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Demografické aspekty ve 

strategickém plánování sídel

English summary

Hlavním cílem této práce je příprava možných doporučení pro strategické

plánování sídel, zejména hl. m. Prahy, vedoucích ke zmírnění dopadu

demografických změn. Teoretickou podporu pro vznik vlastních doporučení

poskytuje analýza demografického vývoje Prahy a komparativní analýza

strategických plánů pěti vybraných evropských měst. Z teoretické části

vyplynulo mj zjištění, že probíhající demografické změny generují potřebu

investic do opatření, která budou mít vliv na snížení nežádoucích důsledků

demografického stárnutí. Vybraná evropská města k řešení této problematiky

přistupují odlišnými způsoby, což poskytuje inspiraci a podporu pro formulaci

nových opatření pro prostředí českých měst. Tato práce formuluje celkem 30

doporučených opatření, zpracovaných formou karet, která mohou napomoci

zvýšit připravenost měst na probíhající demografické změny a snížit

nežádoucí důsledky demografického stárnutí.

The main goal of the thesis is to prepare recommendations for city planning,

especially for Prague, leading to the mitigation of the impact of demographic

changes. Theoretical support for the creation of the recommendations is

provided by a demographic development analysis of Prague and

a comparative analysis of the strategic plans of five selected European cities.

The theoretical part has shown, among other things, that the ongoing

demographic changes generate the need for investment in measures that will

help reduce the negative effects of demographic ageing. The selected

European cities approach this issue in different ways, which provides

inspiration and support for the creation of new measures for the environment

of Czech cities. The thesis formulates 30 cards of recommendations, which

can help increase the preparedness of cities for the ongoing demographic

changes and reduce the negative impacts of demographic ageing.

Demografická analýza

Komparativní analýza 

Návrh doporučení

• Geografická poloha

• Velikost populace města

• Naděje dožití při narození

• Index ekonomického zatížení a index stáří

• Index kvality života a index obyvatelnosti

• Dostupnost strategických dokumentů

Název a číslo opatření 

Podpora zdravotní gramotnosti v každém věku / Chyba! Nenalezen zdroj odkazů. 

Druh opatření 

Preventivní – vzdělávání, zdravý životní styl, aktivní stárnutí 

Specifikace opatření 

Preventivní opatření, které cílí na zdravotní gramotnost osob v každém věku. 

Série vzdělávacích seminářů a workshopů na téma zdraví, které zvyšuje schopnost 

přistupovat k informacím souvisejících se zdravím, chápat je, hodnotit je a jednat 

podle těchto informací, tak aby bylo možné činit správná zdravotní rozhodnutí 

v kontextu každodenního života. 

Semináře jsou poskytovány v několika variantách tak, aby byly vhodné pro 

specifické věkové skupiny obyvatel:  

a) pro žáky základních škol, 

b) studenty středních školy, 

c) dospělé pracující osoby, 

d) seniory. 

Náplní jsou témata zdravého životního stylu, rozhodování v každodenním životě 

v kontextu zdraví, informace o správně výživě a životosprávě, vliv sportu na zdraví 

a informace o civilizačních chorobách. 

Zdůvodnění opatření 

Neznalost důsledků špatného přístupu ke zdraví a nezdravý životní styl je 

v postkomunistických zemích stále závažným problémem, i když začíná být na dobré 

cestě ke zlepšení. Aby se lidé mohli dožívat delšího zdravého věku, je nezbytné začít 

se zdravotní gramotností již v útlém věku.  

Spousta lidí si stále neuvědomuje důsledky svých každodenních rozhodnutí na 

své zdraví ať už se jedná o kouření, nezdravou a nevyváženou stravu nebo absenci 

pohybových aktivit. Je proto potřeba na tyto nedostatky poukázat a poskytnout 

stěžejní informace všem obyvatelům.  

Význam opatření (0 – nevýznamné, 1 – podpůrné, 2 – podstatné, 3 – klíčové) 

 1 – podpůrné 

Uskutečnitelnost opatření (0 – nenáročná, 1 – mírně náročná, 2 – náročná, 3 – 

velmi náročná)  

 1 – mírně náročná 

Provazby na existující projekty, praxi nebo strategické dokumenty  

Zdraví 2020 – Národní strategie ochrany a podpory zdraví a prevence nemocí: 

a) Zdraví 2020 ČR – AP č. 02: Správná výživa a stravovací návyky populace 

b) Zdraví 2020 ČR – AP č. 04: Omezování zdravotně rizikového chování 

Kritéria výběru evropských měst 

pro srovnání

Milán, Barcelona, Stockholm, Mnichov

a Vídeň

Abstrakt

Název a číslo opatření 
Podpora zdravého stravování / Chyba! Nenalezen zdroj odkazů. Druh opatření 

Preventivní – zdravý životní styl, soběstačnost  
Specifikace opatření 
Preventivní opatření, které cílí na podporu zdravého životního stylu a zdravé délky 
života. 

Podpora dovozu zdravých jídel seniorům ke dveřím jejich domovů. Toto opatření 
spolupracuje s již existujícími rozvozy zdravých jídel převážně určených pro 
sportovce, které denní menu upravují vhodným způsobem potřebám a požadavkům 
starších osob.  

Zaměřují se zejména na důležité živiny a minerály, které jsou v pokročilejším věku 
pro tělo důležité a poskytují i vhodné varianty pro soby trpící cukrovkou i jinými 
chorobami. Každé jídlo je vyvážené, pestré a bohaté na potřebné živiny.  Pro seniory jsou tyto služby poskytovány za zvýhodněnou cenou, a navíc z části 
dotovány městem. 

Zdůvodnění opatření 
Správná výživa je neodmyslitelně spjata se zdravým životním stylem, který je pro 
zdraví (nejen) starších osob stěžejní. Města by se proto měla snažit co nejvíce své 
obyvatele ve zdravém stravování podporovat. 

Opatření Jezme zdravě je jeden z možných kroků, jak města mohou přispět ke 
zdravé délce života starších osob, které nemají dostatek finančních 
prostředků/znalostí/schopností/možností k tomu, aby si mohli tuto formu stravování 
obstarat sami. Zároveň dovoz zdravého jídla až ke dveřím domovů napomůže 
soběstačnosti seniorů se sníženou mobilitou. 
Význam opatření (0 – nevýznamné, 1 – podpůrné, 2 – podstatné, 3 – klíčové) 
1 – podpůrné 

Uskutečnitelnost opatření (0 – nenáročná, 1 – mírně náročná, 2 – náročná, 3 – 

velmi náročná)  
1 – mírně náročná 

Provazby na existující projekty, praxi nebo strategické dokumenty  
Zdraví 2020 – Národní strategie ochrany a podpory zdraví a prevence nemocí: Zdraví 
2020 ČR – AP č. 02: Správná výživa a stravovací návyky populace Strategie bezpečnosti potravin a výživy 2014–2020  

Národní akční plán podporující pozitivní stárnutí 
 

Název a číslo opatření 
Nesnězeno pro seniory / Chyba! Nenalezen zdroj odkazů. Druh opatření 

Aktivní – udržitelnost, vzájemná pomoc 
Specifikace opatření 
Aktivní opatření, které cílí na podporu výživy seniorů a udržitelnost potravin. 

Toto patření spolupracuje s již existující mobilní aplikací „Nesnězeno“, která 

podporuje záchranu nesnězeného jídla z restaurací za zvýhodněnou cenu. Nensězeno 

pro seniory je upravená forma, která je přívětivější pro seniory a podporuje zdravou 

výživu. 

Seniorům jsou za zvýhodněnou cenu zajištována hotová jídla, prostřednictvím 

registru seniorů pro jednotlivé restaurace. Vždy po skončení vydávání jídel z kuchyně, 

mohou zaregistrování senioři do stravovacího zařízení přijít a odnést si jídlo, které se 

ten den nevydalo a zařízení by ho vyhodilo. 
Tímto opatřením se tak předchází plýtváním s jídlem, a navíc napomáhá zajistit 

teplé jídlo pro seniory, kteří z důvodů zhoršené mobility či nedostatečných finančních 

prostředků často svou výživu podceňují a nevěnují jí příliš pozornosti.  Zdůvodnění opatření 
Snížení plýtvání potravin v pohostinství je velmi důležitým krokem pro globální 

udržitelnost a prosperitu.  

Zároveň je správná výživa neodmyslitelně spjata se zdravým životním stylem, 

který je pro zdraví (nejen) starších osob stěžejní.  
Je potřeba propojit tyto dvě strany nalézt vhodné řešení plýtvání jídlem a špatné 

výživy obyvatel. V tomto kontextu je tedy opatření Nesnězeno pro seniory podstatné 

a pro udržitelnost města žádoucí. 
Význam opatření (0 – nevýznamné, 1 – podpůrné, 2 – podstatné, 3 – klíčové) 

2 – podstatné 

Uskutečnitelnost opatření (0 – nenáročná, 1 – mírně náročná, 2 – náročná, 3 – 

velmi náročná)  
1 – mírně náročná 

Provazby na existující projekty, praxi nebo strategické dokumenty  
Nesnězeno 

Zdraví 2020 – Národní strategie ochrany a podpory zdraví a prevence nemocí: Zdraví 

2020 ČR – AP č. 02: Správná výživa a stravovací návyky populace Strategie bezpečnosti potravin a výživy 2014-2020 Program předcházení vzniku odpadů ČR 

Význam opatření (0 – nevýznamné, 1 – podpůrné, 2 – podstatné, 

3 – klíčové)

3 – klíčové

Uskutečnitelnost opatření (0 – nenáročná, 1 – mírně náročná, 

2 – náročná, 3 – velmi náročná) 

1 – mírně náročná

Provazby na existující strategické dokumenty, metodiky, 

legislativu atd. 

Koncepce bydlení České republiky do roku 2020

Koncepcebytovépolitikyhl. m. Prahy prorok 2004a navazujícíobdobí

Národní akční plán podporující pozitivní stárnutí

Strategie přípravy na stárnutí společnosti 2019–2025

Strategie boje proti sociálnímu vyloučení 2016–2020

Národní akční plán pro duševní zdraví 2020–2030 [akt. 2020]

Možné dopady opatření

Rozšíření forem dostupného bydlení pro studenty

Nižší pocit osamělosti starších osob.

Socializace seniorů.

Podpora mezigeneračních vztahů.

Vzájemná pomoc.

Inkluze starších osob.

Vyšší soběstačnost seniorů.

Hlavní zjištění demografické analýzy 

populačního vývoje a prognózy Prahy 

Do roku 2070:

bude podíl seniorů v populaci tvořit téměř  26 %

se počet osob ve věku 95+ let zvýší téměř 8 ×

se  zvýší průměrný věk o více než 4  roky

vzroste index stáří: 180 seniorů (65+ let) 

na100 dětí (O–14 let)

Hlavní zjištění komparativní analýzy 

strategických plánů vybraných měst

→ Vzroste potřeba připravenosti měst 

zvyšující se počet starších osob 

Zdroj dat: ČSÚ, Zpracování: vlastní

Věková struktura obyvatelstva hl. m. Prahy; muži a ženy; 2019 a 2070

Věkové složení obyvatelstva Prahy k 1.1. a průměrný věk, 2019–2070

Zdroj dat: ČSÚ, Zpracování: vlastní

Naděje dožití při narození ve vybraných evropských městech, 2018

Zdroj dat: Eurostat, Zpracování: vlastní

• Odlišné způsoby myšlení a pojetí vize 

budoucího vývoje 

• Důraz na: 

• Obyvatelnost

• Kvalitu života

• Soudržnost

• Inkluzi

• Prostupnost

→ Zdroj inspirace a podpory pro formulaci 

nových opatření pro prostředí českých měst

Název a číslo opatření

Podpora sdíleného mezigeneračního bydlení / Karta 19

Druh opatření

Aktivní – mezigenerační vztahy, bydlení, soběstačnost, vzájemná pomoc

Specifikace opatření

Aktivníopatření,kterécílínaspolubydleníseniorůastudentůnebomateksamoživitelek.

Toto opatření nabízí možnost zprostředkování ubytování studentů nebo matek

samoživitelek v bytech, ve kterých žijí starší lidé sami. Senioři, kteří mají zájem o toto

zprostředkování, vyplní jednoduchý formulář, kde kromě specifikací jejich domovů

vyplní i koho mají zájem u sebe ubytovat. Tyto nabídky bydlení jsou následně

propagovány školami a studentskými organizacemi, popř. zprostředkovány matkám

samoživitelkám.

V rámci tohoto opatření je zároveň zavedena kontrola vzájemného soužití

a možnost konzultace ohledně společných vztahů (více Karta 29: Ochrana práv

a zájmů seniorů, Karta 30: Včasná pomoc strádajícím seniorům).

Cílem toho opatření je kromě zavedení nové formy dostupného bydlení také

snížení pocitu osamělosti seniorů a podpoření mezigeneračních vztahů. Další

výhodou toho opatření je snížení finančního zatížení seniorů, kteří sami musí platit

nájem a zvýšení nabídky bydlení pro specifické skupiny obyvatelstva, jako jsou

studenti nebo matky samoživitelky.

Zdůvodnění opatření

Senioři často žijí sami v bytě, který celý pro své potřeby nevyužijí, a zároveň je pro ně

takové bydlení finančně velmi náročné. Starší osoby jsou také často osamělé, mohou

mít sníženou mobilitu nebo se hůře orientovat ve venkovním prostředí, a tak může

dojítk jejichizolaci od okolníhosvěta.

Studenti si naopak často nemohou dovolit vlastní bydlení a kapacita kolejí není

vždy dostatečná. Svou přítomností ve sdíleném bydlení se starší osobou by

napomáhali rozvoji mezigeneračních vztahů, snižovali pocit osamělosti a izolovanosti

a mohli napomáhatsdomácímipracemi činákupy.

Matky samoživitelky jsou často v nepříznivé finanční situaci a mají problémy

časově zvládnout profesní i rodinný život. Senioři by tak mohli těmto matkám

občasněvy-pomocis hlídáním dětí.

Sdílené bydlení seniorů a studentů nebo matek samoživitelek může pomoci

všem zúčastněným stranám a je pro město klíčové, protože napomůže s dostupností

bydlení pro znevýhodněné skupiny obyvatelstva, podpoří komunitní a mezigenerační

vztahya není finančněnáročné.

Doporučená opatření se 
věnují tématům: 

• Aktivní stárnutí, zdravý životní styl

Mezigenerační vztahy, socializace

• Podpora zatížených rodin

• Prostupnost města a bariéry pohybu

• Podpora zaměstnání starších osob 

• Dostupnost bydlení 

• Bezpečnost a ochrana práv seniorů 

Závěr

Doporučená opatření pro strategické plánování sídel jsou

zpracována pomocí strukturovaných karet.

Celkem 30 navržených opatření cílí na zmírnění dopadů

demografických změn, což v kontextu Prahy znamená

zejména připravenost města na zvyšující se počet starších

osob, kterým je nutné přizpůsobit městské prostředí tak,

aby mohly i nadále žít aktivní, kvalitní a soběstačný život.

Přestože jsou navržená opatření věnována demografickému

stárnutí, mohou sloužit jako rámec k jejich dalšímu

rozpracování, doplnění či transformaci pro vyrovnání se

měst s jinými nežádoucími jevy a dopady demografických

a socio-ekonomickýchzměn.

Jejich jakékolivvyužití je žádoucía doporučeno.

Demografie je důležitým aspektem strategického plánování

sídel, současné demografické změny generují potřebu

investic do opatření, která budou mít vliv na snížení

nežádoucích důsledků stárnutí populace.


