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jí, že k  tomuto řešení vůbec nedojde. 
Obecná představa o  domovech pro 
seniory je taková, že se jedná o odkla-
diště nemohoucích křehkých starých 
lidí, kteří sem přichází už jen dožít. 
I když jsou dnes mezi domovy výjim-
ky, které se snaží zajistit seniorům 
krom potřeb fyzických a střechy nad 
hlavou také naplnění jejich emocio-
nálních i sociálních potřeb, vše nako-
nec zůstává v režii cizích lidí a uživa-
tel služeb, ne obyvatel, většinou ztrácí 
právo rozhodovat. Takže navyšování 
počtu lůžek v  institucích opravdu 
není řešením. Jedinými výhodami po-
bytu v ústavu sociální péče může být 
jednak přítomnost vrstevníků a  jed-
nak pocit bezpečí a  jistoty v případě 
zhoršení zdravotního stavu seniora. 
Tyto dvě potřeby je ovšem možné po 
stránce ekonomické i  sociální uspo-
kojovat i sofistikovanějším způsobem. 
 Není tedy možné, aby senioři zů-

stávali co nejdéle tam, kde zapustili 
své kořeny? Ostatně většina starších 
osob se nechce stěhovat pryč ze své-
ho domova ani v  případě zhoršené 
soběstačnosti. Za jakých podmínek 
by mohli žít ve svém dosavadním do-
mově co nejdéle? A jak teď vlastně by-
dlí? Jsou jejich současné byty a domy 
vhodné pro život ve stáří? Ve světě se 
už několik desítek let propaguje trend 
aging in place, neboli stárnutí doma, 
v přirozeném sociálním prostředí. Ov-
šem ani setrvání ve vlastním domově 
za každou cenu se po čase neukazuje 
jako ideální řešení. Senior totiž vět-
šinou žije v  domě či bytě, který byl 
původně určen pro rodinu s  dětmi. 
Je tedy zbytečně veliký, finančně ne-
udržitelný, náročný na údržbu a zříd-
kakdy bezbariérově upravený i  pro 
osoby se sníženou schopností pohybu. 
Senior, zvlášť pokud žije sám, často 
velmi trpí pocity osamělosti. Jediným 
pravidelným kontaktem zůstává pe-
čovatelská služba nebo občasný styk 
s rodinou a známými. Chybí mu pocit 
jistoty a bezpečí v případě náhlé zhor-
šení osobní situace. Už nyní se navíc 
ukazuje, že seniorům reálně hrozí 
snižování příjmů, penzí, a i terénní či 
ambulantní pečovatelské služby, kte-
ré jsou levnější než pobytové služby, 
se mohou stát časem finančně hůře 
dostupné.

Stárnutí v komunitě
Zajímavým fenoménem v  zahraničí 
je vlastní iniciativa seniorů i  budou-
cích seniorů, týkající se uvědomělé 
přípravy na vlastní stárnutí a  stáří 
ohledně zajištění si přiměřeného by-
dlení pro druhou půlku života. Jedná 
se o projekty stárnutí v komunitě ne-
boli senior cohousing. Koncept exis-
tuje už několik desítek let, v poslední 
době se poměrně rychle šíří zejména 
v  USA i  dalších vyspělých zemích. 
Zároveň je chápán jako jeden z  ná-
strojů, jak naplnit potřeby a  přání 
rychle rostoucího počtu seniorů a zá-
roveň odlehčit ostatním generacím. 
 Stárnutí v komunitě je bydlení for-
mou blízkého sousedství známých 
lidí. Zároveň to je věkově ohraničená 
varianta vícegeneračního cohousingu. 

Podle projekcí Českého statistické-
ho úřadu budou v roce 2050 osoby 

mezi sedmdesáti a osmdesáti lety, tedy 
dnešní třicátníci až čtyřicátníci, tvořit 
nejpočetnější věkovou skupinu. Bude 
třeba rychleji navyšovat počet lůžek 
v současných domovech pro seniory? 
Většina lidí si s nimi totiž svoji před-
stavu o bydlení pro osoby dříve naro-
zené spojuje. Šlo by o trvale udržitelné 
řešení? Budou vůbec senioři chtít žít 
v komplexech určených výhradně pro 
ně? A kdo se o všechny tyto seniory 
postará, když jich bude časem víc než 
mladých? A s čím je třeba počítat po 
roce 2050, kdy se bude zmenšovat cel-
kový počet obyvatelstva České repub-
liky? Zaznamenala jsem zmínku1 že 
starší lidé často podávají přihlášku do 
domova pro seniory jen „pro jistotu“. 
Přitom čtyři pětiny žadatelů doufa-
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Kontrast ke krajnímu 
individualismu
Počet seniorů ve společnosti roste rychlým tempem. Bydlení či zdravotní 
a sociální péče pro tuto skupinu obyvatel se stávají veřejně politickým 
problémem.
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Každá domácnost má k dispozici plně 
vybavenou bytovou jednotku, úplně 
stejně jako v běžném bydlení, ale na-
víc má k dispozici společné prostory. 
V zahraničí nikdy nechybí velká spo-
lečenská místnost pro formální i ne-
formální setkávání obyvatel, která zá-
roveň slouží jako společná jídelna a je 
přidružená ke společné kuchyni. U nás 
jsou společné večeře těžko představi-
telné. Posezení u dobrého jídla a pití 
je přitom nejen praktická, ale hlavně 
příjemná záležitost, která utužuje vzá-
jemné vztahy. Navíc skupinové vaření 
je zábavnější a vyjde mnohem levněji. 
Dále společné prostory zahrnují různé 
technické zázemí, například prádelnu 
či sušárnu, místnosti pro zájmovou 
činnost, společné zahrádky či pro-
story pro podnikání. Vznik a  provoz 
senior cohousingu bývá z velké části 
v  režii jeho obyvatel, s  menší či vět-
ší pomocí profesionálů a v některých 
státech také s důležitou podporou sa-
mospráv nebo i státní správy. Důleži-
té je dodat, že kvalitně prožít druhou 
půlku života v senior cohousingu, mo-
hou i senioři, kteří nejsou již plně so-
běstační a potřebují pomoc ostatních! 
V  každém společenství, ve kterém 
převládají senioři, je nutné počítat se 
všemi možnými situacemi, které stár-
nutí přináší. Většina senior cohousin-
gů proto počítá nejen s  domácí péčí 
v  případě nemohoucnosti, ale i  s  do-
mácí hospicovou péčí. Na rozdíl od 
rodinného zázemí, které často schází, 
nebo se může službou nemocnému 
vyčerpat, je v senior cohousingu mno-
hem víc potencionálních sil, které mo-
hou pomoci. Rozsah pomoci je pečlivě 
sepsán v pravidlech společenství.
 Často slyším kritiku, že senior co-
housing opět podporuje koncentraci 
seniorů na jednom místě, úplně stej-
ně jako klasické instituce. Pokud však  
bude ve společnosti více seniorů než 
mladých, tak i když by senioři chtěli 
žít ve vícegeneračním bydlení, těžko 
to půjde vždy zajistit. Dále je třeba 
zdůraznit, že senior cohousing je ur-
čen také pro osoby středního věku, 
kteří už nemají v  domácnosti děti. 
Vedle sebe tak mohou žít jak čtyřicát-
níci (!), šedesátníci, tak osmdesátníci. 
Dá se pak hovořit o  vícegeneračním 
bydlení, kde žijí vedle sebe ekono-

micky aktivní i  neaktivní obyvatelé 
a společenství je alespoň částečně he-
terogenní. Další námitkou bývá to, že 
se senioři musí do senior cohousingu 
odstěhovat, a  tím pádem opustit své 
dosavadní domovy, stejně jako v pří-
padě odchodu do domova důchodců. 
Hlavní rozdíl je v  tom, že stěhování 
do ústavu je považováno za krajní 
řešení, kterého se obává senior i jeho 
rodina. Stěhování do senior cohousin-
gu je naopak chápáno jako zvýšení 
kvality života ve stáří. V ideálním pří-
padě se lidé podílejí na přípravě pro-
jektu, který jim je realizován na míru, 
nebo alespoň znají koncept a  ví, že 
se stěhují do bezpečného a seniorům 
přátelského prostředí. Navíc jak bylo 
uvedeno výše, do senior cohousingu 
mohou odejít i lidé středního věku. Je 
tedy logické, že čím dřív se člověk do-
stane do senior cohousingu, dokud je 
ještě „pružný“ sociálně, fyzicky i men-
tálně, tím snadněji a  rychleji se zde 
bude cítit jako doma „mezi svými“. 
Což je pochopitelně obrovská výhoda. 
A soukromí? To je v cohousingu stře-
ženo možná ještě pečlivěji, než v běž-
ném bydlení. Už samotný projekt se 
zabývá rozlišením soukromých, po-
losoukromých a  společných prostor. 
A hlavním krédem je, aby měl každý 
člověk tolik soukromí, kolik si přeje, 
i tolik společnosti, kolik potřebuje.

České horizonty
U  nás nebyl žádný cohousing, ať již 
vícegenerační či pro seniory, zcela 
dokončen. Zatím vidím spíš řadu pře-
kážek, které brání jeho šíření. Jsou to 
zvláště neznalost tohoto způsobu by-
dlení a mylné představy o něm, obec-
ná nedůvěra ve sdílené vlastnictví 
a  aktivity, nezkušenost s  participací 
u  obyvatel i  samospráv nebo rigidní 
legislativní zázemí. Demografický vý-
voj ovšem ukazuje, že zejména další 
generace seniorů se bude muset více 
spoléhat sama na sebe, na vzájemnou 
spolupráci, podporu a výpomoc.
 Nestačí zaměřit pozornost pouze 
na bydlení pro seniory. Je třeba pod-
porovat i vědomou přípravu na vlast-
ní stárnutí a stáří u mladších ročníků, 
včetně potřeby zajistit si přiměřené 
bydlení. Tím pádem se všechny snahy 
o definici sociálního či podporované-

ho bydlení, určeného výhradně pro 
nejstarší věkovou kategorii osob a pro 
osoby se zdravotním znevýhodněním, 
jeví jako dosti nekoncepční.  Vznikne 
tak vždycky nežádoucí koncentrace 
starých osob na jednom místě, dojde 
k jejich vytržení z přirozeného sociál-
ního prostředí a odsunování přípravy 
na stáří na dobu, když začíná být poz-
dě. Za udržitelnější variantu je možno 
spíše považovat podporu různorodo-
sti forem bydlení, nejen vlastnického, 
ale i nájemního, případně družstevní-
ho, a  to pro všechny obyvatele, kteří 
projeví zájem. Zároveň je třeba klást 
důraz na všeobecnou kvalitu bydlení. 
Dnešní výstavba je příliš založená na 
krajním individualismu, což dopadá 
velmi tíživě nejen na seniory, ale i na 
ostatní generace. A  právě koncepce 
cohousingu je založena na kvalitním 
návrhu, sestávajícím ze soukromých, 
polosoukromých a  společných pro-
stor, podporujících potřebné sociální 
vazby mezi obyvateli a důsledně chrá-
nících soukromí každé domácnosti. 
Může se stát inspirací pro jakoukoli 
novou výstavbu či rekonstrukci stá-
vajících objektů. ■
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je doktorandkou na Fakultě architektury 
ČVUT v Praze. 
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Více o cohousingu: 
www.cohousing.cz 
www.starnutivkomunite.cz
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