
PODKLADY PRO NÁVRH SYSTÉMOVÉHO 
OPATŘENÍ V OBLASTI ZDRAVÉHO STÁRNUTÍ 
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VÝCHODISKA ANALÝZY 

MPSV realizuje s finanční podporou OP Zaměstnanost projekt 
„Implementace politiky stárnutí na krajskou úroveň“,  
č. CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_017/0006207. 
 návaznost na strategický dokument „Národní akční plán 

podporující pozitivní stárnutí pro období let 2013-2017“ 
(NAP).  

 účel Analýzy: přispět k plnění opatření stávajícího NAP  
v oblasti podpory zdravého životního stylu včetně prevence  



CÍLE ANALÝZY 

 

 zmapovat systémovou podporu prevence v oblasti 
zdravého životního stylu a zdravého stárnutí  a také v 
oblasti adaptability bydlení v ČR, Německu, Rakousku a 
Švédsku  
 

 prostřednictvím kvantitativního šetření identifikovat 
bariéry zdravého životního stylu seniorů v ČR 
 

 identifikovat zemi, ze které může ČR čerpat přístupy k 
systémovému řešení zdravého stárnutí na národní úrovni 

 



METODIKA VÝZKUMU 
KOMBINACE SEKUNDÁRNÍ ANALÝZY DAT A KVANTITATIVNÍHO (F2F) 
VÝZKUMU 
1. SEKUNDÁRNÍ ANALÝZA DAT 
 Teoretické ukotvení zdravého stárnutí a jeho definice 
 Komparativní analýza českého, německého, rakouského  

a švédského modelu podpory prevence v oblasti zdravého 
životního stylu a zdravého stárnutí  
(= systémového řešení podpory prevence, dobré praxe)  

 Zmapování dobré praxe a strategií v oblasti adaptability bydlení  
v rámci konceptu celoživotního domova 



KOMPARATIVNÍ ANALÝZA 

 Postup: systematická rešerše  

 Zdroje: databáze Web of Science, Google Scholar, Google 

 Dokumenty: strategie WHO, OECD, EU, dále národní strategie 
jednotlivých států, koncepce a plány, statistické údaje 

 Výzkumy: Již realizované výzkumy na dané téma 



METODIKA VÝZKUMU 
2. KVANTITATIVNÍ ŠETŘENÍ 

Cíl:    identifikace bariér zdravého životního stylu 
    v ČR u seniorské populace 

Termín sběru dat: červen až srpen 2020 

Metoda sběru dat: Dotazníkové šetření seniorů (F2F) 

Technika výběru: kvótní (pohlaví, věk 65–84, region,  
    velikost místa bydliště, vzdělání) 



Výběrový vzorek: 2 018 respondentů ve věku 65–84 let 
    (cca 142 respondentů / kraj) 



POPISNÉ CHARAKTERISTIKY VÝBĚROVÉHO 
VZORKU 

17 

14 

8 

4 

19 

17 

12 

8 

65–69 let 

70–74 let 

75–79 let 

80–84 let 

údaje jsou v procentech muž žena

Zdroj: INESAN (2020, N=2017)  

Pohlaví a věk respondentů 

32 

58 

8 
3 

údaje jsou v procentech 

5 a více osob

3–4 osoby 

2 osoby

1 osoba

Zdroj: INESAN (2020, N=2018) 

Počet osob v domácnosti 



METODIKA VÝZKUMU 
3. SYNTÉZA DAT  

Navržení konkrétních doporučení v oblasti podpory  

prevence a zdravého stárnutí v ČR a v oblasti adaptability  

bydlení v souvislosti s konceptem celoživotního domova  

pro podmínky ČR. 



ZDRAVÉ STÁRNUTÍ 



PROČ ZDRAVÉ STÁRNUTÍ?  

 demografické stárnutí populace 

 špatný zdravotní stav seniorů  riziko sociální izolace  

a chudoby 

 přetížení formálních i neformálních pečujících a sociálního  

a zdravotního systému 

 nedostatečná systémová řešení reagující na demografické 

stárnutí  



STRATEGIE WHO ZAMĚŘENÉ NA PODPORU 
ZDRAVÉHO STÁRNUTÍ  
4 hlavní dokumenty:  
 „Strategie a akční plán pro zdravé stárnutí v Evropě“  

(2012)  
 „Světová zpráva o stárnutí a zdraví“ (2015) 
 „Globální strategie a akční plán pro stárnutí a zdraví  

pro roky 2016–2020“ (2017) 
 „Decade of Healthy Ageing 2020–2030“ (2020)  



DEFINICE ZDRAVÉHO STÁRNUTÍ  
 
 

 
 
„Proces rozvoje a udržení funkčních schopností,  
které umožní starším lidem účastnit se aktivně  
a bez diskriminace společenského dění a radovat se 
z nezávislého a kvalitního života.“  
(WHO 2015)  
 
 



KOMPARACE 
STRATEGIÍ V OBLASTI 
ZDRAVÉHO STÁRNUTÍ 

V ČESKU,  
NĚMECKU,  
RAKOUSKU  
A ŠVÉDSKU 



ŠVÉDSKO   
 jeden z nejlepších systémů služeb pro seniory v Evropě 

 tzv. severský sociální model 

 služby a programy určené seniorům plánované a kontrolované lokálně 

 Ministerstvo zdravotnictví a sociálních věcí – podpora zdravého stárnutí řešena 

komplexně 

 Národní rada pro zdraví a dobré životní podmínky (Socialstyrelsen) 

 Státní ústav veřejného zdraví – monitoring zdravotního stavu populace 

 Národní akční plán kvalitní péče o seniory (2017)  

 financování prevence – silný sociální stát,  programy vycházejí z lokálních potřeb 



NĚMECKO  
 Spolkové zřízení země – víceúrovňové řešení prevence a podpory zdravého 

stárnutí (federální vláda, federální orgány, federální korporace) 
 Úroveň národní, ale decentralizovaná zodpovědnost v různých oblastech správy 

zaměřených na zdravé stárnutí, svěřená jednotlivým spolkovým zemím  
 Spolkové ministerstvo zdravotnictví, Spolkové ministerstvo pro rodinu, seniory, 

ženy a mládež 
 Strategické a legislativní dokumenty: Zákon o posílení zdraví a prevence (2015), 

Zprávy německé vlády o seniorech 
 Národní cíle v oblasti zdraví (Spolkové ministerstvo zdravotnictví) – 7. cíl zdravé 

stárnutí  
 Financování intervencí v oblasti podpory zdraví seniorů  
 Federální, spolková, lokální úroveň 



RAKOUSKO 
 víceúrovňové řešení prevence a podpory zdravého stárnutí 
 Strategické dokumenty: Zdravotní cíle Rakouska (2012), Rakouský 

federální plán pro seniory: Stárnutí a budoucnost (2012) 
 Federální ministerstvo sociálních věcí, zdraví, péče a ochrany 

spotřebitele 
 Rakouský národní institut veřejného zdraví (GÖG) – zastřešuje Fond 

Zdravé Rakousko (5 oblastí preventivních aktivit) 
 Financování aktivit a programů na podporu zdravého stárnutí: 
 Federální, spolková, lokální úroveň 
 Zdravotní pojištění 



ÚROVNĚ SYSTÉMOVÉHO ŘEŠENÍ ZDRAVÉHO 
STÁRNUTÍ 

národní (ministerstva), kraje (včetně Prahy), obce 

národní, ale decentralizovaná zodpovědnost v různých oblastech 
správy zaměřených na zdravé stárnutí, svěřená jednotlivým 
spolkovým zemím  

národní (ministerstva), regionální – regionální ministerstva, 
která se rovnoměrně účastní rozhodovacího procesu,  
lokální – lokální organizace zajišťující veřejnou péči 

národní legislativní rámec, ale politiky a strategie týkající se 
zdravého stárnutí jsou plánovány a implementovány obcemi 



ORGÁNY STÁTNÍ ZPRÁVY ZODPOVĚDNÉ ZA 
IMPLEMENTACI POLITIK ZDRAVÉHO STÁRNUTÍ 

Ministerstvo práce a sociálních věcí 
Ministerstvo zdravotnictví  
Rada vlády pro seniory a stárnutí populace 

Spolkové ministerstvo zdravotnictví 
Spolkové ministerstvo pro rodinu, seniory, ženy a mládež 

Federální ministerstvo sociálních věcí, zdraví, péče a ochrany 
spotřebitele 
Fond Zdravé Rakousko 

Ministerstvo zdravotnictví a sociálních věcí 
Národní rada pro zdraví a dobré životní podmínky 
(Socialstyrelsen) 



BARIÉRY 
ZDRAVÉHO 

ŽIVOTNÍHO STYLU 
OBYVATEL ČR 65+ 



BARIÉRY ZDRAVÉHO ŽIVOTNÍHO STYLU 
OBYVATEL ČR SENIORSKÉHO VĚKU 
Analýza dat získaných kvantitativním šetřením na vzorku 2018 
respondentů starších 65 let ve všech krajích ČR 
 

CELKEM 4 OBLASTI: 

Zdraví a životní styl 

Bezpečnost a úroveň bezbariérovosti bydlení 

Míra autonomie a mobility 

Sociální kontakty a zapojení do komunity 



ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍ STYL  1 

Zdroj: INESAN (2020, N =. 1986)  

Zdravotní stav respondentů 



Současné diagnózy u respondentů 
57 

26 

21 

24 

22 

32 

13 

11 

6 

6 

5 

4 

2 

3 

zvýšený krevní tlak

cukrovka

zrakové postižení

onemocnění srdce a cév

artróza

postižení kloubů nebo kostí, revmatismus

zažívací potíže

sluchové postižení

jiné

deprese, úzkosti

plicní onemocnění

nádorové onemocnění

duševní onemocnění

neurologické onemocnění údaje jsou v procentech 

18 % respondentů nevykazuje 
žádnou ze sledovaných diagnóz 

Zdroj: INESAN (2020, N=1652) 
Pozn.: údaje se vztahují k respondentům, kteří uvedli, že mají nějakou diagnózu (82 %) 

 



BEZPEČNOST A ÚROVEŇ BEZBARIÉROVOSTI BYDLENÍ 2 

2 

36 

22 

16 

10 

13 

údaje jsou v procentech 

4. a vyšší patro

3. patro

2. patro

1. patro

přízemí

suterén

Zdroj: INESAN (2020, N=2018)  

Patro, ve kterém respondent bydlí  

byt panelového 
domu 39%

rodinný dům 42%

byt činžovního 
domu 19%

Typ bydliště respondentů 

Zdroj: INESAN (2020, N=2018)  



Nebezpečná místa v obytném prostoru z hlediska možného pádu 
či úrazu 
 42 

38 
36 
28 
22 
16 
9 
7 
7 
7 
5 
3 
2 
1 
1 

sklep
schody ke vchodovým dveřím do domu

přístupová cesta k domu
koupelna

schody mimo obytný prostor
schody v obytném prostoru

balkon, lodžie
garáž

chodba mimo obytný prostor
WC

chodba v obytném prostoru
kuchyně

obývací pokoj
ložnice

jiné údaje jsou v procentech 

48 % respondentů 
považuje celý obytný prostor za bezpečný 

Zdroj: INESAN (2020, N=1057) 
Pozn.: údaje se vztahují k respondentům, kteří nepovažují obytný prostor za bezpečný (52 %) 



Pád v posledních 3 letech/zranění způsobená pádem 

26 

74 

údaje jsou v procentech 

neupadl/a

upadl/a
45 

13 

42 

údaje jsou v procentech 

ne

ano, trvalé

ano, krátkodobé

Zdroj: INESAN (2020, N=2018/529) 



MÍRA AUTONOMIE A MOBILITY 

Existence osoby pomáhající se 
zajišťováním chodu domácnosti 
(s osobními potřebami)  

3 

28 

72 

údaje jsou v procentech 

ne

ano 55 

31 

10 
4 

údaje jsou v procentech 

potřeba pomoci od jiné osoby

nutná častá pomoc od jiné osoby

nutná občasná pomoc od ostatních

nepotřebuje pomoc od ostatních

Charakteristika současného stavu 
respondentů (míra závislosti)  



Charakteristika pečujících osob / jiný příbuzný poskytující největší 
část péče  

53 

1 

34 

4 
5 2 

údaje jsou v procentech 

někdo jiný

sestra/bratr

vnučka/vnuk

snacha/zeť

manželka/manžel

neteř/synovec

dcera/syn

88 

54 

21 

9 

4 

5 

jiný příbuzný/á

jiný člen domácnosti

pracovník/nice sociální služby

sousedé

pracovník/nice domácí zdravotní
péče

jiná nepříbuzná osoba
údaje jsou v procentech 



Mobilita a četnost používání dopravních prostředků 
90 

70 

76 

75 

73 

71 

13 

52 

65 

53 

41 

41 

Znám osobu s automobilem, která mne v případě potřeby zaveze, kam
potřebuji.

Veřejnou dopravou se dostanu všude tam, kam potřebuji.

Na zastávku meziměstské dopravy se mohu snadno dopravit.

Zastávka hromadné dopravy je blízko mého bydliště.

Hromadná doprava jezdí dostatečně často.

Hromadná doprava v naší obci používá bezbariérové vozy.

Jsem držitelem průkazu osoby se zdravotním postižením TP, ZTP, ZTP/P

Znám osobu, která je ochotná mi v případě potřeby zapůjčit automobil.

V naší domácnosti máme k dispozici automobil.

Mám řidičský průkaz.

Mám svůj vlastní automobil.

Řídím automobil.

údaje jsou v procentech 
Zdroj: INESAN (2020, N=2018/1909/1967/1982/1867/1811/2018/2018/2018/2018/2018/2018) 



DOPORUČENÍ PRO ČR V OBLASTI ADAPTABILITY 
BYDLENÍ 
 Cíl: předejít tzv. architektonicky vytvářené závislosti a umožnit co 

nejvíce lidem setrvat v jejich domácím prostředí 

 vycházet z „Metodiky přístupného prostředí bytového fondu 
Celoživotní bydlení“ (2011) a metodiky „Bezbariérové užívání 
staveb“  

 zvýšit variabilitu stávajícího bytového fondu 

 vycházet z konceptu Design for all 

 pravidelně seznamovat veřejnost a rozhodující orgány  
s principy celoživotního domova a s konceptem Design for all 

 



SOCIÁLNÍ KONTAKTY A ZAPOJENÍ DO KOMUNITY 

 ¼ seniorů se nesetkává se svými příbuznými tak často, 
jak by si přáli  

 ¼ seniorů často pociťuje smutek a chybí jim sociální 
kontakt, či se cítí osaměle 

 72 % seniorů využívá informační technologie jako 
příležitost ke komunikaci 

4 



HLAVNÍ BARIÉRY ZDRAVÉHO ŽIVOTNÍHO STYLU 
OBYVATEL SENIORSKÉHO VĚKU V ČR  
Zdraví  

 Ve srovnání se zeměmi OECD o 2 litry alkoholu více/rok  

 Míra obezity v ČR nad evropským průměrem (OECD: Czech republic country health 

profile, 2017) 

Bezbariérovost 

 Rezervy v souvislosti s bezbariérovostí v obytných a veřejných prostorách (prahy, 

schody)  

 Nedostupná hromadná doprava (až 25 % respondentů)  

Sociální kontakty  

 Nedostatek sociálních kontaktů (25 % respondentů)  

 



RAKOUSKÁ 
INSPIRACE PRO ČR 



PROČ RAKOUSKO?  

 vysoké hodnocení spokojenosti se životem a kvality života 
 
 vhodná řešení podpory socializace seniorů – dobrovolnické 

aktivity, akce zaměřené na seniory – užívá až 81 % 
rakouských seniorů (Aktiv und Gesund Altern in Österreich, 2019) 

 
 historický background 



RAKOUSKÁ INSPIRACE PRO ČR 

 mainstreaming zdravého stárnutí (Rakouský federální plán pro 
seniory „Stárnutí a budoucnost“, 2012)  

 Podpora zdravého stárnutí musí existovat napříč všemi 
oblastmi politiky, zvláště pak politiky bydlení (koncept 
celoživotního bydlení, sociální bydlení), mediální politiky, 
sociální a zdravotní politiky  

 Stanovení indikátorů úspěšné implementace, pravidelné 
analýzy dopadu  



RAKOUSKÁ INSPIRACE PRO ČR 

 Podpora zvyšování povědomí o problematice stárnutí  
a podpoře zdravého stárnutí na veřejnosti  

 Podpora zapojování seniorů do procesů tvorby politik  
 Podpora vzniku státního rozpočtu pružně reagujícího  

na demografické stárnutí populace  
Více viz také “Mainstreaming věku jako strategie managementu 
populací se stárnoucí demografickou strukturou“ (2007) 



VYHODNOCENÍ  
A ZÁVĚRY 



NÁVRH OPATŘENÍ PRO PODPORU ZDRAVÉHO 
STÁRNUTÍ V ČR   
 Podpořit proaktivní přístup všech zainteresovaných stran  

(tj. obyvatelstvo, instituce, stát) a posílit spolupráci mezi zdravotním  
a sociálním sektorem 

 Politiky zaměřené na zdravé stárnutí by měly být v souladu 
s dlouhodobou péčí a s jasně definovanou institucionální podporou 
formálních i neformálních pečujících 

 Důsledné naplňování strategií a určení monitorovacích indikátorů 
(index aktivního stárnutí (AAi), střední délka prožitá ve zdraví, kvalita 
života seniorů dle WHO) 

 Zvýšení kompetencí samosprávných obcí a krajů v oblasti zdravého 
stárnutí 



NÁVRH PREVENTIVNÍCH AKTIVIT A INTERVENCÍ 
V OBLASTI ZDRAVÉHO STÁRNUTÍ PRO ČR  
 Podpora dlouhodobé péče v kontextu zdravého stárnutí 
 Posílení institucionální podpory formálních a neformálních pečujících 
 Propojení sociální a zdravotní péče 
 Integrace preventivní dlouhodobé péče a podpory zdravého stárnutí 
 Rozšíření možnosti dlouhodobé péče v domácím prostředí seniora 

prostřednictvím podpory vzniku a rozvoje multidisciplinárních týmů 
pečujících napříč institucemi 

 Přizpůsobení dlouhodobé péče individuálním potřebám seniora 
prostřednictvím multidisciplinárních týmů pečujících 



NÁVRH PREVENTIVNÍCH AKTIVIT A INTERVENCÍ 
V OBLASTI ZDRAVÉHO STÁRNUTÍ PRO ČR  
 Posílení prevence a podpory zdravého životního stylu 
 Pravidelná a efektivní spolupráce MPSV ČR a MZ ČR při návrhu  

a realizaci preventivních programů  
 Pravidelný monitoring zdravotního stavu populace v souvislosti se 

sociální a demografickou situací  
 Návaznost strategií a preventivních programů na krajskou  

a regionální situaci 
 Podpora fyzické aktivity tzv. fyzickou aktivitou na předpis  

(model Švédsko) 



ZÁVĚRY 

 podpora spolupráce MPSV, MZ a MMR při navrhování   

 strategií zaměřených na zdravé stárnutí 

 podpora preventivních programů nejen pro seniory, ale   

 také pro osoby v produktivním věku  

 zapojení seniorů do rozhodovacích procesů  

 podpora výstavby bezbariérových domů, bytů a okolí   

 bydliště 



Mgr. Petra Ponocná, Ph.D. 
petra.ponocna@inesan.eu 
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