) mají obyvatelé kraje moţnost absolvovat 

nejrůznější ozdravné kúry. Jsou vhodná např. pro inhalace, léĉbu pohybového ústrojí ĉi 

rekonvalescenci po úrazech a operaĉních zákrocích atp. 

3.2.2 Sociální péče 

Jak jiţ bylo řeĉeno (kap. 3.1.2), Ministerstvo práce a sociálních věcí klade v rámci 

populaĉního stárnutí na kvalitu sociálních sluţeb znaĉný důraz a povaţuje za nezbytné 

integrování zdravotních a sluţeb, neboť právě u většiny osob starších věkových kategorií 

představují zdravotní a sociální potřeby neoddělitelnou souĉást.  

Taktéţ Program rozvoje územního obvodu Moravskoslezského kraje v souvislosti 

se sociální péĉí zdůrazňuje, ţe obyvatelstvo Moravskoslezského kraje stárne, poměr 

obyvatel starších 65 let a dětské sloţky v kraji však povaţuje za relativně příznivý 
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vzhledem k poměru celorepublikovému. K demografickým změnám ovšem přihlíţí 

a Agentura pro regionální rozvoj (2006, s. 82) zdůrazňuje, ţe tyto změny „musí reflektovat 

nabídka výrobků a služeb, včetně služeb sociálních. Sociální služby je potřeba rozvíjet 

s potřebami seniorů, kteří představují stále významnější skupinu obyvatel“.  

Graf 3.2: Poskytovatelé sociálních služeb v Moravskoslezském kraji 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Agentura pro regionální rozvoj. Program rozvoje Moravskoslezského kraje pro 

období 2005-2008, 2006. Vlastní zpracování, 2011. 

Graf (Graf 3.2) znázorňuje strukturu poskytovatelů sociálních sluţeb 

v Moravskoslezském kraji, kterých je celkem 370. Podle Agentury pro regionální rozvoj 

však síť sociálních sluţeb není rozprostřena rovnoměrně, neboť sociální sluţby jsou 

zajištěny v regionu Opava a Ostrava, v mikroregionu Fulnek se jich však nachází nejniţší 

poĉet, proto také apeluje na jejich doplnění.  

Nejvíce jsou sociální sluţby poskytovány formou rezidenĉních sluţeb (48 %), coţ 

jsou sluţby zajišťované domovy a penziony, ústavy sociální péĉe ĉi centry denních sluţeb. 

Nejvyšší poĉet rezidenĉních sluţeb je situováno v Ostravě, Opavě, Frýdku-Místku 

a Karviné. Intervenĉní sluţby (32 %) jsou zabezpeĉovány zejména subjekty nestátního 

charakteru v podobě poradenských sluţeb, přiĉemţ třetina těchto sluţeb je poskytována 

v Ostravě, zbývající poradny (popř. centra denních sluţeb ĉi nízkoprahová a kontaktní 

centra) působí v Opavě, Krnově, Karviné a Havířově. Terénní sluţby (17 %) jsou pak 

obstarávány především obcemi a nestátními subjekty. (Agentura pro regionální rozvoj, 

2006)  
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Tab. 3.1: Zařízení sociální péče 

Druh zařízení 2002 2003 2004 

Domovy důchodců 42 46 45 

Penziony pro důchodce 11 10 10 

Domovy s peĉovatelskou sluţbou 144 145 151 

Zdroj: Agentura pro regionální rozvoj. Program rozvoje Moravskoslezského 

kraje pro období 2005-2008, 2006. Vlastní zpracování, 2011. 

V tabulce (Tab. 3.1) můţeme zjistit, ţe poĉet zařízení slouţící seniorům se nadále 

zvyšuje. Přitom právě Moravskoslezský kraj má nejvyšší poĉet zařízení sociální péĉe 

v rámci všech krajů Ĉeské republiky. Z celkového poĉtu 1 070 se jich v roce 2004 

v Moravskoslezském kraji nacházelo 151. Agentura pro regionální rozvoj (2006, s. 83) 

však k této problematice dodává, ţe „je nutné vyrovnat disproporce v pokrytí sociálních 

služeb na území Moravskoslezského kraje. Dalším cílem je zvyšovat kvalitu poskytovaných 

služeb s ohledem na individuální potřeby klientů“. 

3.2.3 Vzdělávání 

Mezi nejvýznamnější příĉiny toho, proĉ dochází k vytěsňování starších osob a osob 

v důchodovém věku z pracovního procesu, je nízký stupeň jejich vzdělání a kvalifikace. 

V posledních desetiletích dochází k všeobecnému rozvoji vzdělanosti, coţ je v prvé řadě 

způsobeno prodlouţením povinné školní docházky a zejména pak vyšším poĉtem lidí, kteří 

mají zájem studovat na vysokých školách a podílet se tak na procesu terciárního 

vzdělávání. (Křivonoţka, 2006) 

I v Ĉeské republice je starší pracovní síla z pracovního procesu vytlaĉována, 

o ĉemţ svědĉí i jiţ zmíněný fakt, ţe se řadí mezi nejohroţenější skupiny v rámci 

nezaměstnanosti. Je to dáno také tím, ţe celosvětově dochází k  proměně spoleĉnosti 

z industriální na informaĉní. V důsledku této proměny se pak prosazují změny v charakteru 

práce, kterým se starší pracovní síla povětšinou není schopna dostateĉně rychle 

přizpůsobovat.  V této souvislosti je ĉím dál více kladen důraz na celoţivotní vzdělávání. 

„Pracovní síla, která nebude umět přizpůsobit své schopnosti a dovednosti měnícím se 

podmínkám charakteru práce, bude nejvíce ohroženou skupinou, a bude to právě starší 

pracovní síla, zvláště v kombinaci s dalšími handicapy, mezi které patří nízká kvalifikace 

a zhoršené zdraví,“ upozorňuje Rabušic (1997, s. 36). 
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Strukturu školství v Moravskoslezském kraji znázorňuje graf (Graf 3.3). 

Vzdělávání v  kraji je zajišťováno především sítí základních, středních, vyšších odborných 

a vysokých škol. Rekvalifikaĉní studia a další vzdělávání pak poskytují i jiné instituce 

v kraji, jsou to např. úřady práce, vzdělávací zařízení v podnikatelské sféře apod. 

Graf 3.3: Struktura školství v Moravskoslezském kraji v roce 2004 

 

 

 

 

 

Zdroj: Agentura pro regionální rozvoj. Program rozvoje Moravskoslezského kraje pro 

období 2005-2008, 2006. Vlastní zpracování, 2011. 

Zvýšenou pozornost ovšem v rámci populaĉního stárnutí zasluhuje právě 

vzdělávání celoţivotní, které se do povědomí veřejnosti usadilo pod termínem „univerzita 

třetího věku“. V souĉasné době se ţivotní cyklus ĉlení do tří po sobě jdoucích období. Jde 

o období školní, pracovní a důchodové. Podle Křivonoţky (2006, s. 41) je „tento model 

„věkové diferenciace“ třeba nahradit modelem „věkové integrace“, podle něhož nejsou 

období vzdělávání, práce a volného času řazeny chronologicky za sebou, ale průběžně 

vedle sebe“. V rámci této přeměny ţivotního cyklu by pak měly být pomyslné hranice 

mezi obdobím vzdělávání, práce a volného ĉasu prolomeny a mělo by se zaĉít prosazovat 

celoţivotního vzdělání. Zvýšená vzdělanost starších osob by následně mohla přispět 

k zlepšení jejich postavení na trhu práce. (Křivonoţka, 2006). 

Nezbytnost celoţivotního vzdělávání nejen v Moravskoslezském kraji rovněţ 

potvrzují probíhající změny na trhu práce a neustálé zavádění nových technologií. „Sféra 

celoživotního vzdělávání, resp. potřeba zvýšení účasti na dalším vzdělávání, je rovněž 

jednou z pěti hlavních priorit vzdělávací politiky EU formulované v roce 2000 na 

Lisabonské konferenci,“ upozorňuje Agentura pro regionální rozvoj (2006, s. 69). 
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Celoţivotní vzdělávání hraje důleţitou roli v rámci politiky zaměstnanosti, a to 

zejména u osob starších věkových kategorií, neboť právě oni jsou nezaměstnaností jednou 

z nejohroţenějších skupin. Získání dalšího vzdělání ĉi kvalifikace přispívá k zvýšení 

uplatnitelnosti na trhu práce, proto je nutné posílit motivaci na straně poptávky a zároveň 

rozšířit nabídku vzdělávacích sluţeb zapojením škol. (Agentura pro regionální rozvoj, 

2006) 

Podstatnou pomoc v podpoře celoţivotního vzdělávání v Moravskoslezském kraji 

by mohlo představovat ĉerpání prostředků z Evropského sociálního fondu. „Záleží 

především na aktivitě a připravenosti samotných škol, které se musí naučit vypracovávat 

kvalitní projekty a jasně definovat své potřeby a cíle vzdělávací politiky,“ míní Agentura 

pro regionální rozvoj (2006, s. 70). 

3.2.4 Veřejná doprava 

V Programu rozvoje územního obvodu Moravskoslezského kraje jsou analyzovány 

všechny druhy dopravní infrastruktury, tato ĉást práce se však zaměří pouze na dopravu 

veřejnou, neboť právě veřejná doprava je staršími lidmi a seniory vyuţívána nejvíce. 

V Moravskoslezském kraji se projevuje tendence rušení autobusových linek 

a útlum provozu na ţeleznici, coţ následně způsobuje zhoršení dopravní obsluţnosti 

v okrajových a méně obydlených podhorských a venkovských oblastech kraje. Vůbec 

nejhorší situace dopravní dostupnosti tak nastala v horských oblastech okresu Bruntál 

a také na Vítkovsku v okrese Opava. Toto omezování autobusové a vlakové dopravy 

v Moravskoslezském kraji je však důsledkem rozvoje individuální dopravy a poměrně 

pravidelného úbytku cestujících veřejné dopravy. Agentura pro regionální rozvoj (2006, s. 

113) vysvětluje, že „úbytek cestujících veřejné dopravy je zapříčiněn především nižší 

schopností variability veřejné dopravy a její nekoordinovanosti jako celku. Jednou 

z možností řešení je organizace veřejné a hromadné dopravy pomocí integrovaného 

dopravního systému v celém Moravskoslezském kraji“. Tuto vizi v souĉasnosti naplňuje 

stále se rozvíjející ODIS. (Agentura pro regionální rozvoj, 2006)  

Integrovaný dopravní systém (IDS) je obecný způsob organizace dopravy. Je pro 

něj charakteristický jednotný dopravní tarif, jednotné přepravní podmínky, jednotný 

přístup k jízdním řádům a koordinovaná nabídka dopravců slouţící k zajištění dopravní 

obsluhy v dané oblasti. Integrovaný dopravní systém ODIS je konkrétní forma IDS 
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působící v Moravskoslezském kraji. ODIS vznikl v listopadu 1997 a postupně se rozvíjí do 

dalších měst a obcí. Agentura pro regionální rozvoj objasňuje (2006, s. 113) ţe 

„v současné době je v ODIS přímo či nepřímo zapojeno celkem 105 měst a obcí 

Moravskoslezského kraje s rozlohou přesahující 1 000 km2 a s více než 600 000 obyvateli, 

do budoucna se plánuje postupné rozšiřování o další obce a linky a postupně má zahrnout 

celou ostravskou sídelní aglomeraci.“ (Agentura pro regionální rozvoj, 2006) 

3.2.5 Volnočasové aktivity 

Jak jiţ bylo řeĉeno (kap. 3.1.2), jednou z hlavních priorit v rámci Národního 

programu přípravy na stárnutí na období let 2008 aţ 2012 je podle Ministerstva práce 

a sociálních věcí zapojení seniorů do vzdělávacích, kulturních a spoleĉenských aktivit. 

Smysluplné vyuţití volného ĉasu je totiţ významným aspektem ţivotní spokojenosti 

v kaţdém věku. 

Nejen senioři a starší lidé mohou v Moravskoslezském kraji vyplnit svůj volný ĉas 

např. návštěvou kulturních center, jako jsou např. Opava a Ostrava, ostatní města přitom 

nevyjímaje. Jak můţeme vidět v tabulce (Tab. 3.2), v kraji se nachází 23 divadel, která pro 

své diváky pravidelně chystají různá představení (ĉinohry, opery, operety, balet, loutkové 

divadlo). Mezi další významné kulturní prvky patří v Moravskoslezském kraji muzejnictví. 

Krajská muzea umoţňují svým návštěvníkům prohlédnout výstavní prostory a expozice 

uspořádané na nejrůznější témata (např. historie, etnologie, demografie, geologie, 

umělecká řemesla kraje apod.). Mimo to muzea pořádají také různé přednášky, koncerty ĉi 

besedy. (Agentura pro regionální rozvoj, 2006) 

V městech a obcích Moravskoslezského kraje se rovněţ konají různé kulturní akce 

a slavnosti. Některé z nich nabyli takové obliby, ţe se pořádají kaţdým rokem, a můţeme 

je tak oznaĉit za tradiĉní. Příkladem můţeme uvést např. Pustevenské sněhovánky, 

Mezinárodní přehlídka folklórních souborů „ZLATÝ KLAS“ v Ĉeském a polském Těšíně, 

Janáĉkovy Hukvaldy, Jánošíkův dukát v Roţnově pod Radhoštěm, Vyhlídková jízda 

Ostravice parním vlakem z Ostravy, ale i jeden z nejnavštěvovanějších festivalů vůbec 

Colours of Ostrava. (Agentura pro regionální rozvoj, 2006) 
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Tab. 3.2: Kulturní zařízení Moravskoslezského kraje (včetně okresů) 

Kraj, okresy Kina 
Veřejné 

knihovny 
Muzea Galerie Divadla 

Přírodní 

amfiteátry 

Moravskoslezský kraj 62 413 78 129 23 31 

Bruntál 11 59 12 11 3 2 

Frýdek-Místek 12 93 14 27 4 10 

Karviná 11 43 8 19 2 5 

Nový Jiĉín 14 86 20 13 5 13 

Opava 9 101 17 8 3 1 

Ostrava-město 5 31 7 51 6 0 

Zdroj: Agentura pro regionální rozvoj. Program rozvoje Moravskoslezského 

kraje pro období 2005-2008, 2006. Vlastní zpracování, 2011. 

V Moravskoslezském kraji má také své působiště řada veřejných i veřejně 

přístupných knihoven, např. krajská vědecká knihovna, tři vysokoškolské knihovny, dále 

městské a obecní knihovny a v neposlední řadě také knihovny odborné. 

Poĉet divadel v Moravskoslezském kraji je nejvyšší hned po Praze, taktéţ muzea 

pokrývají celý kraj. Agentura pro regionální rozvoj (2006, s. 85) dodává, že „existuje řada 

profesionálních i amatérských hudebních, tanečních a národopisných souborů“ (…) a „na 

místní úrovni působí v kraji mimořádný počet občanských sdružení, jejichž deklarovaným 

účelem jsou aktivity v oblasti folkloru, tance, zpěvu, hudby a ochotnického divadla“. 

Ani ve sportovních aktivitách není Moravskoslezský kraj pozadu, mezi 

nejrozšířenější patří fotbal, lední hokej, volejbal, tenis, florbal, turistika, jóga, lyţování, 

šachy, atletika, basketbal, stolní tenis, házená a plavání. Rozsáhlou základnu mají v kraji 

rovněţ sportovní kluby, jeţ zajišťují sport pro všechny, kdo mají zájem aktivně vyuţít svůj 

volný ĉas. Mezi jiţ tradiĉně pořádané sportovní akce v kraji patří např. Velká cena Ostravy 

v plavání, Ostravský maraton, Mezinárodní šachový turnaj ve Frýdku-Místku, Dny 

evropské turistiky, Běh krajem Emila Zátopka a mnoho jiných dalších. (Agentura pro 

regionální rozvoj, 2006) 
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Tab. 3.3: Sportovní zařízení Moravskoslezského kraje (včetně okresů) 

Kraj, okresy 
Koupaliště 

a bazény 
Hřiště Tělocvičny Stadiony 

Zimní 

stadiony 

Moravskoslezský kraj 124 1 010 634 136 25 

Bruntál 9 138 70 13 4 

Frýdek-Místek 47 182 116 26 3 

Karviná 14 126 126 26 6 

Nový Jiĉín 22 202 103 27 6 

Opava 18 199 90 27 2 

Ostrava-město 14 163 129 17 4 

Zdroj: Agentura pro regionální rozvoj. Program rozvoje Moravskoslezského 

kraje pro období 2005-2008, 2006. Vlastní zpracování, 2011. 

V tabulce (Tab. 3.3) můţeme vidět strukturu sportovních zařízení 

v Moravskoslezském kraji, vĉetně jejich rozdělení podle okresů. V těchto sportovních 

zařízení mohou trávit svůj volný ĉas i starší lidé a senioři. Záleţí však na jejich zdravotním 

stavu a preferencích. 

Program rozvoje územního obvodu Moravskoslezského kraje konstatuje, ţe volný 

ĉas obĉanů kraje naplňuje funkci relaxaĉní, regeneraĉní, kompenzaĉní, sociálně 

preventivní a výchovnou. Agentura pro regionální rozvoj (2006, s. 93) dále uvádí, ţe 

„součástí náplně volného času jsou nejrůznějších aktivity relaxační, pohybové 

a vzdělávací, přičemž na volný čas má kromě objektivně daných celospolečenských 

podmínek vliv zejména rodina, škola a neformální seskupení, občanská sdružení, občané se 

stejnými zájmy; způsob trávení volného času ovlivňuje také nabídka komerčních organizací 

– sportovní, kulturní, médií a informační technologie“. Pro zájmové aktivity jsou také 

hojně vyuţívání rekreaĉní objekty a turistická a školská zařízení. (Agentura pro regionální 

rozvoj, 2006) 

3.3 Strategie rozvoje Moravskoslezského kraje na léta 2009 - 2016 

Dokument Strategie rozvoje Moravskoslezského kraje na léta 2009 – 2016 je 

povaţován za střednědobý strategický dokument, který je zpracován na základě zákona 

ĉ. 248/2000 Sb. o podpoře regionálního rozvoje.  
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Strategie rozvoje Moravskoslezského kraje na léta 2009 – 2016 navazuje na 

Program rozvoje Moravskoslezského kraje pro období 2005 – 2008, přiĉemţ reaguje na 

nové situaĉní okolnosti a podmínky, ve kterých se kraj na rozdíl od roku 2005 nachází. 

Zásadní změna spoĉívá v tom, ţe se Moravskoslezský kraj stal středem zájmu mnoha 

zahraniĉních investorů, mezi nejsilnější z nich jmenujme Hyundai ĉi ArcelorMittal. Další 

změna spoĉívá v zapojení některých lokálních firem do řetězců mezinárodních spoleĉností, 

jedná se např. o VÍTKOVICE, Třinecké ţelezárny ĉi Brano Group; kraj ovšem upoutal 

i mezinárodní spoleĉnosti, které slaví úspěch díky vyuţití odborníků v oblasti informaĉních 

technologií, např. Tieto. Významné změny také nastaly po napojení kraje na hlavní 

evropské koridory prostřednictvím moderní dopravní infrastruktury. Rozvoj kraje v těchto 

výše zmíněných ohledech se projevil nejen silnou vlnou poklesu poĉtu nezaměstnaných, 

ale také lepším vyuţitím lidského potenciálu obyvatel. (Moravskoslezský kraj, 2009a) 

Analýza klíĉových rozvojových charakteristik Moravskoslezského kraje je 

rozdělena do tří hlavních kapitol a nespoĉet podkapitol. Hlavními kapitolami jsou: 

podnikání a ekonomika, lidské zdroje a území. Poněvadţ se tato diplomová práce zabývá 

populaĉním stárnutím, jsou i v rámci tohoto strategického dokumentu rozebrány pouze ty 

oblasti, které mají s populaĉním stárnutím spojitost. Nutno podotknout, ţe se však tento 

dokument zabývá především působením výše popsaných nově nastalých situaĉních 

okolností a podmínek a problematikou populaĉního stárnutí pouze v některých aspektech, 

proto budou struĉně rozebrány pouze tyto oblasti: zdravotnictví, bytová politka vĉetně 

domovů pro seniorů, vzdělávání, dopravní infrastruktura se zaměřením na veřejnou 

dopravu a volnoĉasové aktivity. Tyto vybrané oblasti jsou poté opět analyzovány v rámci 

problematiky populaĉního stárnutí. 

3.3.1 Zdravotnictví 

Strategický dokument Moravskoslezského kraje na období 2009 – 2016 se v rámci 

zdravotnictví zaměřuje především na dostupnost lékařské péĉe, a to zejména proto, ţe 

dostupnost lékařské péĉe je důleţitým faktorem, jenţ ovlivňuje jednak zdravotní stav 

obyvatel, jednak atraktivnost kraje jako místa pro ţivot, a v neposlední řadě rovněţ 

rozhodování firem při volbě místa podnikání. 
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K 31. 12. 2007 bylo ve zdravotnických zařízeních Moravskoslezského kraje 

zaměstnáno 27 605 osob, přiĉemţ z tohoto celkového poĉtu tvořili odborní zdravotniĉtí 

zaměstnanci podíl 81,4 % (22 462). (Moravskoslezský kraj, 2009b) 

Tab. 3.4: Vývoj počtu lékařů na 1 000 obyvatel podle krajů České republiky 

Kraj 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Praha 6,2 6,5 6,7 6,7 6,8 6,8 7,0 7,2 

Jihomoravský 4,1 4,2 4,2 3,2 4,3 4,3 4,3 4,5 

Královéhradecký 3,7 3,8 3,9 3,9 3,9 4,0 4,0 4,5 

Plzeňský 4,0 4,1 4,2 4,2 4,3 4,3 4,3 4,4 

Olomoucký 3,8 3,9 4,0 4,0 4,0 4,0 4,1 4,2 

Jihoĉeský 3,5 3,5 3,5 3,6 3,6 3,5 3,6 3,9 

Karlovarský 3,5 3,5 3,5 3,6 3,6 3,6 3,6 3,8 

Moravskoslezský 3,3 3,4 3,5 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 

Pardubický 3,1 3,1 3,2 3,3 3,3 3,3 3,3 3,6 

Zlínský 3,0 3,1 3,2 3,2 3,3 3,3 3,3 3,6 

Ústecký 3,1 3,1 3,2 3,3 3,3 3,3 3,3 3,5 

Liberecký 3,2 3,2 3,3 3,3 3,4 3,4 3,4 3,5 

Vysoĉina 3,0 3,1 3,1 3,2 3,2 3,3 3,3 3,4 

Středoĉeský 2,9 3,0 3,1 3,0 3,0 3,0 2,9 3,1 

Česká 

republika 

3,7 3,8 3,9 3,9 4,0 4,0 4,0 4,2 

Zdroj: Moravskoslezský kraj. Strategie rozvoje Moravskoslezského kraje na léta 2009 - 2016, 2009b. 

Vlastní zpracování, 2011. 

V tabulce (Tab. 3.4) vidíme, ţe na 1 000 obyvatel připadlo 3,6 lékařů. Pokud 

bychom tuto hodnotu porovnali s ostatními kraji Ĉeské republiky, dospěli bychom 

k závěru, ţe Moravskoslezský kraj zaujímá osmé místo. Při porovnání s celorepublikovým 

průměrem (4,2 lékaře na 1 000 obyvatel) pak zjistíme, ţe kraj v rámci tohoto ukazatele 

vykazuje podprůměrnou hodnotu. „Při sledování vývoje tohoto ukazatele je navíc patrné, 

že na rozdíl od ostatních 13 krajů nedochází k žádnému nárůstu a počet lékařů na 1 000 

obyvatel v Moravskoslezském kraji již od roku 2003 stagnuje,“ míní Moravskoslezský kraj 

(2009b, s. 117). (Moravskoslezský kraj, 2009b) 
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3.3.2 Bytová politika a domovy pro seniory 

Bytová politika je jiţ po mnoho let aktuální záleţitostí sociální politiky jako takové, 

bydlení totiţ představuje jednu ze základních potřeb a existenĉních jistot kaţdého ĉlověka. 

Zejména pak pro starší osoby a seniory sehrává zaopatřené bydlení velmi důleţitou roli, 

neboť vyţaduje mnohdy znaĉné finanĉní prostředky. Pokud navíc zohledníme 

ekonomickou neaktivitu většiny seniorů, můţeme dospět k závaţnému problému. Stát by 

tedy ve spolupráci s krajskou samosprávou měl vytvářet a podporovat vhodné podmínky 

a příleţitosti k tomu, aby obĉané měli k dispozici samostatné bydlení, nebo popř. aby jim 

v potřebných případech byla zajištěna adekvátní péĉe v domovech pro seniory. 

(Křivonoţka, 2006). 

V Moravskoslezském kraji panovala v oblasti bytové výstavby do roku 2006 silná 

stagnace. Poĉet zahájených bytů v bytových domech se však zaĉal významným způsobem 

zvyšovat, kdyţ podíl kraje na zahájených bytech v Ĉeské republice stoupl z 0,46 % v roce 

206 aţ na 8,1 % v roce 2008, ĉímţ se kraj přehoupl z původního 13. aţ na 3. místo v rámci 

všech krajů. „Intenzita bytové výstavby vypovídá o potenciálu kraje jako místa s dobrou 

kvalitou života mezi obyvateli i developery,“ konstatuje Moravskoslezský kraj (2009b, s. 

115). 

Pokud jde o domovy pro seniory, v nich jsou v Moravskoslezském kraji 

zajišťovány pobytové sluţby osobám, které nedisponují nedostateĉnou soběstaĉností, a to 

zejména z důvodu pokroĉilého věku. Poĉet domovů pro seniory a jejich kapacitní potenciál 

přitom znaĉně ovlivňuje kvalitu ţivota v kraji. 

Jak můţeme vidět v tabulce (Tab. 3.5), celková kapacita domovů pro seniory 

v Moravskoslezském kraji ĉinila 4 967 lůţek. Nejniţší kapacitu přitom má okres Bruntál 

(446 lůţek), naopak nejvyšší kapacitou disponuje okres Ostrava-město (1 286 lůţek). 

Pokud bychom však zohlednili kapacitu v domovech pro seniory na 1 000 obyvatel, pořadí 

v rámci jednotlivých okresů Moravskoslezské kraje se pozmění. Nejniţší kapacitu na 1 000 

obyvatel sice opět najdeme v okrese Bruntál (2,5 lůţek/1 000 ob.), naopak nejvyšší 

kapacitu nyní můţeme vysledovat v okrese Karviná (12,8 lůţek/1 000 ob.). 

(Moravskoslezský kraj, 2009b) 
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Tab. 3.5: Kapacita domovů pro seniory v Moravskoslezském kraji 

Okres Počet lůžek Kapacita/1 000 ob. 

Ostrava-město 1 286 3,8 

Karviná 1 251 12,8 

Frýdek-Místek 779 3,7 

Opava 697 2,5 

Nový Jiĉín 508 3,3 

Bruntál 446 2,5 

Celkem 4 967 2,9 

Zdroj: Moravskoslezský kraj. Strategie rozvoje Moravskoslezského kraje na léta 2009 - 2016, 2009b. 

Vlastní zpracování, 2011. 

Ve spojitosti se snahou redukovat velkokapacitní domovy pro seniory spolu se 

snahou rozvíjet zařízení pro menší poĉty osob a terénní sociální sluţby (osobní asistence, 

peĉovatelská sluţba), které seniorům poskytují příleţitost ţít ve svém přirozeném domácím 

prostředí, však dochází k sniţování kapacity domovů pro seniory. (Moravskoslezský kraj, 

2009b) 

3.3.3 Veřejná doprava 

Strategický dokument Moravskoslezského kraje na období 2009 – 2016 se v rámci 

dopravní infrastruktury zabývá dopravou silniĉní, ţelezniĉní, leteckou a městskou 

hromadnou dopravou. Následující ĉást práce se však zaměří pouze na městskou 

hromadnou dopravu, neboť právě tato je staršími generacemi a seniory vyuţívána 

v největší míře. Městská hromadná doprava je pak v rámci tohoto dokumentu analyzována 

z hlediska přepravních výkonů. 

Vyuţívání městské hromadné dopravy nabývá v Moravskoslezském kraji znaĉného 

významu, a to zejména vzhledem k vysokému poĉtu obyvatel. V kraji bylo v roce 2007 

zejména prostřednictvím autobusů, tramvají a trolejbusů přepraveno 154,7 mil. osob. 

Nejoblíbenější způsob dopravy přitom představovala doprava autobusová, neboť ji vyuţilo 

více neţ 83,5 mil. cestujících. Moravskoslezský kraj se však i nadále vyznaĉuje znatelným 

úbytkem cestujících, kteří vyuţívají městskou hromadnou dopravu (zhruba o 30 %). 

„Klesající trend lze vysvětlit jednak zvyšováním počtu osobních a dodávkových automobilů 

a také stále se rozšiřujícím pohodlným způsobem života,“ objasňuje Moravskoslezský kraj 
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(2009b, s. 105). Toto tvrzení dosvědĉuje zvyšující se poĉet osobních a dodávkových 

automobilů v kraji o více neţ 15 % za předešlých pět let. (Moravskoslezský kraj, 2009b) 

Představitelé Moravskoslezského kraje si tedy do budoucna vzhledem k ĉistotě 

ovzduší a ochraně ţivotního prostředí kladou zásadní úkol, a to co nejvíce zatraktivnit 

městskou hromadnou dopravu. Jako moţné způsoby přilákání cestujících pak uvádí např. 

komfortnější způsob placení jízdného pomocí SMS, zjednodušení jednotlivých zón města 

ĉi úpravu návaznosti a ĉasových poloh jednotlivých spojů. (Moravskoslezský kraj, 2009b) 

3.3.4 Volnočasové aktivity 

Vyuţití volného ĉasu smysluplnými aktivitami (vzdělávací, kulturní, spoleĉenské) 

představuje jeden ze základních stavebních kamenů ţivotní spokojenosti ĉlověka v kaţdém 

věku. Lidé starších generací a senioři obvykle disponují větším mnoţstvím volného ĉasu 

neţ lidé mladší, kterým vzhledem ke studiu, zaměstnání, péĉi o děti a rodinu obecně 

a mnohých dalších povinností tolik ĉasu nezbývá. 

V kap. 3.2.5 jiţ bylo obsáhle popsáno mnoho moţností, jak mohou obĉané 

v Moravskoslezském kraji smysluplně vyuţít volného ĉasu. V kraji se nachází spousta 

kulturních center, pořádají se kulturní akce a slavnosti, nachází se zde řada muzeí ĉi 

knihoven. Kraj také dává obĉanům moţnost úĉastnit se velkého mnoţství sportovních 

aktivit a akcí vĉetně návštěv nejrůznějších sportovních zařízení. 

Dodejme tedy, ţe pro Moravskoslezský kraj představuje poĉet a kvalita 

volnoĉasových akcí ĉinitel, který významným způsobem ovlivňuje kvalitu ţivota obyvatel 

kraje a je rovněţ ukazatelem kvality i kvantity organizaĉního a personálního zázemí pro 

tyto akce. (Moravskoslezský kraj, 2009b) 
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4 Aktivity krajského úřadu a vybraných obcí Moravskoslezského 

kraje v oblasti stárnutí obyvatelstva 

Proces populaĉního stárnutí s sebou přináší nejrůznější dopady na ţivot spoleĉnosti, 

na něţ je nezbytné připravit se, a to nejlépe s dostateĉným předstihem. V souvislosti 

s těmito dopady doprovázejícími stárnutí spoleĉnosti se objevují témata, která by měla být 

řešena v rámci zevrubně koncipované politiky, která bude v komplexní rovině zaměřená na 

stárnoucí spoleĉnost. Fenomén populaĉního stárnutí se totiţ stává novým apelem nejen 

ekonomům, politologům, sociologům, psychologům, lékařům, ale i mnohým jiným 

sloţkám spoleĉnosti. Naplňování přijímaných opatření by se pak mělo stát podstatou 

spolupráce všech vládních resortů, rovněţ partnerství vlády a samosprávy při koncipování 

politiky zaměřené na populaĉní stárnutí nabývá nebývalého významu. (Vidovićová; 

Rabušic, 2003) 

Tato kapitola se tedy zaměří na aktivity, které jsou v rámci populaĉního stárnutí 

iniciovány krajským úřadem a vybranými obcemi Moravskoslezského kraje. Zvolenými 

obcemi jsou obce, u nichţ byl v rámci první kapitoly analyzován proces populaĉního 

stárnutí, jedná se tedy o tyto obce s rozšířenou působností: Havířov, Opava a Ostrava. 

4.1 Aktivity krajského úřadu Moravskoslezského kraje v oblasti 

stárnutí obyvatelstva 

Většinu zásadních informací pro vypracování této ĉásti diplomové práce poskytl 

Mgr. Pavel Olšovský, který v Krajském úřadu Moravskoslezského kraje zastává funkci 

vedoucího oddělení vztahů k veřejnosti. Informace byly poskytnuty prostřednictvím e-

mailové korespondence dne 17. 03. 2011, znění zaslaného e-mailu je souĉástí Přílohy 8. 

Olšovský sdělil, ţe Krajský úřad Moravskoslezského kraje vnímá stárnutí populace 

jako významný jev, kterým je nezbytné se zabývat. Demografické stárnutí podle něj 

představuje významný posun ve struktuře obyvatelstva Moravskoslezského kraje, neboť 

populace je ĉím dál starší a změny probíhají rychleji. Je evidentní, ţe poroste důleţitost 

starších lidí a jejich přínos ve prospěch ekonomik a komunit, ale rovněţ jejich poţadavků 

jako spotřebitelů a oĉekávání jako obĉanů. Na základě těchto skuteĉností je cílevědomou 

snahou vytvářet na území kraje podmínky pro efektivní řešení problematiky stárnutí 
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a seniorů, která zasahuje do veškerých oblastí lidského konání. (Olšovský, e-mail ze 

17. 03. 2011) 

4.1.1 Aktivity v oblasti zdravotnictví 

Moravskoslezský kraj povaţuje zdravotnictví za velmi důleţité, proto také v této 

oblasti uskuteĉňuje řadu aktivit. Kraj klade důraz zejména na rozvoj primární zdravotní 

péĉe, za významný aspekt také povaţuje úzce propojenou spolupráci mezi zdravotními 

sluţbami a sluţbami sociální péĉe. „V odvětví zdravotnictví je problematice seniorů 

věnována pozornost také při rekonstrukcích a opravách zdravotnických zařízení, vždy je 

pamatováno na skutečnost, že je nezbytné, aby všechny objekty byly přístupny i těmto 

skupinám občanů,“ tvrdí Olšovský ve svém e-mailu ze 17. 03. 2011.  

Přímo z rozpoĉtu Moravskoslezského kraje dochází prostřednictvím úĉelových 

dotací k podpoře projektů zdravotnické povahy. Moravskoslezský kraj tak dlouhodobě 

podporuje organizace, jejichţ předmětem zájmu je zvýšení kvality ţivota seniorů 

a zdravotně postiţených obĉanů. Podpora ze strany kraje rovněţ směřuje k půjĉovnám 

a opravnám kompenzaĉních pomůcek, dále také kraj podporuje pořádání rekondiĉních 

a rehabilitaĉních pobytů a v neposlední řadě také ĉinnost mobilní hospicové jednotky. 

(Olšovský, e-mail ze 17. 03. 2011) 

V předešlých letech byla prostřednictvím rozpoĉtu Moravskoslezského kraje 

finanĉně podpořena řada projektů organizovaných nejrůznějšími organizacemi. Olšovský 

ve svém e-mailu ze 17. 03. 2011 uvedl, ţe se jedná např. o tyto konkrétní projekty: projekt 

„Rekondiĉní ozdravný pobyt, rehabilitaĉní nápravné cviĉení, masáţe a cviĉení v bazénu“, 

projekt „PODZIM ŢIVOTA S NÁMI“, projekt „Stáří není nemoc“ ĉi projekt „Klíĉ 

k radosti – práce rukou“. 

Projekt pod názvem „Rekondiĉní ozdravný pobyt, rehabilitaĉní nápravné cviĉení, 

masáţe a cviĉení v bazénu“ organizoval Slezský svaz zdravotně postiţených, o. s. 

Z rozpoĉtu Moravskoslezského kraje bylo na tento projekt poskytnuto 96 600,- Kĉ, ĉímţ 

bylo pokryto 70 % celkových nákladů. Projekt „PODZIM ŢIVOTA S NÁMI“ zaměřený 

na specifické formy léĉebné rehabilitace organizovalo Sdruţení obĉanů zdravotně 

postiţených Bruntál. Moravskoslezský kraj tento projekt ze svého rozpoĉtu dotoval 

ĉástkou 77 000,- Kĉ. Také projekt „Stáří není nemoc“, který organizovala Spoleĉnost 

senior, o. s., byl Moravskoslezským krajem podpořen, a to ĉástkou ve výši 50 300,- Kĉ. 
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Seniorům tak bylo umoţněno aktivně se zapojit do ţivota běţné spoleĉnosti, a to zejména 

prostřednictvím pořádaných přednášek, kurzů a klubových aktivit v denním centru. 

Poslední výše zmíněný projekt je projekt „Klíĉ k radosti – práce rukou“, kterým se Dům 

seniorů „POHODA“ zaměřil na zvyšování kvality ţivota seniorů a zdravotně postiţených. 

(Moravskoslezský kraj, 2008)   

Výĉet Moravskoslezským krajem podpořených projektů však není koneĉný. Kromě 

toho jsou podporovány i projekty, jejichţ cílem je dovybavení zdravotními pomůckami. 

Tím kraj mj. přispívá ke zvýšení kvality péĉe o imobilní klienty ĉi k prevenci dekubitů 

(proleţenin). Kraj se rovněţ zapojil do dlouhodobého projektu ZDAVÍ 21, jehoţ hlavním 

cílem je zlepšování zdravotního stavu obyvatel Ĉeské republiky. Pro tuto diplomovou práci 

má význam zejména cíl ĉ. 5 – Zdravé stárnutí, v němţ je podle Olšovského (e-mail ze 

17. 03. 2011) „deklarováno, že do roku 2020 by měli mít lidé nad 65 let možnost plně 

využít svůj zdravotní potenciál a aktivně se podílet na životě 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 služeb pro seniory“. (Olšovský, e-mail ze 17. 03. 2011) 

Jak je známo, proces stárnutí obyvatelstva ústí v neustále narůstající poĉet seniorů, 

coţ následně vede k nutnosti přizpůsobení systému zdravotní péĉe této situaci. 

Moravskoslezský kraj tedy přistoupil k následujícímu opatření: zdravotnická zařízení, 

jejichţ zřizovatelem je kraj, uvedla do provozu tzv. „sociální lůţka“. Tato lůţka následně 

umoţňují hospitalizaci takových pacientů, kteří sice nesplňují kritéria pro zdravotní 

hospitalizaci, ale jejichţ sociální situace vyluĉuje moţnost pobytu v domácím prostředí.  

Pokud jde o péĉi o chronicky nemocné ĉi ošetřovatelsky nároĉné pacienty a seniory, ta 

probíhá na odděleních následné péĉe a v léĉebnách dlouhodobě nemocných, které jsou 

taktéţ zřizovány Moravskoslezským krajem. (Olšovský, e-mail ze 17. 03. 2011) 

V souvislosti s narůstajícím poĉtem a podílem osob starších generací nabývá ĉím 

dál většího významu také gerontologie a gerontologický výzkum. Pod záštitou 

Moravskoslezského kraje se kaţdým rokem pořádá akce pod názvem Gerontologické dny. 

„Předmětem kongresů je například setkávání odborníků (lékařů, sociálních pracovníků, 

zdravotních sester) za účelem diskutování nejrůznějších témat týkajících se stárnutí,“ tvrdí 

Olšovský ve svém e-mailu ze 17. 03. 2011. Na gerontologických přednáškách se můţe 

veřejnost dozvědět, jak předcházet problémům ve stáří, jak zůstat aktivní i v pokroĉilém 
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věku apod. Starší obĉané a senioři Moravskoslezského kraje si mohou bezplatně nechat 

změřit tlak, ĉi v případě zájmu se dozvědět o finanĉní pomoci a dotacích udělovaných 

sociálním odborem. (Olšovský, e-mail ze 17. 03. 2011) 

4.1.2 Aktivity v oblasti sociální péče 

Moravskoslezský kraj ze svého rozpoĉtu vynakládá nemalé finanĉní prostředky na 

zajištění efektivně fungujících sociálních sluţeb. Tabulka (Tab. 4.3) obsahuje mnoţství 

finanĉních prostředků, které Moravskoslezský kraj vynaloţil na fungování peĉovatelské 

sluţby v období od roku 2000 do roku 2009. Peĉovatelská sluţba je druhem sociální 

sluţby, která je urĉena osobám, u nichţ obecně došlo k oslabení ĉi úplné ztrátě schopnosti 

soběstaĉně se postarat o vlastní osobu. Příĉinou tohoto stavu obvykle bývá pokroĉilý věk, 

popř. zhoršený zdravotní stav. 

V tabulce (Tab. 4.1) můţeme vidět, ţe v Moravskoslezském kraji obecně dochází 

k navyšování výdajů, které připadají na peĉovatelskou sluţbu. Mezi roky 2000 a 2009 

došlo k navýšení těchto výdajů o více neţ 104 miliony korun. Faktem však zůstává, ţe od 

roku 2007 dochází k sniţování těchto výdajů, coţ můţe být vysvětleno podporou rozvoje 

terénních a ambulantních sluţeb, prostřednictvím které se Moravskoslezský kraj snaţí 

nesoběstaĉným osobám umoţnit ţít ve svém přirozeném domácím prostředí.  

Tab. 4.1: Výdaje Moravskoslezského kraje na pečovatelskou službu  

za léta 2000 - 2009 (v tis. Kč) 

Rok Výdaje (v tis. Kč) Rok Výdaje (v tis. Kč) 

2000 72 653 2005 116 550 

2001 92 306 2006 123 617 

2002 94 025 2007 184 719 

2003 119 007 2008 180 285 

2004 106 821 2009 176 773 

Zdroj: Ĉeský statistický úřad. Statistická roĉenka Moravskoslezského kraje 2003, 2003; 

Ĉeský statistický úřad. Statistická roĉenka Moravskoslezského kraje 2006, 2006. Ĉeský 

statistický úřad. Statistická roĉenka Moravskoslezského kraje 2007, 2007d. Ĉeský 

statistický úřad. Statistická roĉenka Moravskoslezského kraje 2010, 2010. Vlastní 

zpracování, 2011. 

Moravskoslezský kraj však ze svého rozpoĉtu finanĉně podporuje i další sluţby 

sociální péĉe, nejen peĉovatelskou sluţbu. Konkrétní výdaje Moravskoslezského kraje 
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v období let 2007 aţ 2009 na tyto sluţby obsahuje tabulka (Tab. 4.2). V tabulce můţeme 

vidět, ţe nejvýznamnější sloţku výdajů tvoří výdaje na denní stacionáře a sluţby osobní 

asistence. Lze však konstatovat, ţe ani výdaje Moravskoslezského kraje na ostatní sluţby 

nejsou zanedbatelné a celkově představují nesmírnou ekonomickou zátěţ pro územní 

rozpoĉet kraje. 

Tab. 4.2: Výdaje Moravskoslezského kraje na ostatní služby sociální péče  

za léta 2007 - 2009 (v tis. Kč) 

Služba 
Výdaje (v tis. Kč) 

2007 2008 2009 

Osobní asistence 27 612 21 659 40 064 

Tísňová péĉe 2 142 2 830 3 044 

Odlehĉovací sluţby 26 155 22 796 23 506 

Centra denních sluţeb 14 177 9 614 23 521 

Denní stacionáře 60 751 58 445 91 648 

Zdroj: Ĉeský statistický úřad. Statistická roĉenka Moravskoslezského kraje 2010, 2010. 

Vlastní zpracování, 2011. 

Kromě výše konkretizovaných finanĉních prostředků, které Moravskoslezský kraj 

vynakládá na sluţby sociální péĉe, existují i další aktivity kraje v oblasti sociální péĉe. 

Jedním z hlavních cílů je, aby v kraji fungovala taková síť sociálních sluţeb, která bude 

efektivně vzájemně propojená a bude poskytovat veškeré formy sociální péĉe. Mezi další 

cíle pak patří např. zvýšení kvality sociálních sluţeb, transformace pobytových sluţeb do 

moderních forem, usilovat o rozvoj sociálních sluţeb, který bude trvale udrţitelný, 

a nadále v oblasti sociální péĉe poskytovat dotaĉní programy. 

Zvýšení kvality sociálních služeb 

Moravskoslezský kraj usiluje o zvýšení kvality sociálních sluţeb. V rámci tohoto 

úsilí procházejí krajská zařízení pro seniory jakýmsi procesem humanizace, který by měl 

vyústit ve vybudování pocitu soukromí a intimity všech uţivatelů. Rovněţ dochází ke 

zdokonalování komfortu poskytovaných sluţeb a postupné přeměně zařízení pro seniory 

s velkou kapacitou na zařízení menší. Tato méně kapacitní zařízení se vyznaĉují 

komunitním typem, pokoje jsou jednolůţkové, maximálně dvoulůţkové se sociálním 

zařízením. Tří a vícelůţkové pokoje se v kraji postupně ruší spolu se sociálními zařízeními 
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pro více uţivatelů umístěných na chodbách. Je totiţ ţádoucí, aby byly pobytové sluţby 

poskytovány takovým způsobem, aby se co nejvíce podobaly přirozenému prostředí (tzn. 

malá kapacita zařízení, individualizovaný reţim ĉi umístění v běţné zástavbě). Postupně 

tak dochází k odstraňování nevyhovujících provozních podmínek těchto zařízení a zároveň 

se naplňuje vize kvalitních sociálních sluţeb poskytovaných na základě individuálně 

urĉených potřeb kaţdé osoby. (Olšovský, e-mail ze 17. 03. 2011) 

Transformace pobytových služeb do moderních forem 

Dalším opatřením v rámci oblasti sociálních sluţeb v Moravskoslezském kraji je 

transformace pobytových sluţeb pro seniory a lidi se zdravotním postiţením do moderních 

forem. Záměrem je, aby poskytování sociálních sluţeb probíhalo v přirozeném místě 

a ĉase. Důraz je přikládán zejména spoleĉnému souţití všech lidí bez výjimky, 

koncentrování seniorů a lidí se zdravotním postiţením do jednoho místa a navíc bez 

moţnosti úzkého propojení s místní komunitou je nepřípustné. Smyslem je umoţnit 

dotĉeným lidem ţít ve svém přirozeném prostředí, proto také dochází k podpoře rozvoje 

terénních a ambulantních sluţeb. (Olšovský, e-mail ze 17. 03. 2011) 

Transformace pobytových sluţeb v Moravskoslezském kraji směřuje k preferování 

poskytování terénních a ambulantních sluţeb, které vycházejí z individuálních potřeb osob 

a motivují k takovým ĉinnostem, které nevedou k dlouhodobému setrvání nebo 

prohlubování nepříznivé sociální situace, zároveň také posilují sociální zaĉleňování osob. 

Mezi hlavní znaky těchto sluţeb v Moravskoslezském kraji patří, ţe umoţňují a podporují 

vyuţívání běţných zdrojů (veřejných sluţeb, neformálních zdrojů – rodina, sousedé apod.) 

a neformují závislost na sluţbě, nýbrţ odpovědnost převádí na nejbliţší okolí ĉlověka. 

(Olšovský, e-mail ze 17. 03. 2011) 

Dodejme, ţe Moravskoslezský kraj v roce 2011 na podporu procesu transformace 

pobytových sociálních sluţeb vyĉlenil ze svého územního rozpoĉtu 200 tisíc korun. 

(Moravskoslezský kraj, 2011) 

Trvale udržitelný rozvoj sociálních služeb 

Ve spolupráci s obcemi zpracovává Moravskoslezský kraj plán rozvoje sociálních 

sluţeb. Jak jiţ bylo zmíněno výše, podpora sociálních sluţeb je zaměřena zejména na 
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rozvoj terénních a ambulantních sluţeb, ĉím je umoţněno, aby starší obĉané a senioři 

mohli po co moţná nejdelší dobu setrvat ve svém přirozeném prostředí.  

U příspěvkových organizací kraje, které poskytují sluţby domova pro seniory, 

probíhají jednání s obcemi, na jejichţ základě postupně dochází k převodu zřizovatelských 

funkcí na obce. Obce, které na sebe přebírají zřizovatelské funkce domovů pro seniory, pak 

mohou lépe, efektivně a rychleji reagovat na potřeby svých obĉanů, navíc rovněţ garantují 

poţadovanou kvalitu a odbornost. V rámci zmíněných opatření pak domovy pro seniory 

odpovídají poţadovaným standardům kvality. (Olšovský, e-mail ze 17. 03. 2011) 

V souĉasnosti je však stále Moravskoslezský kraj zřizovatelem těchto 

příspěvkových organizací, které svým charakterem odpovídají domovu pro seniory: 

Domov Jistoty (Bohumín), Domov Pohoda (Bruntál), Domov Hortenzie (Frenštát pod 

Radhoštěm), Domov U jezera (Hluĉín), Nový domov (Karviná), Domov Na Zámku 

(Kyjovice), Domov Paprsek (Nový Jiĉín), Domov Duha (Nový Jiĉín), Domov Odry 

(Odry), Domov Bílá (Opava), Domov Březiny (Petřvald), Domov Příbor (Příbor) a Domov 

Vítkov (Vítkov). Celkem se tedy jedná o 13 domovů pro seniory, jejichţ provoz 

Moravskoslezský kraj finanĉně podporuje. (Moravskoslezský kraj, 2011a) 

I pro samotné uţivatele sluţeb domovů pro seniory představuje pobyt v těchto 

zařízeních nemalou ekonomickou zátěţ. Tak např. uţivatel sluţeb Domova Na Zámku 

v Kyjovicích zaplatí za jeden měsíc ubytování úhradu, která se pohybuje v rozmezí od 

2 920,- Kĉ do 3 650,- Kĉ podle toho, zda je ubytován v jednolůţkovém, dvoulůţkovém, 

třílůţkovém ĉi vícelůţkovém pokoji. Za normální stravu (snídaně, oběd, veĉeře a dvě 

vedlejší jídla) ĉi za stravu dietní (snídaně, oběd, veĉeře a tři vedlejší jídla) je mu úĉtována 

úhrada ve výši 4 563,- Kĉ za jeden měsíc. Krom toho je uţivatel povinen zaplatit kaţdý 

měsíc poplatek za péĉi, jehoţ výše odpovídá konkrétnímu stupni závislosti: I. stupeň (lehká 

závislost) – 2 tisíce korun, II. stupeň (středně těţká závislost) – 4 tisíce korun, III. stupeň 

(těţká závislost) – 8 tisíc korun, IV. stupeň (úplná závislost) – 12 tisíc korun. 

Dotační programy 

Dalším úctyhodným opatřením v oblasti poskytování sociální péĉe představují 

dotaĉní programy. Moravskoslezský kraj dlouhodobě poskytuje ze svého rozpoĉtu 

ţadatelům finanĉní prostředky na vyhlášené dotaĉní programy, přiĉemţ mnohé z nich jsou 

zaměřeny právě na uţivatele ve věku seniorů. Tato finanĉní podpora směřuje především 
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k zajištění provozních nákladů spojených s poskytováním sociálních sluţeb, ale také na 

zabezpeĉení rozvojových aktivit orientujících se na zvýšení kvality těchto poskytovaných 

sluţeb. V neposlední řadě jsou dotaĉní programy také urĉeny k podpoře aktivit, které řeší 

rozvoj ĉi doplnění potřebných druhů sluţeb. (Olšovský, e-mail ze 17. 03. 2011) 

Záměrem těchto dotaĉních programů je vybudovat komplexní systém spolupráce 

mezi všemi zúĉastněnými subjekty. Tuto souĉinnost lze oznaĉit za velmi efektivní, neboť 

následně vede k podpoře při procesu zkvalitňování ţivotních podmínek uţivatelů 

stávajících pobytových sociálních sluţeb a  k naplňování jejich práva na plnohodnotný 

ţivot srovnatelný s jejich vrstevníky ţijícími v přirozeném prostředí. (Olšovský, e-mail ze 

17. 03. 2011)  

V kalendářním roce 2011 byly v Moravskoslezském kraji deklarovány celkem ĉtyři 

dotaĉní programy se zaměřením na podporu sociálních sluţeb a sociální péĉe obecně. 

První z nich nese název Program rozvoje sociálních služeb v Moravskoslezském kraji 

na rok 2011. Z tohoto dotaĉního programu je moţno ĉerpat finanĉní podporu na projekty 

realizující sociální politiku na území Moravskoslezského kraje. „Podpora je zaměřena na 

informační kampaň, jejímž cílem je informovat zadavatele (politickou reprezentaci), 

poskytovatele, uživatele sociálních služeb a občany v obcích v rámci správních obvodů 

obcí s pověřeným obecním úřadem o plánování rozvoje sociálních služeb,“ tvrdí Olšovský 

ve svém e-mailu ze 17. 03. 2011. Informaĉní kampaň je uskuteĉňována např. realizací 

„dnů sociálních sluţeb“, kde dochází k názorné prezentaci poskytovaných sociálních 

sluţeb. (Olšovský, e-mail ze 17. 03. 2011) 

Druhý dotaĉní program byl vyhlášen pod názvem Program realizace specifických 

opatření Moravskoslezského krajského plánu vyrovnávání příležitostí pro občany se 

zdravotním postižením na rok 2011. Záměrem je, jak vyplývá jiţ z názvu programu, 

finanĉně podporovat projekty, které vykonávají specifická opatření Moravskoslezského 

krajského plánu vyrovnávání příleţitostí pro obĉany se zdravotním postiţením. Olšovský 

ve svém e-mailu ze 17. 03. 2011 vysvětluje, ţe „se jedná o podporu vzniku nebo rozvoje 

doplňkové specializované dopravy, která pomáhá lidem se zdravotním postižením v jejich 

mobilitě.“ Konkrétně se tato sluţba nazývá „doprava na zavolání“ neboli „od dveří ke 

dveřím“. (Olšovský, e-mail ze 17. 03. 2011) 

Předposledním je Program na podporu neinvestičních aktivit z oblasti prevence 

kriminality na rok 2011. Záměrem tohoto dotaĉního programu je podpořit preventivní 
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projekty neinvestiĉní povahy, které povětšinou usilují o eliminaci kriminality a dalších 

sociálně patologických jevů vyskytujících se v Moravskoslezském kraji. Podpora směřuje 

rovněţ k uskuteĉňování různých tematicky vzdělávacích a informaĉních přednášek, které 

se snaţí seniory obeznámit s tím, jak se co nejlépe chránit před trestnou ĉinností a před 

zadluţováním. (Olšovský, e-mail ze 17. 03. 2011) 

Výĉet dotaĉních programů v oblasti sociální péĉe uzavírá Program na podporu 

zvýšení kvality sociálních služeb poskytovaných v Moravskoslezském kraji na rok 

2011. Záměrem finanĉní podpory tohoto Programu je zvýšit kvalitu sociálních sluţeb 

poskytovaných v Moravskoslezském kraji, jiţ výše zmíněnou transformaci pobytových 

sociálních sluţeb nevyjímaje. „Podpora je zaměřena na podporu procesu zavádění 

standardů kvality sociálních služeb se zaměřením zejména na realizace kulatých stolů, 

supervize a dále na činnosti „průvodce kvalitou“, na podporu systematického vzdělávání 

poskytovatelů sociálních služeb. Podporovány jsou také projekty se zaměřením na nákup 

pomůcek a zařízení pro zlepšení kvality poskytovaných služeb, např. materiálně 

technického vybavení zařízení sociálních služeb či stavebních úprav za účelem 

odstraňování fyzických bariér, snižování kapacity pokojů v pobytových zařízeních a zvýšení 

dostupnosti zařízení sociálních služeb,“ vysvětluje Olšovský ve svém e-mailu ze 

17. 03. 2011. 

Tab. 4.3: Výdaje Moravskoslezského kraje na dotační programy v roce 2011 

zaměřené na podporu sociálních služeb  

Dotační program 
Schválený 

rozpočet  

Program rozvoje sociálních sluţeb v Moravskoslezském kraji  4 500 000  

Program realizace specifických opatření Moravskoslezského krajského plánu 

vyrovnávání příleţitostí pro obĉany se zdravotním postiţením  
2 226 000  

Program na podporu neinvestiĉních aktivit z oblasti prevence kriminality 500 000  

Program na podporu zvýšení kvality sociálních sluţeb poskytovaných 

v Moravskoslezském kraji  
5 000 000  

Zdroj: Moravskoslezský kraj. Výdaje rozpoĉtu Moravskoslezského kraje na rok 2011, 2011b. 

Vlastní zpracování, 2011. 

V tabulce (Tab. 4.3) jsou zobrazeny výdaje rozpoĉtu Moravskoslezského kraje na 

výše popsané dotaĉní programy. Nejvyšší finanĉní prostředky ze schváleného rozpoĉtu 
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připadly na Program na podporu zvýšení kvality sociálních sluţeb poskytovaných 

v Moravskoslezském kraji, hodnota schválených výdajů na tento Program se vyšplhala na 

celých 5 milionů korun. Ani výdaje na ostatní schválené dotaĉní programy však nejsou 

zanedbatelné. Celková hodnota výdajů na všechny ĉtyři dotaĉní programy zaměřené na 

podporu sociálních sluţeb v roce 2011 ĉiní 12 226 000,- Kĉ. Se zvyšujícím se poĉtem 

osob, pro které jsou dotaĉní programy tohoto charakteru urĉeny, lze předpokládat, ţe se 

budou rovněţ zvyšovat dotované finanĉní prostředky. 

V neposlední řadě Moravskoslezský kraj rovněţ podporuje střednědobé plánování 

obcí, a to zejména dotacemi na deklarované dotaĉní programy, vzděláváním obcí ĉi 

souĉinností v procesu střednědobého plánování rozvoje sociálních sluţeb. (Olšovský, e-

mail ze 17. 03. 2011) 

4.1.3 Aktivity v oblasti vzdělávání 

V Moravskoslezském kraj jsou v oblasti školství a vzdělávání uskuteĉňovány různé 

vzdělávací aktivity. Obĉané se tak mohou zúĉastnit celoţivotního vzdělávání, které je 

v kompetenci jednotlivých škol a školských zařízení. Ani vzdělávací aktivity pro seniory 

nejsou opomenuty, umoţňují je zejména střední zdravotnické školy a střediska volného 

ĉasu. Příkladem nám můţe být Střední škola zdravotnická a Vyšší odborná škola 

zdravotnická v Ostravě, ve které je jiţ šestým rokem v provozu Univerzita volného ĉasu 

pro seniory. (Olšovský, e-mail ze 17. 03. 2011) 

Vzdělávání pro seniory v Moravskoslezském kraji v rámci celoţivotního 

vzdělávání (tzv. Univerzity třetího věku) umoţňuje také Vysoká škola Báňská – Technická 

univerzita Ostrava ĉi 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 umožňuje na vysokoškolské úrovni si doplnit a obnovit vědomosti 

v nejrůznějších oblastech kulturního a vědeckého života a zároveň slouží k udržování 

společenských aktivit,“ tvrdí Olšovský ve svém e-mailu ze 17. 03. 2011.  

Další zdroj moţných aktivit pro seniory představují rovněţ tzv. střediska volného 

ĉasu. Ty umoţňují např. zápis do poĉítaĉových krouţků ĉi práci v keramických dílnách. 

Tato střediska dále pořádají pobytové akce pro seniory na turistických základnách, 

organizují zájezdy a sportovní turnaje, akce seniorů s dětmi ĉi dokonce taneĉní kurzy pro 
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seniory. V opavském středisku volného ĉasu funguje také folklorní soubor pro seniory. 

(Olšovský, e-mail ze 17. 03. 2011) 

4.1.4 Aktivity v oblasti volnočasových aktivit 

Pokud jde o volnoĉasové aktivity, i tuto oblast se Moravskoslezský kraj snaţí 

různými způsoby podpořit. Pro lepší představu o výdajích, které Moravskoslezský kraj 

vynakládá na kulturu, tělovýchovu a zájmovou ĉinnost, můţe být dodáno, ţe v roce 2009 

ĉinily tyto výdaje úctyhodných 3 520 milionů korun. (Ĉeský statistický úřad, 2010) 

Kraj např. finanĉně přispívá na pravidelné vydávání zpravodaje pro seniory 

a zdravotně postiţené vycházející pod názvem Senior Tip, který se zabývá problematikou 

aktivního stáří. Aktivní stárnutí a smysluplné vyuţití volného ĉasu se Moravskoslezský 

kraj snaţí podpořit také sníţenou cenou vstupného ĉi v některých případech dokonce 

přístupem zdarma pro seniory do zpřístupněných expozic a výstavních síní muzeí a galerií. 

(Olšovský, e-mail ze 17. 03. 2011) 

Moravskoslezský kraj také v dlouhodobé perspektivě finanĉně podporuje projekty 

zaměřené na aktivní stáří seniorů, jedná se např. o folklorní festivaly, koncerty klasické 

hudby a podobné kulturní akce, které jsou právě staršími obĉany a seniory s velkou 

oblibou navštěvovány.  

K moţnostem vyuţití volného ĉasu seniorů dodejme, ţe Moravskoslezská vědecká 

knihovna v Ostravě významným způsobem adaptovala své zařízení pro zrakově a sluchově 

postiţené. Této adaptaci výrazně napomohla dotace poskytnutá knihovně 

Moravskoslezským krajem, ĉímţ bylo umoţněno zakoupit speciální pomůcky, např. 

kamerové lupy pro slabozraké, program pro rozpoznávání Braillova písma, ĉteĉky karet 

pro práci se zvukovými knihami ĉi tiskárny Braillova slepeckého písma. (Olšovský, e-mail 

ze 17. 03. 2011) 

4.2 Aktivity Havířova v oblasti stárnutí obyvatelstva 

Podle Ing. Yvety Břízové, vedoucí oddělení sociálních sluţeb na Magistrátu města 

Havířova, která poskytla příslušné informace prostřednictvím e-mailové korespondence 

dne 22. 03. 2011, se problematika seniorů řeší na odboru sociálních věcí, oddělení 

sociálních sluţeb. Břízová uvedla, ţe v souĉasnosti se na území města Havířova nachází 
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cca 21 % osob starších 62 let, které je moţno zahrnout do kategorie seniorů a pro které 

město zajišťuje následující aktivity v oblasti sociální péĉe, vzdělávání a volnoĉasových 

aktivit. Znění e-mailové korespondence, ze které vycházela následující ĉást diplomové 

práce, je situováno do Přílohy 9. 

4.2.1 Aktivity v oblasti sociální péče 

Na území města Havířova je poskytována řada sluţeb sociální péĉe, jde např. 

o osobní asistenci, peĉovatelskou sluţbu, tísňovou péĉi, odlehĉovací sluţby, denní 

stacionáře, týdenní stacionáře ĉi domovy pro seniory. Vyjmenované sluţby sociální péĉe 

pomáhají dotĉeným osobám zajistit, aby byly fyzicky i psychicky soběstaĉné, přiĉemţ 

jejich hlavním záměrem je umoţnit těmto osobám zapojení se do běţného ţivota 

spoleĉnosti. 

Osobní asistence 

Osobní asistence představuje terénní sluţbu, která je poskytovaná osobám se 

sníţenou soběstaĉností, ať uţ je důvodem této sníţené soběstaĉnosti pokroĉilý věk, 

chronické onemocnění ĉi zdravotní postiţení. Sluţby osobní asistence jsou poskytovány 

bez ĉasového omezení v přirozeném sociálním prostředí dotĉených osob. Osobní asistence 

znamená poskytnutí pomoci při základních lidských ĉinnostech jako je zvládání běţných 

úkonů péĉe o vlastní osobu, osobní hygiena, stravování ĉi běţný chod domácnosti. Osobní 

asistence je dále zaměřena na výchovné, vzdělávací a aktivizaĉní ĉinnosti, ĉi 

zprostředkování kontaktu se spoleĉenským prostředím. Sluţby osobní asistence ve městě 

Havířově pak konkrétně poskytuje např. obĉanské sdruţení Podané ruce. (Katalog 

sociálních sluţeb ve městě Havířově, 2008) 

Pečovatelská služba 

Peĉovatelská sluţba představuje sluţbu terénního ĉi ambulantního typu, která je, 

stejně jako sluţba osobní asistence, poskytovaná osobám s nedostateĉnou soběstaĉností, 

opět z důvodu pokroĉilého věku, chronického onemocnění, zdravotního postiţení ĉi 

rodinám s dětmi, jejichţ situace vyţaduje pomoc jiné osoby. Sluţba je poskytována ve 

vymezeném ĉase buď přímo v domácnostech dotĉených osob, případně v zařízeních 

sociálních sluţeb. V rámci peĉovatelské sluţby je osobám poskytována pomoc při 
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základních ĉinnostech, jde např. o běţné úkony péĉe o vlastní osobu, osobní hygienu, 

poskytnutí ĉi zajištění stravy a běţný chod domácnosti. Peĉovatelskou sluţbu na území 

města Havířova konkrétně zajišťuje např. příspěvková organizace statutárního města 

Havířova Sociální sluţby města Havířova ĉi Komplexní domácí péĉe Hestia, s.r.o. 

(Katalog sociálních sluţeb ve městě Havířově, 2008) 

Tísňová péče 

Tísňová péĉe je sluţba terénního charakteru, která je urĉena pro poskytování 

neustálé distanĉní hlasové a elektronické komunikace s osobami, které jsou vystaveny 

stálému riziku ohroţení zdraví ĉi ţivota, případně v situaci náhlého zhoršení zdravotního 

stavu. Sluţba tísňové péĉe zahrnuje poskytnutí nebo zprostředkování neodkladné pomoci 

při krizové situace, sociální poradenství, sociálně-terapeutické ĉinnosti, zprostředkování 

kontaktu se spoleĉenským prostředím ĉi pomoc při prosazování práv, oprávněných zájmů 

a při obstarávání osobních záleţitostí. Přestoţe tento druh sociální sluţeb není ve městě 

Havířově zastoupen, zájemci se mohou obrátit na Slezskou diakonii, organizaci pro 

Křesťanskou sociální práci při Slezské církvi evangelické. (Katalog sociálních sluţeb ve 

městě Havířově, 2008) 

Odlehčovací služby 

Odlehĉovací sluţby představují terénní, ambulantní ĉi pobytové sluţby, které jsou, 

stejně jako v případě osobní asistence a peĉovatelské sluţby, poskytovány osobám se 

sníţenou soběstaĉností, ať uţ z důvodu pokroĉilého věku, chronického onemocnění ĉi 

zdravotního postiţení. Cílem je, aby byl dotĉené osobě umoţněn nezbytný odpoĉinek. 

Ve městě Havířově je tato sluţba zabezpeĉována příspěvkovou organizací statutárního 

města Havířova Sociální sluţby města Havířova, která zřídila Denní a pobytové sluţby pro 

seniory (tzv. Respitní péĉe) ĉi odlehĉovací sluţbu „RoRýs“. (Katalog sociálních sluţeb ve 

městě Havířově, 2008) 

Denní a týdenní stacionáře 

Na území města Havířova také fungují denní a týdenní stacionáře. Denní stacionáře 

poskytují osobám se sníţenou soběstaĉností ambulantní sluţby, týdenní stacionáře pak 

sluţby pobytové. Oba typy slouţí k zajištění pravidelné pomoci jinou fyzickou osobou. 
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Tato pomoc mj. zahrnuje poskytnutí stravy, zajištění osobní hygieny, výchovné, vzdělávací 

a aktivizaĉní ĉinnosti apod. Denní stacionář uvedla do provozu příspěvková organizace 

statutárního města Havířova Sociální sluţby města Havířova, týdenní stacionář funguje 

pod názvem SANTÉ – Domov pro osoby se zdravotním postiţením. (Katalog sociálních 

sluţeb ve městě Havířově, 2008) 

Domovy pro seniory 

V rámci péĉe o obĉany seniory se v Havířově nachází Domov seniorů Havířov, 

který je svou právní formou příspěvkovou organizací města. Ke konci roku 2009 došlo 

k zániku původního Domova Havířov a od zaĉátku roku 2010 k jeho slouĉení s Domovem 

seniorů Havířov, p. o. Domov seniorů Havířov tak nyní disponuje dvěma středisky, 

konkrétně se jedná o středisko HELIOS a středisko LUNA, přiĉemţ souhrnná kapacita 

obou těchto zařízení ĉítá 274 osob. Tato zařízení slouţí pro celoroĉní pobyt seniorů, 

kterým jsou zde poskytovány potřebné sociální sluţby. (Břízová, e-mail z 22. 03. 2011) 

Pro zhodnocení ekonomické zátěţe samotných uţivatelů sociálních sluţeb ve městě 

Havířově bylo zvoleno středisko Luna. Úhrada za jeden měsíc ubytování se pohybuje 

podle toho, zda je uţivatel ubytován v obytné buňce jednolůţkové ĉi v obytné buňce 

dvoulůţkové, rozmezí úhrady se pak pohybuje od 3 042,- do 4 715,- Kĉ. Za celodenní 

stravu zahrnující snídani, oběd a veĉeři je pak uţivateli úĉtována ĉástka 124,- Kĉ na den. 

Mimo to je uţivatel povinen zaplatit kaţdý měsíc poplatek za péĉi, jehoţ výše odpovídá 

konkrétnímu stupni závislosti: I. stupeň (lehká závislost) – 800,- Kĉ, II. stupeň (středně 

těţká závislost) – 4 tisíce korun, III. stupeň (těţká závislost) – 8 tisíc korun, IV. stupeň 

(úplná závislost) – 12 tisíc korun. (Domov seniorů Luna Havířov, 2010) 

Na území města Havířova jsou rovněţ situovány tři domy s peĉovatelskou sluţbou 

a jeden bezbariérový dům. Mimo to se zde nachází celkem 365 bytů zvláštního urĉení a 64 

bytů bezbariérové povahy. „V těchto bytech lze poskytovat sociální služby, které vycházejí 

z potřeb občanů, kteří tyto byty obývají. Dále mohou senioři využívat sociální služby, které 

se nacházejí na území města Havířova a které poskytují příspěvkové organizace města 

a nestátní neziskové organizace,“ tvrdí Břízová (e-mail z 22. 03. 2011) 
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4.2.2 Aktivity v oblasti vzdělávání 

V oblasti vzdělávání se mohou starší lidé a senioři zúĉastnit tzv. Akademie III. 

věku.  Akademie III. věku je v Havířově v provozu jiţ od roku 1999. Od této doby se 

studia zúĉastnilo 415 studentů. Mezi kalendářními roky 2008 a 2009 se zde vzdělávalo 

dokonce 65 posluchaĉů seniorů. Mezi vyuĉované předměty na akademii patří výpoĉetní 

technika, angliĉtina, psychologie, zdravý ţivotní styl, poruchy pohybového ústrojí, práce 

s internetem, finanĉní poradenství, sociální politika, komunální politika, věda, kultura, 

Evropská unie, historie, politologie, zeměpis a geografie, vesmír a astronomie ĉi obĉanské 

a trestní právo.  

Magistrát města Havířova celoţivotní studium finanĉně podporuje, na jednoho 

posluchaĉe přispívá ĉástkou ve výši 2 000 korun a celkově jiţ od roku 1999 přispělo 

ĉástkou 2,7 mil. Kĉ. Senioři hradí kurzovné ve výši 500 Kĉ za jeden semestr. 

(Pondělíĉková, 2010) 

4.2.3 Aktivity v oblasti volnočasových aktivit 

Havířov řeší problematiku volnoĉasových aktivit seniorů ve svém Komunitním 

plánu. V tomto Komunitním plánu je moţno dozvědět se, ţe kluby důchodců úzce 

spolupracují s domy s peĉovatelskou sluţbou. Spoleĉně poté významně přispívají 

k zvyšování kvality ţivota seniorů, neboť organizují a poskytují sluţby v oblasti 

volnoĉasových aktivit seniorů, v oblasti vlastní seberealizace a zvyšování teoretických 

znalostí z různých oblastí spoleĉenského ţivota a také v oblasti aktivní úĉasti na kulturních 

akcích. (Výstupy a závěry z Komunitního plánu, 2005) 

Mezi konkrétní opatření v této oblasti můţeme zařadit např. rozšíření provozní 

doby celoměstského Klubu důchodců. Havířov rovněţ v materiální i finanĉní rovině 

podporuje ĉinnost všech svých deseti stávajících klubů důchodců, zároveň také podporuje 

rozšiřování sluţeb poskytovaných v klubech důchodců a v domovech s peĉovatelskou 

sluţbou. Havířov také kaţdým rokem organizuje a finanĉně přispívá na jednodenní zájezdy 

a týdenní rekreace pro seniory. Mezi další opatření můţeme zařadit skuteĉnost, ţe za 

symbolický poplatek je seniorům umoţněno sportovní vyţití v tělovýchovných zařízeních 

ve vlastnictví města ĉi v tělovýchovných školských zařízeních a plaveckých bazénech. 

(Výstupy a závěry z Komunitního plánu, 2005) 
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Navíc, Odbor sociálních věcí Havířova pořádá pro seniory řadu dalších aktivit. 

Jedná se např. o celoměstské akce pro seniory „Ĉlověĉe nezlob se“, „Pochod seniorů“, 

„Sportovně-spoleĉenské hry seniorů“, „Štědrý den pro osamělé seniory“, apod. 

V neposlední řadě také Odbor sociálních věcí Havířova pořádá rekondiĉně ozdravné 

pobyty v tuzemsku i v zahraniĉí (např. v Chorvatsku). „Senioři našeho města se rovněž 

zapojují do celostátních akcí jako je Abilympiáda či Šikovné ruce našich seniorů. V roce 

2009 získalo město Havířov ocenění „Město přátelské seniorům“ – 1. místo. Výzkum 

„Město přátelské seniorům“ vycházel ze studie Světové zdravotnické organizace WHO, 

kdy ohodnoceny byly oblasti bydlení, dopravy, veřejných prostranství, účasti seniorů na 

společenském životě, zdravotní a sociální služby, ulice a parky, úcta a zapojení do 

společnosti atd.,“ dodává Břízová ve svém e-mailu z 22. 03. 2011. 

Na území města Havířova se také nachází mnohá zařízení, která poskytují 

nejrůznější komunitní sluţby. Senioři mohou vyuţít např. Městské kulturní středisko, 

Městkou knihovnu, Správu sportovních a rekreaĉních zařízení ĉi nestátní neziskové 

organizace různé povahy (sociální, kulturní, sportovní).  

4.3 Aktivity Opavy v oblasti stárnutí obyvatelstva 

Podle Ing. Petra Šnejdara, vedoucího odboru rozvoje města a strategického 

plánování na Magistrátu města Opavy, který potřebné informace sdělil prostřednictvím e-

mailové korespondence ze dne 15. 03. 2011, Opava ve svém strategickém rozvojovém 

plánu oznaĉila jako problém spíše odliv obyvatelstva neţ jeho stárnutí, a proto se Opava 

této problematice samostatně nevěnuje. Michaela Daníšková, vedoucí oddělení pomoci 

zdravotně postiţeným obĉanům při odboru sociálních věcí na Magistrátu města Opava, 

však ve své e-mailové korespondenci ze dne 30. 03. 2011 uvedla, ţe se Opava 

problematikou seniorů alespoň ĉásteĉně zabývá v procesu komunitního plánování, nicméně 

nejde o komplexní přístup k danému tématu. Zaslané e-maily jsou přiloţeny v Příloze 9. 

Jelikoţ se tedy Opava v komplexní rovině problematice seniorů nevěnuje, bude 

následující ĉást práce zaměřena pouze na aktivity, které se seniorskou veřejností alespoň 

ĉásteĉně zabývají. Jedná se o oblast sociální péĉe a volnoĉasových aktivit uvedené 

v Komunitním plánu Opavy. Oblast vzdělávání seniorů pak vychází z dostupných 

informací Slezské univerzity v Opavě. 
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4.3.1 Aktivity v oblasti sociální péče 

Opava v rámci komunitního plánování vypracovala tzv. Katalog sociálních sluţeb 

a péĉe. V oblasti péĉe o seniory zde působí řada organizací, které poskytují potřebné 

sociální sluţby. V následujícím textu diplomové práce budou některé z nich struĉně 

rozebrány. 

Charita Opava 

Sociální sluţby a péĉi na území Opavy poskytuje zejména Charita Opava. Jednou 

ze sluţeb zajišťovanou Charitou Opava je Charitní ošetřovatelská sluţba, kdy registrované 

zdravotní sestry ve spolupráci s lékařem poskytují ambulantní sluţby osobám, které trpí 

akutním ĉi chronickým onemocněním, a to přímo v jejich domácím prostředí. V rámci této 

sluţby jsou dotĉeným osobám v případě potřeby zapůjĉovány zdravotnické pomůcky 

(polohovací postele, invalidní vozíky, chodítka atd.). (Statutární město Opava, 2008) 

Charita Opava dále zajišťuje Charitní peĉovatelskou sluţbu. Jedná se o poskytnutí 

pomoci při hygieně, stravování, nákupech, nutných pochůzkách, ale i další sluţby podle 

individuálních potřeb uţivatelů sluţby. Hlavním záměrem této sluţby je umoţnit seniorům 

ţít ve svém domácím přirozeném prostředí, a předejít tak umístění do domovů důchodců ĉi 

do jiných sociálních ústavů. (Statutární město Opava, 2008) 

Charita Opava rovněţ nabízí sluţby Denního stacionáře pro seniory. Cílem této 

sluţby je předejít úplnému sociálnímu vylouĉení starých lidí a seniorů ze spoleĉnosti. 

Zařízení organizuje v pracovní dny od 7.00 do 15.00 hodin individuální i skupinové 

programy, ĉímţ dochází k aktivizaci seniorů. Zároveň je tak rodinným peĉovatelům 

poskytnut ĉas na odpoĉinek ĉi na výkon zaměstnání. (Statutární město Opava, 2008) 

V neposlední řadě Charita Opava udrţuje v provozu tzv. Mobilní hospicovou 

jednotku „Pokojný přístav“. Jde o sluţbu, která je poskytována přímo v domácnostech 

klientům, kteří mají před sebou týdny ĉi měsíce ţivota. Zdravotní sestry na základě 

konzultací s lékařem zajišťují léĉbu bolesti a mírnění projevů nemoc. (Statutární město 

Opava, 2008) 
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Domovy důchodců 

Na území Opavy se nachází působiště dvou domovů pro seniory. Prvním z nich 

nese název Domov Bílá Opava. Jedná se o domov se zvláštním reţimem urĉený obĉanům 

starším 60 let, kteří jiţ nejsou dostateĉně soběstaĉní. Tato organizace poskytuje celoroĉní 

ubytování, stravu, praní a ţehlení prádla, pomoc při zvládání běţných úkonů, ale např. 

i aktivizaĉní ĉinnosti, zprostředkování kontaktu se spoleĉenským prostředím ĉi sociálně 

terapeutické ĉinnosti. (Statutární město Opava, 2008) 

Druhým domovem pro seniory na území Opavy je Domov Sv. Zdislavy. Domov 

poskytuje sluţby seniorům, kteří se z důvodu pokroĉilého věku ĉi zdravotních potíţí 

nejsou schopni sami o sebe postarat, přiĉemţ pomoc jiné osoby potřebují. V tomto 

pobytovém zařízení jsou klienti zajištěni celodenními zdravotními, ošetřovatelskými 

i peĉovatelskými sluţbami. (Statutární město Opava, 2008) 

Pro posouzení ekonomické zátěţe samotných uţivatelů sociálních sluţeb ve městě 

Opava byl zvolen Domov Bílá Opava. Výdaje, které musí uţivatel sociálních sluţeb 

uhradit za poskytnuté ubytování, se pohybují od 2 800,- Kĉ do 4 960,- Kĉ. Ĉástka výdajů 

za ubytování nabývá konkrétních hodnot podle toho, zda je uţivatel ubytován 

v jednolůţkovém nebo dvoulůţkovém pokoji a zda se jedná o pokoj s vlastním sociálním 

zařízením nebo bez vlastního sociálního zařízení. Za poskytnutou normální stravu uţivatel 

hradí 125,- Kĉ na den, za stravu dietní pak 137,- Kĉ na den. (Domov Bílá Opava, 2011) 

4.3.2 Aktivity v oblasti vzdělávání 

V oblasti vzdělávacích aktivit seniorů zajišťuje Slezská univerzita v Opavě od roku 

1995 tzv. U3V (Univerzitu třetího věku). Vzdělávání je seniorům nabízeno formou 

zájmového studia prostřednictvím přednášek, kurzů, seminářů, exkurzí ĉi výletů 

s odborným doprovodem.  

Záměrem těchto vzdělávacích aktivit je doplnění ĉi obnovení vědomostí seniorů, 

rovněţ mají podnítit samostatnost v rozšiřování vědomostí a přispět k posílení sociální 

soudrţnosti obĉanů. Mezi nabízené kurzy patří např. anglický jazyk, německý jazyk, 

poĉítaĉová gramotnost, výtvarný kurz, trénování paměti, jóga, kondiĉní posilování 

s kurzem masáţí ĉi přednáškový cyklus na téma lesnictví. (Slezská univerzita v Opavě, 

2010) 
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4.3.3 Aktivity v oblasti volnočasových aktivit 

Mezi konkrétní opatření Opavy v  oblasti volnoĉasových aktivit pro seniory 

můţeme zařadit např. působení celkem tří klubů důchodců. V těchto zařízeních jsou pro 

staré obĉany a seniorskou veřejnost uskuteĉňovány spoleĉenské, kulturní a zájmové 

aktivity. Mimo to mohou senioři vyuţít Městské lázně ĉi koupaliště. (Statutární město 

Opava, 2008) 

4.4 Aktivity Ostravy v oblasti stárnutí obyvatelstva 

Potřebné informace pro tuto ĉást diplomové práce poskytla Mgr. Olga Pelechová, 

vedoucí oddělení koncepce a rozvoje sociálních sluţeb na Magistrátu města Ostravy, 

prostřednictvím e-mailové korespondence ze dne 16. 03. 2011. Zaslaný e-mail, ze kterého 

vycházela následující ĉást diplomové práce je přiloţen v Příloze 10.  

Pelechová uvedla (e-mail z 16. 03. 2011), ţe na území Ostravy „již 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 v zájmu cílové skupiny seniorů 

a spolupracuje s institucemi a organizacemi působícími v Ostravě.“ 

Město Ostrava však na seniory v rámci problematiky populaĉního stárnutí 

nezapomíná ani v oblasti svého strategického plánování, zabývá se jí zejména 

v dokumentu Strategický plán rozvoje statutárního města Ostrava na léta 2009 – 2015. 

Pelechová (e-mail z 16. 03. 2011) podotýká, ţe „v rámci samosprávní činnosti 

statutárního města Ostravy a jeho městských obvodů je cílové skupině seniorů věnována 

nemalá pozornost a na zajištění širokého spektra jejich potřeb jsou vynakládány nemalé 

finanční částky.“ 

4.4.1 Aktivity v oblasti zdravotnictví 

Významnou akcí, kterou pořádá město Ostrava v rámci zdravotnictví a která se týká 

zdravotní péĉe o staré obĉany a seniory, je kongres Gerontologické dny Ostrava. Tento 

kongres má v Ostravě dlouholetou tradici, neboť v roce 2011 proběhne jiţ patnáctý roĉník 

této akce. V rámci Gerontologických dnů Ostrava se setkává nejen řada odborníků 

a zaměstnanců zdravotnické profese, ale i mnozí poskytovatelé sociálních sluţeb a laická 
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veřejnost, aby zde byla diskutována a řešena problematika seniorské veřejnosti. 

(Pelechová, e-mail z 16. 03. 2011) 

4.4.2 Aktivity v oblasti sociální péče 

Od roku 2003 na území města Ostravy probíhá naplňování tzv. Komunitního plánu 

rozvoje sociálních sluţeb ve městě Ostrava. V souĉasnosti je zaměřena pozornost na 

realizaci jiţ třetího komunitního plánu tohoto typu v pořadí, jehoţ název je 3. Komunitní 

plán sociálních sluţeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava na období 2011 – 2014. 

Podle Pelechové (e-mail z 16. 03. 2011) jsou „v tomto strategickém dokumentu 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 množství uživatelů sociálních služeb a aktivit.“ Tím je tedy zajištěno, ţe uţivatelé, 

peĉovatelé i obĉané města dostávají příleţitost vyslovit se k individuálním potřebám 

starých lidí a seniorské veřejnosti, rovněţ se touto cestou mohou podílet na návrzích řešení 

jednotlivých diskutovaných okruhů. (Pelechová, e-mail z 16. 03. 2011) 

Mezi další opatření realizované v oblasti sociální péĉe patří také fakt, ţe město 

Ostrava je zřizovatelem příspěvkových organizací, které se zaměřují především na 

seniorskou populaci. Celkem jde o osm domovů pro seniory, v nichţ jsou zajišťovány 

potřebné sociální sluţby. Krom toho město Ostrava také finanĉně podporuje 

prostřednictvím dotací fungování dalších šesti domovů pro seniory. Terénní peĉovatelské 

sluţby jsou pak zajištěny provozem deseti organizací, které se na poskytování tohoto typu 

sociálních sluţeb zaměřují. (Pelechová, e-mail z 16. 03. 2011) 

Jak bylo zmíněno, město Ostrava je zřizovatelem celkem osmi domovů pro seniory. 

Pro posouzení ekonomické zátěţe samotných uţivatelů sociálních sluţeb byl zvolen 

Domov pro seniory Slunovrat. Uţivatelé tohoto domova hradí za ubytování ĉástku 120,- 

Kĉ denně v případě trojlůţkového pokoje, 130,- Kĉ denně v případě dvoulůţkového pokoje 

a 140,- Kĉ denně v případě jednolůţkového pokoje. Za celodenní stravování je pak 

poţadována úhrada ve výši 115,- Kĉ denně. (Domov pro seniory Slunovrat, 2011) 

Důleţitou roli na území města Ostravy sehrává také dobrovolnictví, které město 

podporuje finanĉně, organizaĉně i 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 
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pořádat kulaté stoly a další akce na podporu rozvoje dobrovolnictví na území města,“ 

podotýká Pelechová (e-mail z 16. 03. 2011). Dobrovolnictví se v Ostravě rozvíjí nejen ve 

prospěch seniorů, ale je rovněţ seniory zajišťováno.  

K ochraně ţivota a zdraví seniorů přispívají sloţky Integrovaného záchranného 

systému Ostrava, zejména pak Policie ĈR a Městská policie Ostrava. Pelechová (e-mail 

z 16. 03. 2011) k této problematice dodává, ţe „jedním z cílů stanovených koncepcí 

Městské policie Ostrava na období 2009 až 2013 je větší důraz na prevenci kriminality. 

Strážníci 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“. V rámci prevence kriminality jsou pořádány setkání se 

seniory a s širokou veřejností, kde stráţníci debatují o bezpeĉnosti a přispívají tím k tomu, 

aby se obĉané ve městě Ostrava cítili bezpeĉně. Záměrem těchto setkání je zvyšování 

právního vědomí obĉanů a jejich aktivní zapojení do ochrany ţivota, zdraví a majetku. 

(Pelechová, e-mail z 16. 03. 2011) 

Navíc byla zřízena tzv. stacionární centra prevence, která se zaměřují na 

komunikování s obĉany, poskytování informací, rad a pomoci těm, kteří se ocitli 

v nestandardních ţivotních situacích. Sluţby tísňové péĉe pro seniory na území města 

Ostravy pak zajišťuje jednak nestátní nezisková organizace (Slezská diakonie), jednak 

Policie ĈR. (Pelechová, e-mail z 16. 03. 2011) 

4.4.3 Aktivity v oblasti bytové politiky 

Soudobým stavem a kvalitou bydlení seniorů se na území města Ostravy zabývá 

tzv. Koncepce bydlení statutárního města Ostravy. Tento dokument, který byl zpracován 

koncem roku 2010, definuje nové záměry, potřeby a cíle bytové politiky s ohledem na 

seniorskou veřejnost. Pelechová (e-mail z 16. 03. 2011) k této problematice dodává, ţe 

„v rámci celoživotního bydlení jsou navrženy minimální standardy bezbariérovost 

a upravitelnosti bydlení s doporučením podpory výstavby nájemních bytů určených osobám 

se sníženou soběstačností“.  

V roce 2009 bylo v majetku města Ostrava zaznamenáno celkem 41 domů 

s peĉovatelskou sluţbou, ve kterých mohou senioři vyuţívat různých sluţeb sociálních 

péĉe. V těchto domech s peĉovatelskou sluţbou je situováno 1 121 bytů, přiĉemţ 38 z nich 

disponují bezbariérovým charakterem. 
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4.4.4 Aktivity v oblasti veřejné dopravy 

Na území města Ostravy se na přepravních výkonech v rámci systému městské 

hromadné a příměstské dopravy největší měrou podílí Dopravní podnik Ostrava, a. s. 

Vozový park tohoto podniku zahrnuje tramvaje, autobusy a trolejbusy, přiĉemţ jiţ jedna 

třetina z celkového poĉtu těchto dopravních prostředků je bezbariérově uzpůsobena. 

V souĉasné době spoleĉnost připravuje nový projekt, který poĉítá s rozsáhlou renovací 

vozového parku. Jedná se jednak o nákup nových vozidel, jednak o rekonstrukci vozidel 

stávajících. (Pelechová e-mail z 16. 03. 2011) 

Město Ostrava poskytuje seniorům slevy na jízdné veřejnou dopravou, v některých 

případech jim dokonce poskytuje jízdné zdarma. Pro imobilní osoby, které nejsou schopny 

samostatně vyuţívat městkou hromadnou dopravu, je zajištěn alternativní speciální druh 

dopravy. „Alternativní dopravu zajišťuje nestatní nezisková organizace působící na území 

města, jejíž činnost je částečně hrazena z rozpočtu města Ostravy. Zavedením této služby 

se Ostrava od roku 1999 zařadila vedle Prahy, Brna, Olomouce, Pardubic, Zlína a Hradce 

Králové mezi města, kde jsou položeny základy dopravní obslužnosti pro všechny občany 

bez rozdílu,“ objasňuje významnost této sluţby Pelechová (e-mail z 16. 03. 2011). 

4.4.5 Aktivity v oblasti vzdělávání 

Seniorská veřejnost můţe v rámci celoţivotního vzdělávání vyuţít vzdělávacích 

kurzů celkem dvou univerzit, a to Vysoké školy Báňské – Technické univerzity v Ostravě 

a Ostravské univerzity v Ostravě. „Obě vysoké školy umožňují seniorům studium na 

Univerzitě třetího věku v rozmanitých oborech,“ podotýká Pelechová (e-mail 

z 16. 03. 2011). Lidé v důchodovém věku se pak mohou dále vzdělávat v kulturních 

a školských zařízeních ĉi v nestátních neziskových organizacích formou volnoĉasových 

aktivit. 

Např. na Ekonomické fakultě Vysoké školy Báňské – Technické univerzity je 

nabízeno zájemcům (převáţně) v důchodovém věku vzdělávání v rámci tzv. Univerzity 3. 

věku. Seniorská veřejnost se tak můţe zapojit do moderní formy seberealizace. Během 

tříletého studia získají posluchaĉi základní znalosti např. z oblasti ekonomie, práva, 

psychologie, zdravovědy, práce na poĉítaĉích ĉi Evropské unie. Zapojení se do studia má 

ovšem i další významné funkce, jedná se především o udrţení odborných i spoleĉenských 

kontaktů, udrţení a zlepšení intelektuální schopnosti, odstranění pocitu izolovanosti, 



84 

 

doplnění ĉi obnovení vědomostí, ale rovněţ příjemné rozptýlení. (Vysoká škola Báňská – 

Technická univerzita, 2010) 

4.4.6 Aktivity v oblasti volnočasových aktivit 

Město Ostrava se na svém území snaţí vybudovat prostředí a komunitu vstřícnou 

ke stáří tak, jak byla definována v aktuálním Národním programu přípravy na stárnutí. 

V rámci této snahy při pořizování územně plánovací dokumentace zohledňuje výsledky 

vyplývající z demografických výzkumů, a to zejména při výstavbě pobytových zařízení pro 

seniory a komunitních center, které organizují a zajišťují starším lidem flexibilní sluţby. 

Zejména pak ĉinnost klubů důchodců je ze strany městských obvodů města Ostravy 

finanĉně podporována, neboť se ukázalo, ţe o pořádané aktivity v těchto organizacích 

projevují senioři nemalý zájem. V klubech důchodců jsou pořádány mj. kulturní akce, 

které organizují buď samotní ĉlenové klubů, popř. se tyto akce konají v kulturních 

zařízeních města Ostravy. (Pelechová e-mail z 16. 03. 2011) 

Město Ostrava podporuje úĉast seniorů i na kulturních akcích jako jsou divadelní 

a filmová představení ĉi koncerty. Seniorům je totiţ poskytováno zlevněné vstupné. 

Zlevněné vstupné mohou senioři vyuţít rovněţ při návštěvě zoologické zahrady v Ostravě, 

při příleţitosti Dne seniorů je pak poskytováno seniorské veřejnosti vstup zcela zdarma. 

Pokud jde o památkovou péĉi, zde je v dlouhodobé perspektivě uplatňován 

poţadavek, aby provedení veřejných staveb umoţňovalo jejich bezproblémové vyuţití 

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,“ dodává Pelechová 

(e-mail z 16. 03. 2011). 
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„Stupeň úcty ke stáří udává stupeň ušlechtilosti  

a pravé ceny u všech národů a kultur.“ 

 (Ladislav Klíma) 

5 Závěr 

Je zřejmé, ţe se s procesem populaĉního stárnutí potýkají všechny vyspělé země, 

v Ĉeské republice se zaĉaly první varovné signály objevovat v 90. letech 20. století a od té 

doby se problematika populaĉního stárnutí stává předmětem mnoha ekonomických 

i sociálních analýz. V populaci totiţ neustále přibývá poĉet a podíl starých lidí, zároveň 

však přitom v důsledku klesající porodnosti postupně dochází k významné redukci dětské 

sloţky. Populaĉní vývoj tohoto charakteru s sebou přináší mnohé dopady, které se odráţí 

téměř ve všech oblastech ţivota spoleĉnosti. Jde např. o zdravotnictví, sociální péĉi, 

ţivotní úroveň seniorů, bytovou politiku, veřejnou dopravu ĉi moţnosti celoţivotní 

vzdělávání a smysluplného vyuţití volného ĉasu starými lidmi. Aspekty populaĉního 

stárnutí však vystupují na povrch např. i v kampaních politických stran ĉi v reklamách 

obecně. Ĉím dál ĉastěji se objevují televizní spoty ĉi tiskové reklamy zaměřené na starší 

lidi a seniory, ať uţ jsou to reklamy na kloubní preparáty, zubní protézy apod., z billboardů 

politických stran se pak na nás usmívají spokojené a šťastné tváře seniorů. Seniorská 

veřejnost se vzhledem k jejímu zvyšujícímu se poĉtu stává perspektivní cílovou skupinou. 

Nejsilnější názor, se kterým se v souĉasné době můţeme ĉasto setkat, je úsudek, ţe 

populaĉní stárnutí představuje zásadní civilizaĉní problém, který můţe v prvé řadě ohrozit 

fungování důchodových a zdravotních systémů. Na problémy souvisejícími s populaĉním 

stárnutím však také někdy bývá nazíráno tak, ţe hlavní příĉinou těchto problémů je nízký 

stupeň adaptace přítomného nastavení hospodářské a sociální politiky odlišnému 

populaĉnímu vývoji. Obecně se má za to, ţe preventivní opatření jsou levnější 

a efektivnější neţ následná opatření represivní. 

Na základě analýzy věkové struktury obyvatelstva jsem došla k závěru, ţe aĉ se 

proces populaĉního stárnutí v Moravskoslezském kraji v minulosti vyvíjel příznivěji neţ 

v Ĉeské republice, v souĉasné době dospěl do situace, která se od populaĉního stárnutí 

v Ĉeské republice téměř neliší. Domněnka o tom, ţe v Moravskoslezském kraji probíhá 

proces populaĉního stárnutí intenzivněji neţ v Ĉeské republice, se tudíţ nepotvrdila. 

Významnější problém Moravskoslezského kraje spoĉívá ve vysokém a přetrvávajícím 
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záporném migraĉním saldu, které nasvědĉuje, ţe přitaţlivost Moravskoslezského kraje 

z hlediska „místa pro ţivot“ je dlouhodobě velmi nepříznivá. I kdyţ se má všeobecně za to, 

ţe migraĉní trendy mohou proces populaĉního stárnutí ovlivnit pouze nepatrně, stěhování 

mladých lidí z Moravskoslezského kraje velmi přispívá k jeho zintenzivnění. Situace je 

o to horší, ţe podobné záporné saldo stěhování obyvatel bychom v ostatních krajích hledali 

jen těţko. 

Progresivně se zvyšující poĉet a podíl osob staršího věku v ĉeské populaci by měl 

být podmíněn adaptací produktů a sluţeb, které budou odpovídat potřebám a preferencím 

těchto osob. Přehlíţení ĉi dokonce ignorování důleţitých demografických změn by mohlo 

vést k neefektivním politikám a k nesenzitivním sluţbám. Proto byl zpracován tzv. 

Národní program přípravy na stárnutí na období let 2008 aţ 2012, který definuje základní 

principy a strategické priority, které by měly být uplatňovány při řešení problematiky 

populaĉního stárnutí. Program však překonává rámec administrativních kompetencí 

veřejné správy, tudíţ vyţaduje komplexní přístup při souĉinnosti vlády a samosprávy.  

Při hodnocení strategických rozvojových dokumentů Moravskoslezského kraje 

jsem se tudíţ zaměřila na to, zda a v jakých aspektech se zabývají problematikou 

populaĉního stárnutí. Zjistila jsem, ţe Moravskoslezský kraj se problematikou populaĉního 

stárnutí zaobírá zejména v oblasti zdravotnictví, sociální péĉe, bytové politiky, veřejné 

dopravy, celoţivotního vzdělávání a volnoĉasových aktivit seniorů.  

V těchto oblastech jsou poté přijímána různá opatření, kterými se Moravskoslezský 

kraj snaţí aktivně ĉelit důsledkům populaĉního stárnutí. Realizace aktivit zaměřených na 

jednotlivé aspekty populaĉního stárnutí však představuje pro územní rozpoĉet kraje 

znaĉnou ekonomickou zátěţ. Lze konstatovat, ţe největší ekonomickou zátěţ v podobě 

výdajů z územního rozpoĉtu představují výdaje do oblasti sociální péĉe. Tak např. výdaje 

Moravskoslezského v roce 2009 na peĉovatelskou sluţbu ĉinily více neţ 176 milionů 

korun, výdaje na denní stacionáře více neţ 91 milionů korun a výdaje na sluţby osobní 

asistence více neţ 40 milionů korun. Významnou roli pak rovněţ představují dotaĉní 

programy Moravskoslezského kraje v oblasti sociální péĉe. Jedná se např. o Program na 

podporu zvýšení kvality sociální sluţeb poskytovaných v Moravskoslezském kraji, na 

který kraj ze svého rozpoĉtu vyĉlenil ĉástku 5 milionů korun, ĉi Program rozvoje 

sociálních sluţeb v Moravskoslezském kraji, který kraj podpořil ĉástkou 4,5 milionů 

korun. 
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V závěru diplomové práce jsem se také zajímala o to, jaké aktivity v oblasti stárnutí 

obyvatelstva podnikají vybrané obce Moravskoslezského kraje (Havířov, Opava 

a Ostrava). Zjistila jsem, ţe na úrovni obcí problematika stárnutí obyvatelstva není řešena 

tak zevrubně, jak je řešena na úrovni kraje. I kdyţ jednotlivé obce zaĉínají vypracovávat 

seniorské analýzy, nelze zde zatím hovořit o komplexním přístupu. Nejvíce se stárnutím 

svého obyvatelstva zabývá Ostrava, Havířov a Opava se této problematice samostatně 

nevěnuje, i kdyţ urĉitá dílĉí opatření byla také přijata. Opava oznaĉila jako problém spíše 

odliv obyvatelstva neţ jeho stárnutí. 
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