
Domovy pro seniory ve Středočeském kraji 

Péči o seniory v našem městě zajišťuje Pečovatelská služba Roztoky. Její služby lze 

objednat na Odboru sociálním a DPS MÚ Roztoky telefon 220 400 229, 220 400 228 

nebo přímo u pečovatelek v budově Domu s pečovatelskou službou – telefon 

220 912 092, 739 219 801. 

V domě s pečovatelskou službou je 26 bytů pro soběstačné seniory od 65 let věku. Pro 

seniory, kteří již potřebují celodenní zdravotní a sociální péči však naše město žádné 

zařízení nemá. Proto jsme připravili přehled domovů pro seniory ve Středočeském kraji, 

kde by tito mohli najít útočiště. 

Domovy pro seniory v nejbližším okolí Roztok, jejichž zřizovatelem je Krajský úřad 

Středočeského kraje. Při posuzování žádosti uchazeče není důležitý trvalý pobyt v 

konkrétní obci, kde se nachází domov pro seniory, ale krajská příslušnost žadatele nebo 

jeho rodiny. 

Domov Jílové u Prahy 

Adresa: Domov Jílové u Prahy, Chvojínská 108, 254 01 Jílové u Prahy 

Telefon: 241950481 soc. pracovnice Eva Petrášová 

Poloha: 20 km jižně od Prahy 

Dopravní spojení: MHD ze stanice metra Budějovická, cesta busem 45 min. 

Domov se nachází 1 km od centra města Jílové u Prahy, obklopen parkem a zahradou, 

600 m od autobusového nástupiště. 

Kapacita domova: 42 lůžek (12 jednolůžkových, 12 dvoulůžkových, 2 dvoulůžkové 

manželské, 2 třílůžkové – ošetřovatelské). 

Čekací doba: jednolůžkové pokoje – 6 let, dvoulůžkové pokoje 2-4 roky, třílůžkové 

pokoje 2-4 roky.  

Úhrada za celodenní stravu (5 jídel): 200,- Kč 

Úhrada za bydlení – denní sazba: 

 jednolůžkový pokoj se sociálním zařízením 200,- Kč 

 dvoulůžkový pokoj se sociálním zařízením 195,- Kč 

Pokoje jsou vybaveny základním nábytkem – skříně, polohovací lůžko, noční stolek, 

televizní anténa, signalizační zařízení napojené na pracoviště sester. Pečovatelské 

služby jsou hrazeny z příspěvku na péči. 

Domov pro seniory Zelená lípa - Hostivice 

Adresa: Zelená lípa Hostivice, Pelzova 1701, 253 01 Hostivice 

Telefon: 220 981 681 – soc. pracovnice paní Vašková 

Poloha: leží na západním okraji Prahy, 



Dopravní spojení: vlakem z Masarykova nádraží směr Kladno, autobusem ze Zličína 

(metro B, bus 306, 336), ze stanice metra Hradčanská – autobus do Rakovníka, z Bílé 

hory – bus č. 347. Domov se nachází 100 m od náměstí v Hostivici. 

Kapacita domova: 65 lůžek  

Pokoje jsou vybaveny základním nábytkem – skříně, polohovací lůžko, noční stolek, 

televizní anténa, signalizační zařízení napojené na pokoj sester. 

Čekací doba: dle sdělení vedení domova nelze stanovit, žádosti se posuzují dle 

stanovených kritérií , která se ohodnocují počtem bodů. Na základě jejich vyhodnocení 

při podání žádosti se posunují místa v pořadníku dle počtu bodů. 

Úhrada za celodenní stravu: 202,- Kč 

Úhrada za bydlení – denní sazba: 

 jednolůžkový pokoj 210,- až 250,- Kč 

 dvoulůžkový pokoj 220,- Kč 

 troj a čtyřlůžkový pokoj 205,- až 210,- Kč 

Pečovatelské služby jsou hrazeny z příspěvku na péči. 

Domov seniorů Rudná 

Adresa: Domov seniorů Rudná, Ke Školce 1070, 252 19 Rudná u Prahy 

Telefon: 311 677 839, 311 677 807 

Dopravní spojení: vlakem ze Smíchovského nádraží směr Beroun 

Poloha: leží západně od Prahy 

Dopravní spojení: vlakem ze Smíchovského nádraží směr Beroun, bus ze Zličína č. 

311, 307 

Kapacita domova: 56 lůžek (34 jednolůžkových a 11 dvoulůžkových). 

Domov je komplexem 5 vzájemně propojených jednopatrových objektů. Objekt je celý 

bezbariérový. Všechny pokoje mají vlastní WC a sprchový kout. Pokoje jsou vybaveny 

základním nábytkem, možno dovybavit drobnými elektrospotřebiči varná konvice, TV 

apod. Kolem domova je udržovaná zahrada s lavičkami, zahradním altánem. Pokoje v 

přízemí mají přímý vstup do zahrady, pokoje v patře mají balkon. 

Čekací doba: dle sdělení vedení domova nelze stanovit, žádosti se posuzují dle 

stanovených kritérií , která se ohodnocují počtem bodů. Na základě jejich vyhodnocení 

při podání žádosti se posunují místa v pořadníku dle počtu bodů. 

Úhrada za celodenní stravu: 205,- Kč/den 

Úhrada za bydlení – denní sazba: 250,- Kč 

 

Pokoje jsou vybaveny standardně nábytkem a lůžkovinami. Dvoulůžkové pokoje mají 

televizor. Na všech pokojích lze provádět ošetřovatelskou péči, což znamená, že při 

zhoršení zdravotního stavu seniora nedochází k jeho přestěhování do jiného pokoje. 



Domov Kytín 

Adresa: Domov Kytín, 252 10 Kytín 2 

Telefon: 318 592 722 

Dopravní spojení: stanice metra Smíchovské nádraží, potom busem 317,321 směr 

Mníšek od Brdy nebo autobusem č. 446, směr Kytín 

Domov je vystavěn uprostřed návsi, která je typická pro středočeskou vesnici. Na návsi 

je kostel, dva rybníky a bývalá škola, která nyní slouží jako obecní úřad. 

Kapacita domova: 73 klientů 

Čekací doba: do pořadníku se zařazují žadatelé rovněž dle počtu bodů, které získají 

vyhodnocením kritérií stanovených KÚ Středočeského kraje. Dle sdělení vedení domova 

zhruba 2 roky. 

Úhrada za celodenní stravu: 235,- Kč/den, možnost diety diabetické, žlučníkové, strava 

mletá či mixovaná. 

Úhrada za bydlení – sazba za den: 

 jednolůžkový a dvoulůžkový pokoj s vlastním příslušenstvím - 280,- Kč 

 jednolůžkový a dvoulůžkový pokoj se společným příslušenstvím – 280,- Kč 

Nábytek v pokojích je dřevěný – přírodní. Součástí vybavení jsou lůžkoviny a lednička. 

Klient si může přinést rádio, televizi, varnou konvici, doplňky – obrázky, fotografie, dečky, 

šálky na čaj, kávu, polštářky, lampičku apod. Je zajištěna pečovatelská i zdravotnická 

péče. 

Domov Kladno - Švermov 

Adresa: Domov Kladno Švermov, Vojtěcha Dundra 1032, 273 09 Kladno-Švermov 

Telefon: 312 273 253 soc. pracovnice 

Dopravní spojení: bus ze stanice metra Hradčanská, vlakem z Masarykova nádraží 

Domov se nachází na okraji Kladna směrem na Slaný, Pchery. 

Kapacita domova: domov je tvořen 11 budovami s 254 lůžky. Pokoje jsou jednolůžkové, 

dvoulůžkové, garsoniéry, byty pro manželské nebo partnerské dvojice. 

Čekací doba: 1 – 2 roky 

Úhrada za celodenní stravu: 205,- Kč, možnost dietního stravování 

Úhrada za bydlení – sazba za den: 

 garsonka nebo jednolůžkový pokoj, soc. zařízení, sprchový a kuchyňský kout 

jsou společné pouze s uživatelem z vedlejšího pokoje – 220,- až 230,- Kč 

 jednolůžkový pokoj se sociálním zařízením a koupelnou společné pro půl 

patra budovy – 215,- Kč 



 dvoulůžkový pokoj – 200,- až 205,- Kč 

Domov Slaný (domov se zvláštním určením) 

Poskytuje pobytové sociální služby osobám, které mají sníženu soběstačnost z důvodu 

chronického duševního onemocnění, osobám se stařeckou, Alzheimerovou demencí a s 

ostatními typy demencí, osobám s jiným zdravotním postižením, jejichž situace vyžaduje 

pravidelnou pomoc jiné osoby. 

Adresa: Domov Slaný, Hlaváčkovo nám. 218, 274 01 Slaný 

Telefon: 312 522 258 – soc. pracovnice M. Cavicchioli 

Poloha: v centru města, nedaleko náměstí, okolo domova je zahrada. 

Dopravní spojení: busem ze stanice Dejvická 

Kapacita domova: 50 lůžek /2 jednolůžkové, 3 dvoulůžkové, 10 třílůžkových, 3 

čtyřlůžkové/ 

Čekací doba: nelze určit, dle závažnosti onemocnění a dalších kritérií 

Úhrada za celodenní stravu: 235,- Kč/den 

Úhrada za bydlení – sazba za den: 

 jednolůžkové - čtyřlůžkové pokoje 280,- Kč 

Vždy dvě obytné jednotky jsou spojeny koupelnou s umyvadlem, sprchou a WC. V 

případě potřeby je domov vybaven velkou koupelnou se sprchovacím křeslem a 

zvedacím zařízením. Pokoje jsou vybaveny novým nábytkem, lůžka jsou polohovatelná, 

od lůžka je signalizace na sesternu. Pečovatelské služby jsou hrazeny z příspěvku na 

péči. 

Domov Velvary 

Adresa: Domov Velvary, Petra Bezruče 484, 273 24 Velvary 

Telefon: 315 720 276 – soc. pracovnice Pavla Turková 

Dopravní spojení: vlakem z Kralup nad Vltavou 

Kapacita domova: 42 lůžek 

Úhrada za celodenní stravu: 205,- Kč 

Úhrada za bydlení – sazba za den: 

 jednolůžkový  a dvoulůžkové pokoje s příslušenstvím na chodbě – 250,- Kč 

Čekací doba neuvedena. 

 

 

 



Domovy, v nichž byli občané Roztok umístěni velmi rychle: 

Domov seniorů Vojkov (domov se zvláštním určením) 

Poskytuje pobytové sociální služby osobám, které mají sníženu soběstačnost z důvodu 

chronického duševního onemocnění, osobám se stařeckou, Alzheimerovou demencí a s 

ostatními typy demencí, osobám s jiným zdravotním postižením, jejichž situace vyžaduje 

pravidelnou pomoc jiné osoby. 

Adresa: Domov seniorů Vojkov, Vojkov 1, 257 53 Vrchotovy Janovice 

Telefon: 317 835 186, 731 581 447 

Poloha: 7km od Sedlčan, 50 km od Prahy 

Dopravní spojení: autobusem směr Sedlčany 

Kapacita domova: 112 lůžek – 43 pokojů (2 jednolůžkové, 30 dvoulůžkových, 11 

vícelůžkových). 

Čekací doba: dle sdělení vedení domova asi ½ roku. 

Úhrada za celodenní stravu: 183,- Kč  

Úhrada za bydlení – sazba za den: 

 jednolůžkový pokoj 220,- Kč 

 dvoulůžkový pokoj 210,- Kč 

 třílůžkový pokoj 200,- Kč, zrekonstruovaný, moderně vybavený pokoj. 

Domov se nachází v prostorách renesančního zámku. K areálu domova patří nádherný 

zámecký park. 

Domov Kolešovice 

Adresa: Domov Kolešovice, 270 02 Kolešovice 180 

Telefon: 313 582 287 

Poloha: 60 km severozápadně od Prahy, 12 km od města Rakovník. 

Domov je umístěn ve středu obce v zámeckém objektu. 

Dopravní spojení: autobusem z Hradčanské nebo Zličína směr Rakovník, z Rakovníka 

dále autobusem do Kolešovic 

Kapacita domova: 102 lůžek, pokoje jednolůžkové až čtyřlůžkové 

Čekací doba: 5-6 měsíců 

Úhrada za celodenní stravu: 172,- Kč  

Úhrada za bydlení – sazba za den: 

 jednolůžkový pokoj 250,- Kč 

 dvoulůžkový pokoj 190,- Kč 

 tří a čtyřlůžkový pokoj 180,- Kč 



Koupelny a toalety jsou společné na každém oddělení. 

Přehled veškerých domovů pro seniory ve Středočeském kraji - http://senior.kr-

stredocesky.cz/home.php 

Údaje v tomto přehledu byly zpracovány na základě dotazů přímo u jejich provozovatelů 

a z jejich webových stránek. U všech domovů je jedním z důležitých kritérií pro přijetí 

pobírání příspěvku na péči, který přiznává Úřad práce ČR, územní pracoviště Praha – 

západ. Formuláře žádostí jsou k dispozici na Odboru sociálním a DPS. Pracovnice 

odboru sociálního a DPS nabízejí našim občanům – zájemcům o umístění v domovech - 

pomoc při vyhledávání vhodného zařízení, možnost nahlédnutí na webové stránky 

domovů, zkontaktování s jednotlivými domovy, vytištění žádostí a jejich vyplnění apod. 
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