DLOUHODOBÉ SMĚŘOVÁNÍ KARLOVARSKÉHO KRAJE
V OBLASTI ZAJIŠTĚNÍ A ROZVOJE PODPORY SENIORŮ A
OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

ČÁST D:
MAPOVÁ PŘÍLOHA

ÚNOR 2020
Na vzniku dokumentu spolupracoval tým autorů:
Mgr. Petra Dobiášová, Mgr. Zuzana Skřičková,
Bc. Ladislav Marek, Mgr. Jan Špatenka

Tento dokument byl zpracován v rámci projektu „Podpora procesu střednědobého plánování rozvoje sociálních služeb v Karlovarském kraji II“

Obsah
ČÁST D:.................................................................................................................................................................................................................................... 1
MAPOVÁ PŘÍLOHA .................................................................................................................................................................................................................. 1
Vysvětlivky a poznámky k uvedeným mapovým obrázkům: ...................................................................................................................................................... 3
1
Zabezpečení pečovatelské služby v obcích Karlovarského kraje (mapové obrázky 1, 2 a 7) ............................................................................................... 4
2
Kapacity dlouhodobých pobytových zařízení sociálních služeb (mapový obrázek 3) ......................................................................................................... 8
3
Počet a zastoupení seniorské populace (mapový obrázek 4) ............................................................................................................................................ 8
4
Počet a struktura příjemců PNP (mapový obrázek 5) ........................................................................................................................................................ 9
5
Vývoj počtu příjemců PNP (mapový obrázek 6) ................................................................................................................................................................ 9

2

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

Vysvětlivky a poznámky k uvedeným mapovým obrázkům:
Mapové obrázky 1 a 2 popisují skutečnost, zda v dané obci je či není zastoupena pečovatelská služba, resp. jsou označena území bez dostupné pečovatelské
služby. Pro vymezená území jsou v rámci těchto obrázků uvedeny další souvztažné údaje týkající se obcí a osob, pro které není pečovatelská služba
dostupná. Tyto obrázky sledují údaje a jevy na úrovni ORP.
Mapové obrázky 3 – 7 jsou koncipovány jako kombinace kvalitativního a kvantitativního údaje v souladu se základními zásadami tematické kartografie. Tyto
obrázky sledují údaje a jevy na úrovni ORP.
Kvalitativní údaj lze identifikovat vyjádřením v procentech. Nepostihuje hodnotu jednotlivého ukazatele, ale vztah více charakteristik (např. podíl).
V mapovém obrázku je zachycen metodou kartogramu (která přiřazuje kvalitativní údaj, např. podíl, k určitému území, definované ploše, zde tedy ORP,
nikoliv k bodu). Na barevné škále je rozlišena hodnota daného ukazatele za územní celek (ORP).
Škála hodnot je volena tak, aby rovnoměrně zachycovala rozdíly v hodnotách daného ukazatele v jednotlivých územích (ORP). Mezi nejnižší a nejvyšší
vykazovanou hodnotou jsou (až na jednu výjimku v mapovém obrázku 7, která však umožňuje lepší zobrazení sledovaného ukazatele) činěny pravidelné
intervaly. Barevná škála je volena tak, aby zelené odstíny označovaly hodnoty podprůměrné, žluté odstíny hodnoty blízké průměrným a červené odstíny
hodnoty nadprůměrné.
Kvantitativní údaj lze identifikovat vyjádřením v absolutních hodnotách. Vyjadřuje hodnotu dané charakteristiky (např. počet osob). V mapovém obrázku je
vyjádřen metodou kartodiagramu (která přiřazuje kvantitativní údaj vyjádřený velikostí grafického prvku, např. sloupečku znázorňujícímu počet osob,
příjemců PNP apod., k určitému území, definované ploše, zde tedy ORP, nikoliv k bodu). Pro dané území je absolutní hodnota sledovaného ukazatele
vyjádřena grafickým prvkem (sloupeček) s uvedením výše hodnoty.
Pro zobrazení více prvků či struktury sledované veličiny je zpravidla pomocí sloupců vyjádřeno více hodnot. To zvyšuje informační hodnotu každého obrázku.
Škála hodnot (velikost kolečka) v jednotlivých regionech (ORP) odpovídá poměrově jejich skutečné velikosti, růst hodnot (od nejmenší hodnoty vykazované
za ORP k hodnotě nejvyšší) v mapovém obrázku tedy lineárně odpovídá skutečnému růstu hodnoty ukazatele v realitě. Je-li tedy v realitě hodnota ukazatele
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v území A 2x vyšší než v území B, je i velikost grafického prvku (průměr kolečka) přesně 2x vyšší. V každém mapovém obrázku byla pouze zvolena jiná
poměrová velikost vyjádření daného jevu tak, aby jeho zobrazení odpovídalo velikosti kartogramu v podkladu obrázku.
Zpracovatelé záměrně používají termín mapový obrázek. Od mapy ve své plné definici se však odlišují pouze tím, že tematický podklad (hranice územních
celků) nemají definované měřítko a kartografické zobrazení, což pro účely tohoto dokumentu není podstatné. Zobrazené kvalitativní a kvantitativní prvky
jsou však zpracovány v souladu se základními požadavky na využití tematické kartografie. Zásadním východiskem pro zpracování mapových obrázků bylo
nedopustit zkreslení významu sledovaných ukazatelů, což je zajištěno především dodržením pravidelného (zejm. lineárního) škálování.
V mapových obrázcích 1, 2 a 7 byly navíc k jednotlivým územím (ORP či vlastní vymezená území) pro zvýšení informační hodnoty přiřazeny další souvztažné
údaje (kvantitativní i kvalitativní).
V textu je používán termín periferní oblast. Tímto termínem se rozumí okrajové území, mimo velká průmyslová centra, mimo centra ekonomických aktivit,
která jsou zpravidla hustě osídlená. Typicky se nacházejí v příhraničí a venkovských oblastech, zpravidla na hranicích kraje. Periferní oblast však nutně
nemusí být hospodářsky slabá či dokonce být sociálně vyloučenou.

1 Zabezpečení pečovatelské služby v obcích Karlovarského kraje (mapové obrázky 1, 2 a 7)
Smyslem mapových obrázků 1,2 a 7 je přehledným způsobem znázornit územní rozložení poskytování pečovatelské služby v Karlovarském kraji a indikovat
lokality, které nedisponují zabezpečením této základní terénní sociální služby určené zejména seniorům a osobám se zdravotním postižením, jejichž situace
vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby.
Zpracovatelé vycházeli z údajů zpracovaných v části C tohoto dokumentu, z podkladů analyzovaných pro zpracování této části, z údajů získaných z veřejně
dostupných zdrojů a zejména z rozhovorů vedených s představiteli poskytovatelů pečovatelské služby.
Mapový obrázek 1 a 2 znázorňuje územní rozložení poskytování pečovatelské služby v obcích Karlovarského kraje jako zjištěnou působnost poskytovatelů
sociální služby v obci, přičemž v jednotlivých obcích může docházet k následujícím situacím:
a) na území obce poskytovatel přímo sídlí a službu zde poskytuje
b) na území obce dojíždí poskytovatel a poskytuje služby na základě (nejčastěji) smlouvy o poskytnutí pečovatelské služby (smlouva mezi
poskytovatelem a obcí), obec službu hradí/finančně se spolupodílí
c) na území obce dojíždí poskytovatel a poskytuje služby, aniž by s obcí měl cokoliv smluvně/finančně sjednáno
d) na území obce je ochotný zajíždět některý z poskytovatelů pečovatelské služby – aktuálně (tedy k 31.12.2019) deklaruje ochotu a schopnost
obsloužit uživatele z dané obce (aktuálně zde ale službu neposkytuje, proto, že zde aktuálně nejsou žádní zájemci o službu).
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Mapový obrázek 1 tedy zobrazuje:
- zabezpečení pečovatelské služby v obcích Karlovarského kraje, přičemž je sledována skutečnost, zda je tato služba pro obyvatele obce zajištěna, a
také počet poskytovatelů, kteří na území obce působí (či jsou toho v případě poptávky schopni)
o obce bez zajištění pečovatelské služby nejsou barevně označeny
o obce s jedním a více poskytovateli jsou vybarveny (čím tmavší barva, tím více poskytovatelů působících v území), název obce je zvětšen a
uveden červeně
- v rámci ORP je pak sledován:
o podíl obcí v ORP bez zabezpečené pečovatelské služby
o podíl seniorů (tj. občanů těchto obcí starších 65 let), v jejichž obci není pečovatelská služba dostupná
o počet seniorů (tj. občanů těchto obcí starších 65 let), v jejichž obci není pečovatelská služba dostupná.
Mapový obrázek 2 pak navazuje na výše uvedené a provádí vymezení kompaktních (celistvých a nepřerušených) regionů, ve kterých není dostupná
pečovatelská služba. Zobrazuje tedy:
- vymezení jednotlivých kompaktních území (tedy na sebe navazující obce)
- v rámci těchto území je pak sledován:
o počet seniorů (tj. občanů těchto obcí starších 65 let), kteří ve vymezeném území žijí
o podíl seniorů (tj. občanů těchto obcí starších 65 let), kteří ve vymezeném území žijí, na celkovém počtu seniorů v Karlovarském kraji
o podíl obcí zařazených do daného území.
Mapový obrázek 7 dokresluje situaci z druhé strany, a to z hlediska poskytovatelů pečovatelské služby, resp. jejich kapacit a je možné zde sledovat:
- lokalizaci poskytovatele
- uvedení počtu uživatelů služby – údaj platný za rok 2018 (tento údaj je třeba chápat v kontextu rozsahu podpory poskytované uživatelům danou
službou, např. z téměř 500 uživatelů může být naprostá většina příjemcem pouze některých úkonů (například dovoz obědů), naproti tomu u služby s
„pouze“ desítkami uživatelů může docházet k výrazně větší podpoře jednotlivého uživatele poskytováním převážně tzv. „péčových“ úkonů)
- uvedení podílu uživatelů bez PNP (což indikuje rozsah podpory poskytované uživatelům)
- podíl uživatelů služby s PNP na celkovém počtu příjemců PNP v ORP (údaj platný za 4. čtvrtletí roku 2018), kde se ukazují velmi nízké hodnoty v ORP
Cheb a také Aš.
Mapový obrázek 7 ukazuje problematiku ze strany zdrojů (poskytovatelů) uspokojení potřeb obyvatel na celém jeho území, přičemž:
- u většiny periferních území existují služby, jejichž navýšené kapacity by mohly potřebnost v těchto oblastech pokrýt
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zejména na Ostrovsku a Chebsku však takoví poskytovatelé absentují, resp. při snaze o pokrytí území v těchto ORP lze předpokládat, že případní
poskytovatelé budou mít vícenáklady způsobené obtížnější dostupností území a zřejmě také organizačního zajištění rozvoje služby (např. vytvoření
nové pobočky).

Mapový obrázek 1 především dokumentuje:
- vyšší koncentraci pečovatelských služeb v jádru kraje – Karlovy Vary, Sokolov a okolí
- velmi dobrou situaci na Mariánskolázeňsku (většina obcí je pokrytá)
- poměrově nevyhovující situaci na Chebsku a Ostrovsku
- existenci rozsáhlých vnitřních i vnějších periferních oblastí.
Mapový obrázek 2 se pokusil provést vymezení kompaktních (tj. celistvých) území bez zajištěné pečovatelské služby:
A) Krušnohoří a Podkrušnohoří
Vymezení oblasti
žije zde 1 300 seniorů, tj. 2,2 % seniorů kraje, území zahrnuje 18 obcí
obce: Boží Dar, Potůčky, Abertamy, Merklín, Horní Blatná, Nové Hamry, Vysoká Pec, Přebuz, Stříbrná, Bublava, Šindelová, Jindřichovice, Tatrovice, Vřesová,
Černava, Božičany, Smolné Pece, Depoltovice
Limity zajištění pečovatelské služby v území
V oblasti (Pod)Krušnohoří je pečovatelská služba zajištěna spíše ostrůvkovitě, a to v největších sídlech Ostrov, Nejdek, Jáchymov, Kraslice, Rotava. Na
Ostrovsku nesídlí žádní poskytovatelé, na Kraslicku mají nízké kapacity (viz mapový obrázek 7).
B) Doupovsko a Střela
Vymezení oblasti
žije zde 967 seniorů, tj. 1,6 % seniorů kraje, území zahrnuje 12 obcí
obce: Štědrá, Pšov, Chýše, Čichalov, Vrbice, Valeč, Věrušičky, Stružná, Doupovské Hradiště, Velichov, Krásný Les, Stráž na Ohří
Limity zajištění pečovatelské služby v území
Pouze větší obce – Žlutice, Bochov a Toužim - mají pečovatelskou službu zajištěnu, vzhledem k rozlehlosti těchto obcí samotných a omezeným kapacitám
poskytovatelů je i zabezpečení služby v těchto obcích pro poskytovatele náročné.
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C) Slavkovská oblast
Vymezení oblasti
žije zde 1338 seniorů, tj. 2,3 % seniorů kraje, území zahrnuje 17 obcí
obce: Lipová, Odrava, Tuřany, Okrouhlo, Dolní Žandov, Rovná, Prameny, Mnichov, Nová Ves, Bečov nad Teplou, Otročín, Krásné údolí, Útvina, Chodov,
Stanovice, Teplička, Ovesné Kladruby
Limity zajištění pečovatelské služby v území
Rozlehlost oblasti snižuje výrazně lepší situace na Mariánskolázeňsku (vč. Teplé n/B), naopak oblast je rozšířena směrem na Chebsko, které je obecně velmi
slabě pokryto pečovatelskou službou (srov. mapový obrázek 7).
D) Soos
Vymezení oblasti
žije zde 1097 seniorů, tj. 1,9 % seniorů kraje, území zahrnuje 10 obcí
obce: Libá, Hazlov, Housky, Vojtanov, Skalná, Velký Luh, Křižovatka, Třebeň, Milhostov, Kačeřov
Limity zajištění pečovatelské služby v území
Území zahrnuje především větší část venkovských obcí ORP Cheb, přičemž část obcí (Luby, Plesná) je pokryto poskytovateli ze směru Sokolovska (organizace
Pomoc v nouzi, o.p.s.).
SOUHRN
Kompaktní území (vzájemně propojené obce) bez zajištěné dostupnosti pečovatelské služby zahrnují dohromady:
- 4 700 seniorů
- což činí 8 % seniorů žijících v Karlovarském kraji
- celkem v 58 výše jmenovaných obcích.
Ostatní obce a senioři nezahrnuté/í v těchto součtech, které doplňují součet seniorů bez zajištěné pečovatelské služby na celkem 5 852, se nacházejí
v blízkém okolí velkých regionálních center a v blízké dojezdové vzdálenosti od sídel poskytovatelů (jde o Těšovice, Bukovany, Cítice, Dasnici, Josefov,
Královské Poříčí a Hájek). V případě potřeby potencionálního uživatele a zpravidla i bez nutného zájmu dané obce (pro poskytovatele jde zpravidla o dobře
dostupné zájemce) zde existuje předpoklad, že služba bude zájemci zajištěna.
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Periferie (ale i „malá ORP“) zahrnují jen malé procento obyvatel (např. námi vymezená území zahrnují pouze 8 % seniorů z celkového počtu seniorů žijících v
Karlovarském kraji), nicméně z hlediska rozvoje Karlovarského kraje – zastavení vylidňování kraje (a to zejména jeho periferních oblastí), zajištění minimální
úrovně obslužnosti periferních oblastí, předcházení a zamezování vzniku vyloučených zón v těchto oblastech – je vhodné periferním oblastem věnovat
náležitou pozornost i v oblasti zajištění základních terénních sociálních služeb, přičemž jako periferní oblasti lze v Karlovarském kraji v širším vymezení
chápat celá území ORP Aš, ORP Kraslice, téměř celá území ORP Mariánské Lázně a ORP Ostrov (mimo samotná centra ORP). V rámci ORP Karlovy Vary pak lze
takto pojímat i území obcí s POÚ (pověřeným obecním úřadem) Žlutice a Nejdek a v rámci ORP Sokolov pak území obce s POÚ Horní Slavkov.

2 Kapacity dlouhodobých pobytových zařízení sociálních služeb (mapový obrázek 3)
V mapovém obrázku 3 jsou zobrazeny dva jevy:
a) kapacity jednotlivých zařízení sociálních služeb (počet lůžek) – stav k 31.12.2019
a. domovy pro seniory
b. domovy se zvláštním režimem
c. DOZP
d. chráněné bydlení
b) podíl příjemců PNP v pobytových zařízeních sociálních služeb (uvedeno v %).
Lze konstatovat, že nejvyšších kapacit dlouhodobých pobytových zařízení sociálních služeb dosahuje území ORP Sokolov (cca 1/3 celkového součtu, tj. 531
lůžek). Vysoké kapacity těchto zařízení vykazuje také ORP Ostrov (326 lůžek).
Naopak Kraslicko nedisponuje kapacitami těchto služeb vůbec a velmi nízké zastoupení lze identifikovat také na území ORP Karlovy Vary (205 lůžek). Na
Mariánskolázeňsku, Chebsku a Ašsku lze kapacity těchto služeb hodnotit jako mírně nadprůměrné (308 resp. 172 lůžek).
Na Kraslicku a Karlovarsku lze také pozorovat, že zastoupení příjemců PNP, kteří využívají pobytových služeb, je opět velmi nízké (méně než 15 % příjemců),
naopak velmi vysoké na Mariánskolázeňsku a Ostrovsku (více než 25 % příjemců).

3 Počet a zastoupení seniorské populace (mapový obrázek 4)
V mapovém obrázku 4 je sledováno:
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a) počet seniorů ve věku 65 – 84 let, 85 a více let a celkem
b) podíl seniorů na celkovém počtu obyvatel.
Lze sledovat, že většina ORP vykazuje stále relativně pozitivní věkovou strukturu, zejména ORP Aš, ale také ORP Cheb, Sokolov a Ostrov. Naopak vyšší
věkovou strukturu vykazuje ORP Karlovy Vary a Mariánské Lázně. Toto rozdělení je celkem stabilní s tím, že v čase dochází ke konvergenci, tj. realita má
tendenci k vyrovnávání rozdílů, jinými slovy, mladé regiony budou rychleji stárnout.
Počet seniorů je vhodné zobrazit také v absolutních hodnotách tak, aby bylo možno indikovat nutný rozsah podpory v jednotlivých oblastech (ORP). Zde lze
sledovat například, že v ORP Karlovy Vary žije celkově více seniorů (18 835 seniorů) než ve 4 menších ORP kraje (ORP Ostrov, Mariánské Lázně, Kraslice, Aš),
kde žije dohromady 16 401 seniorů.

4 Počet a struktura příjemců PNP (mapový obrázek 5)
V mapovém obrázku 5 je sledováno:
- počet a struktura příjemců PNP dle stupňů závislosti na pomoci jiné fyzické osoby
- podíl příjemců PNP v seniorském věku na celkovém počtu příjemců PNP.
Zatímco struktura příjemců PNP dle věku do značné míry kopíruje věkové složení jednotlivých ORP (starší regiony vykazují také vyšší zastoupení příjemců
PNP v seniorském věku), z hlediska struktury příjemců PNP lze sledovat, že:
- v ORP Kraslice a Karlovy Vary je daleko vyšší zastoupení příjemců PNP v I. a II. stupni závislosti (cca 2/3 příjemců PNP)
- naopak vyrovnanější poměry příjemců PNP dle stupňů závislosti lze sledovat v ORP okresu Cheb a také ORP Ostrov (cca ½ příjemců PNP).

5 Vývoj počtu příjemců PNP (mapový obrázek 6)
V mapovém obrázku 6 je sledováno:
a) počet příjemců PNP v roce 2018 a jejich odhadovaný počet v letech 2025 a 2030
b) zastoupení seniorských příjemců PNP v pobytových službách na celkovém počtu seniorských příjemců PNP.
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Lze sledovat, že vysoký počet seniorů s PNP žije v pobytovém zařízení především v ORP Mariánské Lázně (30,73 %) a také ORP Cheb (25,75 %), Sokolov
(22,19 %), Ostrov (23,09 %) a Aš (21,99 %). Až polovičních hodnot oproti ORP Mariánské Lázně vykazují ORP Kraslice (15,70 %) a ORP Karlovy Vary (15,63 %).
Odhady vývoje počtu seniorů s PNP ukazují, kolik těchto osob přibude v jednotlivých ORP při předpokládaném vývoji populace. V daném období by tak mělo
do roku 2030 přibýt více než 1/5 seniorů oproti stavu v roce 2018, tj. z 58,9 tis. na cca 70,0 tis. seniorů v celém Karlovarském kraji.
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