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Úlohou části D celého dokumentu je pomocí mapových obrázků přiblížit a znázornit vybrané popisované jevy či údaje, což umožní čtenáři 
plastičtější pohled na řešenou problematiku. Za vhodné považujeme kombinaci pohledů a způsobů interpretace jednotlivých mapových 
obrázků, které se navzájem provazují a doplňují, vytvářejí tak plastičtější obrázek na problematiku nejčastějších sociálních služeb pro seniory. 
 

POPIS A POZNÁMKY K UVEDENÝM MAPOVÝM OBRÁZKŮM: 
 

1) ÚZEMNÍ ROZLOŽENÍ PEČOVATELSKÝCH SLUŽEB V KARLOVARSKÉM KRAJI 
Tento mapový obrázek vytváří plastický přehled o poskytování pečovatelských služeb v Karlovarském kraji. Z obrázku je patrné, ve kterých 
obcích Karlovarského kraje mohou občané využívat pečovatelskou službu. Barevně je místo poskytování pečovatelské služby vyznačeno podle 
jednotlivých správních území obcí s rozšířenou působností, vždy tmavším odstínem barvy. Výjimku tvoří město Karlovy Vary, které jako 
jediné v celém kraji disponuje více poskytovateli pečovatelské služby než jedním, celkem jde o čtyři registrované sociální služby. 
 
Světlejším odstínem barvy v daném správním území obce s rozšířenou působností je pak vyznačena tzv. přirozená spádovost dané obce. Touto 
přirozenou spádovostí rozumíme skutečnost, že daná obec leží v blízkém a „přirozeně“ dostupném zázemí jedné či více obcí zpravidla vyššího 
řádu (tzn. v souhlasu s administrativní příslušností), kde je poskytování pečovatelské služby zajištěno. V současnosti řada občanů těchto obcí 
pečovatelských služeb poskytovaných v jiných obcích využívá, např. v okolí velkých městských center jako Karlovy Vary. V jiných obcích však 
občané tyto služby využívat nemohou. 
 
V souladu s našimi doporučeními může ve spolupráci Karlovarského kraje, obcí na jeho území a poskytovatelů sociálních služeb docházet 
k jednáním a dohodám, které by umožnily v souladu s možnostmi poskytovatelů a obcí zajistit podporu také osobám v nepříznivé sociální 
situaci ve všech obcích zařazených do kategorie tzv. přirozené spádovosti. Ve dvou oblastech (severní část ORP Cheb – Luby, Plesná, Skalná a 
okolí, severní část ORP Ostrov – Jáchymovsko a Božidarsko) jsme použili termín „bílé místo“. Dle uvedeného zobrazení jde o oblasti, které 
v současné době nedisponují dostupnou možností zajištění pečovatelské služby. Obě uvedené oblasti chápeme jako významnou rozvojovou 
„příležitost“ (ať již prostřednictvím zřízení nového poskytovatele pečovatelské služby či rozvojem stávající služby z okolních spádových 
oblastí). 
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Tento mapový obrázek má pouze ilustrativní charakter. Stávající objem informací i různé způsoby definování vlastní územní působnosti 
poskytovatelů neumožňují blíže popsat zařazené do kategorie tzv. přirozené spádovosti. Situace se navíc neustále proměňuje. 
 
Pozn.: Mapový obrázek nemůže postihnout konkrétní situace v jednotlivých obcích ani vystihnout poskytování sociálních služeb v tzv. domech s pečovatelskou 

službou či mimo tyto domy. 

2) VZTAH KAPACIT PEČOVATELSKÝCH SLUŽEB A POTENCIÁLNÍCH UŽIVATELŮ – REGIONÁLNÍ ROZDÍLY 
 
Tento mapový obrázek popisuje rozsah poskytovaných pečovatelských služeb v jednotlivých správních územích obcí s rozšířenou působností 
Karlovarského kraje (rozsah je vyjádřen počtem pracovních úvazků v přímé péči poskytovatelů pečovatelských služeb) ve vztahu s úžeji či 
šířeji vymezenými obyvateli regionu jakožto potenciální klientely pečovatelských služeb. V přímém vztahu znázorňujeme počet obyvatel 
regionu s přiznaným příspěvkem na péči v kterémkoliv stupni závislosti připadajících na jednoho pracovníka pečovatelské služby v přímé 
péči. Dále jsme v mapovém obrázku zobrazili absolutní počet seniorů žijící v daném správním území. 
 
Z těchto údajů lze vyvodit následující závěry: 

a) Nejpozitivnější výsledky vykazují území ORP Karlovy Vary a ORP Sokolov, kde je zajištěn rozsah podpory jak v samotných centrálních 
městech, tak v dalších obcích regionu, nejen centrech obcí s pověřeným obecním úřadem (Habartov, Bochov) 

b) S výjimkou Chebska lze sledovat lepší zajištění pečovatelských služeb v centrálních, urbanizovaných oblastech Karlovarského kraje, než 
tomu je v okrajových částech kraje 

c) Celé území okresu Cheb naopak vykazuje výrazně nižší úroveň zabezpečení pečovatelských služeb než další oblasti Karlovarského 
kraje 

d) Negativní hodnoty v samotném správním území ORP Cheb lze přičítat mimo jiné také existenci v mapovém obrázku č.1 vyznačeného 
tzv. „bílého“ místa v severní části tohoto území 

e) Nevíce záporných hodnot pak dosahuje území ORP Ostrov, kde bylo v mapovém obrázku č.1 vyznačeno druhé tzv. „bílé“ místo, 
relativně rozsáhlé území bez přímého zajištění pečovatelských služeb na svém území 

 
Pozn.: hodnota podílu v správním území ORP Ostrov tvoří odhad, počet přepočtených pracovních úvazků v přímé péči nebylo možno stanovit, jelikož 

poskytovatel, který zajišťuje pečovatelskou službu v Ostrově a jeho zázemí vykazuje svou službu jako celek s tím, že své služby poskytuje ve značném rozsahu 

i v dalších obcích ORP Karlovy Vary (Karlovy Vary, Nová Role, Bochov). 
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Jistě by bylo zajímavé sledovat rozdíly v uvedeném podílu v rámci ORP Karlovy Vary, bohužel dostupná data neumožňují toto srovnání. V Karlových Varech 

působí více organizací, které obsluhují klienty jak v samotném městě, tak v jeho okolí, z těchto údajů tak není možné vybrat adekvátní údaje o využití 

pracovních sil v územním rozložení. 

 

3) KAPACITY DOMOVŮ PRO SENIORY A POČET OSOB S PŘIZNANÝM PŘÍSPĚVKEM NA PÉČI PŘIPADAJÍCÍCH NA JEDNO 

LŮŽKO V DOMOVECH PRO SENIORY 
Mapový obrázek č.3 ilustruje územní rozložení kapacit domovů pro seniory na území Karlovarského kraje jednak absolutně a jednak ve vztahu 
k počtu příjemců příspěvku na péči, tj. kolik osob s přiznaným příspěvkem na péči připadá v daném správním území obce s rozšířenou 
působností na jedno lůžko v domovech pro seniory. 
 
Při interpretaci těchto dat je třeba brát v potaz skutečnost, že existují uživatelé domovů pro seniory, kteří původně nežili na správním území 
obce s rozšířenou působností, ve které je lokalizován daný domov pro seniory. Zejména půjde o občany Kraslicka (využívají zpravidla kapacity 
domovů pro seniory na Sokolovsku) a Karlovarska (především kapacity domovů pro seniory na Ostrovsku).  
 
Přesto lze konstatovat, že uvedená data dokumentují četnost využívání služby domovů pro seniory a to i s ohledem na rozsah potenciální 
cílové skupin těchto zařízení sociálních služeb. Opačně, než tomu bylo v předchozím mapovém obrázku, v tomto případě lze sledovat daleko 
nižší četnost využívání služby domovy pro seniory na Karlovarsku (přestože řada uživatelů původně z Karlovarska jistě využívá domovy pro 
seniory v jiných oblastech, zejména na Ostrovsku), kde v domovech pro seniory žije naprosté minimum osob potenciální cílové skupiny. 
Podobně je tomu na Kraslicku, kde domov pro seniory schází úplně, občané Kraslic obdobně využívají kapacit domovů pro seniory na 
Sokolovsku. 
 
Na území okresu Cheb vykazuje relativně nižší úroveň využívání domovů pro seniory Ašsko. Naopak nejvyšší využití služeb domovů pro 
seniory vykazuje správní území obce s rozšířenou působností Cheb a Mariánské Lázně. V těchto územích žije pouze 5x více příjemců příspěvku 
na péči, než činí kapacita domovů pro seniory, na Chebsku dokonce ještě o něco méně (relevantní násobek činí cca 4,8). 
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4) ROZSAH PERSONÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ PEČOVATELSKÝCH SLUŽEB A DOMOVŮ PRO SENIORY S OHLEDEM NA POČET 

OSOB S PŘIZNANÝM PŘÍSPĚVKEM NA PÉČI 
Mapový obrázek č.4 ilustruje rozsah poskytování obou sledovaných druhů sociálních služeb z úhlu personálního zabezpečení jejich 
poskytování – úvazků pracovníků v přímé péči. Zobrazeno je opět v absolutních hodnotách dle obou druhů služeb v jednotlivých správních 
územích obcí s rozšířenou působností a také v relativních údajích, vztaženo k počtu osob s přiznaným příspěvkem na péči, konkrétně relativní 
údaj sleduje, kolik pracovníků v přímé péči obou druhů sociálních služeb připadá na 100 osob s přiznaným příspěvkem na péči. 
 
Lze sledovat, že personální zajištění odpovídá kapacitám domovů pro seniory a jejich rozložení v území Karlovarském kraji. Z porovnání 
pečovatelských služeb a domovů pro seniory pak vyplývá, jak jsou pečovatelské služby s výjimkou Karlovarska daleko méně personálně 
zabezpečeny oproti domovům pro seniory (ač je logické, že personální zabezpečení obou druhů služeb je značně odlišné). Extrémní hodnoty na 
Karlovarsku způsobuje především množství poskytovatelů a jejich velikost v samotných Karlových Varech a nejbližším okolí. Rozhodně to 
však neznamená, že by mělo jít o negativní hodnoty. Podobně také nelze konstatovat, že by mělo docházet ke snižování personální náročnosti 
domovů pro seniory, spíše považujeme za důležité tyto služby poskytovat pouze osobám, které již nemají jinou možnost, jak zajistit své 
oprávněné potřeby. Druhým směrem je podpora alternativní pomoci tak, aby těchto lidí nepřibývalo. 
 
Vhodné by samozřejmě bylo porovnat společně s personálním rozsahem poskytování služeb také jejich kapacity. V případě pečovatelských 
služeb však nelze jednotlivé udávané hodnoty mezi službami porovnávat, doposud nebyla zavedena jednotná metodika jejich vykazování. 
Tudíž není ani možné relevantní údaj vztáhnout ke kapacitám domovů pro seniory. Mapový obrázek č.4 (podobně jako ty ostatní) dokumentují 
rozdíly ve struktuře sítě sociálních služeb v Karlovarském kraji, zejména dichotomii Karlovarsko vs. Chebsko a také specifika menších obcí 
s rozšířenou působností, Kraslicka, Ašska, Ostrovska i Mariánskolázeňska. 
 

5) PODÍL SENIORSKÉ POPULACE A POČET PŘÍJEMCŮ PŘÍSPĚVKU NA PÉČI 
Mapový obrázek č.5 pak ilustruje věkové složení obyvatel jednotlivých správních území obcí s rozšířenou působností v Karlovarském kraji. 
Z hlediska stáří obyvatelstva lze sledovat nejvyšší hodnoty (procento zastoupení seniorské populace) na Karlovarsku a Mariánskolázeňsku. 
Oproti ostatním regionům Karlovarského kraje vykazují daleko starší obyvatelstvo než ostatní oblasti, které lze jinak považovat za celkem 
podobné s tím, že nejmladší obyvatelstvo Ašska s možná také poněkud vyjímá. 
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Absolutní údaje přibližující rozsah potenciální cílové skupiny seniorů a osob se zdravotním postižením pak dokreslují obrázek potřebné 
pomoci v jednotlivých obcích s rozšířenou působností. Zároveň alespoň nastiňuje rozsah „trhu“ se sociálními službami či jeho potenciálu 
v jednotlivých územích. To může být podstatné při zajišťování potřebných sociálních služeb. Např. na Kraslicku není cílová skupina osob 
v seniorském věku a se zdravotním postižením natolik široká, aby umožňovala plné rozvinutí sítě sociálních služeb v území (přestože by jistě 
na Kraslicku bylo třeba zajistit, aby byla k dispozici také další možnost pomoci mimo terénní pečovatelskou službu). Naopak např. v Karlových 
Varech je potenciální cílová skupina osob v seniorském věku a osob se zdravotním postižením natolik široká, že umožňuje zajistit plnou 
nabídku sociálních služeb nejen z hlediska typologie služeb, ale také z hlediska specializace i na specifické cílové skupiny. 
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29 – počet osob s PnP  
na 1 pracovníka v přímé 
péči 
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