
 

 

Proč jsou významné včasné úpravy bydlení seniorů se sníženou soběstačností? (zpráva 

z terénního šetření v rámci projektu Jsem tady ještě doma? Diakonie ČCE, 2015) 

Data zpracovala a článek napsala Olga Starostová, olga.starostova@diakonie.cz, Institut 

důstojného stárnutí Diakonie ČCE 

O bydlení seniorů bylo realizováno v posledních letech řada výzkumů. Také Diakonie ČCE v roce 2009 

mapovala a zpracovala publikaci Bydlení seniorů z hlediska bezpečí a mobility. V Brně byl v roce 

2013 realizován výzkum zaměřený na Bytovou situaci a prevenci bydlení brněnské populace 65+let. 

Vždy se jednalo o názory samotných seniorů a analýzu podmínek bydlení vedoucí ke statistickému 

přehledu. 

V kvalitativním šetření, které realizovala Diakonie ČCE v rámci projektu „Jsem tady ještě doma?“ v 

letošním roce, jsme se zaměřili na pohled nejen samotných seniorů – obyvatel bytů a domků (nikoliv 

uživatelů rezidenčních služeb), ale také těch, kteří jim pomáhají. Otázka bydlení seniorů se dotýká 

nejen samotných seniorů, ale také všechny, kteří je podporují a pomáhají jim, ať jako profesionálové  

nebo osoby blízké. Zajímala nás především zkušenost s přeměnou bydlení ve chvíli či v čase, kdy se 

starý člověk stává méně pohyblivým a soběstačným. Zaměřili jsme se na možnosti úprav a podpory 

odborné i laické, tedy i jakéhosi poradenství. 

V rámci současné situace s ohledem na demografické ukazatele, které nám předpovídají dlouhý život, 

je pravděpodobné dožít se vysokého věku a stát se křehkým a ne zcela soběstačným člověkem. 

S touto skutečností je třeba počítat, a to jak na úrovni politické a obecní podpory, tak i individuálního 

plánování. A zde, jak výzkumy a šetření ukazují, je před námi ještě mnoho práce. 

Ve výstupech šetření realizovaného v loňském roce (Kvalita života českých seniorů v roce 2014) se 

uvádí, že volný čas tráví ve svém bytě či domácnosti 82 % seniorů (v tomto případě definovaných jako  

60+). Toto číslo se s narůstajícím věkem ještě zvyšuje. Kvalita bydlení se tak stává jedním z hlavních 

předpokladů pro pozitivní a zdravé stárnutí seniorů. Tím spíše s ohledem na skutečnost, že většina 

seniorů (opět ve výzkumech vychází kolem 80 %) si přeje setrvat ve svém bytě či ve svém přirozeném 

prostředí a že trendem sociálních a zdravotních služeb je maximálně toto přání podpořit.  Bydlení 

seniorů se tedy stává jedním z klíčových témat politiky stárnutí. 

S ohledem na stálou diskusi o individuálním přístupu služeb je nabíledni, že bydlení a jeho vybavenost 

předurčuje do značné míry možnost seniorů setrvat doma, ať již s pomocí formální či neformální 

péče, což prokázalo i naše šetření. Připravenost bydlení na sníženou soběstačnost a sníženou 

pohyblivost je velice důležitá. A to nejen pro samotného seniora, ale samozřejmě pro všechny, kteří 

mu pomáhají. Neupravená koupelna je veliká dřina zejména pro toho, kdo koupe, a veliké ohrožení 

pro koupajícího se. 

Co tedy ještě víme z předchozích výzkumů? Senioři nejčastěji bydlí v malých a menších obcích, často 

ve vlastních bytech a domcích a nepočítají s tím, že by své bydlení vyměnili za jiné ani v případě 

zhoršení své soběstačnosti a pohyblivosti. Také je známo, že Češi obecně se neradi stěhují a ani 

senioři nejsou výjimkou. Senioři uvádějí nejčastěji jako volnočasovou aktivitu zahrádkaření, která 

významně pomáhá k udržení dobrého fyzického i psychického stavu a současně vztah k místu ještě 

umocňuje. 

Když ovšem přijde situace, kdy se zdraví zhorší a někdy se ze dne na den významně sníží soběstačnost 

v každodenních úkonech, výše uvedené charakteristiky se stávají problémy: dům a byt je často příliš 

velký (a také drahý), příbuzní a blízcí nejsou vždy nablízku. Pro seniory žijící samostatně je to často 

velmi závažná situace a jejich zdravotní stav jim neumožňuje ji řešit. V malých obcích jsou navíc 
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služby hůře dostupné – pokud zde vůbec jsou. Navíc se ocitáme stále v prostředí, kdy okolo 80 % 

seniorů nevyužívá možné sociální služby, a to z důvodů finančních či z nedostatečné informovanosti. 

Pak nastoupí aktivní a funkční sousedská či rodinná výpomoc, která nemusí být dostatečná. Přesto se 

uvádí, že o 80 % seniorů potřebujících podporu a péči se starají jejich blízcí a jen 20 % seniorů využívá  

sociální služby, které i tak často nestačí reagovat na poptávku a nemají volnou kapacitu, aby 

v případě potřeby začaly poskytovat servis třeba již druhý den.   

Výstupy šetření: nejprve pohled zvenku 

Byt či domek má svůj externí prostor, jakým je především vstup. Ten je významný pro možný kontakt 

s prostředím mimo domov. Pokud jsou zde bariéry, které nejsou snadno řešitelné, může být vstup za 

pár let zcela nevyhovující. Poschodí se stává strážcem pohybu po domě či z domu ven. Pokud chybí 

výtah, je možné, že se z bytu dostane jeho obyvatel jen párkrát v roce, a to ještě s nosítky záchranné 

služby či s pomocí městské policie.  

Hovoří se o bariérách stavebních, které způsobují fyzickou i sociální izolaci. Například v Brně, a to jistě 

nebude výjimka, žije velké množství seniorů ve vyšších patrech domů bez výtahu (v případě 

uvedeného výzkumu to bylo téměř 40 % respondentů) a téměř 68 % respondentů seniorů uvedlo, že 

po cestě ze svého bytu musí sejít nebo vyjít schody. Jak ukazuje naše šetření, ani tento fakt nic 

nemění na malé ochotě a nedostatku zájmu seniorů měnit své bydlení a zvažovat výměnu takového 

bytu, a to včas a koncepčně, dokud ještě stačí síly. Ani domy s pečovatelskou služnou, stavěné pro 

zdravé seniory, nejsou bezbariérové, a tak nepřekvapí výtah v mezipatře a koupelny plné van namísto 

sprchových koutů. 

Společenská připravenost a vysoká míra osobní zodpovědnosti jsou pro řešení bytové situace 

seniorů zásadní. Zatím není připravena ani nabídka alternativního bydlení, ta je ve svých počátcích a 

ve fázi ověřování. Senioři si zvykají na myšlenku, že budou žít často významně déle než jejich rodiče a 

stále tomu nemohou uvěřit. Pokud se objeví nějaké pochybnosti, jak dál, jsou odsunuty 

bagatelizováním: „Mě se to netýká. Kdo ví, jak tu ještě budu dlouho.“  

Zde je významný prostor pro poradenství. Konec konců i Národní akční plán podporující pozitivní 

stárnutí pro období let 2013 až 2017 MPSV shledává jako klíčovou práci s informacemi a individuální 

podporou: „základním typem služby je poradenství, které musí být dostupné a kvalitní“. Vezmeme-

li v úvahu, že významným důvodem pro nevyužití služeb, jak výzkumy opakovaně sdělují, je 

neinformovanost či neznalost, pak podpora a systémové ukotvení poradenství je na místě. Jistě by 

mělo být blízko těm, kteří je potřebují, nejlépe přímo v jejich přirozeném prostředí.  

Pro nejohroženější skupinu obyvatelstva, seniory a zejména seniorky nad 80 let, křehké a žijící 

samostatně, chybí terénní poradenství. Jak prokazují zkušenosti profesionálních pečovatelů, získání 

jakéhokoliv příspěvku je pro tyto lidi bez pomoci profesionála nemožné. 

Potvrzuje se, že je dobré ještě vlastní vůlí rozhodnout o změně svého prostředí, ev. výměně či 

stavební úpravě bytu či domu. Byt v mezipatře či v domě bez výtahu se může stát malým vězením, 

jehož řešením je přesun obyvatele do pobytového zařízení. Ovšem více jak 80 % seniorů si přeje 

zůstat doma, což bez menších či větších úprav téměř není možné. Stále se objevují argumenty „ale 

počkám, třeba mě to nepotká“. Ovšem pokud potká, často je pozdě řešit komplikovanější přestavby 

bez pomoci rodinných příslušníků.  Jejich spoluúčast, někdy i finanční, je v takovém případě klíčová. 

Lidé se sníženou pohyblivostí, křehcí senioři, ti všichni špatně snášejí stavební úpravy a přestavby, je 

to narušení jejich přirozeného prostředí a denních rytmů domova na několik týdnů, někdy i měsíců. 



 

 

Pro seniora představuje přestavba často velkou fyzickou a duševní zátěž, což je opět argument pro 

včasnou realizaci potřebných úprav.  

Úpravy bydlení se v žádném případě netýkají pouze osoby, které se soběstačnost snížila, ale také 

těch, kteří jí pomáhají. Zejména při hygieně a podpoře pohybu se vyváří prostředí, které vyhovuje jak 

péči, tak bezpečnému fungování všech, kteří tam docházejí či bydlí. Opět je patrné, jak významná je 

kvalita bydlení pro setrvání seniorů v přirozeném prostředí domova. 

Dle zkušenosti respondentů je dobrou možností v případě nevyhovujícího bytu či domku obecní 

bezbariérové bydlení: malometrážní byty, které umožní bezpečně žít s flexibilní mírou podpory služeb 

profesionálů či rodinných pečujících (lze ji kombinovat a dle potřeby měnit) poměrně nezávisle, aniž 

by nevhodné prostředí bylo hlavním důvodem k přesunu. Senior či seniorka mohou setrvávat ve 

svém přirozeném prostředí, a to jednak se svými věcmi a také v komunitě, kde jsou zvyklí a která je 

zná. 

Obvykle to začne prevencí pádu 

První příznaky ztráty soběstačnosti často souvisejí s pády a jejich prevencí. Pády představují hrozbu a 

mnohdy jsou argumentem, proč člověk ve svém domově nemůže nadále zůstávat sám bez asistence 

pečujícího. Samozřejmě, vyvíjí se mnoho monitorovacích technologií včetně využití tísňového volání, 

které zahrnuje i mapování pohybu po místnosti. Nejjednodušším a nejdostupnějším vybavením jsou 

madla využitá v rámci vnitřního obývaného prostoru. Dochází často k vytvoření podpůrné trajektorie, 

kdy je vždy o co se opřít či čeho se přidržet. Takto vybavený domov není nikdy zcela zabezpečen proti 

pádu. Konec konců pády se dějí i v rezidenčních službách. Důležité je, aby v případě potřeby přišla 

pomoc: návštěva pečovatelky, příliš nevyužívané a někde neznámé tísňové volání, výpomoc souseda 

či pravidelné každodenní návštěvy rodiny. Prostorem, kde se odehrává mnoho úrazů, je koupelna a 

toaleta, proto jsou také asi prvními místy, která jsou opatřena madly a kterým je věnováno tolik 

pozornosti.  

Nejdůležitější je koupelna 

Z rozhovorů s osobami se sníženou pohyblivostí a s jejich blízkými, kteří o ně pečují, jednoznačně 

vyplývá, že významné místo je koupelna a toaleta, protože tyto prostory jsou základem pro udržování 

osobní hygieny a umožňují osobám nadále kvalitní a důstojný život. Jedná se nejen o madla u 

umyvadla a vany či ve sprše, ale také o zasouvací dveře v dostatečné šíři, sprchový kout bez vaničky – 

jen spádovaný s odtokem, bez stěn, pouze se závěsy.  Důležitý je sedák ve sprše či do vany (u vany též 

může napomoci zvedák), toaletní křeslo u nechodících osob. U řady těchto pomůcek lze ve spolupráci 

s praktickým lékařem, neurologem či ortopedem požádat o příspěvek pojišťovnu. I když to není vždy 

zrovna jednoduché, neboť neexistují jednotná a jasná pravidla a procesy jejich přidělování. Získání 

informací, o jakou pomůcku a kde požádat, také není samozřejmostí, jak by se dalo předpokládat. 

Kuchyň 

O prostory na přípravu jídla není u lidí se sníženou soběstačností a jejich blízkých obvykle velký zájem. 

Vysvětlení není složité: často sami nevaří, jídlo odebírají od pečovatelské služby či ho donášejí 

příbuzní, není tedy třeba zásadních změn. 

 Přesto je dobré plynový sporák nahradit malým elektrickým a opařit ho spínačem, který včas, pokud 

se zapomene, vypne přívod elektrického proudu. Umístění ledničky i trouby je výhodné ve výši 

kuchyňské linky, protože ohýbání bývá častým problémem, který omezuje užitnost. 

Místo pro odpočinek – místo, kde jsem doma 



 

 

Odpočinek je přirozenou součástí domácího prostředí, což u osob se sníženou soběstačností a 

křehkých seniorů platí ještě více. Vybudování přístupného a bezpečného místa pro spánek a relaxaci 

je velmi důležité.  Nejde jen o vhodnou matraci či polohovací lůžko, které je opět možné pořídit 

s pomocí pojišťovny. Snadná dosažitelnost potřebných věcí (léky, světlo, knihy, telefon) je velkou 

podporou, stejně jako možnost samostatně z lůžka vstát v rámci důmyslného systému podpěr, madel 

a dobře rozestavěného nábytku bez vyčnívajících rohů. 

Kompenzační pomůcky  

Jak už bylo zmíněno, pojišťovny přispívají na řadu kompenzačních pomůcek, které významně 

podporují a ulehčují péči v domácnostech. Systém je celkem dobře připraven.  Jeho praktická 

podoba už taková není. Přístupnost příspěvku není vždy a ve všech regionech ČR stejná. Osoby 

blízké či samotní žadatelé hovoří „o pátrání“ po možnostech příspěvku a často se o nich dozvědí 

náhodou. 

Informace o příspěvcích nejsou pečujícím či samotným potřebným otevřeně a srozumitelně 

dostupné. Opět se potvrzuje, jak velmi užitečné by bylo poradenství a jasná pravidla pro přidělování 

příspěvků. Dle názoru dotazovaných se informace často „tutlají“, objevuje se neochota na straně 

lékařů i zástupců pojišťoven. V takovém prostředí není překvapivé, když se praktický lékař zeptá 

neformálního pečujícího: „A kdo vám to poradil, abyste mi o to řekla?“  Bohužel dochází i 

k ponižování žadatele či jeho blízkých. Například: „To by chtěl každý, aby mu pojišťovna hradila 

zdravotní pojištění“, zkušenost pečujícího pracujícího jako OSVČ. 

Při žádostech o příspěvky jsou významní rodinní pečující anebo pomáhají též profesionální pracovníci 

terénních služeb, a to zejména seniorům či rodinám osob se sníženou soběstačností. Pomoc při 

žádosti o pomůcku či příspěvek je často nutná, jedná se o opakované návštěvy institucí, lékařů, 

vyplnění formulářů atd., což řada žadatelů seniorů není schopna samostatně a bez pomoci 

zvládnout. Lze tedy usuzovat, že fungování systému by napomohlo nejen terénní poradenství, ale též 

konkrétní pomoc při podávání žádosti. To se týká zejména osamělých křehkých seniorů se sníženou 

pohyblivostí. 

Půjčovny pomůcek 

Ne vždy je předepsána pomůcka, která žadateli vyhovuje. Ne vždy je žádost vyřízena tak rychle, jak je 

potřeba. Z těchto důvodů mají pečující i samotní senioři dobré zkušenosti s využitím nabídky 

půjčoven kompenzačních pomůcek, které pomáhají překlenout dobu čekání. Navíc si žadatel o 

pomůcku ověří, zda mu daný typ vyhovuje.  Nezřídka se stává, že je předepsáno něco, co se 

nediskutuje s budoucím uživatelem a není to vyhovující. Opět zde není dostatečná informovanost o 

půjčovnách a jejich využití. 

Pro ověření příjemnosti a užitnosti možných pomůcek a úprav se budují také ukázkové byty (např. v 

Poličce), kde si žadatelé a jejich blízcí mohou prakticky ověřit doporučení společně s pomůckami v 

praxi. Taková místa by mohla být součástí již zmíněného poradenství. 

„To jste viděli ve filmu, že se děti starají o své rodiče?“ 

Ta věta má ještě pokračování: „Tak proč ji nedáš do domova?“ „Nechce ani ona a ani já.“  

Jak už jsem zmínila, čtyři pětiny potřebných seniorů jsou podporovány svými blízkými, nejčastěji 

partnerkami – partnery a dcerami (pečujícími v rodině jsou nejčastěji ženy). Nevyhovující bydlení, 

jehož úprava je fyzicky i finančně náročná, je pro ženu, která současně pečuje, velký úkol. Navíc 

v prostředí, kde panuje nedůvěra v sociální služby: „to až to nepůjde“ či „až nebudu moci“. Možná je 



 

 

v tom kromě nedůvěry i stopa jakéhosi osobního selhání a nezvládnutí, kdyby bylo třeba ještě 

profesionální pečovatelské služby. Ženy v České republice už řadu desetiletí zvládají být plně 

zaměstnané a plnit mnoho rolí pracovních i rodinných. Pro současný systém péče jsou 

nepostradatelné: kam by se podělo oněch 80 % seniorů, kteří jsou v péči rodiny. Na druhou stranu 

systém není dostatečně podpůrný, je více podezíravý a skrývající než vstřícný. Nelze se divit, že 

neformální pečující mají pocit jakési výjimečnosti podpořené neoceněním a psychickým a často i 

fyzickým vyčerpáním, které ohrožuje vlastní zdraví a rodinu. Jako neformální platforma pro sdílení 

zkušeností s péčí o osobu blízkou fungují svépomocné skupiny, které jsou jednak tržištěm nápadů a 

rad, jak se dobře starat, a současně umožňují sdílet životní situaci: „nejsem v tom sama“. 

Zase se vracíme k nastavení funkčního terénního poradenství, zvýšení důvěry v podpůrnou roli služeb 

a celkové posílení jejich kredibility. Skoro se zdá, že služby využívá jen ten, kdo už nemá jinou 

možnost. Nikoliv ten, kdo chce být nezávislejší ve své snížené soběstačnosti. Vždyť většina seniorů 

bydlí sama nebo se svým partnerem, nikoliv s rodinou, tj. se svými dětmi či příbuznými. Pečující dcery 

a ostatní blízcí docházejí podporovat a pečovat do prostředí, které je-li dobře připravené na bydlení 

seniora se sníženou soběstačností, výrazně oddaluje potřebu rezidenční služby a podporuje 

schopnost kvalitně pokračovat v podpoře a péči těch, kteří ji poskytují. 

Senioři trpící demencí 

Senioři desorientovaní, zmatení či ztrácející se. Přesto i oni chtějí žít ve svém prostředí a neopouštět 

domov. Přesto i o ně se jejich blízcí často dlouhodobě starají. Zahraniční trendy s využitím aktuálních 

možností informačních technologií jsou nakloněny podpoře seniora s demencí v domácím prostředí.  

Potřeby seniorů s demencí jsou dosti specifické a potřebují podrobnější samostatné zpracování. 

Závěr 

Přestavění a úprava bytu či domku, tak aby prostředí bylo podporující pro osoby se sníženou 

soběstačností i jejich blízké pečující, je náročná. Lépe je volit cestu postupných změn než jednorázové 

úpravy, samozřejmě pokud je to možné. Postupné úpravy tolik nezatíží běžný život, a také jsou méně 

finančně náročné. Navíc je možné postupně si ověřit a naplánovat další vhodné úpravy. Ty jsou nutné 

zejména v případech, kdy senioři, o které je pečováno, bydlí ve své domácnosti sami nebo 

s partnerem také v seniorském věku. A těchto případů je většina. 

Celospolečensky se ocitáme v situaci, kdy jsme zaskočeni počtem křehkých seniorů a osob se 

sníženou soběstačností, kteří potřebují pomoc a podporu a přejí si setrvat ve svém přirozeném 

prostředí. V praxi se příliš neprojevuje dostatečná reflexe a opatření na úrovni osobní zodpovědnosti 

i politického nastavení. 

Velkou podporou by jistě byla možnost malometrážních bezbariérových bytů pro seniory, které by 

mohly být upravitelné dle aktuálních potřeb (single, double). Byty mohou mít podobu sdíleného 

bydlení v bytě, komunitního domu či cohousingu. To už je na rozhodnutí každého zájemce, zda chce 

bydlet v pospolitosti s možnou vzájemnou výpomocí anebo individuálně a objednávat si služby. 

Stávající domy s pečovatelskou službou jsou obvykle nevhodné, neboť byly zamýšleny jako bydlení 

pro soběstačné seniory, nejsou tedy bezbariérové. 

Významná a potřebná je pomoc a poradenství při žádostech o kompenzační pomůcky či příspěvky na 

úpravu bydlení, aby systém i v reálné podobě měl zamýšlený podpůrný efekt. V současné době 

poradenskou a podpůrnou kompetenci nemá v rámci sociálních služeb jasně nikdo stanovenou.  Pro 

samotného žadatele se sníženou soběstačností je podání žádosti a vyhledání příslušné, nejen 

kompetentní, ale i ochotné osoby situace často k nezvládnutí (pozn. v terénu se objevují významné 



 

 

lokální rozdíly) a rodinní pečovatelé by si v tomto ohledu zasloužili větší pomoc a podporu, vždyť více 

jak 80 % seniorů je právě v jejich péči.   

 

Pozn. Šetření k projektu Jsem tady ještě doma? zaměřeného na úpravy bydlení seniorů bylo 

realizováno formou skupinových i individuálních rozhovorů v rámci celé České republiky. Zúčastnilo 

se celkem 30 osob.  Všem patří poděkování za ochotu, čas a podněty! Výstupem projektu je také 

příručka, kterou lze nalézt na: http://www.dustojnestarnuti.cz/projekty/projekt-jsem-tady-jeste-

doma/  
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