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Abstrakt 

Předkládaná práce se zabývá aspekty profilace veřejně politického problému 

bezdomovství v současné české společnosti. Soustředí se zejména na analýzu 

dimenze zvolené problematiky a na odhalení a definování  příkladů variant řešení 

aplikovaných na bezdomovství z hlediska České republiky a Evropské unie.  

Snaží se podat ucelený pohled na současný stav bezdomovství v České 

republice prostřednictvím vybraných metod z oblasti veřejné politiky, jak z pohledu 

odborníků a široké veřejnosti, tak i samotných bezdomovců prostřednictvím 

zaznamenání jednotlivých příběhů lidí bez domova získaných přímým dotazováním. 

 Její neméně důležitou součástí je i vymezení a definování poznávacího 

problému, jenž je nezbytným předstupněm k pochopení zkoumané problematiky a 

samotného provedení analýzy z pohledu veřejné politiky.  

 Práce je zaměřena specificky na problematiku bezdomovství v České 

republice a na problémy bezprostředně související s tímto fenoménem, jež se největší 

měrou odráží v zrcadle veřejné politiky.  
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Abstract 

The aim of this thesis is an analysis of aspects of establishment of publicly 

political issue of homelessness in contemporary Czech society. It focuses in 

particular on the analysis of the dimension of the selected issue and on detecting and 

defining of various resolution examples applied to homelessness within the 

framework of the Czech Republic and European Union. 

It attempts to survey the contemporary homelessness situation in the Czech 

Republic by means of methods selected from the sphere of public politics from the 

perspective of   experts, general public as well as the perspective of the people 

without shelter themselves by means of registration of their individual stories 

acquired by direct questioning.  

 One of the substantial components of the thesis comprises the delimitation 

and definition of the cognitive problem which constitutes the initial stage for the 

comprehension of surveyed issue and implementation of the analysis from the 

perspective of public politics.   

 The thesis focuses in particular on the issue of homelessness in the Czech 

Republic and on the aspects closely connected with the phenomenon, which reflects 

in the mirror of public politics at most. 
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1. Úvod 

 Problematika bezdomovství představuje v současné době komplexní sociální 

problém, jehož palčivost neodkladně vyžaduje řešení. Jako v ostatních zemích 

existují i v České republice osoby, které se ocitly na okraji společnosti a staly se tak 

společensky vyloučenými. Právě problematika společenského vyloučení, odrážející 

se v nejmarkantnější míře v podobě bezdomovství, bude ústředním bodem zkoumání 

celé práce. Svou pozornost zaměříme zejména na profilaci bezdomovství v České 

republice a následnou komparaci s ostatními evropskými zeměmi. Pokusíme se 

zodpovědět otázky typu: Jaká je diferenciace bezdomovství u nás a ve státech 

Evropské unie? Jaké se zde uplatňují přístupy k této problematice? Jaká je úspěšnost 

implementovaných politik v této oblasti a kde spočívají hlavní nesnáze apod.  

 V případě bezdomovství jde bezesporu o jednu z nejvážnějších forem 

sociálního vyloučení a problematik v sociální oblasti. Bohužel, i když je v  České 

republice bezdomovství již celospolečenským problémem, tak, jak naše laická, tak i 

odborná veřejnost mu stále nevěnují dostatečnou pozornost. I z tohoto důvodu bude 

jedním z úkolů práce komplexní osvětlení bezdomovské problematiky, přičemž bude 

vycházeno z analýzy politik podílejících se různou měrou na jeho řešení. Cílem práce 

je přispět k lepšímu pochopení bezdomovské problematiky, odhalit slabá místa, jak 

v řešení, tak v koncipování politik a navrhnout případné alternativy řešení zejména 

z pohledu veřejné politiky.  
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2. Vymezení poznávacího problému 

Příčiny:  

• nedostatečná legislativa 

• celospolečenské a strukturální změny po listopadu 1989 

• absence vhodného sociálního prostředí spojená se ztrátou domova, rodiny a 

sociální identifikace 

• nedostatečně rozvinutý sektor služeb a nabídka práce 

• nedostatečná spolupráce vládního sektoru se sektorem služeb a neziskovými 

organizacemi 

• kombinace různých psychosociálních faktorů – objektivní a subjektivní faktory 

stojící na počátku bezdomovectví 

• neadekvátní bytová politika 

To vše a mnohem více různou měrou vytváří podmínky pro vznik bezdomovství 

mezi jehož další důsledky patří:  

• ztráta schopnosti pracovat 

• alkoholismus a náchylnost k jiným návykovým látkám 

• špatný zdravotní stav a s tím spojené náklady na léčbu 

⇒ další prohlubování sociálních problémů 

 

3. Teoretická východiska 

• profilace v rámci společenských věd – koncepty sociologie, psychologie, práva, 

ekonomie, politické filosofie, zdraví a jeho determinantů, veřejné politiky – 

lidský potenciál a kritérium lidské důstojnosti 

Při práci budeme vycházet zejména z:  

• analýzy současných strategií, dokumentů a nástrojů, jimiž jsou v rámci sociální 

politiky České republiky, Evropské unie a jednotlivých států řešeny problémy 

odrážející se v bezdomovství  

• analýzy aktivit a rámců jednotlivých aktérů participujících na procesu řešení 

(jedná se zejména o veřejný, soukromý, ale i občanský sektor, přičemž aktéři jsou 

velice různorodí a pohybují se na úrovni lokální, regionální, národní i 

mezinárodní) 

• znalosti bezdomovství jako celospolečenské problému a jeho profilace jak 

v České republice, tak i v zemích Evropské unie 
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• příběhů samotných bezdomovců (zejména s úmyslem ukázat, že na vzniku 

bezdomovství se podílí kombinace různých psychosociálních faktorů) 

• vlastních zkušeností získaných životem a kontakty s odbornými pracovníky a 

samotnými bezdomovci 

 

4. Výběr metod a zdrojů informací 

 Práce bude koncipována jako studie, při jejíž tvorbě aplikujeme metody: 

případová studie, komparační analýza, studium a analýza dokumentů, sekundární 

analýza dat, analýza aktérů, jejich rámců a zájmů, zúčastněné pozorování a 

rozhovory. Jako zdroj informací budeme využívat zejména dostupnou bibliografii, 

statistická data a veřejněpolitické dokumenty vážící se k tématu a www databáze 

zabývající se problematikou bezdomovství.  

 

5. Formulce námětů a další řešení problému 

 V závěru studie se pokusíme shrnout dosavadní přístup a navrhnout možné 

alternativy, jež by mohly přispět k lepšímu řešení. 
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1. Úvod 

Společenské soužití a bezproblémové fungování společnosti, založené na 

hodnotách a kvalitních mezilidských vztazích, spojené s adekvátní podporou státu a 

s možnostmi neomezeného rozvoje v podobě dostatečného prostoru k seberealizaci a 

pocitu společenské sounáležitosti, představuje v současné době ideál, k jehož 

naplnění vede však dlouhá a pro mnohé z nás i strastiplná cesta, která mnohdy 

nemusí končit očekávaným happyendem.  

V každé společnosti se vyskytuje celá řada problémů, samozřejmě i ta naše 

není výjimkou. Bída, chudoba či marginální společenské vyloučení je jen zlomkem 

toho, s čím už řadu let bojuje většina vyspělého světa, a podobně, jako ve všech 

ostatních zemích, existují i v České republice osoby, které se dobrovolně nebo pod 

tlakem okolností stávají „bezprizorními“ tj. společensky vyloučenými a ocitají se tak 

na samém okraji společnosti.  

Právě problematice společenského vyloučení v jeho nejmarkantnější a 

zároveň nejzřetelnější podobě, tedy bezdomovstvím, se budeme věnovat na 

následujících stránkách. 

 Impulsem, vedoucím k sepsání práce, byl nejenom zájem autora zabývat se 

zmíněnou problematikou, ale především fakt, že bezdomovství se v současné době 

stalo v České republice problémem zasahujícím celou společnost, jehož proměnlivost 

a trvalost zároveň vyžaduje nalezení uspokojivého řešení a to zejména 

prostřednictvím metod a nástrojů řešení dostupných skrze veřejnou politiku.  

Bohužel postupem času a také se stále vzrůstajícími nároky na jedince, 

získává tento jev na stále větší intenzitě, dotýká se nezanedbatelné části populace a je 

taktéž veřejně viditelný. S bezdomovci se dnes již můžeme běžně setkat a tak 

implicitně cítíme, že je něco v nepořádku. Jedná se o stav, kdy byl narušen etický 

standard současné a budoucí situace, který je potřeba odstranit. 

 Lidé bez domova jsou v současnosti vidět v každém větším městě. 

Bezdomovství se tak stává problémem dotýkajícím se celé společnosti. Samotná 

problematika se však týká relativně „malé“ části populace, která se však svými 

specifiky výrazně liší od hlavního proudu společnosti. Rok od roku však získává na 

počtu a intenzitě, což potvrzuje i neustále se zvyšující procento počtu těchto případů, 
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pramenící ze stále větší viditelnosti na veřejnosti1. V tomto kontextu se může jevit 

jako velmi zarážející fakt, že dosud nebyl fenomén bezdomovství systematičtěji 

sledován a veškeré dosavadní údaje o počtech bezdomovců i jeho příčinách 

vycházely z dílčích a nepříliš přesných informací, které soustavně shromažďovaly 

organizace poskytující služby této skupině sociálně handicapovaných občanů 

(Hradecký, Kosová, Myšáková, Omelková, Sedláček, 2004:2)2.  

Veřejnost tak o životě bezdomovců neví téměř nic. Tito jedinci jsou i nadále 

v celospolečenském kontextu považováni za sociální skupinu, které ve skutečnosti 

její současný styl a způsob života vyhovuje, a která zneužívá nabídnutou pomoc. 

Skutečnost je však jiná, jak se pokusíme ukázat na následujících řádcích. 

Struktura práce je navržena tak, aby si čtenář dokázal lépe představit to, co 

bezprostředně stojí za vznikem bezdomovství v podmínkách české společnosti a jaké 

jsou možnosti či naopak omezení v případě nabídnutí řešení z oblasti veřejné politiky 

a zahraniční inspirace.  

Práce je rozvržena do několika vzájemně propojených kapitol a podkapitol. 

První část se věnuje metodologii a teoretickým východiskům, práce druhá pak 

rekapitulaci dosavadní úrovně poznání, která je nezbytným předstupněm 

k pozdějšímu provedení analýzy obsažené ve třetí kapitole. Svou strukturou je práce 

prioritně zaměřena na vymezení a strukturaci výzkumného problému bezdomovství 

jako veřejně politického problému a na komplexní zaznamenání bezdomovské 

problematiky v komparaci České republiky a modelových zemí Evropské unie. 

K tomuto zkoumání je využito adekvátních metod veřejné politiky. 

Autor při psaní práce vycházel především ze studia literatury, analýzy 

dokumentů veřejné politiky a sekundární analýzy dat existujících prácí a výzkumů 

relevantních k problematice bezdomovství. Taktéž bylo při psaní práce využito 

poznatků načerpaných během studia. Na všechny převzaté poznatky, jež nejsou 

                                                           
1 Termín malé je zde dán do uvozovek zejména z důvodu toho, že statisticky přesný počet 
bezdomovců není znám, a proto můžeme jen usuzovat, jak velké části populace se tento problém 
reálně dotýká. Např. statistické šetření, které proběhlo v roce 2004 v Praze zaznamenalo 3096 
bezdomovců, nutno podotknout, že se jednalo pouze o zjevné bezdomovce v předem vytipovaných 
lokalitách. Z tohoto hlediska hodnotit problematiku bezdomovství jako stavu dotýkajícího se relativně 
malé části populace nemusí být zcela na místě. Námi uvedené argumenty opíráme zejména o 
statistiky, které jsou zaznamenány v níže uvedené tabulce věnované přibližným statistickým datům o 
bezdomovství v České republice.  Více o tomto např. in: I. Hradecký, Národní zpráva o bezdomovství 
v České republice 2006 politická část, Praha 2006 
2 K výše uvedenému textu je nutné poznamenat, že popsaný vývoj je typický zejména pro postoj 
k bezdomovství v České republice, avšak i v ostatních, níže zkoumaných evropských zemích, snad 
vyjma Velké Británie, můžeme vypozorovat podobné rysy.  
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samovolným výtvorem autora, je zejména z důvodů zabránění nedorozumění a 

respektování etického kodexu odkazováno během textu.  
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2. Cíle a výzkumné otázky  

Problematika bezdomovství bezprostředně souvisí s mnoha kategoriemi 

lidské psychiky, institucionálního uspořádání a hodnotového zakotvení, jak 

samotného jedince, tak společnosti jako celku. Přestože se již bezdomovství ocitlo 

v hledáčku mnoha výzkumných prácí a je neustále předmětem řešení neziskových 

organizací zprostředkujících různé sociální služby, tak i nadále zůstává naléhavost 

jeho řešení upozaděna před jinými veřejně-politickými problémy zrajícími 

v politických arénách. Ne že by snad bezdomovství nebylo již zralým problémem, 

který vyžaduje řešení, problémem zůstává jeho nedostatečná specifikace z pohledu 

definování zásadních příčin podílejících se na jeho vzniku a zejména mnohostranná 

provázanost s různými cykly života společnosti a jedince spadajících do různorodých 

oblastí veřejné politiky. Svou nezanedbatelnou úlohu sehrává i celkové 

institucionální zakotvení a praktikovaná sociální politika.  

Z výše uvedených specifik bezdomovství vychází i cíl naší práce, čímž je 

přispění k osvětlení této problematiky prostřednictvím zhodnocení profilace 

bezdomovství z veřejně politického hlediska, zhodnocení stávající situace a 

vytipování cest vedoucích k možnému řešení a opatření opírající se o empirickou 

evidenci, přístupy aplikované ve vybraných státech Evropské unie a příběhy 

jednotlivých lidí zasažených bezdomovstvím jako stěžejního faktoru odkrývajícího 

nejproblematičtější dimenze zkoumaného problému.  

 

2.1  Dílčí cíle 

• Vymezení hlavních problémů týkajících se bezdomovství a celkového přístupu 

k bezdomovství z pohledu jeho profilace v České republice a vývoje v zemích 

Evropské unie 

• Zpracování souhrnu poznatků o bezdomovství jako veřejně politického fenoménu 

prostřednictvím případové studie, včetně příběhů takto zasažených jedinců 

• Srovnání situace v České republice a zahraničí 

• Analýza jednotlivých aktérů participujících na možných řešeních problematiky 

bezdomovství  
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2.2  Výzkumné otázky 

V kontextu zvoleného tématu práce budeme v průběhu strukturace práce 

vycházet z analýzy jednotlivých otázek uvedených v následujícím grafu. Otázky jsou 

koncipovány jako výzkumné, jejichž zodpovězení prostřednictvím celkové analýzy 

povede k naplnění samotného cíle práce.  

 

Schéma 1: Výzkumné otázky  
 
 
 

 

BEZDOMOVSTVÍ 
Kdo jsou 
samotní 

bezdomovci? 

Jaký životní příběh 
charakterizuje takto 
zasaženého jedince?  

Co stojí v pozadí 
toho, že se člověk 

stane 
bezdomovcem?  

Jaká je profilace 
bezdomovství 

v České republice? 

Jaké se v České republice a 
EU uplatňují přístupy 
k této problematice?  

Do jaké míry se liší 
přístupy aplikované v ČR 
oproti vybraným státům 
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3. Charakteristika použitých metod 

 Metody, které jsme použili v práci, byly vybrány na základě definovaného 

cíle a výzkumných otázek a samotné formulaci výzkumného problému. Zvolené 

metody přinesly dostatečný vhled do zkoumané problematiky, umožnily hlubší 

proniknutí do specifik bezdomovství a ve svém celku tak pomohly nalézt odpovědi 

na předem formulované výzkumné otázky. Celková analýza dimenze bezdomovství 

se opírá o studium primárních a sekundárních dat. 

 

3.1. Použité metody 

 

Případová studie  

 Specificky zaměřená na problematiku bezdomovství v České republice 

s využitím zkoumání událostí, rolí a vztahů z pohledu veřejné politiky. Případová 

studie představuje jednu z možných cest, jimiž se dá pojmout specifický výzkumný 

záměr, v našem případě zaměřený na bezdomovství. Z hlediska všeobecného 

zaměření sestává případová studie ze studia jednotlivých společenských skupin a 

komunit a událostí, jež na ně mají určitý vliv. Jedná se o systematickou cestu 

vycházející z chápání a specifického vidění jednotlivých událostí, sběru dat, analýzy 

informací a zaznamenávání dosažených výsledkům v celkovém souhrnu vedoucích 

k lepšímu pochopení toho, proč došlo k vytvoření sledovaného problému a jak3. 

 

Komparační analýza 

 Jedná se zejména o zjištění stavu a praxe, jak v případě samotné profilace 

bezdomovství u nás a v zahraničí, tak samotného přístupu k bezdomovcům jako 

jedincům trpícím sociálním vyloučením. Jádrem komparační analýzy je zejména 

zkoumání dimenze toho, jak jednotlivé vybrané státy či Evropská unie jako celek, 

v porovnání s Českou republikou, přistupují k řešení problematiky bezdomovství. 

Zahraniční praxe je důležité zejména z pohledu načerpání možné inspirace.  

                                                           
3 Více o případové studii např: http://en.wikipedia.org/wiki/Case_study  (k 11.5. 2009)   
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Analýza událostí veřejné politiky 

 Analýza událostí byla zvolena zejména z důvodu snadnějšího pochopení 

problému z hlediska širších souvislostí, je také předstupněm k samotnému definování 

a uvědomění si toho, jaké možnosti se prostřednictvím široké palety veřejně 

politických nástrojů nabízejí k řešení. Analýza událostí představuje kvalitativní 

metodu, kterou vyvinul v roce 1994 Miroslav Purkrábek. Tato metoda se zaměřuje 

na již uskutečněný proces a z veřejné politiky vybírá ty segmenty, které nejvýrazněji 

charakterizují v určité době její kvalitativní znaky (Majerová, 2009:23) 

 

Analýza jednání aktéru 

Analýza jednání aktérů si klade za cíl identifikovat různorodé pole aktérů 

participujících na vzniku či řešení problematiky bezdomovství. Bezdomovství je 

komplexním problémem dotýkajícím se mnoha dimenzí lidské působnosti a 

spadajícím tak do kategorie řešení státních institucí a občanského sektoru. Metoda 

zvaná analýza aktérů implicitně označuje jakéhokoliv jedince, skupiny či organizace, 

kteří mohou být ovlivněni nebo mohou ovlivnit připravované politiky či projekty, 

nebo jejich realizaci. Analýza aktérů se snaží identifikovat všechny jednotlivce, 

skupiny i organizace, kterých se daná politika týká, poznat jejich jednání, záměry a 

vzájemné vztahy a zhodnotit jejich vliv, zdroje a zájem na realizaci určité politiky 

(Varvasovszky a Brugha 2000 in:Veselý, Nekola, 2007:225). 

 

Strom problémů a strom cílu 

Tyto metody byly zvoleny na počátku přípravy celkové analýzy vzniku 

problému bezdomovství z důvodu zachycení celkového obrazu postupného utváření 

toho, co stojí v pozadí vzniku samotného bezdomovství. Jedná se o univerzální 

metody identifikace, prioritizace a vizualizace problému. Jde o diagram příčin a 

následků, tj. faktorů, které způsobují určitý problém. Stejně jako každý strom má i 

strom problémů „kmen“, „kořeny“, a „větve“. Kmen představuje klíčový problém, 

kořeny příčiny problému a větve důsledky tohoto problému (Veselý, Nekola, 2007 : 

218). V návaznosti na strom problému je stanoven i strom cílů jako metoda, jejímž 

hlavním přínosem je identifikovat a primárně tak stanovit hlavní cíle, jejichž aplikace 

by měla přispět ke zdárnému řešení bezdomovského problému.  
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Nestandardizované rozhovory s klíčovými aktéry  

 Nestandardizované rozhovory s klíčovými aktéry byly zahrnuty do struktury 

práce zejména z důvodu zachycení praktického rozměru a rozsahu bezdomovského 

problému, který podle našeho názoru lze tímto způsobem nejlépe identifikovat. 

Jednalo se o aktéry, kterých se problém implicitně dotýká, či se s problémem běžně 

potýkají ve své denní praxi. Dotazováni byli např. samotní bezdomovci, sociální 

pracovníci, ředitelé azylových domů, úředníci, zástupci státních orgánů apod. 

Rozhovory byly předem připravené, přičemž jádro otázek vycházelo z již 

stanovených výzkumných otázek. Získané odpovědi byly pak následně kvalitativně 

zpracovány a spolu se zúčastněným pozorováním tak přinesly i možnost 

zaznamenání životních příběhů bezdomovců jako prostředku k pochopení vzniku 

samotného bezdomovství.  

 

4. Zdroje dat a metody jejich zpracování 

V případě studia problematiky bezdomovství bylo pro psaní práce nezbytně 

nutné zabývat se detailním studiem, jak primárních, tak i sekundárních dat. Primární 

data jsou určující, zejména pokud jde o vlastní práci v terénu, jež byla nezbytná 

k pochopení zkoumané problematiky. V uvedené práci jsme se pokusili, především 

skrze již zmíněné zúčastněné pozorování bezdomovství v místě autorova bydliště a 

v okolí města Most, poskytnout lepší a hlubší vhled do zkoumané problematiky. Šlo 

zejména o to, aby níže uvedená veřejně politická analýza získala praktický rozměr 

s mnoha dalšími možnými náměty a neprobíhala jen tzv. „od stolu“. 

V případě studia sekundárních dat bylo k psaní práce využito různých 

vědeckých studií, expertiz, monografií a článků zabývajících se daným problémem. 

Bylo tak zvoleno zejména z důvodu lepšího pochopení přístupů k problematice a 

zaznamenání možných návrhů, jež by mohly vést k navržení řešení určitého typu a 

také z důvodu značné komplexnosti výzkumného problému, jež vyžaduje 

multidisciplinární přístup. Důležitá v tomto směru byla i reflexe vládních publikací či 

úředních dokumentů nutná k pochopení, jak se k bezdomovské problematice staví 

vláda, a které řešení by tak mělo šanci projít složitým procesem politického 

rozhodování.  

Při osvětlení praktického směru analýzy problému bezdomovství byly velice 

cenné publikace a statistiky zájmových skupin a odborníků zabývajících se řešením 
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této problematiky. Jejich studium bylo tak v určitých ohledech určující, zejména z  

důvodu, aby při analýze bezdomovství bylo možné lépe zhodnotit rozsah, dopad a 

relevanci chystané politiky. Laicky řečeno: zda-li připravovaná politika není příliš 

vzdálena od samotného problému, jež má řešit. Pro utvoření komplexního pohledu 

byla také velice přínosná periodika jako je Sociologický časopis, Sociální politika či 

Sociální práce, referující o zkoumané problematice a odkrývají tak další perspektivy 

pohledu na problém. 

Avšak z daleka nejpřínosnější k pochopení utváření a zrání bezdomovského 

problému se ukázaly být rozhovory s klíčovými aktéry. Zejména rozhovory se 

samotnými bezdomovci a sociálními pracovníky primárně řešícími problematiku 

bezdomovství, odkryly různorodou paletu specifik bezdomovství jako veřejně 

politického problému. Přinesly řadu zjištění a v mnohých směrech buď potvrdily či 

zcela vyvrátily již získané poznatky.  

Taktéž velký přínos spatřujeme v oblasti statistik, jako základu kterékoliv 

empirické evidence. Bohužel v oblasti bezdomovství jde o velice problematickou 

část a v podstatě každá nová relevantní statistika je velice užitečná. Proto bylo nutné 

sledovat a analyzovat dostupné statistiky takových institucí jako je FEANTSA4, či 

Evropská observatoř bezdomovství. Dostupné statistiky ve svém celku buď 

potvrdily, zpřesnily či vyvrátily námi předem stanovená tvrzení, a taktéž jsme se o ně 

mohli opřít při formulaci příčin, následků a možných řešení. 

Výše uvedených zdrojů bylo využito především pro koncipování a vytvoření, 

již zmíněných specifických metod veřejné politiky, např. stromu problémů, jež je 

pokusem zohlednit a zároveň upozornit na nejpalčivější dimenze různě 

participujících faktorů platných při utváření samotného problému bezdomovství. 

Avšak podobná inspirace posloužila jako nosný pilíř i při stanovení stromu cílů a 

z něj vycházejících zjištění.  

 

                                                           
4 FEANTSA - Evropská federace národních sdružení pracujících s bezdomovci byla založena v roce 
1989 za účelem boje proti bezdomovství v Evropě. V současné době sdružuje více jak 50 členů a její 
hlavní náplní je monitoring vývoje bezdomovství v členských zemích EU a pravidelná publikace 
zpráv. 
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5. Teoretická východiska 

Z nadefinovaných cílů práce, jednotlivých výzkumných otázek a taktéž výčtu 

použitých metod je patrné, že zkoumání problematiky bezdomovství, jeho profilace 

v rámci české společnosti a přístupy k jeho řešení, jak na národní úrovni, tak v rámci 

Evropské unie, vyžaduje multidisciplinární přístup hned z několika důvodů.  

Vznik bezdomovství je zapříčiněn mnoha faktory, které vycházejí jak ze 

samotné výbavy člověka, tak z celkové struktury společenského rámce, v němž 

jednotlivec žije. Svou činností zároveň využívá a produkuje jednotlivé statky, 

přičemž sleduje především zabezpečení svých primárních potřeb. Multidisciplinární 

charakter bezdomovství je tak určen zejména neexistencí jednoznačně existujícího 

problému či faktoru, který by stál za jeho bezprostředním vznikem, a stejně tak jako 

je lidský život protkán řadou událostí, je i bezdomovství výsledkem a souhrnem 

jednotlivých problémů spjatých s životem člověka ve společnosti5. V tomto ohledu 

jsou v práci použita východiska řady vědních disciplín implicitně se vztahujících 

k životu člověka ve společnosti a problémům s nimi spjatých. Vše je pak provázáno 

s veřejnou politikou jako zastřešující vědní disciplínou, na jejímž základě provádíme 

vlastní analýzu s využitím jejich specifických metod. 

 Vztahy jednotlivých konceptů zvolených pro zkoumání problematiky 

bezdomovství vyjadřuje následující konceptuální rámec vytvořený specifiky na 

základě vývoje společenského cyklu se vztahem k jednotlivci. Jedná se o základní 

výkladový rámec této práce. 

                                                           
5 Bezdomovství jako výsledek souhrnu specifických problémů je dobře viditelný v jednotlivých 
příbězích lidí zasažených bezdomovstvím, které uvádíme v kapitole věnované analýze. 
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Schéma 2:Konceptuální mapa 
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5.1.  Bezdomovství v rámci teorií společenských věd 

Jak už vyplývá z názvu podkapitoly, tak základní osu pro zkoumání 

bezdomovství ve vztahu ke společnosti představují společenské vědy, avšak ty jsou 

svojí povahou bytostně multiparadigmatické – neposkytují jednotné vodítko, ucelený 

teoretický rámec výkladu sociálních jevů. Naopak nabízejí mnoho teoretických 

východisek a interpretací a nezbývá, než mezi nimi učinit vědomou volbu (Frič, 

Potůček, 2004). Taktéž učiníme i mi. V případě samotné problematiky utváření a 

vývoje bezdomovského problému jde tak na pestrobarevném poli společenských věd 

zejména o následující vědní disciplíny; sociologii, ekonomii, politickou filosofii, 

právo a psychologii. Ve všech těchto specificky zacílených vědách můžeme najít 

různé nuance směřující k chápání bezdomovství jako společenského problému. Tyto 

kategorie vědních disciplín nabízejí řadu teoretických poznatků vztahující se 

rozličnou měrou k charakteru bezdomovství a dimenzím, v nichž se utvářejí. 

Z hlediska naší práce se jako nejvíce určujícími pro zkoumání vzniku bezdomovství 

zdají být sociologie a psychologie.  

 

5.2. Bezdomovství v kontextu sociologických teorií 

Sociologie6 je zvolena z důvodu, že jde o společenskou vědu zkoumající 

sociální život jednotlivců, skupin a společnosti, čímž přesně odpovídá teoretickému 

rozhraní bezdomovství, které je provázaným problémem jedince žijícího ve 

společnosti. Avšak jako taková sdílí sociologie osud všech vědních disciplín, které se 

zabývají člověkem a jeho světem, či přesněji lidmi a jejich společností (Keller, 

2002:7). Sociologie je tak jedním ze specifických odvětví společenských věd. 

V případě výzkumu ji charakterizuje empirická investigace a kritická analýza snažící 

se vyvinout a vytříbit dosavadní získané poznatky o společenské struktuře a aktivitě, 

někdy s cílem aplikovat nově získanou znalost do činnosti sociálního státu7. 

 Předmět sociologie ve vztahu k bezdomovství je však třeba ještě více 

specifikovat prostřednictvím konceptů, jež nám nabízí samotná sociologie a jež jsou 

v ní implicitně obsaženy. V případě zkoumání jakékoliv sociální teorie je v mnoha 

                                                           
6 Zdrojů dat vážících se k předmětu sociologie a vědní disciplíně jako takové je značné množství. 
V českém prostředí se jedná zejména o díla Jana Kellera např. Úvod do sociologie či Sociologie 
organizace a byrokracie, ze zahraničních autorů zmiňme např. Anthonyho Giddense a jeho rozsáhlou 
publikaci s názvem Sociologie. 
7 Více o sociologii jako společenské disciplíně např. in: http://en.wikipedia.org/wiki/Sociology (k 
10.5. 2009)  
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ohledech nosným konceptem Mertonův koncept anomie. Jedná se o nosný pojem 

implicitně vztažený k sociálním vědám. Zdrojem anomie je podle Mertona 

nedostatek symetrie mezi kulturní a sociální strukturou společnosti. Zatímco kulturní 

struktura velmi jednoznačně vymezuje základní hodnotu jako úspěch, jako nejvyšší 

možnou hodnotu, jako kulturní cíl, pak existující sociální struktura neumožňuje jeho 

všeobecné dosažení a dokonce ani jednoznačně nedefinuje prostředky k jeho 

dosažení (Munková, 2001 in: Voglová 2009). Jedná se tedy o zřejmý rozpor, který ve 

svém důsledku může vyústit k vyloučení jedince ze společenské hierarchie 

zapříčiněným právě neustálým tlakem společnosti na jednotlivce, který se tak začne 

chovat nekonformně a jeho chování a uvažování se vymyká zavedeným a všeobecně 

přijímaným společenských normám.8 Anomie se tak nemalou měrou uplatňuje i 

v případě bezdomovců. Je platná zejména v brzkém polistopadovém vývoji, kdy, jak 

píše Mareš9, se určitá část společnosti nacházela v situaci anomie. Bezdomovci se tak 

stali lidé, kteří se pod tíhou společenského nátlaku a různých životních zvratů 

nedokázali přizpůsobit nově vzniklému stavu, zejména protože na něj nedokázali 

adekvátně reagovat a jejich vnímání a přístup ke vzniklé situaci se v rámci 

zavedených společenských norem jevil přinejmenším jako nestandardní. Avšak bylo 

by nedůstojné a i nekorektní zároveň označit osobnost bezdomovce jako marginální 

faktor nesoucí vinu za osud jedince. Katalyzátorem vzniku je v případě konceptu 

anomie společnost, resp. její hierarchická struktura a nastavení žebříčků hodnot do 

podoby honby za úspěchem, kariérou, penězi a dalších specifických výdobytků ve 

skrze vztažených  k současnému způsobu života společnosti. 

Dalším stěžejním konceptem vztaženým k bezdomovství z pohledu 

sociologie je koncept sociální deviace. Pod pojmem sociální deviace se rozumí 

chování jednotlivce nebo skupiny, které porušuje zavedenou sociální normu. Tato 

odchylka od zavedené normy může být jak negativní, tak i pozitivní. Měřítkem se 

pak stává kulturní prostředí, sociální prostor a čas10. Sociální deviace je taktéž 

v mnohem určující a přínosná při zkoumání pohnutek vedoucí jednotlivce 

k deviantnímu chování, mnohdy vyúsťující v cestě na okraj společnosti. 

Bezdomovství se v kontextu sociální deviace jeví jako negativní odchylka, jak 

v případě chování, tak i životního stylu. Bezdomovství tak ve svém celku vyhovuje 

                                                           
8 Více o teorii anomie např. v bakalářské práci Daniely Voglové – Sociální kontext užívání ilegálních 
drog u české mládeže. 
9 Dostupné na: http://sreview.soc.cas.cz/upl/archiv/files/305_175RAMAR.pdf   (k 11.5. 2009) 
10 Dostupné na: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soci%C3%A1ln%C3%AD_deviace   (k 11.5. 2009) 
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definici sociální deviace, protože se jedná o podstatnou odchylku od normy, realita 

bezdomovství neumožňuje dodržování některých dalších norem (např. hygienických) 

a i v případech, kdy je bezdomovství považováno za projev alternativního chování 

jedince, se stále jedná o chování deviantní (Barták, 2004:31). Koncept sociální 

deviace tak nabízí řadu výkladových rámců použitelných k výkladu bezdomovství, 

jedná se zejména o teorii diferencované asociace, teorii subkultur a teorii 

konformity11. Velice inspirativní je pro studium bezdomovství např. i teorie 

labellingu chápající sociální deviaci jako míru podílu specifické instituce12.  

Sociologie nabízí taktéž celou řadu teoretických konceptů v případě 

samotného chápání člověka ve spletité společenské kultuře a pocitům, jež zažívá, 

např. v již zmíněné teorii subkultur. V případě bezdomovství se zdají býti 

relevantními zejména ty koncepty odrážející hodnotové zakotvení jedince a 

společnosti, které pokud jsou v rozporu, vytvářejí specifické subkultury tvořené však 

atomizovanými jedinci. Hodnoty se dnes mění rychleji než kdykoli předtím. Zatímco 

v minulosti člověk vyrůstající v určité společnosti mohl očekávat, že systém 

všeobecně přijímaných hodnot zůstane za jeho života nezměněn, dnes není (kromě 

izolovaných společenství) takovýto předpoklad myslitelný (Wimmer, 2006:48). 

Právě bezdomovci jsou specifickým společenstvím, jež vzniklo taktéž na základě 

vykořenění a existenciálního vakua zapříčiněného vlivem společnosti a samotnou 

touhou jedinců po uplatnění, jehož znemožnění vedlo postupem času k deprivaci. 

Teorie subkultur tak přináší celou řadu nových poznatků a otvírá nové dimenze 

vzniku bezdomovského problému. Jako taková je však v případě aplikace na 

bezdomovce diskutabilní, avšak poskytuje řadu námětů k diskusi či z pohledu dalších 

možných horizontů, kudy se může pokračující výzkum ubírat. 

Podobně je tomu i v případě teorie masové společnosti, která poukazuje na to, 

že v moderní společnosti dochází k drastickému snížení kontaktů jednotlivců s jejich 

primárními skupinami. Jedinec je atomizován a není schopen se integrovat do 

institucionálního sociálního prostředí společnosti. Jsou mu vlastní pocity úzkosti a 

odcizení. Reaguje nepřiměřeně až extrémně a v rámci obranné taktiky vytváří 

neformální kolektivy protestující proti existujícímu společenskému pořádku 

(Wimmer, 2006:48). Bezdomovci samotní často uvádějí výše zmíněné pocity a 

typický je pro ně zejména vzdor až nenávist proti stávajícímu společenskému 

                                                           
11 O jednotlivých rámcích sociální deviace ve větší míře pojednává práce Daniely Voglové. 
12 Více o teorii labellingu např. G. Munková – Sociální deviace 
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uspořádání a neuznání existence státu. Avšak vytváření neformálních kolektivů není 

nikterak pravidelné, ale také jej můžeme zaznamenat. Teorie masové společnosti13 se 

tak v tomto ohledu jeví jako další vhodný námět k diskusi a samotnému zkoumání. 

Se sociální deviací implicitně souvisí další námi zvolený koncept, jež je 

možné vztáhnout ke vzniku a utváření problému bezdomovství a to sice koncept 

sociální deprivace. Deprivační zkušenost, tak marginální v případě samotných 

bezdomovců, patří k jedněm z nejzávažnějších zátěžových vlivů; může nepříznivě 

ovlivnit psychiku jedince, resp., jeho vývoj vůbec. Deprivace je stav, kdy některá 

z objektivně významných potřeb, biologických i psychických, není uspokojována 

v dostatečné míře, přiměřeným způsobem a po dostatečně dlouhou dobu (Vágnerová, 

1999:36). Deprivace má tak nemalý podíl na utváření bezdomovství, kdy v jejím 

důsledku dochází v rámci dlouhodobého působení k narušení psychického vývoje či 

ke vzniku specifických psychických odchylek, jež můžeme v mnohých případech 

zaznamenat u bezdomovců. Určující je zejména sociální deprivace v podobě 

chybějícího stálého kontaktu se společenským fungováním a taktéž predikce a 

dispozice přenesené z výchovy vztažené k funkcím rodiny. Např. citové strádání 

v dětství může podstatným způsobem ovlivnit celkový vývoj osobnosti takovéhoto 

jedince a jeho chování k lidem ve společnosti (Vágnerová, 1999:37). 

 

5.3.  Teoretické koncepty psychologie ve vztahu k bezdomovství 

V případě psychologie, jako dalšího zvoleného teoretického východiska, jde o 

vědu, která studuje lidské chování, duševní procesy a tělesné prožívání, včetně jejich 

vzájemných vztahů a interakcí14, čímž nám de facto vymezuje druhou dimenzi námi 

zkoumaného problému utváření a vzniku bezdomovství a to kategorii lidského 

jedince a jeho myšlenkových procesů, pohnutek a motivací, které predikují jeho 

životní cestu.  

 Důležité je zakotvení jedince ve společenském řádu. Podstatnou je tak 

v tomto směru psychologie sociální, která se zaměřuje na sociální skupiny a na vliv 

těchto skupin na společnost a jedince. Bezdomovství jako oscilující sociální problém 

utvářený soukolím společnost-jedinec přináší veskrze degradující vliv na jednotlivce 

                                                           
13 Více o teorii masové společnosti a teorii subkultur např. v práci Lukáše  Wimmera – Freetekno. 
14 http://cs.wikipedia.org/wiki/Psychologie  (k 10.5. 2009) Taktéž jako v případě sociologie je i 
psychologie v mnoha ohledech průřezovou vědních disciplínou s řadou autorů a  rozsáhlým 
bibliografickým základem. Z celé řady autorů zmiňme například Atkinsona, Hilla, Heluse, Jiránka, 
Nakonečného či Vágnerovou.  
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a společnost jako celek. Můžeme se pak snadno stát svědky vzrůstající společenské 

averze ke skupinám lidí, jenž  jsou bohužel stále podle mnohých ne zcela konformní, 

a to zejména díky svému vystupování a profilaci v rámci společnosti. Dochází tak 

k narušení etického standardu společnosti prostřednictvím úpadku sociálního cítění a 

solidarity. Postoj společnosti k bezdomovcům bývá typický ambivalencí, kombinací  

odporu a soucitu. Mnohdy převažuje negativní postoj spojený s odmítáním. B. G. 

Link a jeho spoluautoři (1995) mluví o únavě soucitu, o opotřebování a vyčerpání 

schopnosti soucítit s bezdomovci, o ztrátě trpělivosti s těmito lidmi, domnívají se, že 

proto roste ve vyspělých zemích hostilita k bezdomovcům (Vágnerová, 1999:411) 

Jako taková nabízí psychologie nespočet kazuistik vztažených ke klientovi 

léčícím se v zařízení určitého typu. Je nesporným faktem, že mezi bezdomovci je 

spousta těch, kteří trpí různorodými psychickými chorobami a onemocněním. 

V případě práce s pacienty se tak psychologie jeví jako velice inspirativní zejména 

z důvodu značné propracovanosti jednotlivých vyšetření, jímž je pacient podroben 

v rámci hledání příčiny onemocnění a možností léčby. Ze všeobecného hlediska se 

psychodiagnostické metody užívají k hodnocení osobnosti jako celku nebo jeho dílčí 

složky, určité psychické funkce nebo vlastnosti. Každé takovéto vyšetření vychází ze 

stanovení cíle, ke kterému má vést, jež je dán zejména psychickými problémy, 

kterými člověk trpí nebo jím trpí jeho okolí a jako takové má zachytit všechny 

podstatné informace z různých období života vyšetřovaného člověka.15 Prozatím 

jsme nebyli svědky toho, že by byl podobný postup aplikován na samotné 

bezdomovce. Zde však existuje cesta jak problém bezdomovství jednoznačněji 

identifikovat a zvláště kvantifikovat. Propracování základních psychologických 

metod do práce s bezdomovci by mohlo přinést ucelené poznatky o takto zasaženém 

jedinci a zejména by dovolilo hlubší proniknutí do samotné osobnosti jedince a 

pomohlo tak diagnostikovat bariéry, omezení, jež vedli k bezdomovství a jejichž 

odstranění by usnadnilo návrat jedince do zavedených struktur společnosti.  

 

                                                           
15 Více o jednotlivých etapách psychologického vyšetření např. M. Vágnerová – Psychopatologie pro 
pomáhající profese 
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5.4.  Bezdomovství a veřejné zdraví 

Další nezanedbatelnou kategorií platnou pro zkoumání geneze bezdomovství 

v naší práci, která je zaznamenána i v konceptuálním rámci, jsou koncepty z oblasti 

veřejného zdraví a taktéž koncepty z již zmíněné veřejné politiky. V následující části 

se budeme zabývat některými z nich, majícími platnost při zkoumání bezdomovství 

jako veřejně politického problému se vztahem k disciplínám a hodnotovým 

základům jednotlivých konceptů. 

 Zdraví, jako jedno z nezcizitelných lidských práv obsažené i v Listině 

základních práv a svobod České republiky, je v definici Světové zdravotnické 

organizace vymezeno jako stav úplné fyzické, duševní a sociální pohody (Háva, 

2002:324 in Potůček, 2002). Ve vztahu k bezdomovství se jedná o jednu ze 

základních a ustavujících problémových kategorií, jejímž nedostatkem trpí 

bezdomovci nejvíce. Nejedná se však pouze o přítomnost nemoci jako takové. 

Takováto zjednodušená redukce pojmu zdraví neumožňuje postihnout potenciál 

zdraví v celkovém rozsahu, tj. schopnost jedince ubránit se zdravotnímu ohrožení, 

ani jednotlivé součásti zdraví, které jsou naopak operacionalizovány například 

v konceptu determinant zdraví (Háva, 2002:324 in Potůček, 2002).  V tomto 

kontextu je nutné chápat i samotné bezdomovství. Nemoc můžeme brát v případě 

bezdomovství, jak jako jeho výsledek, tak i jednu ze zakládajících příčin. Jako 

takovou ji lze považovat nejenom za odchylku biologickou, ale i za určitý druh 

sociální deviace (Vágnerová, 1999:57). Markantní procento lidí bez domova přivedla 

na ulici nemoc často provázána s postiženým a psychickou chorobou16.  

 Jako každý teoretický rámec má i zdraví své determinanty, které v jeho 

případě představují soubor osobních, sociálních, ekonomických a environmentálních 

faktorů ovlivňující zdravotní stav, jak samotného jedince, tak i společnosti. 

Determinanty zdraví mají svůj význam v případě lepšího chápání různorodých příčin 

nemocí a celkového rozpoložení jedince. Zdraví je v tomto pojetí významně 

determinováno sociálními podmínkami, v nichž lidé žijí a životním stylem 

(Majerová, 2009:26)  

                                                           
16 Zdraví je velmi častým teoretickým konceptem v mnoha v prácích. Více o něm pojednává např. 
Majerová v práci Suburbanizace Středočeského kraje a její vztah ke zdraví. Mnoha námětů je také 
možné najít v publikaci Martina Potůčka – Veřejná politika či Marie Vágnerové – Psychopatologie 
pro pomáhající profese, dále pak např autorů Mužíka a Krejčího – Tělesná výchova a zdraví. 
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Schéma 3: Model determinant zdraví a podpory zdraví  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj:  Noack, 1997 

 

5.5.  Bezdomovství v zrcadle veřejné politiky 

Veřejná politika je dalším teoretickým rámcem, do jehož koncepce a teorie 

zasazujeme zkoumání utváření a genezi bezdomovství. Je relevantním společensko-

vědním oborem nabízejícím řadu možností jak zkoumat samotné bezdomovství a 

především cestu, jež k němu vede. K tomuto účelu poskytuje dostatek validních 

metod, jejichž použitím jsme se inspirovali při konstrukci kapitoly věnované analýze 

bezdomovství.  

Ve srovnání s jinými sociálními vědami je veřejná politika multidisciplinární 

a její hranice jsou neurčitější. Vznikla z potřeby porozumět specifickým politickým 

problémům, faktorům ovlivňujícím jednotlivé politiky a vztahům mezi politikami a 

jejich společenskými důsledky (Potůček, 2005:9). Je to zejména multidisciplinarita 

veřejné politiky a prolínaní do specifických oborů života společnosti provázané 

s politickým rozhodováním, která znesnadňuje její jednoznačnou definici. Zatím asi 

nejpropracovanější definici veřejné politiky ve vztahu k multidisplinaritě a 
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různorodému hodnotovému zakotvení podává ve své knize Martin Potůček, který 

veřejnou politiku vymezuje jako disciplínu propracovávající a aplikující výkladové 

rámce sociologie, ekonomie, politických věd, práva, teorie řízení a dalších oborů 

k analýze a prognóze procesů formování a uplatňování veřejných zájmů vážících se 

na řešení diferencovaných sociálních problémů. Věnuje se při tom především 

institucionálnímu zprostředkování těchto procesů veřejným, občanským a do jisté 

míry i soukromým sektorem v poloze, která je využitelná politickou praxí (Potůček 

2005:21)17. Veřejná politika nám tak svým rozsáhlým hodnotově-orientačním 

záběrem přesahuje hranice vytyčené sociálními vědami. V tom však spočívá její 

kouzlo. Hodnotová neukotvenost nabízí dostatek volného procesu k vlastnímu 

zkoumání, zrání a vývoje sociálních problémů, jakým bezdomovství bezesporu je. 

Vodítkem jsou v tomto případě jednotlivé normativní modely veřejné politiky, ze 

kterých ideově vychází a které můžeme různou měrou vztáhnout k problematice 

bezdomovství. Ústředními pojmy se tak pro nás v tomto ohledu stává zejména lidský 

potenciál, jeho kultivace a uplatnění a taktéž kritérium lidské důstojnosti.  

Lidský potenciál představuje soustavu dispozic a sklonů člověka k činnostem, 

které rozvíjejí jak lidské bytostné síly, tak zároveň společnost. Je tedy předpokladem 

životních činností lidí, jimiž se jako jednotlivci i sociální skupiny uplatňují ve 

společnosti a mění ji. Taktéž je výsledkem těchto činností, ve kterých mohou své 

dispozice rozvíjet (Potůček, 1999:21). Každý z lidí zasažených bezdomovstvím, se 

kterými jsme měli možnost v rámci čerpání poznatků mluvit, disponoval specifickou 

výbavou a určitým hodnotovým zakotvením a tudíž i společenským přínosem, 

předtím než jej postihlo společenské vyloučení v podobě bezdomovství. Tyto 

hodnotové dispozice do jisté míry přetrvávají i v bezdomovském stadiu, jsou však 

potlačeny a znesnadněny specifickými problémy spjatými s životem na ulici a 

přervávající starostí o zabezpečení primárních potřeb. Představují však dimenzi, jejíž 

včasná mobilizace např. prostřednictvím zprostředkování různých služeb či 

poradenství může přispět k řešení bezdomovského problému.  

V rámci veřejné politiky se lidský potenciál uplatňuje v normativním modelu 

kultivace a uplatnění lidského potenciálu, který vychází z předpokladu, že se lidé 

sice nerodí se stejnými dispozicemi a sklony, je však třeba poskytnout všem rovné 

                                                           
17 Více o vztahu veřejné politiky  např. k politickému procesu, hodnotovému zakotvení a celkové 
praxi v knize M. Potůčka a kol. Veřejná politika, Praha, Slon 2005. Jedná se prozatím o ojedinělou 
publikaci vážící se tematicky k veřejné politice jako vědní disciplíně. 
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šance na uplatnění jejich předpokladů, tzn. poskytnout záruku rovnosti příležitostí 

(Potůček, 2005:27). Poskytnutí rovnosti příležitostí je tak zájmem celé společnosti, 

avšak jedinec pokud nechce, nemůže být k jeho využívání nucen. Je tak nadále věcí 

diskuse zdali, v rámci České republiky a zakotveným společenským prostředím, 

poskytujeme bezdomovcům dostatek příležitostí k jejich návratu do společnosti a 

nejde spíše o lhostejnost a určitou stigmatizaci pramenící se vzrůstající hostility 

k bezdomovcům18.  

Dalším normativním modelem, jejž můžeme vztáhnout na problematiku 

bezdomovství, je tzv. kritérium lidské důstojnosti. Lidská důstojnost je podobně jako 

veřejná politika víceznačným pojmem, pod kterým si můžeme představit různorodé 

definice a taktéž různorodé přístupy vedoucí k jejímu dosažení a zejména 

respektování.  

Pojem lidské důstojnosti vychází z definice zakotvené ve Všeobecné 

deklaraci lidských práv, kde se hovoří o tom, že každá osoba jako příslušník lidstva 

zasluhuje vážnost, čest, úctu (Olivar, 1992:19). Všeobecná deklarace lidských práv 

deklaruje, že úcta k lidské důstojnosti, jako základní normě, základní hodnotě a 

základnímu právu v jednom, se může stát perspektivou spokojného soužití mezi 

lidmi a národy (Šrajer, 2006:109).   

Veřejná politika chápe lidskou důstojnost v podobě, jak ji definuje význačný 

rakouský myslitel a politický filosof Karl Raimund Popper, který je přesvědčen, že 

lidská důstojnost pramení ze samotné povahy člověka, avšak jako taková 

znemožňuje dosáhnutí štěstí, nicméně důstojné podmínky pro život zabezpečit lze. 

V tomto pojetí je cílem společenského rozvoje nikoli maximalizace blaha 

maximálního počtu lidí, nýbrž maximální odstranění lidského neštěstí a utrpení 

(Potůček, 2005:27). Bezdomovci jsou v základním rámci lidské bytosti, které se ne 

vždy vlastní vinou ocitly na hraně společenské hierarchie, mají svou 

neoddiskutovatelnou hodnotu a je tak zejména na společnosti a společenském 

uspořádání, aby jim dokázalo zajistit důstojné podmínky pro život. Otázkou zůstává 

přijmutí těchto hodnot samotnými bezdomovci, kteří si v ojedinělých případech 

zvolili bezdomovství jako životní cestu a také víceznačnost v chápání pojmů lidské 

důstojnosti v rámci jednotlivých společenství.  

 

                                                           
18 Více o lidském potenciálu např. Addo, 1986. Potůček, 1991,  
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6. Fenomén bezdomovství v současné české společnosti 

 V případě bezdomovství jde bezesporu o jednu z nejzávažnějších forem 

sociálního vyloučení a problematik v sociální oblasti. Bohužel naše laická, ale i 

odborná veřejnost nevěnuje tomuto problému adekvátní pozornost, stále je tento jev 

vnímán jako individuálně psychologický problém okrajového charakteru a z tohoto 

pohledu je také řešen resp. neřešen (Kozáková, 1997/1998:85). V posledních letech 

sice zaznamenáváme určitou vzrůstající reflexi především ze strany neziskových 

organizací a občanského sektoru19, avšak samotný jev a především možnosti jeho 

řešení zůstávají i nadále zahaleny mlhavými opary. 

 

6.1.  Definice a vymezení problému 

 Fenomén bezdomovství má v České republice do určité míry odlišnou formu, 

rozsah a charakteristické rysy, profilaci, ale i původ nežli je tomu v zemích Evropské 

unie. Stále bývá kladen za vinu spíše jedinci než společenskému nastavení. Hlavní 

odlišnosti jsou dány zejména rozdílným vývojem České republiky na poli 

společenském resp. politickém a ekonomickém. Komunistický režim se svým 

represivním charakterem nejen nesmazatelně zapsal do myslí nás všech, ale taktéž 

připravil hojnou půdu pro vznik bezdomovství jako takového, jež se po pádu režimu 

stalo viditelným, a tak jsme k překvapení nás všech zjistili, že i mezi námi existují 

lidé, kteří postrádají střechu nad hlavou.  

Pokusme se nyní definovat a vymezit tento nežádoucí společenský fenomén 

ve vztahu k veřejné politice.  

Již na počátku vymezení však narážíme na terminologické obtíže, které jsou 

dány zejména nejednoznačností celkového procesu pramenícího z pojmenování a 

definování vzniklého nežádoucího stavu. Je nutné položit si otázku; Jedná se v 

případě lidí bez domova o fenomén bezdomovství nebo je lépe hovořit o 

bezdomovectví? Zodpovězení je následující. Pro všeobecné užívání se vžilo 

používání spíše první varianty, tedy bezdomovství, protože tento jev lépe vystihuje a 

popisuje určitý stav, situaci, než pojem bezdomovectví.  

                                                           
19 Problematika bezdomovství se již naštěstí stává v posledních letech předmětem i oficiálních 
vládních programů. Určité náznaky řešení problémů můžeme vypozorovat zejména z Národních 
akčních plánů sociálního začleňování z let 2004-2006 a 2006-2008, i když se v celkovém pohledu 
jedná pouze o nadefinování různorodých opatření ve smyslu „co by bylo dobré udělat“. 
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Ten spíše připomíná nějaké řemeslo, nějaké trvalé postavení, se kterým se nedá nic 

udělat (Hradecký, 1997:8). Slovo bezdomovec je sice dnes v určitých kruzích 

chápáno hanlivě resp. získalo takto zabarvený podtext a proto může být vhodnější 

nazývat jedince zasaženého bezdomovstvím spíše opisem ve smyslu osoba bez 

přístřeší či osoba bez domova. My se však v práci přidržíme výrazu bezdomovství 

resp. bezdomovec zejména z důvodu lepší srozumitelnosti a ještě stále převažující 

neutrálnosti.  

Jako takový u nás problém bezdomovství donedávna v podstatě neexistoval, 

ne že by bezdomovci nebyli v populaci zastoupeni, ale slovo bezdomovec 

neexistovalo v žádném českém slovníku a tato chybějící definice v mnohém 

zapříčinila nemožnost adekvátního pojmenování vzniklého nežádoucího fenoménu a 

taktéž znesnadňovala možnosti řešení. V žádném českém slovníku slovo 

bezdomovec, ve významu v jakém ho běžně používáme, nenalezneme. Je to 

pozůstatek doby minulé, kdy neexistence slova bezdomovec automaticky zapovídala 

označení vznikajícího nežádoucího společenského problému. Obdobná situace 

panovala i na poli řešení této problematiky kde problém bezdomovství nestál 

v centru politických arén, a i když jako takový je implicitně spjat s počátky 

polistopadové české společnosti, tak zákonitě ztratil postupem času svou atraktivitu, 

jež by napomohla možnostem vedoucím k jeho řešení.  

Na mezinárodním poli je však situace jiná. V mezinárodním právu se pojmem 

bezdomovec (nejčastěji homeless) označuje cizinec, žijící na našem území bez 

povolení úřadů a taktéž bez státní příslušnosti (Heczkovi, 2001). Český právní řád 

však termín bezdomovec používá jen ve významu definování osoby bez státní 

příslušnosti, nikoli ve smyslu člověka, jehož postihla ztráta domova a který je tak 

vyloučen na samotný okraj společnosti.  

Poznávání spolu s hodnocením problematiky bezdomovství je ve svém celku 

závislé na tom, jak širokou sociální kategorii uvažujeme. Pojem bezdomovec se dá 

jistě vymezit rozličnými způsoby,  avšak je nutné si uvědomit  koho do této kategorie 

můžeme zařadit a koho již ne. Jedná se o otázku nastavení vhodných kritérií. 

Základním faktem však i nadále zůstává, že člověk, který nemá střechu nad hlavou 

resp. nemá kam složit hlavu či zkrátka postrádá domov, je ve své podstatě 

bezdomovcem. Pro takového člověka má odborná mluva termín „občan bez přístřeší“ 

či „osoba bez domova“. Obě označení nám definují tyto osoby jako kategorii občanů 

společensky nepřizpůsobivých, což ovšem postrádá právní vymezení. Pokud chceme 
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být objektivní a objasnit význam termínu bezdomovec, ve smyslu člověk bez 

domova, musíme nejdříve definovat to, co pro člověka znamená tolik používaný 

výraz domov.  

Pro většinu z nás symbolizuje domov místo opory, pozornosti, lásky, místo 

spokojeného života mezi drahými lidmi. V kontextu těchto definic se můžeme 

oprávněně domnívat, že ztráta domova znamená pro takto zasaženého jedince 

mnohem více než jen ztrátu střechy nad hlavou. Člověk je z nenadání vyvržen 

z prostředí, kde je plně socializován, do prostředí zcela nového a neznámého. 

Takovýto člověk nezažívá jen ztrátu materiálních prostředků, ale také jej často 

zasahuje pocit samoty, izolace a bolest z vyloučení. Toto vše spojené s různými 

objektivními či subjektivními faktory stojí v pozadí vzniku bezdomovství a v krajním 

v případě může vést až k sebedestrukci (Kozáková, 1997/1998:86)20 

Evropská observatoř bezdomovství stanovila tři domény, které tvoří domov, 

jehož absence může být považována za jedno z možných vymezení bezdomovství. 

Mít domov může být chápáno jako: mít slušné obydlí (či prostor), způsobilé 

k naplnění potřeb dané osoby a její rodiny (fyzická doména); mít možnost uchovat si 

soukromí a udržet společenské vztahy (sociální doména) a mít výlučné vlastnictví, 

jistotu užívání a právní nárok (právní doména) (Hradecký a kol., 2007:11) 

Obrázek 1: Domény bezdomovství a vyloučení z bydlení 

Zdroj: Ilja Hradecký a kol., Definice a typologie bezdomovství, s. 11 

                                                           
20 Tendence k sebedestrukci jsou poměrně častým jevem řešení toho, když se člověk stane 
bezdomovcem. Tento fakt nám potvrdili např. i rozhovory vedené se samotnými bezdomovci, kteří 
uváděli sebedestrukci jako prostředek vyřešení své situace zejména v počáteční fázi propadu na 
samotné dno společnosti.  
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Člověk bez domova je u nás nejčastěji nazýván termínem bezdomovec, ale 

jak jsme již uvedli výše, tak tento výraz je pro označení člověka postrádajícího 

domov nesprávný ve smyslu toho, že slovníky spisovné češtiny slovo bezdomovec 

v podobě jedince, který nemá domov, neznají a překladové slovníky uvedené 

cizojazyčné výrazy překládají do češtiny zpravidla jen opisem, který z daleka 

nevystihuje komplexní pojmenování lidí zasažených bezdomovstvím.  

Zatímco v zahraničí existují různě obsáhlé definice bezdomovství odlišující 

jednotlivé typy bezdomovství na stupnici pohybující se od úplné ztráty přístřeší až po 

nevyhovující bydlení, u nás jsme se až donedávna omezovali pouze na nejužší 

definování, což bylo způsobeno zejména minimálními empirickými znalosti a taktéž 

relativně čerstvou zkušeností s bezdomovstvím21.  

Termín bezdomovec se pro označení celé sociální kategorie dá jen stěží 

použít. Avšak pokud chceme tuto skupinu takto nazývat, je nutné změnit současné 

pojetí termínu bezdomovec ve smyslu osoba bez státní příslušnosti.  

Poznávat a hodnotit problematiku bezdomovství není možné bez adekvátního 

vymezení základních pojmů bezdomovství resp. bezdomovec. Tyto dva pojmy 

můžeme definovat následovně:  

,,Bezdomovství je negativní společenský jev, tímto termínem je označen 

souhrn jednání a procesů, souhrn příčin a následků vedoucích ke ztrátě zázemí, 

životních jistot, resp. ke společenskému vyloučení. Osoby, které společenské 

vyloučení postihne, jsou nazývány ,,bezdomovci“. 

                                                           
21 V poslední době se již do obecného podvědomí dostává typologie ETHOS (European Typology of 
Homelessness and Housing Exclusion) vytvořená pro definování jednotlivých forem bezdomovství 
Evropskou observatoří bezdomovství (EOH). V českém prostředí je to zejména díky práci Ilji 
Hradecký a jeho týmu prostřednictvím občanského sdružení Naděje. 
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,,Bezdomovec je fyzická osoba, kterou z různých důvodů postihla ztráta 

bydlení anebo je touto ztrátou akutně ohrožena, osoba žijící na ulici či na jiných 

veřejných místech (nádraží, park, podchod apod.), v neadekvátních bytových 

podmínkách (dům určený k demolici, sklep, půda, squat apod.) nebo osoba 

přijímající pomoc (nouzové ubytování, sociální služby atd.) obce, státní či nestátní 

organizace, instituce22. 

  

Avšak i s ohledem na poznámky uvedené v poznámce pod čarou je nutné 

zmínit, že zmíněné definice si v žádném případě nemohou klást nárok na 

univerzálnost, zejména proto, že každá definice pojmů bezdomovství, bezdomovec 

bude ve své podstatě nepřesná, protože buď vyloučí někoho, kdo je jakkoli 

marginální nebo zahrne všechny služby na sociálním poli a k dostatečnému objasnění 

významu nedojde (Hradecký, Hradecká, 1996:36).  Slovo bezdomovec prošlo taktéž 

jako zmíněné definice celou řadou proměn např.: „Ještě před generacemi si většina 

lidí pod pojmem domov představovala rodinné prostředí a za bezdomovce byli 

považováni ti, kdo obývali laciné ubytovny nebo svobodárny. Říkalo se jim 

bezdomovci (homeless), protože žili sami a málokdy se vídali se svou rodinou a 

příbuznými. V průběhu posledních dvou nebo tří desetiletí se situace změnila. Stále 

totiž přibývá lidí, kteří žijí osaměle z vlastního svobodného rozhodnutí. Pojem 

bezdomovec byl proto přenesen na rostoucí kategorii těch, kdo vůbec nemají kde 

spát – buď nacházejí dočasné útočiště v charitativních útulcích, anebo přespávají na 

ulici, v parcích, na nádražích nebo ve zchátralých, opuštěných budovách.“ (Barták, 

2004:13) Je však třeba stále mít na paměti, že ze všeobecného hlediska jde o lidi, 

kteří se, buď vlivem osudu či působením rozličných faktorů, dostali na okraj 

společnosti a již ztratili nebo jím akutně hrozí ztráta domova implicitně vedoucí 

k bezdomovství.  

 

 

                                                           
22 Tyto definice vystihují asi nejkomplexněji termíny bezdomovství a bezdomovec. Jsou převzaty 
z článku: J. Kozáková, Bezdomovství-specifická forma bydlení a životního stylu, in: Geografické 
rozhledy, r. 1997/1998, č. 3, s. 86 a do jisté míry nejvěrněji odrážejí danou situaci v jednotlivých 
postaveních. I když se definic bezdomovství v průběhu let objevila celá řada, výše zmíněná nám 
přicházejí  jako nejlépe vystihující charakter problému. 
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6.2.  Strukturace problému 

K tomu, aby se stal člověk bezdomovcem, vede zpravidla více než jedna 

příčina, přičemž sama o sobě nemusí být žádná fatální. Ve většině případů lidí, a to 

jak v rámci České republiky, tak v  zemích Evropské unie, se v případě lidí 

zasažených bezdomovstvím jedná o kombinaci různých psychosociálních faktorů 

vedoucích k následnému selhání a cestě na okraj společnosti. Důvody, které způsobí 

sociální vyloučení, jsou různé. Pokud chceme vyhodnotit procesy, které 

bezprostředně stojí za vznikem bezdomovství, je nutné vnímat tento jev jako souhrn 

příčin a následků. 

Bezdomovství je komplexním problémem. Je více než nedostatkem přístřeší a 

více než chudobou. Je součástí širšího procesu marginalizace, založeného na 

neschopnosti bezdomovců participovat na způsobu života, který je standardní pro 

většinu populace. Bezdomovství je jen vzácně volbou, častěji je výsledkem procesu 

postupného sociálního propadu a následné rezignace na lepší alternativu (…) 

bezdomovec většinou trvalé bydliště má, ale z nějakého důvodu jej nechce nebo 

nemůže využívat. Obvykle nemá ani zaměstnání a rodinu, resp. jeho vztahy 

s příbuznými jsou natolik narušené, že zcela ztratily svou funkci. Nemá téměř žádné 

vztahy ke společnosti, zůstává izolován na jejím okraji (Vágnerová, 2004:748) 

 

6.3.  Faktory vyvolávají bezdomovství 

 Výše uvedená definice souhrnu příčin bezdomovství nám umožnila lépe si 

představit člověka, jehož postihlo sociální vyloučení a jenž je v tomto smyslu 

nazýván bezdomovcem. Nyní se zaměříme na jednotlivé příčiny ovlivňující různou 

měrou vznik samotného bezdomovství.  

Mezi prvotní příčinu bezprostředně vyvolávající fenomén bezdomovství 

můžeme řadit listopad 198923 resp. Sametovou revoluci a s  ní spojenou 

celospolečenskou změnu symbolizovanou nastolením nového řádu a tržního 

fungování. V důsledku politických a společenských změn, zvláště nastolením trhu 

práce a uvolněním trhu s nemovitostmi, došlo k sociálnímu a ekonomickému 

rozrůznění obyvatel a obzvláště zranitelnými se stali ti jedinci, kteří se nedokázali 

daným změnám přizpůsobit. 

                                                           
23 Listopad 1989 je prakticky ve všech publikacích týkajících se bezdomovství hodnocen jako jedna 
z prvotních příčin stojících na počátku vzniku bezdomovství v České republice.  
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 Okolností, které přispěly ke zviditelnění bezdomovství,  je možné nalézt hned 

několik; např. zánik pracovní povinnosti; rozpad velkých podniků zaměstnávajících 

nekvalifikovanou a problémovou pracovní sílu spojený s rušením podnikových 

ubytoven (Kozáková, 1997/1998:88); rozsáhlá amnestie v lednu 1990 či přijetí 

Listiny základních práv a svobod a zrušení trestní odpovědnosti za příživnictví.  

Pokud bychom měli z výše vyjmenovaných příčin vybrat ty nejzásadnější, tak 

můžeme říci, že zánik pracovní povinnosti podnítil vznik bezdomovství asi nejvíce, 

protože za bývalého režimu byla pracovní povinnost stanovená zákonem a kdo 

nepracoval nebo nechtěl pracovat, automaticky se tak vystavoval riziku postihu ze 

strany státu. V extrémním případě mohl být člověk sankcionován např. ztrátou 

nároku na bydlení. Svou roli také sehrála změna v bytové a sociální politice státu, 

kdy organizovaná bytová výstavba byla ukončena, přičemž působením tržního 

hospodářství tak vzrostla cena a dostupnost jednotlivých bytů.  

Faktorů ovlivňujících formování a profilaci bezdomovství je možné nalézt 

velké množství. Obecně lze tyto faktory rozdělit na faktory objektivní a subjektivní. 

 

Schéma 4: Objektivní faktory 

 

Zdroj: autor 

 

Jak je zřejmé z uvedeného schématu objektivních faktorů jedná se o takové 

celospolečenské faktory, které jsou bezprostředně ovlivněné legislativou. V případě 

bezdomovství se tak jedná o aplikovanou sociální politiku prostřednictvím sociálního 

zákonodárství, dále pak aktivní politiku zaměstnanosti, bytovou politiku, ale také 

dodržování lidských práv, boj s nezaměstnaností, zabezpečení ve stáří a v nemoci, 

hospodářskou situaci aj. Ve svém celku jde o faktory, které jedinec nemůže sám o 

sobě ovlivnit. 
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Schéma 5: Subjektivní faktory 

 

Zdroj: autor 

 

 Skupina subjektivních faktorů je ovlivněna jednotlivci, rodinami, 

společenskými skupinami a zejména jejich schopnostmi, rysy, temperamentem, 

charakterem a věkem. V případě materiálních faktorů se při vzniku bezdomovství 

jako nejčastější příčiny objevují ztráta bydlení či zaměstnání, zadluženost a tragická 

událost v rodině ve smyslu ztráty živitele.  

Do kategorie vztahových faktorů zařazujeme např. změnu struktury rodiny, 

rodinné či manželské problémy, násilí v rodině a sexuální zneužívání. V případě 

osobních či osobnostních faktorů stojí za vznikem bezdomovství zejména určitá 

forma duševní či tělesné vady, ale také řada patologických jevů jako je alkoholismus 

a drogová závislost. Do této kategorie zařazuje i nesamostatnost a osamělost jedince.  

V případě institucionálních faktorů stojí za vznikem bezdomovství zejména 

opuštění dětského domova z důvodu věku, propuštění z ústavu či vězení, ale také 

různé administrativní problémy a migrace (Kozáková, 1997/1998:86). 

Objektivní a subjektivní faktory jsou často vzájemně propojeny a svým 

působením ovlivňují v různých kombinacích a odlišné síle bezdomovství. Nejde však 

o to, že by vyvolávaly bezdomovství bezprostředně, ale mohou stát na jeho počátku 

zvláště, když se kombinují. Bezdomovství, tak jako každý sociální problém má své 

příčiny, průběh a určitý výsledek v podobě důsledků pro jedince a společnost jako 

celek. Na bezdomovství je nutné pohlížet jako na dynamický proces, kdy 

determinanty, které působí na jeho vznik, zapříčiňují nejen to, že se jedinec stane 

bezdomovcem, ale působí i v době, kdy již bezdomovcem je.  
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Graf 1:Nejčastější příčiny bezdomovství v České republice 

Zdroj:http://www.feantsa.org/files/Employment_annual_theme/Annual_theme_docu

ments/National%20reports/Czech_republic_empl_report_2007_CZ.pdf,graficky 

upraveno autorem 

 

6.4.  Formy bezdomovství 

Jak vyplývá z předchozích charakteristik a uvedených definic, tak 

bezdomovcem je většinou osoba, kterou postihlo společenské vyloučení v důsledku 

ztráty bydlení anebo je touto ztrátou akutně ohrožena. Uvedené definice nám svými 

formulacemi nabízejí řadu kritérií, jak lze pojem bezdomovství klasifikovat. 

V případě typologizace bezdomovství se zmíníme zejména o typologii ETHOS a její 

specifické podobě aplikované na české prostředí vytvořené Iljou Hradeckým a 

kolektivem jeho spolupracovníků, avšak neopomeneme i dřívější typologizaci 

bezdomovců, jejíž platnost můžeme stále zaznamenat i dnes.  

 Všeobecně můžeme bezdomovskou populaci rozdělit na dvě relevantní 

skupiny odrážející různou míru přiblížení se sociálnímu vyloučení.  

 

1 skupina: latentní a potenciální bezdomovství 

a) Latentní bezdomovství 

Zahrnuje lidi, kteří z různých důvodů postrádají možnost trvalého bydlení, ale 

jsou schopni, např. díky pravidelnému dlouhodobému příjmu či jinému způsobu 

zaopatření si materiálních prostředků, využít nabídky dočasného ubytování. Do této 

Nejčastější příčiny bezdomovství v České republice
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skupiny rovněž spadají lidé, kteří žijí u přátel nebo u příbuzných apod.; tito lidé sice 

primárně bezdomovci nejsou, zpravidla nevyužívají ani většinu sociálních a 

charitativních služeb, avšak rizikem života na ulici jsou rovněž ohroženi. 

 

 b) Potenciální bezdomovství 

Zahrnuje sociálně slabé kategorie občanů, kteří žijí na hranici životního 

minima nebo pobírají minimální mzdu. Jejich náklady na udržení trvalého bydlení a 

uspokojení základních životních potřeb jsou v nepoměru k celkovému příjmu. Riziko 

ztráty trvalého bydlení se úměrně zvyšuje s rozdílem mezi růstem cen a příjmů. Do 

této skupiny často spadají celé rodiny nebo domácnosti a je možné sem zařadit i ty, 

kteří čekají na propuštění z různých ústavů, vězení, na opuštění dětského domova, 

dále ty, kteří zvlášť nyní tvoří velkou skupinu migrační a exilní (Heczkovi, 2001)24. 

 

2. skupina: zjevní a skrytí bezdomovci 

 
a) Zjevní bezdomovci 

Jsou tou nejviditelnější částí bezdomovské populace, se kterou se dnes již 

běžně setkáváme v každém větším městě a na vesnici. Jde o osoby s nedostatkem 

prostředků (nejen materiálních) nezbytných k běžnému způsobu života a bez 

možnosti nebo schopnosti si tyto prostředky samostatně obstarat či s nimi smysluplně 

nakládat. Tato skupina lidí je zcela závislá na službách poskytovaných organizacemi 

zřízenými obcemi nebo nestátními neziskovými organizacemi (Hradecký, Kosová, 

Myšáková, Omelková, Sedláček, 2004:7).  Jedná se o lidi žijící na ulicích, nádražích 

a různých veřejných prostorách. Tito lidé svým zevnějškem a chováním upoutají 

pozornost každého, avšak reprezentují pouze část obyvatel bez domova.  

 

b) Skrytí bezdomovci 

Opět se jedná o lidi bez přístřeší, kteří se z nějakého, jen jim známého 

důvodu, neobracejí na veřejné či charitativní služby, aby nalezli nocleh. Tito lidé 

                                                           
24 Jak je patrné z definic latentního a potenciálního bezdomovství tak se v případě lidí postižených 
touto situací ještě nemusí jednat o bezdomovství jako takové. Jde o skupiny obyvatel, které jsou 
bezdomovstvím bezprostředně ohroženy a k jeho vzniku většinou dochází při spojení sociální situace 
s určitým typem objektivního či subjektivního faktoru. Členění a charakteristiky latentního a 
potenciálního bezdomovství je parafrázováno z: Kol. autorů, Zjevné bezdomovství v Praze-analýza a 
návrhy řešení problematiky pro zimní období, Arcidiecézní charita Praha, Armáda spásy, Městské 
centrum sociálních služeb a prevence, Naděje, Praha 2003, s. 2 
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 bydlí ve squatech, přespávají ve sklepích, domech určených k demolici, ve starých 

autech, kontejnerech, výměnících, ve stanech, kanálech, v lesích apod. V nejlepším 

případě přespávají někde po známých (Hradecký, Kosová, Myšáková, Omelková, 

Sedláček, 2004:7) 

 

Bezdomovství ve vztahu k pohlaví 

V rámci jednotlivých pohlaví a v součinnosti s věkem můžeme zaznamenat 

rozdílnou profilaci v případě samotného vývoje a jednotlivých forem bezdomovství. 

Bezdomovství mužů bývá většinou více veřejné. Je to podmíněno tím, že 

mužům je přirozenější tendence demonstrovat své bezdomovství tím, že aktivně 

vyhledávají nabízené služby anebo se předvádějí na veřejnosti. Přičemž nejčastější 

formou tohoto předvádění je žebrání. V pozadí mužského bezdomovství stojí 

obvykle materiální a osobní faktory. 

Naproti tomu u ženského bezdomovství jsou charakteristické zejména 

vztahové faktory, především problémy s partnerem. Protože ženy chtějí většinou 

předejít riziku života na ulici, mají tendenci své bezdomovství skrývat.  

U dětí a mladistvích zapříčiňují bezdomovství nejčastěji faktory 

institucionální (Hradecký, Hradecká, 1996:43-45). V poslední době patří k těmto 

příčinám pasivní sledování médií, nuda a nezaplnění volného času, přičemž vše je 

provázáno se ztrátou pevnosti rodinných hodnot a priorit (Heczkovi, 2001). 

 

6.5.  Typologie ETHOS v českém prostředí25 

Nejednoznačnost vymezení problému bezdomovství, v širším či užším 

smyslu, s sebou přináší problémy s jeho samotným definováním. Tuto neobyčejně 

rozsáhlou dimenzi problému jsme se snažili zohlednit v kapitole věnované definicím 

a specifickým vymezením námi zkoumaného problému. Skutečnost, že dosud 

chápeme bezdomovství příliš úzce, brání v přijetí a aplikací postupů, které by vedly 

z bezdomovství ven. FEANTSA již řadu let prosazuje, aby bylo bezdomovství  

                                                           
25 Kapitole věnovaná typologii ETHOS a jejímu uplatnění v českém prostředí vychází z pilotních 
prací a publikovaných výzkumů či šetření, jež provedl se svým týmem Ilja Hradecký v rámci 
občanského družení Naděje. Obzvláště cenou je publikace Definice a typologie bezdomovství, jež se 
zabývá právě implementací typologie ETHOS do specifických českých podmínek profilace 
bezdomovství.  
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chápáno v širším pojetí, které kromě lidí bez střechy zahrnuje také osoby bez bytu a 

další osoby žijící v nejistém nebo nevyhovujícím bydlení nebo ubytování (Hradecký 

a kol, 2007:31) Snaha FEANTSA o propagování širší definice pramení zejména 

z potřeby přesnějšího definování jednotlivých příčin podílejících se na vzniku a 

charakteru bezdomovství, z čehož pak můžeme dále vycházet při hodnocení a 

chápání procesů vedoucích k vyloučení, které jedince směřují do bezprostředního 

ohrožení bezdomovstvím či se z něj bezdomovec přímo dělají.  

 FEANTSA vypracovala a přijala typologii bezdomovství ETHOS ve snaze 

odrazit různorodost zkušeností jednotlivých členských států a poskytnout jednotnější 

přístup k porozumění bezdomovství a vyloučení z bydlení na evropské i národní 

úrovni. ETHOS proto představuje kompromis různých národních perspektiv a 

reálných situací. Zároveň je to proces upřesňování jednotlivých kategorií typologie i 

jejich definic. Úkolem typologie je přispět ke zlepšení sběru a srovnávání dat. 

Zároveň je ETHOS nástrojem, který lze využít na národní úrovni a který může být 

pomocí při rozhodování o strategiích řešení bezdomovství. Ve svém celku se tak 

jedná o pragmatický přístup ke komplikované problematice (Hradecký a kol., 

2007:31). Jako takový má ETHOS dynamický charakter, který se snaží přizpůsobit 

specifickému vývoji prostředí a společnosti a rozvíjí se spolu s tím, jak vzrůstá 

empirická znalost a poznání dané problematiky. 

 Ilja Hradecký se spolu s pracovní skupinou odborníků pokusil dosáhnout 

harmonizace českých specifik bezdomovství s evropskou typologií ETHOS. 

K jednotlivým kategoriím daným zmíněnou typologií přiděloval relevantní národní 

subkategorie, které se dál dělí v rámci sociální situace v níž se nachází jedinec, jenž 

je bezprostředně zasažen či ohrožen bezdomovstvím. Jednotlivé kategorie typologie 

ETHOS, tak jak je vymezil Ilja Hradecký, uvádíme v následujícím tabulkovém 

přehledu:  
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Tabulka 1: Typologie ETHOS s návrhem národních subkategorií pro ČR 
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Zdroj: I.Hradecký a kol: Definice a typologie bezdomovství, s. 34-35 
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6.6. Specifikace jednotlivých kategorií typologie ETHOS 

Jak je zřejmé z uvedeného tabulkového přehledu typologie ETHOS spolu se 

specifikací subkategorií vytvořených Iljou Hradeckým a jeho týmem pro potřeby 

profilace bezdomovství v České republice, jedná se místy o velice složitou 

terminologii, jejímž hlavním záměrem je neopomenout nikoho, kdo je specifickým 

způsobem ohrožen problematikou bezdomovství. Není v našich silách vymezit 

veškeré kategorie vážící se k příkladům uvedených v tabulce, avšak pokusíme se 

definovat určující dimenze uvedené typologie spolu s příklady, zejména z důvodu 

lepší přehlednosti a umožnění vytvoření si představy toho, kdo všechno může být, či 

dokonce je, přímo ohrožen bezdomovstvím. Typologie ETHOS vychází z funkční 

definice bezdomovství vytvořenou FEANTSA, která definuje bezdomovce jako 

osoby, které spí venku tzv. rooflessness, osoby, které v důsledku nemožnosti zajistit 

si jiné bydlení žijí v ubytovacích kapacitách pro bezdomovce, tzv. houselessness, ale 

také osoby, jejichž bydlení je nejisté, tzv. people living in insecure housing a také 

osoby, které žijí v podmínkách, které neodpovídají standardům bydlení v daném 

kulturním a sociálním prostředí, tzv. people living in inadequate accomodation26. Do 

kategorie bezdomovců spadají také ti, kteří obývají karavany nebo obytné lodě. 

 

Osoby spící venku 

Z hlediska Hradeckého operacionalizace a typologie ETHOS, jde v případě 

osob spících venku o jedince, kteří se nemají kde ukrýt před nepřízní počasí a tak 

přežívají převážně venku a toto jejich přežívání je charakteristické neustálou migrací 

a zavedeným koloritem v podobě setrvávání ve veřejných prostorách, zejména 

z důvodu snadnější možnosti získání obživy. Tyto osoby jsou také charakteristické 

tím, že nemají stálé místo pro nocování. Spí převážně na krytých nebo nekrytých 

veřejných nebo veřejně přístupných místech (např. na ulici, pod mostem, na nádraží, 

na letišti, ve veřejných dopravních prostředcích, v kanálech, jeskyních, odstavených 

vagónech, ve stanech, garážích, prádelnách, sklepích a půdách domů, ve vracích aut. 

Tyto osoby mohou být současně uživateli sociálních služeb denních center a 

terénních programů (streetwork) podle zákona o sociálních službách (Hradecký a 

kol, 2007:34) 

                                                           
26 Podle Barták 2004: 13-14 
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Prostřednictvím působení vnějším faktorů jsou vystaveny celé řadě rizik od 

nemožnosti hygieny počínaje až po špatnou či zcela chybějí životosprávu konče, 

které v rychlém sledu rapidně zhoršují jejich celkový zdravotní stav.  

 

Osoby v noclehárně 

Jedná se o osoby, které mají podle zákona o sociálních službách č. 108/2006 

Sb. možnost přechodného nocování na lůžku a taktéž mohou využívat prostory 

osobní hygieny v jednotlivých zařízeních. Existují i noclehárny, které nabízejí 

možnost přespání na lůžku v době, kdy vnější klimatické podmínky znesnadňují či 

zcela znemožňují přespávaní venku na ulici. Tyto noclehárny definujeme jako 

sezónní, nabízející stejné možnosti služeb jako klasické noclehárny.  

 

Osoby v ubytovnách pro bezdomovce 

Ubytovny pro bezdomovce reprezentují v současné době především azylové 

domy provozované zejména nestátními neziskovými organizacemi, církvemi či 

občanským sektorem. Azylový dům umožňuje pobyt v zařízení po sobu 24 hodin 

denně, přičemž poskytování pobytových služeb a různorodého poradenství je 

zpoplatněno symbolickou částkou např. třiceti korunami za poskytnutí stravy. 

Ubytování je jen na přechodnou dobu a je určeno zejména pro osoby, které se ocitly 

v nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení (Hradecký a kol., 2007:35).  

Do kategorie osob v ubytovnách spadají taktéž osoby, které využívají služeb 

soukromých ubytoven jako jediné, pro ně přijatelné možnosti, kam se mohou jít 

ubytovat. Přechodné podporované bydlení jako další podkategorie této skupiny není 

primárně určeno bezdomovcům jako takovým.  

 

Osoby v pobytových zařízeních pro ženy 

Tato kategorie byla primárně vytvořena pro ženy, které v důsledku ohrožení 

zdraví či života domácím násilím odešly od svého partnera a ukrývají se v azylovém 

domě nebo bytě, často i se svými nezletilými dětmi (Hradecký a kol., 2007:37) Často 

nemají dostatečné prostředky k zajištění vlastního adekvátního bydlení. 

 

Osoby v ubytovnách pro imigranty 

Jedná se o osoby, které prostřednictvím úřadů požádají o udělení azylu. 

Následně jsou zařazeni do azylových zařízení a na jejich pobyt se zde vztahuje 
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zvláštní zákon č. 325/1999 Sb. o azylu. Vybraná azylová zařízení poskytují prostory 

k ubytování žadatelů o azyl, přičemž důraz je kladen zejména na kritéria udržení 

normativního stavu lidské důstojnosti. Migrující pracovníci, taktéž spadající do této 

kategorie, využívají k účelům svého pobytu zejména soukromé ubytovny legálního či 

nelegálního charakteru.  

 

Osoby před opuštěním instituce 

Typologie ETHOS spolu s národní subkategorií definuje tyto jedince, jako ty, 

kteří opouštějí specifický druh instituce, zejména věznice, zdravotnická zařízení a 

zařízení pro děti.  

Primárně tak jde o osoby v zařízeních určených pro výkon trestu odnětí 

svobody, osoby opouštějící zdravotnická zařízení (léčebny pro dlouhodobě nemocné, 

psychiatrické léčebny, léčebny pro odvykání chorobným závislostem, nemocnice) a 

zařízení pro děti (dětské domovy, výchovné či diagnostické ústavy). 

 

Uživatelé dlouhodobější podpory 

Kategorie uživatelů dlouhodobější podpory vymezuje jako klienty sociálních 

služeb takové bezdomovce, kterým je v důsledku proudu času či invalidního 

postižení znesnadněno zajištění základních materiálních potřeb nutných pro život. 

Jako místo pro ubytování těchto bezdomovců slouží zejména již zmíněné azylové 

domy.  

 

Osoby žijící v nejistém bydlení 

Operační kategorie osob žijících v nejistém bydlení je explicitně stanovena 

pro osoby přechodně bydlící u známých či přátel, taktéž pro osoby bydlící bez 

právního nároku a nezákonně okupující pozemek. Ve svém celku se jedná o osoby, 

kterým vzniklá životní situace neumožňuje jinou možnost zaopatření si bydlení. 

Nejčastěji proto bydlí po známých, u rodičů, příbuzných, nebo v bytech na něž 

nemají právní nárok či např. v zahrádkářských koloniích a opuštěných pozemcích 

starých továren a výrobních hal.  

 

Osoby ohrožené vystěhováním  

Jedná se o osoby, které dostaly výpověď z nájemního bytu, či došlo u nich ke 

ztrátě vlastnictví bytu. Výpověď nájemní smlouvy na byt bývá často zapříčiněná 
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dluhy na nájemném a vypršením smlouvy na dobu určitou. Vystěhování z vlastního 

bytu hrozí zejména tehdy, když se jedinec dostane do situace, kdy již není schopen 

splácet půjčky a na dům bylo uvaleno zástavní právo.  

 

Osoby ohrožené domácím násilím 

Hradeckého definice vymezuje tuto kategorii osob jako osob bezprostředně 

ohrožených domácím násilím. Jedná se nejen o ženy, ale i o osoby v seniorském 

věku, zletilé a nezletilé děti a samozřejmě i muže (Hradecký a kol., 2007:43) 

 

Osoby žijící v provizorních a neobvyklých stavbách 

Tato kategorie se týká zejména jedinců žijících v mobilních obydlích, 

neobvyklých a provizorních stavbách. Jedné se o takové typy obydlí, které nejsou 

bezprostředně určeny k trvalému bydlení. Jde např. o maringotky, hausbóty, nouzové 

přístřešky či nezkolaudované stavby.  

 

Osoby žijící v nevhodném bydlení 

Jedná se o jedince, jejichž obydlí se stalo nezpůsobilým k obývání vinou 

živelné události či zanedbání údržby domu, v jehož důsledku se bydlení stalo 

závadným a nevyhovujícím z hlediska lidské důstojnosti.  

 

Osoby žijící v přelidněném bytě 

Kvantifikovat pojem přelidněnosti bytů není z hlediska zákonných norem 

možné. Ze všeobecného hlediska se jedná o takové byty a takové domácnosti, kde 

má jedinec znatelně omezený prostor existence a působnosti z důvodu přítomnosti 

dalších rodinných příslušníku či dalších osob žijících v bytě.  

 

6.7. Zhodnocení bezdomovské typologie 

Přenést fungující typologii do praxe či běžného užívání si vyžaduje čas. 

Nejinak je tomu i v případě užívání již zavedených forem bezdomovství a především 

typologie ETHOS a jejich determinant vytvořených v rámci prostředí České 

republiky. Doposud v českém prostředí nebyla typologie podobného typu vytvořena 

a taktéž jsme postrádali vhodné definice co do obsažnosti a absence pejorativního 

zabarvení. Pod pojmem bezdomovec si lidé stále nejčastěji představují opilého 
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zapáchajícího muže na nádraží nebo u hypermarketu (Hradecký a kol., 2007:46) Jde 

však pouze o první kategorii typologie, která je v běžné praxi nejvíce viditelná, avšak 

v celkovém souhrnu se jedná jen o špičku ledovce, jehož jádro tvoří rozmanité 

množství jedinců bezprostředně ohrožených bezdomovstvím, kteří se zejména díky 

působení různorodých faktorů mohou kdykoliv ocitnout bez prostředků a nastoupit 

cestu života na ulici.  

 

6.8. Problémy bezdomovců 

Samotné označení bezdomovec nám již indikuje největší problém takto 

zasažených jedinců v podobě ztráty domova resp. střechy nad hlavou. Označení 

domov je v tomto případě chápáno jako sociální zázemí jedince, nejde pouze o 

deklarované trvalé nebo přechodné bydliště27. S tím, že bezdomovci nemají kde 

bydlet jde ruku v ruce i to, že jsou těžko zaměstnatelní, což je způsobeno zejména 

třemi různými příčinami, které pro přehlednost uvádíme v následujícím schématu.  

 

Schéma 6: Hlavní problémy bezdomovců 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: autor 

 

Uvedené výkladové schéma zachycuje nejpalčivější praktické dimenze trápící 

samotné bezdomovce. Ztráta dokladů souvisí s tím, že bezdomovci jsou často obětí 

drobné kriminality a obnova ztracených nebo ukradených dokladů je často 

                                                           
27 Definice domova jako sociálního zázemí jedince je převzata z publikace: Zjevné bezdomovství 
v Praze-analýza a návrhy řešení problematiky pro zimní období, jež vznikla ve spolupráci 
Arcidiecézní charity Praha, Armády spásy, Městského centra sociálních služeb a prevence a 
občanského sdružení Naděje. Citace je konkrétně ze strany 2. 

Hlavní problémy bezdomovců 

Ztráta dokladů Ztráta bydliště Ztráta schopnosti pracovat 

Celkové zhoršení zdravotního stavu 
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zdlouhavým procesem a málokterý bezdomovec je schopen potlačit převažující 

odpor k úřadům28 a obstarat si doklady bez vnější pomoci.  

Ztráta bydliště, jako další problém implicitně spojený s bezdomovstvím, 

znamená ve svém důsledku nejenom ztrátu střechy nad hlavou, ale taktéž ztrátu 

možnosti zaměstnání, protože všechny zaměstnavatele zajímá, kvůli evidenci to, kde 

bydlíte. A pokud se bezdomovec není schopen prokázat relevantním bydlením, 

naděje, že získá zaměstnání, se rapidně zmenšuje.  

Ztráta schopnosti pracovat je objektivní skutečností potvrzenou psychology, 

zabývajícími se fenoménem bezdomovství (Heczkovi, 2001). Pokud je člověk 

dlouhodobě nezaměstnaný, či žije na ulici, po čase automaticky ztrácí schopnost 

pracovat. 

Uvedené dílčí problémy působí mnohdy jako sněhová koule, na kterou se 

nabalují další a další problémy. Většina bezdomovců nemá nárok na podporu 

v nezaměstnanosti či na sociální dávky, protože to vše je vázáno na trvalé bydliště, 

které bezdomovci většinou nejsou schopni prokázat nebo jsou z důvodu migrace 

natolik vzdáleni od místa svého trvalého pobytu, že tam nejsou schopni dojet 

(Hradecký, Hradecká, 1996:48-50). 

Dalším závažným problémem bezdomovců je jejich zdravotní stav. Život na 

ulici vede k vážnému narušení zdraví. Zejména díky náhlé změně životního cyklu  

dochází u řady bezdomovců ke zvýšenému riziku předčasného úmrtí způsobeným 

řadou infekčních, duševních a chronických onemocnění. Je prokázáno, že skoro 

90%29 této populace trpí nějakou chorobou či postižením, což je způsobeno zejména 

nedostatkem kvalitní stravy a nedostatečnou hygienou. Mnozí z bezdomovců nejsou 

ani zdravotně pojištěni a tak nemají dle české legislativy nárok na poskytnutí 

zdravotní péče.  

 

6.9. Sociologické údaje o bezdomovské populaci v České republice 

Lidé bez domova nepředstavují v České republice homogenní sociální 

skupinu. Naopak do této kategorie spadají jedinci nejrůznějších osudů, lidé 

s rozdílnými zájmy, hodnotami i životními představami. Bezdomovcem se může stát 

                                                           
28 Nechuť k úřadům se v odborné terminologie nazývá termínem „byrofobie“, což je jakási chorobná 
obava z jednání před úřady a institucemi, často generovaná odbýváním, arogancí a pohrdáním ze 
strany některých úředníků.  
29 Tento fakt opíráme o zjištění, která uvádíme v tabulce přibližných statistických dat o bezdomovství 
v kapitole věnované sociologickým údajům o bezdomovské problematice v České republice.  
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prakticky každý, nejen člověk se sníženými sociálními schopnostmi a dovednostmi, 

ale i člověk plně integrovaný ve společnosti a ekonomicky relativně dobře zajištěný. 

Náhlá ztráta zaměstnání v souběhu s vážnou nemocí, úrazem nebo krizí v rodinných 

a partnerských vztazích dokáže přivést na ulici prakticky kohokoliv (Kol. autorů., 

Praha 2003:3) 

 Četnost bezdomovců je velmi těžké zjistit, protože chybí jejich evidence. 

Podle odhadů je jich přibližně až 100 tisíc a předpokládá se, že každým rokem 

nejméně 10% přibude (Vágnerová, 2004:748)30. Bezdomovci se stávají častěji muži 

než ženy, tento poměr činí přibližně 6:1, v poslední době však četnost žen–

bezdomovkyň narůstá. Nejčastěji však stále jde o muže středního věku, mezi 40 a 60 

lety, ti tvoří 53% uvedené skupiny (Vágnerová, 2004:748)31. 

                                                           
30 Stejná zjištění o kvantifikaci o počtu bezdomovců v České republice jsme nalezli např. i na 
stránkách:http://www.feantsa.org/files/Employment_annual_theme/Annual_theme_documents/Nation 
al%20reports/Czech_republic_empl_report_2007_CZ.pdf  (k 1.5. 2009) 
31 Zmíněné sociologické údaje, na které se Vágnerová ve své knize odvolává, musíme ve vztahu 
k dnešku brát již s mírným nadhledem, protože se jedná o statistiky, které vycházejí z posledního 
sčítání obyvatel, jež bylo provedeno k 1. 3. 2001 a tudíž jejich relevance k dnešnímu stavu již nemusí 
být zcela aktuální. Nicméně sčítání bezdomovců v Praze 19. 2. 2004 a taktéž Národní práva o 
bezdomovství z roku 2007 potvrzují některé procentuální počty. Sčítání bezdomovců, bylo provedeno 
na reprezentativním vzorku 3096 osob zjevných bezdomovců, a jak vyplývá z porovnání 
sociodemografických znaků bezdomovců, jedná se převážně o osamělé muže s nižším vzděláním. 
Citováno z: Z. Janata, M. Kotýnková, K bezdomovství a možnostem jeho prevence, in: Sociální 
politika, r. 28/2002, č. 11, s. 4 
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Tabulka 2: Přibližná statistická data o bezdomovství v České republice 

 

Odhad počtu bezdomovců (45000 – 100 000): 

Procentuální zastoupení v populaci 0,45% 

Procentuální zastoupení žen 27% 

Procentuální zastoupení mužů 73% 

Věk: 

Méně než 25 let 10-20% 

25-60 let 70-80% 

Nad 60 let Méně než 10% 

Důvod: 

Fyzická, psychická choroba či postižení 80-90% 

závislost 50% 

Zkušenost s: 

Dětským domovem 25% 

Psychiatrickou léčebnou 15% 

Vězením 35% 

Vzdělání: 

Základní vzdělání 34% 

Středoškolské vzdělání 13% 

Vyšší než středoškolské vzdělání 1% 

 

Příslušnost k národnostní menšině 10 –15% 

 

Zdroj: I. Hořínková, Problematika bezdomovství ve Francii, Bakalářská práce, FSE UJEP, 

Ústí nad Labem 2007 a E. a S. Heczkovi, Bezdomovci a my, in Křesťanský magazín, r. 2001, 

č. 6, upraveno autorem 

Výše uvedený tabulkový přehled je však nutné doplnit a specifikovat a co 

nejpřesněji aktualizovat k současnému danému stavu sledované problematiky, což 

však znesnadňuje nemožnost měření rozsahu problému bezdomovství ve 

specifických podmínkách České republiky. Pokusme se nyní blíže charakterizovat 

základní sociologické kategorie uvedené v tabulkovém přehledu.  
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Graf 2: Věková struktura českých bezdomovců 

 

Graf 3: Nejvyšší dosažené vzdělání českých bezdomovců  
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Graf 4: Kde lidé bez domova nejčastěji přespávají 

Zdroj výše uvedených grafů: 

http://www.feantsa.org/files/Employment_annual_theme/Annual_theme_documents/

National%20reports/Czech_republic_empl_report_2007_CZ.pdf, graficky upraveno 

autorem 
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7. Bezdomovství v Evropě 

Bezdomovci jsou v současné době jednou z neustále rostoucích částí 

evropské populace. Zdá se být velice zarážející, že v bohaté a prosperující Evropě 

nemá tak značné procento lidí přístup a možnosti slušného a bezpečného bydlení, jež 

by zaručovalo dostatečný standard a důstojné lidské podmínky. Ještě více 

znepokojujícím je fakt, že chybí okamžité a smysluplné řešení této problematiky. 

Žádný evropský stát prozatím nevyřešil tento problém (Hradecký a kol., 2007:9) 

Vzniklá situace je dána zejména tím, že bezdomovství je mnohoznačný a vrstevnatý 

problém utvářený dílčími sociálními problémy a jeho úspěšné řešení bezpodmínečně 

vyžaduje osobní přístup a mezinárodní spolupráci při potlačení hrozeb sociální 

exkluze. FEANTSA propaguje a usnadňuje tuto spolupráci mezi nevládními 

organizacemi, státními orgány a ostatními partnery, čímž přispívá k vytvoření 

sociálnější Evropy (Hradecký a kol., 2007:9).  

 Evropská unie se problematice bezdomovství a osob ohrožených sociálním 

vyloučením věnuje od roku 2000, kdy na základě iniciativy Evropské Rady přijala 

Strategii boje proti chudobě a sociálnímu vyloučení a následně zavázala jednotlivé 

členské státy Evropské unie k vypracování Národních akčních plánů sociálního 

začleňování, jež měly být nástrojem k lepší identifikaci nástrojů vedoucích ke 

zmírnění či zabránění vzniku bezdomovství (Horák, 2006:15) 

 Přístupy jednotlivých evropských států k řešení bezdomovství jsou značně 

rozdílné, což je dáno zejména aplikací rozdílných systémů sociální ochrany a taktéž 

odlišně hodnotově zakotvenou sociální politikou. V praxi rozlišujeme tři takovéto 

systémy sociálních států, jejichž koncepce jsou rozdílnou měrou uplatňovány 

v Evropě a ve světě. Ve svém celku se jedná o základní modely sociální politiky: 

 

1. Liberální model (reziduální, atlantský, beveridgeovský) 

Ideovým východiskem liberálního modelu je přesvědčení, že každý člověk 

má nejen své svobody a svá práva, ale současně i své povinnosti. Je povinen v prvé 

řadě postarat se o svou existenci a budoucnost a o slušnou životní úroveň svých 

dětí32. V tomto režimu dominuje sociální pomoc poskytovaná na bázi testování 

příjmů, skromné univerzalistické transfery nebo skromná pojišťovací schémata 

                                                           
32 Jednotlivé definice praktikovaných modelů sociální politiky jsou reinterpretovány z podkladového 
textu Klvačová, Jírová – Evropské sociální politika dostupné na: 
http://www.businessinfo.cz/files/file4520.pdf  (k 30.4. 2009) 
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(Čabanová, Munková in: Potůček 2005:255) Liberální model charakterizuje 

v největší míře snaha o co možná největší povzbuzení samostatnosti trhu. Stát je i 

nadále určujícím aktérem sociální politiky, avšak uskutečňuje jen minimální zásahy 

do systému tak, aby zabezpečil základní sociální ochranu a poskytl pomoc podle 

stavu dostupných prostředků. Modelovou zemí z pohledu liberálního modelu je 

Velká Británie, avšak tento model využívají např. i Spojené státy, Kanada a Austrálie 

 

2. Kontinentální model (konzervativní, pracovně výkonový, korporativistický) 

Vznik tohoto modelu bývá spojován s osobou německého kancléře 

Bismarcka. Jeho výchozí myšlenkou je, že míra zabezpečení člověka v okamžiku, 

kdy upadne do některého ze sociálních problémů, by měla odpovídat jeho 

předchozímu pracovnímu úsilí, výši jeho pracovních příjmů a rozsahu finančních 

prostředků33. Kontinentální model je založený na systému povinného pojištění. 

Všichni obyvatelé mají ze zákona povinnost si jej platit. Postoj státu zaručuje všem, 

kdo se takto angažují, určitá práva a ochranu. Nepříznivým efektem na 

kontinentálním modelu je na jedné straně fakt, že podporuje zachování odlišností 

sociálního postavení, nesnaží se příliš pozvednout životní úroveň obyvatel, ale spíše 

zachovat dané rozvrstvení. Snaha o zachování statusových rozdílů dominuje 

kontinentálnímu modelu, práva jsou přidělena na základě příslušnosti ke třídě nebo 

statusu (Čabanová, Munková in: Potůček 2005:255).  Na druhé straně příznivě 

ovlivňuje tradiční koncepci sociálních rolí v rodině. Nejvíce je tento model využíván 

v Německu, Itálii a Rakousku.  

 

3. Sociálně demokratický model (norský, skandinávský) 

Podstatou sociálně demokratického modelu je rozsáhlé přerozdělování 

vytvořeného hrubého domácího produktu prostřednictvím nejrůznějších státních 

institucí34. Stát se aplikovanou sociální politikou a přidělovanou podporou snaží 

udržet vysokou životní úroveň i pro střední a nižší vrstvy obyvatelstva. Je typický 

uplatňováním principu univerzalismu a dekomodifikace i na střední třídy. Jde o 

režim, který sleduje rovnost nejvyšších standardů, a ne rovnost minimálního 

uspokojování potřeb (Čabanová, Munková in: Potůček 2005:255). Jeho primárním 

                                                           
33 Klvačová, Jírová: http://www.businessinfo.cz/files/file4520.pdf (k 30.4. 2009), s. 4 
34 tamtéž, s. 4 
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cílem je podpora individuální rovnosti na trhu a také udržování základních principů 

v poslání rodiny. Model je v největší míře aplikován v severských státech Evropy. 

Evropská zkušenost s bezdomovstvím vykazuje taktéž, jako rozdílné modely 

sociální ochrany, určitou diferenciaci. Nicméně podle stupně bezdomovství a 

zkušeností s ním můžeme jednotlivé evropské státy klasifikovat a kategorizovat. Ve 

většině zemí EU je možné v souvislosti s politikou zacílenou na bezdomovství a 

vyloučení z bydlení sledovat několik zásadních trendů. V prvé řadě jde o 

decentralizaci odpovědnosti státu na lokální vlády, ke které postupně došlo od 90. let 

i v ČR (…), v mnoha zemích také došlo k zavádění nové legislativy, která měla 

přímý vliv na přístup cílových skupin ke službám a na práva lidí bez domova a osob 

ohrožených sociálním vyloučením a taktéž došlo k malému vývoji v rozšíření 

dostupných nástrojů v oblasti politiky bydlení a ve změnách práv na nákup bydlení 

(Horák, 2006:15).35 

Severské země (Dánsko, Norsko, Švédsko, Finsko) dlouhodobě vykazují 

nejmenší procento bezdomovců na počet obyvatel. Je to dáno zejména tím, že vlády 

těchto zemí věnují bezdomovské problematice dlouholetou pozornost a aktivně 

přispívají k jejímu řešení. Vysoce industrializované země (např. Německo, Francie, 

Belgie, Velká Británie) sice proti bezdomovství taktéž dlouhodobě bojují, avšak 

problematika lidí bez domova se zde zdá být pravděpodobně nejhorší, zejména díky 

nestálé ekonomické situaci a z toho pramenící nezaměstnanosti.  

Jihoevropské země (např. Itálie, Portugalsko, Španělsko, Řecko) jsou typické 

odlišným přístupem k problematice bezdomovství, než je tomu např. v severských 

zemích. Je to dáno zejména z důvodu odlišného tradičního způsobu života a také 

odlišnými klimatickými podmínkami. Práce s bezdomovci je zde, podobně jako 

v České republice a ostatních středoevropských zemích, v počátcích. To je ve velké 

míře způsobeno i tím, že bezdomovství tu nemá dlouhou tradici jako ve zbytku 

Evropy. Nicméně pro střed i východ Evropy je typické, že vznik bezdomovství 

v těchto oblastech souvisí s přechodem od centrálně řízeného hospodářství ke 

kapitalistickému systému volného trhu (Kasík, 2003:10). 

Evropská unie, jako vrcholný svazek Evropy, již v počátcích svého vzniku 

aktivně prosazovala boj za odstranění markantních rozdílů v životní úrovni 

                                                           
35 Dostupné na: http://www.kpss.brno.cz/download/osp/1197449569.doc#_Toc144818325  (10.5. 
2009) 
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jednotlivých skupin obyvatel. Tendence směřovaly zejména k celkové harmonizaci 

po politické, ekonomické a sociální stránce.  

Co se týká bezdomovské problematiky, můžeme od vyhlášení tzv. Lisabonské 

strategie pozorovat určitou změnu v pohledu na příčiny bezdomovství, tj. můžeme 

zaznamenat určitý posun od chápání bezdomovství jako příkladu individuálního 

selhání a nedostatků k pojetí, kde na vznik a průběh bezdomovství působí i 

strukturální faktory, které nemůže jedinec zásadně ovlivnit (Barták, 2005:6). 

Přesto je podle dostupných statistik v Evropě každý den jedna osoba ze sta 

ohrožena bezdomovstvím. Oficiální údaje říkají, že více než 57 miliónů, tj. 17% 

obyvatelstva žije v domácnostech, jejichž příjmy jsou na mnohem nižší úrovni, než 

je polovina průměrného příjmu v dané zemi. Evropský parlament dokonce potvrdil 

zjištění FEANTSA, podle něhož 18 miliónů obyvatel Evropské unie jsou 

bezdomovci nebo špatně bydlí (Kasík, 2003:10).  

Následující tabulkový přehled udává jednotlivé počty bezdomovců v zemích 

Evropské unie a je převzat z publikace Miroslava Bartáka: Zdravotní stav populace 

bezdomovců a jeho determinanty I., ze strany 17. 
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Tabulka 3: Počet bezdomovců ve státech EU (bez Španělska) 
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8. Bezdomovství v České republice v porovnání s vybranými státy 

EU 

 V následující části se pokusíme porovnat přístup k bezdomovství v České 

republice v komparaci s vybranými státy Evropské unie. Není však možné 

postupovat stát od státu zejména z důvodu značné obsažnosti, jež by ve výsledku 

upozadila stanovený cíl práce, proto se v případě komparací omezíme na příklady 

dobré praxe, které budeme definovat na základě modelových států, v nichž je 

zmíněná praxe úspěšná a její samotné osvětlení v porovnání se situací v České 

republice může posléze napomoci vhodné inspiraci v případě uplatnění různých 

strategií a modelů řešení na problematiku bezdomovství v České republice. V centru 

naší pozornosti se tak ocitnout přístupy k bezdomovství aplikované ve Velké 

Británii, Francii, Rakousku aj. 

Průkopníky ve sledování problematiky bezdomovství, sběru údajů o časovém 

průběhu bezdomovství a měření bezdomovství se stali Dánové. Tamní situaci shrnul 

jeden z odborníků podílejících se na činnosti FEANTSA: „Díky údajům, které 

předávají poskytovatelé sociálních služeb, a výsledkům rešerší v malém (místním) 

měřítku a výsledkům sčítání v jednom dnu můžeme nepřímo identifikovat jisté etapy, 

které konstituují ztrátu domova …“ (Hradecký, Kosová, Myšáková, Omelková, 

Sedláček, 2004:7) 

Velká Británie, jako první z vybraných modelových zemí zabývající se 

řešením problematiky bezdomovství, je jedna z vůdčích velmocí Evropy patřící 

dlouhodobě k nejvyspělejším a ekonomicky nejsilnějším státům světa. Tento fakt se 

promítá i do chápání a řešení bezdomovské problematiky. Rozdíly v porovnání 

s Českou republikou můžeme najít  již v samotné délce řešení a zájmu o tuto 

problematiku. Problémem bezdomovství se vláda Velké Británie zabývá již mnoho 

desetiletí. Česká republika má oproti tomu s bezdomovstvím relativně mladou 

zkušenost, což je z velké části podmíněné historickým vývojem a nedemokratickým 

politickým prostředím, jež bylo dlouhou dobu totalitně řízeno.  

 Ve Velké Británii jsou podle Housing act z oku 1996 jako bezdomovci 

označováni jednotlivci, kteří nemají ubytování ani ve Velké Británii ani mimo ni. Za 

bezdomovce jsou rovněž považovány osoby, které sice ubytování mají, ale existuje 

ospravedlnitelný důvod, proč do něho nemohou bezpečně vstupovat, nebo pokud je 

jejich bydlištěm karavan nebo hausbót, ale nemají ho kam umístit (Barták, 2004:15). 
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Legislativa Velké Británie přímo ukládá za povinnost jednotlivým jednotkám státní 

správy starost o „své“ bezdomovce a ve svém právním řádu má slovo bezdomovec 

přesně definováno. To je podmíněno zejména existencí zákona Homelessness act 

z roku 2002. Jedná se o zákon o bezdomovství, který rozšířil působnost dříve 

přijatého Housing act a přinesl do oblasti řešení problematiky bezdomovectví, 

některé zajímavé změny zejména z hlediska tvorby a implementace veřejné politiky 

(Potužníková, 2004). Povinnost místních samospráv starat se o své bezdomovce  

žijící na území jejich působnosti podmiňuje i zavedení přesné evidence, díky které se 

britské vládě dostává dostatek zdrojů pro účinnější boj proti sociálnímu vyloučení.  

 Na rozdíl od jiných evropských států se Velká Británie implicitně zaměřuje 

na řešení jedné z hlavních příčin bezdomovství a to ztrátě bydlení. Je zde patrná 

vládní snaha najít vhodné kapacity kam bezdomovce ubytovat. Avšak britská vláda 

si dobře uvědomuje, že problém bezdomovců zdaleka nespočívá jen v bytové oblasti, 

proto se angažuje i v jiných oblastech jako je například politika zaměstnanosti a 

zdravotnictví. Z tohoto důvodu byl uveden v život akční plán – Youth Homelessness 

Action Patbership (YHAP), jehož primárním úkolem je propojení různých oblastí 

státní správy s místní samosprávou a s organizacemi občanského (neziskového) 

sektoru. K pozitivnímu řešení bezdomovské problematiky ve Velké Británii 

napomáhá i všeobecně dostupná zdravotní péče. 

 Britská vládní strategie vychází zejména z již implementovaného 

Homelessness act k němuž se v březnu 2002 připojila zpráva s názvem „More than 

the roof“, která načrtla problém bezdomovství ve Velké Británii, jeho příčiny a 

možnosti jeho řešení.  

Základní cíle nové vládní strategie jsou (viz Barták, 2004:65-66): 

• Zintenzivnění pomoci bezdomovcům a jedincům ohrožených bezdomovstvím. 

• Vývoj strategických přístupů k řešení a prevenci bezdomovství. 

• Zlepšení schopnosti reagovat na bezdomovství. 

• Snížit počet rodin s dětmi bez domova. 

• Snížit počet lidí bez domova o dvě třetiny. 

• Zajistit možnosti přiměřeného bydlení pro všechny obyvatele Velké Británie. 

Česká republika a Velká Británie jsou v přístupu k řešení problematiky 

bezdomovství dvě naprosto odlišné země. Monitoring bezdomovské problematiky 

funguje ve Velké Británii již mnoho let na velmi vysoké úrovni, kdežto v České 
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republice jakákoliv forma národní strategie a monitorování zcela chybí. Hlavní rozdíl 

v přístupu obou zemí tak nadále spočívá v legislativním prostředí. Existence národní 

strategie spolu s pevně zakotvenou definicí pojmu bezdomovec a přesně stanovenou 

povinností, kdo se má o bezdomovce starat, je to, co prozatím v České republice 

postrádáme.  

Zatímco v případě komparačního srovnání přístupů k řešení bezdomovství ve 

Velké Británii a České republice zaznamenáváme značné odlišnosti, v případě 

Francie nejsou rozdíly nikterak markantní a celkový přístup se v mnohém neliší od 

přístupu aplikovaného v České republice. Obě země využívají tzv. kontinentální 

model sociální ochrany státu a jeho občanů, což předpokládá celou řadu zákonů a 

právních předpisů zajišťujících ve svém celku veskrze komplexní sociální 

zabezpečení. V České republice došlo, pod vlivem listopadových událostí roku 1989, 

k postupné transformaci systému sociálního zabezpečí do podoby, jež lépe odpovídá 

nastolenému tržnímu hospodářství a také Listině základních práv a svobod. Naproti 

tomu ve Francii byl vývoj sociální zabezpečení oproti České republice plynulejší a 

systém jako takový neprožíval zásadní otřesy. Francouzský systém byl po řadu let 

jedním z nejtypičtějších příkladů výstavby sociální ochrany úsilím různých 

korporativních prvků ve společnosti, kde stát měl pouze roli společníka, vzhledem 

k ekonomické váze celého systému jeho účast stoupala, právě tak jako finanční 

závazky (Munková a kol., 2004:135-136). Je patrné¸ že oba systémy prošly 

rozdílným historickým vývojem, avšak v zásadě se od sebe neliší. 

 Systém zdravotní péče v porovnání obou států taktéž nevykazuje mnoho 

odlišností. Jediným rozdílem je odlišná implementace univerzálního nemocenského 

pojištění do sociálního systému obou zemí, která byla do českého legislativního řádu 

vložena v průběhu devadesátých let, zatím co ve Francii se tak stalo až v roce 2000. 

 Bohužel, jak v České republice, tak i ve Francii prozatím neexistuje zákon, 

podle kterého by měl každý občan právo na vlastní bydlení, jak je tomu např. ve 

Velké Británii36. Zatímco u nás se doposud žádný takovýto zákon nechystá, Francie 

již nastoupila cestu vymícení zjevného bezdomovství tím, že takovýto zákon 

připravuje a předpokládá nabití jeho účinnosti během roku 2009. 

                                                           
36 Na tomto místě je nutné poznamenat, že Velká Británie se dlouhodobě snaží dostat lidi z ulice a 
poskytnout jim střechu nad hlavou. Jakmile je člověk uznán bezdomovcem automaticky je mu 
nabídnuta šance bydlení. 
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 Francouzská vláda se o problematiku bezdomovství začala vážně zajímat 

v polovině  devadesátých let, kdy byla Národním institutem demografických studií 

(INED) provedena první studie týkající se problematiky lidí bez domova. Na základě 

této studie vydala vláda doporučení o realizaci dalších studií, které byly posléze 

zaměřeny na kvantifikaci a klasifikaci osob akutně ohrožených bezdomovstvím.  

V současnosti se bezdomovská populace ve Francii pohybuje v rozmezí 200 

až 400 tisíc jedinců, přičemž každý rok narůstá o 7 % (Kasík,2003:22-23).  

Porovnávat přístup k bezdomovství v České republice a ve Francii je, jako 

v případě Velké Británie, obtížné zejména díky odlišnosti obou sledovaných zemí, co 

do historie a celkového vývoje. Avšak, jak jsme již ukázali výše, obě země vykazují 

několik společných znaků. Především si obě připouštějí závažnost a naléhavost 

řešení problému zvaného bezdomovství, avšak snaží se ho řešit prostřednictvím 

tradičního institucionální zakotvení a stát plní jen funkci dozorovatele.  

Další zemí, nabízející dobrý příklad z praxe, jež je nutno zmínit je 

Rakousko37. Na mezinárodní konferenci o  bezdomovství byla představena iniciativa, 

která vychází zejména z myšlenky prevence a tak od 80. let běží ve Vídni projekt 

nazvaný Budování profesionálního systému podpory lidí bez domova, probíhající 

v součinnosti samosprávy a soukromých institucí, které pro tento účel vytvořili plán 

postupné integrace bezdomovců, jehož hlavním záměrem je maximální možná 

prevence soudních exekucí (vystěhování). Zmíněný projekt zahrnuje několik fází. 

První z nich je podpora bezdomovců, kteří nocují pod širým nebem. Jedná se tedy o 

kategorii zjevných bezdomovců, jímž podpora zaručuje poskytování zdravotní péče a 

snadnější přístup k zaměstnání a nouzovému ubytování prostřednictvím specifických 

pracovních programů. Druhá fáze se zaměřuje na různé formy podporovaného 

bydlení s rozdílným standardem v institucích zřizovaných sociálními odbory a 

ubytovnách soukromých organizací. V hledáčku poslední, finální fáze jsou pak 

zařízení poskytující trvalé ubytování. Jedná se zejména o ubytovny pro seniory, 

obecní byty s nízkým nájemným apod. Všechny zainteresované subjekty se 

pravidelně scházejí a vyhodnocují dostupná data. Díky programu se počet 

bezdomovců mírně snižuje. V blízké budoucnosti se taktéž plánuje zřízení 

                                                           
37 Viz. I. Hradecký, P. Kosová, M. Myšáková, L. Omelková, P. Sedláček. Sčítání bezdomovců Praha 
2004 – zpráva o projektu. Arcidiecézní charita Praha, Armáda spásy, Městské centrum sociálních 
služeb a prevence, Naděje, s. 10 (volně parafrázováno v průběhu odstavce s doplněním informací 
načerpaných z vedených rozhovorů). 



 67

centrálního evidenčního úřadu, jenž by se implicitně zabýval problematikou 

bezdomovství. 

Holandsko se v rámci boje s bezdomovstvím řídí koncepcí, jež byla 

představena na konsiliu o sociální integraci v Mepplu a Amsterodamu a jako taková 

vychází z potřeb měst a regionů. Koncepce je vytvořena tzv. odspodu, což v praxi 

znamená, že jednotlivé radnice realizují plány boje proti bezdomovství 

prostřednictvím zjišťování konkrétních potřeb lidí bez domova. 

Z dalších evropských zemí zmiňme např. Německo, které se v případě řešení 

problémů bezdomovců vydalo cestou prevence dluhů na nájemném (což je hlavní 

důvod pro vystěhování), přičemž opatření jsou přijímána na úrovni jednotlivých 

spolkových zemí (Barták, 2004:59).  

Irsko v boji proti bezdomovství představilo strategii, která je kombinací 

celkového přístupu, jak k současným, tak i budoucím problémům. Strategie je 

financována z rozpočtových prostředků a je založena na partnerství neziskových 

organizací a orgánů lokální místní správy společně se podílejících na zvyšování 

kapacity ubytoven a taktéž na speciálních sociálních službách pro závislé na alkoholu 

a drogách (Barták, 2004:59). 

Ve Švédsku a Finsku se na řešení problematiky bezdomovství podílejí orgány 

státní správy prostřednictvím programů zaměřených na bezdomovce. Švédsko od 

roku 1999 vyčlenilo na boj s bezdomovstvím speciální rozpočet, který byl např. 

v letech 2002-2004 dotován částkou deseti miliónů švédských korun. Ve Finsku se 

vydali cestou vybudování dostatečné bytové kapacity pro bezdomovce, kdy jsou byty 

přidělovány na základě palčivosti vzniklé situace. Existují zde také různé podpůrné 

služby a partnerský přístup k bezdomovcům (Barták, 2004:59). 
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9.  Veřejně politická analýza problému bezdomovství 

Rekapitulace dosavadní úrovně poznání prostřednictvím výčtu stěžejních 

definicí spolu s faktory, možnou typologizací a problémy participujícími v rozličné 

míře na výsledném charakteru bezdomovství a přístup jednotlivých států nám 

poskytly dostatečný odrazový můstek pro naši následnou veřejně politickou analýzu 

bezdomovství. Pokud bychom měli shrnout dosavadní poznání, tak tím 

nejdůležitějším faktem, který je při chápání a vyvozování možných řešení 

bezdomovství určující, je to, že na základní, obecné úrovni jde především o jedince, 

který se, ať už svojí vinou či nikoliv, dostal do složité životní situace, která z něj 

učinila bezdomovce. Takovýto člověk trpí především ztrátou střechy nad hlavou, 

která vyúsťuje v život na ulici, jež přináší rapidně rychlé zhoršení zdravotního stavu 

a posléze ztrátu veškerých morálních vazeb a pravidel. V předchozí části jsme se 

zabývali taktéž výčtem faktorů, problémů a dimenzí participujících, jak na vzniku, 

tak samotné profilaci bezdomovství z pohledu České republiky a vybraných zemí 

EU. Je dobré si připomenout, že na základní úrovni je bezdomovství 

celospolečenským problémem, avšak jde o problém lidského jedince, který se ne 

vždy svoji vinou dostal do mezní situace lidského života, jež ho přivedla na ulici. 

Ulice, nádraží, parky a supermarkety jsou místa, kde se bezdomovci nejvíce zdržují, 

jedná se o místa veřejná a tak bezdomovství získává charakter veřejného problému, 

problému, jenž se dotýká nás všech. Toto je nutné si uvědomit, jestliže chceme 

přinést adekvátní řešení této problematiky. Uvedené teoretické poznatky budeme 

nyní dále rozebírat z pohledu veřejné politiky, přičemž k tomuto záměru využijeme 

specifické metody, jež právě veřejná politika nabízí. V úvodu shrneme příběhy 

jednotlivých bezdomovců, tak jak se nám je podařilo nashromáždit během rozhovorů 

s nimi a také pomoc poskytovanou bezdomovcům v České republice a posléze se 

pokusíme definovat strom problémů, strom cílů, model a identifikovat hlavní aktéry 

se vztahem k bezdomovství, kde se budeme soustředit na jejich jednání a rozpoznání 

a definování jednotlivých aktérů uplatňujících se rozdílnou měrou na poli řešení či 

neřešení bezdomovské problematiky, přičemž se budeme snažit rozlišit mezi aktéry 

primárními a sekundárními, vše z pohledu veřejné politiky. Tyto kroky mají za cíl 

přinést hlubší vhled do stávajícího stavu bezdomovství a otevření nových možností 

řešení. Při jejich koncipování využijeme vlastních znalostí a osobních zkušeností 
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načerpaných ze studia této problematiky a taktéž sledování samotných bezdomovců 

v rodné Kadani a v Mostě. 

V centru naší pozornosti budou stát otázky typu:  

• Jaký životní příběh charakterizuje jedince zasaženého bezdomovstvím?  

• Kdo jsou hlavní veřejně političtí aktéři, kteří se mohou podílet, či se dokonce 

podílejí, na řešení bezdomovské problematiky?  

 

9.1. Co stojí v pozadí toho, že se člověk stane bezdomovcem aneb 

životní příběhy lidí z ulice 

Struktura naší práce je koncipována tak, aby dokázala čtenáři přinést ucelený 

obraz o stavu bezdomovství v České republice. Teoretické poznatky a praxe mohou 

přinést různé důvody a návody modelových situací toho, co způsobí, že se člověk 

stane bezdomovcem, avšak nejlepší možností, jak zjistit co přivedlo bezdomovce k 

životu na ulici, je zeptat se jich samotných.  

 O to jsme se pokusili i my prostřednictvím rozhovorů s bezdomovci v okolí 

Kadaně a Mostu. Pokud bychom měli specifikovat práci s dotazovanými 

respondenty, tak se ve svém celku jednalo o velice komplikovanou, problémovou a 

zdlouhavou práci zejména z důvodů značné neochoty ze strany bezdomovců, která 

pramenila převážně z nedůvěry a nezájmu odpovědět na kladené otázky, což jsme 

však očekávali. Jako nemožné a místy dokonce i nebezpečné se ukázalo být 

dotazování bezdomovců v rámci jednotlivých komunit, kde funguje klasická směna 

prostředků „něco za něco“, tedy pokud chcete získat informace, musíte nabídnout 

něco proti. Mnohem lepší, co do získání primárních dat, se ukázalo individuální 

dotazování bezdomovců, jak ve vytipovaných lokalitách (zahrádkářské kolonie, 

lesní porosty v městské aglomeraci apod.), tak těch, co docházejí do zařízeních 

nabízejících specifické služby pro bezdomovce. V našem případě se jednalo 

zejména o dům Emauzy v Mostě, kde nám bylo umožněno nasbírat řadu poznatků, 

jak o bezdomovcích samotných, tak o práci s nimi. 

 K účelům naší práce jsme sestavili jednoduchý dotazník obsahující sedm 

otázek, jehož struktury jsme se drželi při provádění rozhovoru nebo jsme jej 

postoupili bezdomovcům k vyplnění. Celkově se nám sešlo osm kompletně 

vyplněných dotazníků. Kromě běžných údajů jako je jméno, věk či místo trvalého 

bydliště jsme do dotazníku zařadili následující otázky:  
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1. Kde žijete? 
2. Co způsobilo, že jste se ocitl na ulici? Jak dlouho na ní žijete?  
3. Kdo za to podle Vás může?  
4. Jste se svým způsobem života spokojený?  
5. Co postrádáte nejvíce?  
6. Jakou byste ocenil pomoc?  
7. Víte, kam se můžete obrátit pro pomoc? Pokud ano, využíváte 
ji?  

 

Jednotlivé příběhy lidí bez domova jsou spletitou mozaikou různorodých 

životních událostí naplněných zvraty a nesnázemi vesměs zapříčiněnými nepřízní 

osudu či osobním selháním. Pojďme se nyní podívat na některé z nich38. 

 

Míra, 61 let, vyučen 

1. Kde žijete, Míro? 
„Momentálně žiji v lese, můžu tam koukat večer na hvězdy. Když neprší tak bydlím 
v seníku nebo taky v bunkru nebo na letišti. Taky jsem přespával u vodovodního 
potrubí, u horkovodu, kde bylo teplo a kousek benzínka, kam jsem chodil pro 
vodu“. 
2. Co způsobilo, že jste se ocitl na ulici? Jak dlouho na ní žijete? 
„Byly to osobní psychické důvody, 15 let jsem pracoval jako svářeč a pak mě 
vyhodili. Manželka se se mnou rozvedla, vzala si děti a já začal psychicky strádat. 
Pokusil jsem se o sebevraždu, ale přežil jsem to. V tý době jsem ještě nebyl 
bezdomovec, ale staral jsem se o nemocnou maminku, ke který jsem se vrátil po 
rozvodu. Když zemřela tak byt koupil soused a já neměl na nájem a musel jsem 
odejít. Věděl jsem, že mám nárok na nějakou podporu, ale neměl jsem rád tenhle 
stát a úřady, rezignoval jsem na život. Na ulici žiju přes půl roku." 

3. Kdo za to podle Vás může?  
„Byla to hlavně moje osobní chyba a taky zatím byly okolní faktory, celková 
rezignace, lajdáctví. Postavil bych se na nohy, ale nechtěl jsem, byla to moje 
volba".  

                                                           
38 Následující uvedené příběhy jsou uvedeny v nezměněné podobě, tak jak nám je poskytli jednotlivý 
respondenti. Upraveny jsou jen minimálně a to zejména z důvodu formální přehlednosti a ucelenosti. 
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4. Jste se svým způsobem života spokojený?  
„Dělám si z toho srandu a jsem spokojenej. Občas jdu k sestře, ale ta se o mě 
nechce starat, stydí se za mě a je taky rozvedená a má čtyři děti. Nechává mě 
přespat na seníku. Je to dobrá škola, zocelí tě to a naučí žít.  

5. Co postrádáte nejvíce?  
„Hlavně děti a rodinu, to mi chybí úplně nejvíc. Slušný bydlení ani nepotřebuju". 
6. Jakou byste ocenil pomoc?  
„Úřady jsem nechtěl a nechci řešit a tak tam nechodím. Nechtěl jsem kvůli sví 
hrdosti žebrat, takže jsem se staral hlavně sám o sebe. Nikam nechci chodit". 

7. Víte, kam se můžete obrátit pro pomoc? Pokud ano, využíváte ji?  
„Ano vím, kam se můžu obrátit pro pomoc, ale nechci mít s nima a se systémem nic 
společnýho. Je mi líp samotnýmu pod mostem. S ostatníma bezdomovcema se 
nestýkám, tam jde o krk a nikdo nikomu nepomůže. Je to zákon přírody, jde o 
přežití, já jsem na tom dobře, protože nemám zdravotní problémy".  

 

 

Petr, 43 let, vysokoškolák 

1. Kde žijete Petře? 
„Momentálně žiji v emauzském domě v Mostě, ale žil jsem různě na ulici". 

2. Co způsobilo, že jste se ocitl na ulici? Jak dlouho jste na ní žil? 
„Způsobila to ztráta finančních prostředků věnovaných na zprostředkování práce v 
zahraničí. Na ulici jsem žil zhruba dva měsíce, pak jsem přišel do emauzského 
domu tady v Mostě". 

3. Kdo za to podle Vás může?  
„Já sám".  

4. Jste se svým způsobem života spokojený?  
„Nejsem a snažím se jej změnit. Vzhledem k psychickým problémům, jsem v trvalé 
péči psychiatra a psychologa, mám přiznaný částečný invalidní důchod a 
pracovním znevýhodněním mám omezen přístup na trh práce".  

5. Co postrádáte nejvíce?  
„Ztrátu životních jistot". 

6. Jakou byste ocenil pomoc?  
„Lepší spolupráci s úřadem práce". 

7. Víte, kam se můžete obrátit pro pomoc? Pokud ano, využíváte ji?  
„Vím a taky se jí snažím využívat". 
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Martin, 33 let, vyučen 

1. Kde žijete, Martine? 
„V emauzském domě v Mostě". 

2. Co způsobilo, že jste se ocitl na ulici? Jak dlouho na ní žijete? 
„Byly to drogy. V době podnikání jsem přišel trochu k penězům a tak jsem to zkusil 
a to mi bylo osudným. Teď už bych tu chybu neudělal. Člověk je potom méně 
zodpovědný a má pomíchané všechny hodnoty v životě". 

3. Kdo za to podle Vás může?  
„Já".  

4. Jste se svým způsobem života spokojený?  
„Ne ".  

5. Co postrádáte nejvíce?  
„Rodinu". 

6. Jakou byste ocenil pomoc?  
„Získat stálou práci ". 

7. Víte, kam se můžete obrátit pro pomoc? Pokud ano, využíváte ji?  
„V době, kdy jsem byl na ulici, tak jsem to nevěděl. Teď jsem tady v domě". 

 

Boris, 20 let, vyučen 

1. Kde žijete Borisi? 
„Žil jsem v dětském domově, odkud jsem v osmnácti letech musel odejít. Pak jsem 
žil nějaký čas na ulici a teď bydlím ve středisku Emauzy. Oceňuju tady hlavně 
střechu nad hlavou a stravu za 30 korun". 

2. Co způsobilo, že jste se ocitl na ulici? Jak dlouho jste na ní žil? 
„To, že jsem skončil na ulici, způsobil můj odchod z dětského domova. Při odchodu 
jsem dostal peníze, ale nevěděl jsem co s nima. Nikdo mě to neučil a tak jsem je za 
14 dní utratil po diskotékách, místo, abych si zaplatil ubytovnu. Měl jsem taky 
problémy s drogama, kouřil jsem marihuanu a bral pervitin, teď už jsem čistej, ale 
mám astma a jsem epileptik". 
3. Kdo za to podle Vás může?  
„Můžu si to za to hlavně sám, nikomu jinýmu vinu nedávám. Ale sociálka mi 
nepomohla, když jsem je žádal o pomoc".  
4. Jste se svým způsobem života spokojený?  
„V současný době jsem v celku spokojenej".  

5. Co postrádáte nejvíce?  
„Vlastní střechu nad hlavou, chtěl bych sám bydlet. Taky mi chybí rodina, hlavně 
sourozenci ". 
6. Jakou byste ocenil pomoc?  
„Nevím ". 
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7. Víte, kam se můžete obrátit pro pomoc? Pokud ano, využíváte ji?  
„Teď už to vím a snažím se jí využívat". 

 

Zdeněk, 75 let, vyučen, základní vzdělání 

1. Kde žijete Zdenku? 
Ve Vtelnu v okrese Most. Po tom, co mě vyhodili z bytu, jsem střídavě žil a 
přespával u známých nebo žil na ulici". 

2. Co způsobilo, že jste se ocitl na ulici? Jak dlouho na ní žijete? 
„Pracoval jsem jako dělník v povrchových dolech a bydlel u matky, která ale 
zemřela. Měl jsem trochu problémy s alkoholem a postupně jsem přestal chodit do 
práce, začal jsem dlužit na nájemnym a když dluhy přerostly únosnou hranici, tak 
mě z bytu vystěhovali. Přesně nevim co to způsobilo, ale byl jsem mladej a styděl se 
jít omluvit do práce nebo něco zařizovat po úřadech, tak jsem začal i víc pít. 
Zamotal jsem se do sítě problémů, který jsem odmítal řešit. Nechtěl jsem pomoc od 
úřadů, přespával jsem na nádraží, v barech a restauracích, prostě tam kde bylo 
teplo. Trvalo to asi sedm let". 

3. Kdo za to podle Vás může?  
„Problémy, který mě potkali, mladická hloupost, nedůvěra k lidem a úřadům".  
4. Jste se svým způsobem života spokojený?  
„Vyhovuje mi to. Chodím rád do nočních lokálů, mám rád společnost. Je mi fajn".  
5. Co postrádáte nejvíce?  
„Postrádám domov, to je to jediné co mi chybí. Vlastní střechu nad hlavou, lůžko a 
teplo domova ". 
6. Jakou byste ocenil pomoc?  
„O žádnou pomoc nežádám, nikoho se o nic neprosim ". 

7. Víte, kam se můžete obrátit pro pomoc? Pokud ano, využíváte ji?  
„Nevím kam bych se mohl obrátit. Starám se hlavně sám o sebe, o svoje přežití. Nic 
jinýho mě nezajímá". 

 

Uvedené příběhy poměrně zřetelně dokládají životní peripetie dotazovaných 

respondentů, jež vedly k tomu, že se ocitli na ulici. Na jejich základě si celkem dobře 

můžeme představit modelovou situaci stojící za vznikem bezdomovství. Charakter 

získaných rozhovorů, příčiny vzniku bezdomovství a specifické potřeby lidí, kteří 

žijí, nebo v minulosti žili, na ulici vesměs potvrzují načerpané teoretické poznatky o 

profilaci bezdomovství v České republice. Za vznikem bezdomovství téměř vždy 

stojí specifický objektivní či subjektivní faktor, který je často kombinován se 

složitou životní událostí či jinou formou ztráty zázemí a prostředků. Jedná se o 

dominový efekt, kdy spouštějící faktor je natolik devastují, že postupem času 

podkope základy ostatních hodnot jedince, jehož osobnostní výbava neumí vzniklou 
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situaci adekvátně řešit.  Nejedná se však o věc inteligence, jak dokazuje Petrův 

příběh a také zkušenosti lidí pracujícími s bezdomovci.  

Uvedené příběhy také ukazují, že bezdomovský problém je snáze řešitelný při 

ustavující fázi vzniku, zejména v případě ztráty bydlení. Je zřejmé, že v České 

republice prozatím v tomto směru ze strany států nefunguje adekvátní pomoc, která 

by ztrátu střechy nad hlavou řešila a pokud bezdomovci nevědí o existujících 

sociálních službách, jež mohou využít, jsou ponecháni osudu života na ulici. 

 

9.2. Pomoc poskytovaná bezdomovcům v České republice 

Jak si již jistě dokážeme představit, tak lidé bez domova se podobají 

tonoucímu člověku, který spadl na samotné dno v rámci společenské hierarchie. Tito 

lidé nevědí kudy kam, často přežívají, nebo spíše živoří ze dne na den a hledají 

stéblo, kterého by se mohli chytit. Bohužel kvalitní řešení bezdomovské otázky na 

vládní úrovni je v České republice prozatím v embryonálním stádiu. Naše právní 

úprava je v tomto směru nedostatečná. Článek 30 Listiny základních práv a svobod 

sice hovoří o tom, že každý kdo se dostane do stavu hmotné nouze, má právo na 

takovou pomoc, jenž je nezbytná pro zajištění základních životních podmínek, avšak 

v rámci České republiky neexistuje ani jedna instituce či oddělení, které by se 

řešením lidí bez domova zabývalo. Zcela chybí systém národní evidence sběru dat o 

počtech bezdomovců.  

Řešení bezdomovství je plně v kompetenci vládních orgánů, kterým sice 

legislativní prostředí umožňuje sběr dat, avšak liknavost a neochota k přístupu řešení 

bezdomovství je z jejich strany více než příznačná. V případě MPSV sice došlo 

v posledních letech k určité reflexi odrážející se v NAPSZ na léta 2006-2008 a 

ministerstvo taktéž přispívá dotacemi na azylové domy a jiné ubytovny, avšak 

v celkovém měřítku pokrývají dotace jen některé služby a k uspokojení veškerých 

potřeb bezdomovců jsou nedostačující.  

Bohužel obdobná situace panuje i v samotných městech a obcích, která se 

problémem bezdomovství také příliš nezabývají. Pouze třetina měst provozuje určitý 

typ levné ubytovny, mnohdy s nedostatečnou kapacitou lůžek. Praha jako centrum 

bezdomovství, taktéž v celkovém výčtu spíše zaostává. Azylové domy a ubytovny 

zde provozují převážně charitativní organizace, jejichž působnost a finanční 

možnosti jsou omezené, což znesnadňuje celoplošné poskytování péče a služeb. 
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Mezi ty nejznámější patří; Armáda spásy, občanské sdružení Naděje nebo Sestry 

matky Terezy. Bezdomovcům pomáhá také pouliční časopis Nový prostor (původně 

Patron), který od konce roku 1999 vydává občanské sdružení Nový prostor.  

V kontextu těchto událostí hraje čím dál důležitější roli prevence 

bezdomovství v podobě pomoci občanům zasažených tíživou životní situací, jež by 

mohla vyústit ve ztrátu střechy nad hlavou. Reforma veřejné správy s sebou přinesla 

rozsáhlé změny, jež se dotkly i specifik práce se skupinami postižených 

společenským vyloučením. Jak v rámci obcí, tak i na krajských úřadech, působí 

metodici sociálního začleňování poskytující bezplatnou pomoc lidem v tíživé životní 

situaci. Život většiny lidí bez domova, však závisí především na nich samotných a 

na jejich ochotě změnit svůj dosavadní způsob života. Česká společnost sice nemá 

s bezdomovci tak dlouhou zkušenost, aby se dalo mluvit o únavě, ale negativní 

postoj a opovržení těmito jedinci zde také převažuje. Lidé je bohužel stále považují 

za parazity, kteří si svou situaci zavinili sami (Vágnerová, 2004:748). 

Na níže uvedeném schématu ilustrujeme hlavní determinanty, jež mohou vést 

k tomu (a v praxi vedou), že se člověk stane bezdomovcem.  

 

Schéma 7: Dimenze utváření bezdomovství 

 

 

 

 

 

Zdroj: autor 

 

 Uvedené schéma slouží jako prvotní výkladový rámec pro pochopení 

problému bezdomovství. Je zřejmé, že ztráta domova, jako nejmarkantnější příčina 

bezdomovství, je bezprostředně ovlivněna dalšími dvěma dimenzemi. Jejich 

vzájemná kombinace pak stojí u zrodu samotného bezdomovství, které má jako 

každý sociální problém své příčiny, průběh, vývoj a výsledek odrážející se 

v celkovém celospolečenském obrazu. Vznik a charakter je tak do jisté míry 

objasněn, problémem však zůstává to, že důvody, které způsobily ocitnutí se člověka 

na ulici, působí i v jeho průběhu. Bezdomovec se tak na ulici dostává s určitou 
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ještě mnohem zhorší. Postupem vzrůstající doby života na ulici ztratí bezdomovec 

„kontakt s běžným způsobem života“ a začne se objevovat pocit zmaru a celkové 

rezignace. Hlavní starosti směřují zejména k tomu, jakým způsobem uspokojit 

základní lidské potřeby, kde sehnat jídlo a pokud možno suchý a bezpečný přístřešek 

k přenocování39.  

Další nezanedbatelnou skutečností, jež je nutno v rámci načerpaných 

teoretických poznatků zmínit, je prokázaná ztráta schopnosti pracovat, která 

vyvstává, pokud je člověk dlouho nezaměstnaný nebo žije na ulici a v důsledku ještě 

více komplikuje návrat k normálnímu způsobu života a obstarávání si životně 

důležitých prostředků. Výše uvedené schéma se nám tak rozrůstají o další a další 

kategorie problému a intenzita bezdomovství se tím pádem zvyšuje. 

 Bezdomovství je tak, do určité míry, průřezovým sociálním problémem, na 

jehož vzniku se podílí celá řada, jak primárních, tak i sekundárních problémů 

vážících se k uplatnění jedince ve společnosti. Pokusme se nyní formulovat strom 

problémů, jehož struktura bude koncipována právě s ohledem na nejmarkantnější 

determinanty podílející se na vzniku bezdomovského problému.  

                                                           
39 Zmíněné úvahy opíráme zejména o poznatky a zkušenosti načerpané během zkoumání a 
bezdomovské problematiky v terénu a rozhovory se samotnými bezdomovci.  
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9.3. Strom problémů 

Schéma 8: Strom problémů 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: autor 
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problému zmíněné objektivní a subjektivní faktory. Tyto faktory pak implicitně 

souvisí s kategorií legislativy, jež je v případě řešení problematiky bezdomovství 

zcela nedostatečná, což je dáno zejména chybějícím právním vymezením problému 

bezdomovství, jež má za následek relativní neexistenci tohoto problému. Taktéž 

sociální politika státu je v tomto ohledu nedostačující. Nejzřetelněji je to vidět 

v případě bytové politiky a politiky zaměstnanosti, zejména v absenci vhodných 

sociálních bytů pro bezdomovce a taktéž mizivými možnosti uplatnění na trhu práce, 

z důvodu nedostatečné kapacity dotovaných míst a taktéž ochotě jednotlivých 

zaměstnavatelů.  

  Společenský kontext spolu s kategorií jedince dotváří dané schéma. 

V posledních letech můžeme zaznamenat neustále se zvyšující nároky na jedince 

suplované skrze společenský tlak. Jde např. o vyhrocené pracovní tempo, hrozbu 

neuplatnění sociálního kapitálu a materiální nenasytnost, vesměs dimenze, spojené se 

vzrůstajícími nároky na kvalitu života jedince ve společnosti.  

  Každý strom problémů vychází z určitých příčin a implikuje určité důsledky. 

Ani ten náš nechce býti výjimkou. V případech důsledků bezdomovství však stojíme 

před pestrobarevnou škálou problémů. V obecném rámci jde o narušení etického 

standardu společnosti, který se odráží např. v odporu části populace k bezdomovcům 

spojeného s úpadkem sociálního cítění a solidarity. Bezdomovství a zejména 

bezdomovci samotní, indikují i praktické důsledky, vesměs negativního charakteru. 

Jde např. o vzrůstající náklady na zdravotní péči, snížený kvality veřejných prostor, 

stoupající zločinnost, kriminalitu aj. Avšak můžeme zaznamenat i pozitivní hodnoty 

ve smyslu vzrůstající aktivity občanského sektoru, neziskových organizací a církve. 

Je nutné poznamenat, že i nadále jde o stručný výčet a je potřeba zdůraznit, že 

budeme-li chápat bezdomovství jako překlenovací společensko-sociální problém, 

bude nám jako takový zasahovat svými důsledky do různorodých složek společnosti. 

Na utváření a řešení každého sociálního problému participují různorodí aktéři 

zaujímající specifické postoje a stanoviska. Nejinak je tomu i u profilace 

bezdomovství. Pokusme se nyní analyzovat nejdůležitější aktéry pohybující se na 

poli utváření, řešení či neřešení bezdomovské problematiky. V centru naši pozornosti 

budou stát ti, kteří se jeví jako nejvíce relevantní k vymezení daného problému, 

přičemž se budeme soustředit na analýzu jednání a rámců a zájmů jednotlivých 

aktérů.  
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9.4. Analýza jednání aktérů bezdomovství 

Analýza aktérů, resp. jejich jednání, je další specifickou metodou veřejné 

politiky sloužící výhradně k identifikaci hlavních hráčů participujících na poli 

chápání, utváření a řešení specifických veřejných politik. Anglické označení 

stakeholder vyjadřuje určitý zájem či zainteresovanost z pohledu subjektu, 

jednotlivce, ale i skupiny. Aktéry tak mohou být jednotlivci, skupiny nebo různé 

organizace, tedy fyzické i právnické osoby. Aktéři zahrnutí v určité politice mohou 

být společně označeni jako politický subsystém. Hlavní aktéry lze při jisté míře 

zjednodušení rozdělit do pěti základních kategorií: volení zástupci, pracovníci 

exekutivy/veřejné správy, zájmové skupiny, výzkumné organizace a masová média 

(Howlett a Ramesh, 1995 in Háva 2005:323). Ústředním motivem zůstává, co vede 

specificky zainteresované aktéry k zaujmutí jejich postoje v případě realizace či 

implementace dané politiky. Do středu zájmů se tak dostává jejich jednání a 

pohnutky či motivace pramenící ze zkušenosti, znalosti problematiky, vývoje 

politického rozhodování, ekonomických faktorů apod.  

I problematika bezdomovství má své specifické portfolio různorodých aktérů, 

které můžeme vystopovat, jak v rámci České republiky, tak potažmo Evropské unie. 

Na následujících řádcích se zaměříme na jejich analýzu, přičemž budeme vycházet 

z výzkumných otázek, jež jsme si položili v úvodu práce, avšak tentokráte je 

nevztáhneme primárně k bezdomovství a k jednotlivci, jenž je jím přímo zasažen, ale 

právě k aktérům, kteří odpovídají za vzniklý současný stav neřešení problematiky 

bezdomovství v České republice. Budeme se snažit přiblížit jejich vliv ve vztahu 

k bezdomovství vycházející z mandátů daných společností, či právními předpisy, 

závazky a očekáváními. Výsledná analýza by měla poskytnout dostatek relevantních 

vodítek k pozdějšímu navrhnutí specifických řešení a opatření, jež by mohly vést 

k nápravě a v nejlepším případě ke snížení počtu bezdomovců v ulicích. 

Jak již víme z předchozích částí tak bezdomovství nepředstavuje kontinuální 

sociální problém, můžeme u něj zaznamenat specifický vývoj a zrání problému, 

jehož charakter a přístup k němu byl ovlivněn, jak revolučním rokem 1989, tak 

posléze i vstupem České republiky do Evropské unie. Výsledkem tohoto období, 

zejména pak roku 1989, byly četné organizačně právní změny, spočívající 

v odstátnění, vzniku nových samostatných subjektů. Avšak v důsledku rychlého 

vývoje nebyly dostatečně upraveny vztahy mezi četnými aktéry, jejich role a 
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odpovědnost. To pak v praxi umožnilo a umožňuje vznik neodpovědného jednání 

mnohých aktérů s důsledky v podobě nestabilit v oblasti financování, problémů 

s kvalitou poskytovaných služeb, nekoordinovaného vývoje v organizaci samotných 

zdravotnických služeb (Saltman a Figueras, 1997 in Háva, 2005:323). Existence 

bezdomovství ve vztahu k české společnosti a jejímu fungování indikuje mnohé. 

Veřejná a sociální politika v tomto ohledu prozatím selhává a taktéž současný způsob 

řešení je v rozporu s právním řádem40. V následujícím tabulkovém přehledu uvádíme 

rámec nejdůležitějších aktérů se vztahem k bezdomovství.  

 

Schéma 9: Aktéři bezdomovství v České republice  

 

zdroj: autor  

 

                                                           
40 Podle Barták 2004, s. 5 
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Z tabulkového přehledu aktérů můžeme mnohé vyvodit. Kontext 

problematiky bezdomovství se v rámci České republiky odehrává v rámci tří arén 

veřejného, soukromého a občanského sektoru, přičemž někteří aktéři se s řešením 

bezdomovství střetávají primárně, jiní pouze zprostředkovaně.  Tito aktéři se podílejí 

na kontinuálním politickém procesu, reagují na aktuální situaci, hledají možnosti pro 

uplatnění svých zájmů a každý svým charakteristickým způsobem ovlivňuje podobu 

celého procesu (Majerová, 2009:105). Jedná se tak o aktéry primární a sekundární, 

přičemž nejsilnějšími hráči s nejvyšší mocí, jež by bezdomovství měli primárně řešit, 

jsou ministerstva. Vliv Evropské unie není z hlediska působnosti v národní sféře až 

tak výrazný, nicméně její strategické dokumentu implicitně zaměřené na sociální 

politiku, zejména pak Lisabonská strategie v mnohém formují postoj k bezdomovství 

v České republice prostřednictvím Společných memorand o sociálním začleňování a 

taktéž Národních akčních plánů. Mobilizující funkci představují občanská sdružení a 

nestátní neziskové organizace pracující s bezdomovci. V posledních letech taktéž 

narůstá vliv médií a prostředků masové komunikace referujících o současném stavu 

z pohledu svého vidění. Toto vidění má však markantní vliv na veřejné mínění 

občanů České republiky, kteří se i v důsledku občasného negativního vykreslení 

bezdomovství v prostředcích veřejné komunikace staví k této společenské sortě 

veskrze negativně, což potvrzuje i narůstající hostilita k nim. 

 

Aktéři veřejného sektoru  

Aktéry veřejného sektoru jsou svou funkcí normativně vztaženi k pojmu 

veřejný a jedná se tak o instituce poskytující společnosti takový druh služeb, které by 

bylo nevýhodné, nepraktické až nemožné poskytovat soukromými firmami či 

jednotlivci. Veřejný sektor je proto financován z daní a poplatků vybraných od 

domácností a firem (Zemánek)41, což předznamenává jeho funkci a poslání. Aktéři 

v něm zainteresování implicitně usilují o tvorbu dobré veřejné politiky, k jejímuž 

ustanovení mají spoustu validních nástrojů od vyhlášek počínaje až po tvorbu 

strategických opatření a zákonných norem konče. Ve svém celku sledují veřejný 

zájem jako takový druh orientace a politiky, který podporuje rozvoj společnosti a 

řešení jejich reálných problémů (Potůček, 19996 in Barták, 2004:9) 

První kategorii aktérů veřejného sektoru představuje nadnárodní úroveň, do 

jejíž sféry působnosti jsme ve vztahu k bezdomovství zařadili Evropskou unii, 



 82

Světovou zdravotnickou organizaci a FEANTSA. Postoj těchto institucí ve vztahu 

k bezdomovství v České republice vychází z jejich poslání. Světová zdravotnická 

organizace od svého vzniku v roce 1948 podporuje mezinárodní technickou 

spolupráci v oblasti zdravotnictví, realizuje programy na potírání a úplné odstranění 

některých nemocí a usiluje o celkové zlepšení kvality lidského života. Cílem činnosti 

organizace je dosažení co nejlepšího zdraví pro všechny42. WHO  v rámci naplnění 

těchto cílů publikuje různé strategické dokumenty např. Zdraví 21 apod. Avšak jako 

taková se implicitně nezaměřuje na potírání bezdomovství. Její přínos na 

mezinárodním poli spočívá zejména ve tvorbě strategií a doporučení.  

FEANTSA byla zařazena do kategorie nadnárodní úrovně zejména z důvodu, 

že se jedná o jedinou mezinárodní organizaci zabývající se řešením bezdomovské 

problematiky, která však v určitých ohledech souvisí i s občanským sektorem 

prostřednictvím propojení s občanskými sdruženími pracujícími s bezdomovci. Je 

mezinárodní nevládní neziskovou organizací, která sdružuje více než 90 nevládních 

neziskových organizací z 25 zemí Evropy. Představuje institucionální zastřešení 

nevládních neziskových organizací ze členských států EU i kandidátských zemí, 

které poskytují služby bezdomovcům (Barták, 2004:61). Byla založena za účelem 

boje proti bezdomovství a z tohoto postoje vychází i její chápání tohoto problému. 

Její hlavní náplní je monitoring stavu a vývoje bezdomovství v členských státech 

EU, vyjadřování se k uplatňované politice a pravidelná publikace zpráv, které 

hodnotí přínos jednotlivých strategických dokumentů přijatých v zemích EU. 

O postojích a přínosech Evropské unie k bezdomovcům se budeme zmiňovat 

při hodnocení jednotlivých aktérů domácí scény, na které má přijímání strategických 

dokumentů EU zásadní vliv.   

 

Analýza aktérů veřejné správy  

Orgány veřejné správy jsou v případě řešení bezdomovského problému 

hlavním prostředkem, který může přinést adekvátní změnu. Postavení, zájem a moc 

aktérů veřejné správy vychází z premis obsažených v Ústavě České republiky a 

taktéž Listině základních práv a svobod. V preambuli Ústavy se hovoří o rozvíjení 

České republiky v duchu nedotknutelných hodnot lidské důstojnosti a svobody43, 

                                                                                                                                                                     
41 Dostupné na: http://www.euroekonom.cz/ekonomie-clanky.php?type=lekce19  (14.5.2009) 
42 Dostupné na: http://www.who.cz/zaklinf.htm a taktéž na: http://www.who.int/en / (14.5. 2009) 
43 Dostupné například na: http://www.hrad.cz/cz/ustava_cr/index.shtml  (14.5. 2009) 
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existence bezdomovství je tak na této úrovni v zásadním rozporu s ústavním zněním. 

Je to zejména z důvodu, že bezdomovství je všeobecně považováno za sociální 

problém44, který znemožňuje dosahování společných cílů, čímž de facto odporuje 

hodnotám, na jejichž rozvoj a udržitelnost je apelováno v Ústavě.  

Povinnosti veřejné správy stanovuje zákon č. 2/1969Sb., který vymezuje 

práva a povinnosti jednotlivých ministerstev. Zásadní je v tomto směru zejména § 

22: „Ministerstva zkoumají společenskou problematiku v okruhu své působnosti, 

analyzují dosahované výsledky a činí opatření k řešení aktuálních otázek. 

Zpracovávají koncepce rozvoje svěřených odvětví a řešení stěžejních otázek, které 

předkládají vládě České republiky. O návrzích závažných opatření přiměřeným 

způsobem informují veřejnost45“. Taktéž samosprávné celky České republiky kraje a 

obce mají ze zákona povinnost pečovat o všestranný rozvoj občanů, bohužel 

vzrůstající přítomnost bezdomovství je v tomto směru usvědčuje z nečinnosti a 

neadekvátní koncepce řešení této problematiky.  

Zjevný nezájem o řešení problematiky bezdomovství z pohledu státních 

orgánů, je však také dán nízkou atraktivitou bezdomovské populace a jejího přínosu 

na ekonomickém poli (bezdomovci nedisponují směnnými statky) a taktéž na poli 

politickém, kdy bezdomovci nereprezentují cílovou skupinu voličů. Samotná 

existence bezdomovství však neindikuje pouze problémy z hlediska sociální 

soudržnosti a sociálního začleňování, ale také problémy bytové politiky, 

nezaměstnanosti, chudoby aj.  

 

Nejdůležitější aktéři národní úrovně veřejné správy 

 

1. Ministerstvo práce a sociálních věcí 

Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky (MPSV) je 

nejdůležitějším aktérem na poli řešení bezdomovství, odpovídá za kvalitu 

poskytování sociálních služeb. Dotuje a napomáhá specifickým potřebám naplnění 

cíle zejména nestátních neziskových organizací a částečně i občanským sdružením, 

azylovým domům a dalším zařízením pracujícími s bezdomovci. Tak jako v případě 

ostatních ministerstev můžeme u MPSV zaznamenat určitý posun v chápání 

                                                           
44 Jako sociální problém bylo bezdomovství uznáno ve Společném memorandu o sociálním 
začleňování.  
45http://portal.gov.cz/wps/portal/_s.155/701/.cmd/ad/.c/313/.ce/10821/.p/8411/_s.155/701?PC_8411_n 
umber1=2/1969&PC_8411_p=22&PC_8411_l=2/1969&PC_8411_ps=10#10821 (14.5. 2009) 
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bezdomovské problematiky od stavu ignorace po akceptaci patrnou zejména po 

vstupu ČR do Evropské unie46. Vláda České republiky skrze gesci MPSV a ve 

spolupráci s Evropskou komisí vytvořila tzv. Společné memorandum o sociálním 

začleňování. Z pohledu bezdomovství je zásadní zejména kapitola s názvem 

Vzdělávání, zdravotní péče, bydlení, sociálně patologické jevy, doprava, kde se již 

implicitně hovoří o bezdomovství jako sociálním problému: V souvislosti s 

politickým a ekonomickým uspořádáním po roce 1989 se objevil nový společenský 

problém – bezdomovectví. Bezdomovci jsou koncentrováni především ve velkých 

městech, která poskytují dostatečné zdroje umožňující přežití na okraji společnosti. 

Charakteristická pro tuto skupinu je častá migrace a také to, že v ní převažují muži. 

V roce 2001 bylo celkem 214 azylových domů (z toho 140 nestátních). Tato zařízení 

poskytují ubytování také např. matkám s dětmi v přechodné nouzi. Počet bezdomovců 

není sledován a neexistuje ani oficiální odhad47. Specifikace bezdomovství je 

pozitivní v případě jeho uznání jako sociálního problému, avšak můžeme v ní vidět i 

nedostatky v podobě nezmapování situace a počtu bezdomovců. Jako takové se 

memorandum zaměřuje zejména na zabezpečení dostupného bydlení ohroženým 

skupinám osob, přičemž pro bezdomovce jsou určeny především azylové domy, jako 

speciální typ sociálních služeb poskytující přechodné bydlení a ubytování.  

   V kontextu Společného memoranda o sociálním začleňování zpracovalo 

ministerstvo podle doporučení EU již tři Národní akční plány sociálního začleňování, 

které stanovují nejdůležitější problémy, kterými se potýká Česká republika v oblasti 

chudoby a sociálního začleňování. Ty se sice zabývají prevencí bezdomovství 

v rámci boje proti sociálnímu vyloučení, avšak deklarovaný vznik strategie 

v memorandu nebyl doposud realizován. Je prozatím otázkou času jaké výsledky 

přinese NAPSZ na léta 2008-2010, avšak odvolávání se na nedostatek informací, jež 

jsme mohli zaznamenat v případě plánů přijatých v minulosti je v tomto směru 

neadekvátní a odporuje liteře zákona č. 2/1969Sb §22 

V případě postoje k bezdomovství je stěžejní zákon o sociálních službách č. 

108/2006 Sb., ve kterém je uvedeno, jak by mělo poskytování sociální služby 

vypadat, přičemž principy paragrafu 2 se dají taktéž vztáhnout k řešení 

bezdomovství. „Rozsah a forma pomoci a podpory poskytnuté prostřednictvím 

                                                           
46 Česká republika vstoupila do Evropské unie 1.5. 2004 
47 http://www.mepco.cz/data/Spolecne%20memorandum%20o%20socialnim%20zaclenovani.pdf 
(14.5. 2009) 
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sociálních služeb musí zachovávat lidskou důstojnost osob. Pomoc musí vycházet z 

individuálně určených potřeb osob, musí působit na osoby aktivně, podporovat 

rozvoj jejich samostatnosti, motivovat je k takovým činnostem, které nevedou k 

dlouhodobému setrvávání nebo prohlubování nepříznivé sociální situace, a posilovat 

jejich sociální začleňování. Sociální služby musí být poskytovány v zájmu osob a v 

náležité kvalitě takovými způsoby, aby bylo vždy důsledně zajištěno dodržování 

lidských práv a základních svobod osob“48. 

 Nejvíce relevantní vztah k bezdomovství mají zejména ty body, kde se 

hovoří o zachovávání lidské důstojnosti osob, a o vycházení z individuálně určených 

potřeb. Dále pak o aktivním působením na osoby v případě podporování jejich 

rozvoje a samostatnosti. Zásadním zněním je formulace motivovat osoby k takovým 

činnostem, které nevedou k dlouhodobému setrvávání nebo prohlubování nepříznivé 

sociální situace a taktéž posilování sociální soudržnosti.  

Bezdomovství se nejmarkantněji odráží právě v posledních dvou zmíněných 

činnostech. Jako takové ministerstvo nikterak nepřispívá na řešení problematiky lidí 

bez domova, i když ve Společném memorandu o sociálním začleňování uznává 

bezdomovství jako sociální problém a v určitých bodech zákona o sociálních 

službách deklaruje jeho řešení. Taktéž přispívá a dotuje např. azylové domy a 

ubytovny, avšak na základě poskytnutých rozhovorů jednotlivých pracovníků těchto 

zařízení můžeme říci, že deklarovaná pomoc zdaleka nestačí. Jednotlivé sociální 

služby pro osoby bez přístřeší zřizují zpravidla nestátní neziskové organizace, které 

touto svou činností reagují na konkrétní potřeby lidí bez domova. Sociální služba se 

však stává pouze průvodcem na poli řešení nepříznivé životní situace a hraje 

důležitou úlohu zejména v podobě prevence a poskytnutí poradenství, avšak finální 

řešení bezdomovské problematiky je na jedinci samotném jestli chce či nikoliv. 

Může využívat specifických služeb pro bezdomovce, to jej však samovolně 

s bezdomovské situace nevyvede, důležitá je zde adekvátní finanční intervence a 

taktéž adekvátní státní podpora ze strany ministerstva funkcím a systémovému 

postavení nestátních neziskových organizací na poli řešení bezdomovské 

problematiky. Význam má taktéž zavedení systému tzv. standardů kvality sociálních 

služeb, které mají mimo jiné zmírňovat vyloučení jedince ze společnosti.  

                                                           
48http://portal.gov.cz/wps/portal/_s.155/701/.cmd/ad/.c/313/.ce/10821/.p/8411/_s.155/701?PC_8411_n
umber1=108/2006&PC_8411_p=2&PC_8411_l=108/2006&PC_8411_ps=10#10821 (14.5. 2009) 
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Bezdomovství je sociální problém, protože narušuje dosahování 

společenských cílů. Realita bezdomovství v České republice neodpovídá duchu 

preambule Ústavy ČR o nedotknutelných hodnotách lidské důstojnosti a svobody.  

Zejména neobsažnost definice bezdomovství v zákoně o sociálních službách má za 

následek to, že tento zákon nemá na řešení problémů bezdomovců požadovaný efekt. 

Taktéž v otázce zaměstnanosti má MPSV k dispozici různé mechanismy, jež 

mohou posloužit k řešení bezdomovské problematiky. Zejména v kooperaci s Úřady 

práce, jež vznikly, mimo jiné, v době největšího nárůstu bezdomovství způsobeného 

revolučním rokem 1989.  

 

2. Ministerstvo zdravotnictví 

Ministerstvo zdravotnictví (MZ) je taktéž jako MPSV ústředním orgánem 

státní správy, jehož hlavní náplní je tvorba právního rámce péče. Jeho postoj 

k bezdomovství je podobně jako u MPSV ovlivněn vstupem České republiky do 

Evropské unie. Avšak jako takové se ministerstvo implicitně nezabývá řešením 

problematiky bezdomovství. V nově přijaté strategii Zdraví 21 můžeme sice 

vypozorovat některé nuance směřující k řešení bezdomovství49, avšak vše je opět 

definováno v kontextu spravedlnosti ve zdraví, zlepšení úrovně deprivovaných 

skupin občanů, zabezpečení zdravých životních podmínek apod., což ve svém celku 

sice bezdomovce zahrnuje do těchto kategorií, ale primárně neřeší jejich problémy.  

Povinnosti MZ jsou, jako u všech orgánů státní správy, ošetřené zákonem. 

V případě MZ se mimo zákon 2/1969 Sb. o jeho samotném zřízení, jedná zejména o 

zákon č.20/1966 Sb. o péči o zdraví lidu §69: „Ministerstvo zdravotnictví řeší v 

souladu s výsledky vědeckého poznání a s potřebami společnosti zásadní otázky 

zdravotnické politiky, stanoví koncepci a vytyčuje hlavní směry rozvoje zdravotnictví 

a dbá o jejich zabezpečování. Pečuje o rozvoj lékařské vědy a o výzkumnou činnost v 

oboru zdravotnictví; zabezpečuje pohotové převádění výsledků vědy do praxe tak, 

aby zdravotní péče byla poskytována na nejvyšší dosažitelné úrovni50“.  

                                                           
49 Jedná se zejména o úkoly 2: Spravedlnost ve zdraví,  10: Zdravé životní podmínky, 15: Zajištění 
primárních zdravotních potřeb, 18: příprava zdravotnických pracovníků, 19: Výzkum a znalosti 
v zájmu zdraví a 20: Mobilizace partnerů pro zdraví. Dostupné na: http://www.mzcr.cz/Verejne/ 
Pages/19-zdravi-pro-vsechny-v-21-stoleti.html (14.5. 2009) 
50http://portal.gov.cz/wps/portal/_s.155/701/.cmd/ad/.c/313/.ce/10821/.p/8411/_s.155/701?PC_8411_p
=69&PC_8411_l=20/1966&PC_8411_ps=10#10821 (k 14. 5. 2009) 
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Zdravotní problémy bezdomovců jsou dimenzí, která jim samotným nejvíce ztrpčuje 

život. V kombinaci s životem na ulici se jedná o časovanou bombu v jejímž důsledky 

se bezdomovci nedožívají příliš vysokého věku. V tomto kontextu tak spadají do 

výše uvedené litery zákona, avšak realita je jiná, ve svém celku odrážející nezájem o 

bezdomovce ze strany MZ. Nové poznatky se do praxe převádějí velmi pomalu a ze 

strany lékařů panuje vůči bezdomovcům určité stigma pramenící z neochoty vyšetřit 

je zejména kvůli tomu, jak vypadají. Lidská důstojnost pozbývá v toto případě na 

významu. Dobrý zdravotní stav je přitom podmínkou přijetí do azylového domu, 

musí být schválen lékařem, za kterým musí bezdomovci přijít, což v praxi 

představuje obrovský problém, jak z důvodu neochoty ze strany lékařů, tak 

z přetrvávajícího strachu a nezájmu u bezdomovců. Vzdělávání zdravotnických 

pracovníků je taktéž obsaženo v liteře zákona č.20/1966Sb, konkrétně v §70, avšak 

v případě bezdomovství nebylo žádné takovéto cílené školení doposud realizováno.  

Ministerstvo disponuje rovněž různými dotačními stimuly zejména v oblasti 

primární a sekundární prevence zdravotních rizik a taktéž usnesením vlády 

č.114/2001Sb podporuje nestátní neziskové organizace. Pomoc a podpora je však 

nedostatečná a obvykle stačí na pokrytí jen některých sortimentů poskytovaných 

služeb, což znesnadňuje navrácení bezdomovců do zavedených společenských 

struktur.  

 

3. Ministerstvo pro místní rozvoj 

Pravomoci Ministerstva pro místní rozvoj (MMR) vymezuje tak jako 

v ostatních případech zákon č.2/1969Sb, v případě MMR se jedná o § 14: 

„Ministerstvo pro místní rozvoj je ústředním orgánem státní správy ve věcech 

regionální politiky, politiky bydlení, rozvoje domovního a bytového fondu a pro věci 

nájmu bytů a nebytových prostor, územního plánování a stavebního řádu, 

vyvlastnění, investiční politiky, cestovního ruchu a pohřebnictví“51. Koncepce bytové 

politiky mající základ v uvedené zákonné definice bezpodmínečně souvisí 

s problematikou bezdomovství, ve svém celku se jedná o marginální faktor stojící za 

životem na ulici. Hlavní problémy bytové politiky spočívají v nedostatečné finanční 

dostupnosti bytů, nerovnoměrnému úměrnému rozložení bytů s ohledem na nabídku 

                                                           
51http://portal.gov.cz/wps/portal/_s.155/701/.cmd/ad/.c/313/.ce/10821/.p/8411/_s.155/701?PC_8411_p 
=14&PC_8411_l=2/1969&PC_8411_ps=10&PC_8411_text=Ministerstvo%20pro%20místní%20rozv
oj#10821 (14.5. 2009) 



 88

pracovních míst a celkové zanedbanosti bytového fondu (Barták, 2004:33). 

Ministerstvo pro místní rozvoj v posledních letech vypracovalo různorodé koncepce 

bytové politiky, avšak o bezdomovství se v nich zmiňují pouze v odkazu na 

Evropskou sociální chartu52. Neexistuje ani dostatečná koncepce sociálního bydlení, 

které je zaměřené spíše na celkovou dostupnost bydlení, pouze některé obce tento 

princip, v rámci své působnosti praktikují53. Problematický je i příspěvek na bydlení, 

který je zacílen pouze na vlastníky bytu, kteří jsou v něm přihlášeni k trvalému 

pobytu, což je u bezdomovců velký problém v souvislosti s jejich deklarovanou 

agrofobií a dalšími problémy spjatými s bezdomovstvím. V tomto ohledu můžeme 

říci, že bezdomovství nepředstavuje pro MMR v rámci uplatňované bytové politiky 

problém.  

 

Analýza aktérů regionální a místní úrovně 

 

Kraje a obce 

Kraje a obce jsou aktéry, kterých se problematika bezdomovství dotýká ve 

velké míře, zejména z důvodu, že bezdomovci žijí na jejich na území, které mají 

svěřené do své působnosti. K jejich funkcím a povinnostem je vztažen zákon č. 

129/2000 Sb. a 128/2000 Sb. Obec je základním územním samosprávným 

společenstvím občanů; tvoří územní celek, který je vymezen hranicí území obce. (…) 

Obec pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svým občanů. Kraj je 

územním společenstvím občanů, které má právo na samosprávu. Kraj pečuje o 

všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů (…) (Barták, 2004:33). 

Dimenze péče o občany zahrnuje i kategorii bezdomovců. Starost o občany ze strany 

krajů a obcí je patrná zejména v případě reformy veřejné správy, která proběhla k 

1.7. 2007. Na jejím základě začaly obce poskytovat odborné sociální poradenství 

osobách primárně ohroženým sociální exkluzí. Na krajských úřadech jsou pro 

potřeby takto ohrožených občanů metodici sociálního začleňování. Problémem však 

zůstává informovanost o možnosti poskytování těchto služeb ze strany veřejnosti a 

bezdomovců.  

                                                           
52http://www.mmr.cz/Bytova-politika/Koncepce-Strategie/Koncepce-bytove-politiky(1)/Prilohy/Pravo  
-na-bydleni-v-mezinarodnim –kontextu  (14.5. 2009) 
53 Podle Barták, 2004:33 
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Dalším problémem spojeným s fungováním krajů a obcí je možnost ovlivnění 

různorodých zařízeních na jejich území poskytujících sociální služby. Kraj i obce 

mohou ovlivnit jen ta zařízení, která zřizují z vlastní aktivity, což znesnadňuje 

zavedení komplexních řešení. Kooperace s ostatními, ať už soukromými či státními 

zařízeními, zde většinou nefunguje a jednotlivé pravomoci a pole působnosti stojí 

v mnoha případech proti sobě. 

 

Analýza aktérů soukromého sektoru se zaměřením na bezdomovství 

Aktéři soukromého sektoru mají na řešení problematiky bezdomovství malý 

vliv pramenící z jejich postavení na trhu a moci, jenž v případě svých zájmů mohou 

uplatnit. Soukromý sektor je opakem veřejného sektoru, jedinec či firma se zde 

rozhodují sami za sebe, přičemž často je toto rozhodování vedeno jejich privátními 

zájmy (Potůček, 2005:15). Nejvíce dominantní složkou soukromého sektoru jsou 

firmy a velké národní korporace54, které k prosazení svých zájmů sice disponují 

dostatečnými prostředky, avšak jejich zájem se většinou nevztahuje přímo k řešení 

problému bezdomovců, je často ovlivněn ekonomickým faktorem a potřebou 

demonstrovat solidaritu a vztah ke společnosti prostřednictvím různých 

sponzorských darů a investic, které v mnohým případech mají kompenzovat 

negativní externality vyprodukované činnostmi samotných firem.  

 Do struktury aktérů soukromého sektoru zařazujeme i různé profesní 

organizace a spolky, jichž se problém bezdomovců dotýká při uplatňování jejich 

praxe. Jedná se zejména o lékaře, sociální pracovníky a další organizace poskytující 

specifické služby či poradenství. Jejich zájem na řešení problémů bezdomovců by se 

dal hodnotit jako velký, i když u lékařů je postoj k bezdomovství někdy 

problematický, jak jsme uvedli výše. Problémem těchto aktérů zůstává fakt, že 

nedisponují dostatečnými nástroji a mocí k prosazení zájmů a řešení. Jejich funkce 

tak spočívá zejména v neustálém upozorňování na existenci daného problému a 

důrazném apelu na jeho řešení.  

 

                                                           
54 V případě České republiky se jedná např. o ČEZ, jehož nadace deklaruje jako jeden z cílů podporu 
handicapovaných občanů. Více o tomto: http://www.nadacecez.cz/cs/uvod.html . (14.5. 2009) Taktéž 
např. Spolana deklaruje mecenášský postoj při pořádání různých kulturních akcí a podporu sociálně 
slabších občanů v regionu. Více a aktivitách Spolany na: http://www.spolana.cz/html/index.php?s1= 
&s2=6&s3 =5& lng=1&PHPSESSID=e0f385ba7ddc114860b4f45ab72e0df7 (14.5. 2009) 
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Aktéři občanského sektoru 

 

Neziskové organizace 

 Občanský sektor je neodmyslitelnou součástí transformačních procesů, nejen 

díky svému hospodářskému významu a službám, které poskytuje, ale též díky svému 

přínosu k budování občanské společnosti (Frič, Bútora, 2005 in Potůček, 2005:179). 

Je institucionálním vyjádřením života občanské společnosti. Tvoří jej organizace, 

které jsou formou dobrovolného sdružování občanů sdílejících společné hodnoty a 

ochotných spolupracovat na společném díle (Potůček, 2005:103). Role občanského 

sektoru je, co se týká práce s bezdomovci, tím nejpodstatnějším v rámci chápání 

bezdomovského problému v České republice. Nestátní neziskové organizace ve 

formě občanských sdružení, církevních organizací a dalších různorodých útvarů jsou 

těmi, kdo primárně pracují s bezdomovci a řeší jejich problémy a vzniklou situaci. 

V České republice patří k těm nejvýznamnějším Naděje, Armáda spásy, Sestry 

matky Terezy, Nový prostor, Emauzy, Sdružení azylových domů aj. Každá z těchto 

organizací pracuje s bezdomovci či se s jejich problémy přímo střetává a zejména 

díky nim máme v České republice poměrně stálou a rozvinutou siť neziskových 

organizací, které poskytují služby bezdomovcům (Barták, 2004:40). Problémem však 

zůstává jejich malá kapacita55, závislost na dotační politice a taktéž špatné ubytovací 

standardy pramenící z nízké finanční podpory. Ze strany státu je patrná nejistota 

financování tohoto sektoru, která neziskovým organizacím dovoluje smysluplně 

hospodařit jen v rámci určitého časového období odvislého od poskytnutí dotace ze 

strany MPSV či MZ. Jakmile toto období pomine a dotace je vyčerpána jsou 

organizace nuceny hospodařit v rámci provizoria a žijí z toho, co si sami získají 

prostřednictvím své činnosti, z darů od sponzorů apod. V horším případě jim nízká 

dotační podpora zabraňuje dosahování stanovených cílů a mnohdy hrozí i jejich 

zánik. Dalším komplikujícím faktorem v činnosti NNO je, že jsou na ně často 

kladeny úkoly, které přísluší organům státní správy (viz zákon č. 2/1969 Sb.), kdy 

neziskové organizace nezřídka, podle svých možností, vyplňují její selhání (Barták, 

2004:40).  

                                                           
55 Nedostatečná kapacita je zejména v Praze jako centru bezdomovců, kde lůžka nestačí k pokrytí celé 
bezdomovské populace zejména v zimních obdobích. Avšak např. na Mostecku jsme prostřednictvím 
rozhovorů zaznamenali úbytek v podobě nárůstu klientů azylového domu Emauzy a nižšího zájmu o 
poskytované služby.   
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 Vznik zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb. je stěžejní pro fungování 

neziskových organizací. Jak jsme již uvedli výše, je v něm uvedeno, jak by měla 

sociální služba vypadat a také to, že sociální služba se stává pouze průvodcem v 

nepříznivé situaci, přičemž důraz je kladen zejména na prevenci, poradenství a 

aktivní politiku zaměstnanosti.   

 Bohužel ani nově vzniklý zákon není dokonalý, problematičnost v praxi se 

jeví zejména v typologizaci sociálních služeb, která znesnadňuje zařazení 

bezdomovců pod určitý druh služby, zejména z toho důvodů, že je u nich spojeno 

více determinujících faktorů spadajících pod rozdílné služby. Problémem také 

zůstává již námi dříve diskutovaný postoj lékařů. Lékařské vyšetření je jednou 

z povinností před vstupem do služeb a tak některé organizace tento problém řeší 

nasmlouvaním vlastního lékaře, který je přítomen přímo v zařízení.  

 

Tabulka 4: Typy zřizovatelů azylových služeb v jednotlivých krajích 

Kraj Církevní a 
charitativní 
organizace 

Občanské sdružení, 
obecně prospěšná 

společnost 

Městský úřad, 
příspěvková 
organizace 

Celkem  

Zlínský 5 2 1 8 
Vysočina 4 1 1 6 
Ústecký 4 1 1 6 
Středočeský 2 0 1 3 
Praha 6 3 2 11 
Plzeňský 6 0 0 6 
Pardubický 3 1 1 5 
Olomoucký 3 0 3 6 
Moravskoslezský 20 2 2 24 
Liberecký 1 1 2 4 
Královehradecký 1  1 2 
Karlovarský 5 1 1 7 
Jihomoravský 7 1 1 9 
Jihočeský 2  2 4 

Celkem 69 13 19 101 

Zdroj: Adresář členů SAD k lednu 2004, citováno podle Kosová, str. 91 in M. 
Barták: Zdravotní stav populace bezdomovců a jeho determinanty s. 41 
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Česká společnost ve vztahu k bezdomovství 

Vztah české společnosti k bezdomovcům by se dal nazvat jako ambivalentní. 

Na jedné straně můžeme zaznamenat pochopení, na druhé, však nezájem a vzrůstající 

hostilitu k nim. Česká společnost sice nemá s bezdomovci tak dlouhou zkušenost, 

aby se dalo mluvit o únavě, ale negativní postoj a opovržení těmito jedinci zde také 

převažuje. Lidé je bohužel stále považují za parazity, kteří si svou situaci zavinili 

sami (Vágnerová, 2004:748). Dvojznačnost chápání bezdomovského problému 

občany žijícími v České republice je determinována praktickou neexistencí tohoto 

fenoménu v socialistickém systému předrevolučních let. Po změně poměrů způsobil 

masový nárůst bezdomovců problém, na který část české společnosti nedokázala 

adekvátně reagovat, zejména z důvodu že nevěděla jak. Bezdomovci tak byli 

vystaveni vlně odmítání, averzi a taktéž agresivity.  

 V posledních letech se bohužel vlna agresivity stupňuje. Jsme svědky 

bezprostředních útoků na bezdomovce, jejich veřejného napadání eskalujícího do 

pokusů o upálení. V dopravních prostředcích můžeme taktéž zaznamenat značnou 

averzi k bezdomovcům a snahu jim co nejvíce znepříjemnit pobyt, jak ze strany 

samotných cestujících tak i revizorů.  

  Podle výzkumů interpretovaných Miroslav Bartákem uskutečněných v letech 

1995-2004 můžeme říci, že podle názoru občanů by bezdomovcům měli pomoc 

zejména rodinný příslušníci, popřípadě přátelé a známí. Občané se taktéž domnívají, 

že řešení bezdomovství je v kompetenci orgánů státní správy.  

 Svou nezanedbatelnou funkci v pohledu české společnosti a odborníků na 

bezdomovství sehrávají univerzity, výzkumné ústavy a specificky zaměřené think-

thanky. Jejich možnosti v případě prosazení komplexního řešení jsou velmi nízké. 

Postrádají přímý vliv na orgány státní správy, avšak jejich funkce a potenciál 

spočívají ve výzkumné fázi a v publikování stěžejních prací a studií o bezdomovství. 

Mohou tak odkrýt různorodé perspektivy, jak v omezeních, tak i dostupných 

řešeních. Proto je žádoucí poskytnout výzkumným poznatkům žádoucí pozornost ze 

strany vládní garnitury. Otázkou však zůstává její ochota.  

 

Média 

 Média jsou v případě chápání a vnímání bezdomovství nezanedbatelným 

aktérem. Do jistě míry určují sociální postavení jedince zasaženého bezdomovstvím. 

V posledních letech můžeme vypozorovat určitá zlepšení ve vztahu k referování o 
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samotných bezdomovcích. Media začala upozorňovat na jejich problémy. V pozadí 

tohoto zájmu však mnohdy stojí hledisko atraktivity a ekonomického přínosu. Do 

popředí se tak dostávají témata referující o nešťastném osudu bezdomovců v duchu, 

čím více negativní zpráva, tím větší pozornost a tím pádem sledovanost. 

Charakteristická je snaha zaujmout, která může mnohdy přinést nerelevantní 

informace. 

  V médiích je taktéž dáván značně malý prostor odborníkům zabývajícími se 

problematikou bezdomovství, když už tomu tak je, tak většinou v relacích, které běží 

v pozdních nočních hodinách.  

 Roli médií ve vztahu k bezdomovství je těžké posoudit, zejména z důvodu, že 

mohou být využívána jako prostředek k ovlivnění jiným aktérem stojícím v pozadí. 

 

Celkové zhodnocení analýzy 

 Analýza jednání aktérů si kladla za cíl nabídnout komplexní pohled na 

bezdomovství z hlediska jednání jednotlivých aktérů participujících při jeho řešení či 

neřešení. V jejím závěru můžeme říci, že bezdomovství jako uznaný sociální 

problém, není v současné době v České republice dostatečně řešeno. Neochota a 

liknavost orgánů státní správy často spojená s výmluvou o nedostatku informací o 

samotných bezdomovcích odporuje liteře zákona vymezujícího povinnosti 

jednotlivých ministerstev. Taktéž chybí kooperace a větší spolupráce mezi 

jednotlivými resorty. Tento fakt si uvědomilo např. MPSV, které při přípravě 

Společného memoranda o sociálním začleňování iniciovalo meziresortní spolupráce 

v podobě konzultací, avšak výsledek bohužel v negativním smyslu předešel 

očekávání v podobě značného nezájmu ostatních orgánů státní správy56. Kooperace 

je nedostatečná i na úrovni krajů a obcí. Zde je nutná mnohem větší spolupráce mezi 

klienty, neziskovými organizacemi a samotnými zřizovateli zařízení poskytujících 

sociální služby.  

 Relativně nedávno přijatý zákon o sociálních službách také není bez 

problémů. Zejména jeho výčet sociálních služeb znesnadňuje klasifikaci samotných 

bezdomovců. Samotnou kapitolou jsou pak neexistují definice bezdomovství, jež by 

měly být obsaženy v zákoně a v důsledku toho i chybějící strategie, která, ač 

deklarována, nebyla prozatím naplněna.  

                                                           
56 Podle Barták, 2004:44-47 
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 Nezanedbatelnou roli sehrává i neexistence jednotné strategie Evropské unie 

při řešení problematiky bezdomovství. EU má sice vliv na tvorbu a přijímání 

dokumentů vztahující se k sociálnímu začleňování v České republice. Její role je 

však omezená a deklarativní. Hlavní přínos spočívá zejména v metodě otevřené 

koordinace zaštiťující jednotlivé aplikované politiky v členských státech. Samotné 

řešení, je však plně v kompetenci orgánů státní správy. 
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Tabulka 5: Analýza relevantních aktérů se vztahem k bezdomovství 

Aktér Vztah k problematice Primární kompetence Možnosti vlivu 

Ministerstvo práce 

a sociálních věcí 

- kvalita poskytování 

sociálních služeb 

- dotační činnost 

- spolupráce s EU 

Právní rámec: 

-Zákon č. 2/1969 o zřízení 

ministerstev 

-Zákon č. 108/2006 o 

sociálních službách 

- dotační podpora 

-výzkumná a osvětová 

činnost 

- deklarace podpory 

-ovlivnění legislativy 

Ministerstvo 

zdravotnictví 

- tvorba právního rámce 

péče 

- dotační činnost 

- spolupráce s EU 

Právní rámec: 

-Zákon č. 2/1969 o zřízení 

ministerstev 

-Zákon č. 20/1966 Sb. o 

péči o zdraví lidu 

- dotační podpora 

-výzkumná a osvětová 

činnost 

- deklarace podpory 

-ovlivnění legislativy 

Ministerstvo pro 

místní rozvoj 

- odpovědnost za bytovou 

politiku/sociální bydlení 

- dotační činnost 

- spolupráce s EU 

Právní rámec: 

-Zákon č. 2/1969 o zřízení 

ministerstev 

-Zákon č. 129/2000 o 

krajích 

- dotační podpora 

- deklarace podpory 

-ovlivnění legislativy 

- možnosti kooperace 

v rámci regionu 

Kraje a obce  - péče o občany z hlediska 

zdraví a potřeb 

-zřizování a distribuce 

sociálních služeb 

Právní rámec: 

-Zákon č. 129/2000 o 

krajích 

-Zákon č. 128/2000 o 

obcích 

 

-dotační podpora 

-přímá podpora a 

zakládání zařízení 

-ovlivnění 

rozhodovacího 

procesu 

-kooperace s ostatními 

orgány 

-tvorba návrhů 

Neziskové 

organizace 

-primární řešení 

bezdomovství 

-snaha o uznání problému 

-návrhy řešení 

-zabezpečování potřeb 

klientů 

-osvětová činnost 

-hromadění poznatků 

-snaha řešit problém 

Česká společnost - každodenní střetávání -sociální soudržnost 

- solidarita 

-mediální vliv 

-upozornění na 

problém 

-volební právo 

Media -zájem o téma (negativita) 

-sledovanost 

-interpretace názorů dalších 

aktérů 

-pravdivě informovat 

-relevantní informace 

-odpovědnost vůči 

společnosti 

-mediální a osvětová 

činnost 

-vliv na ostatní aktéry 

-preference zájmů 

Zdroj: autor (struktura: Bodnár, 2009:115) 
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9.5. Strom cílů 

V návaznosti na výše uvedený strom problémů a analýzu aktérů se nyní 

pokusíme definovat strom cílů. Pro řešení problematiky bezdomovství, jako 

komplexního celospolečenského problému je nezbytné využití co nejširšího spektra 

veřejně politických nástrojů. Avšak zejména z důvodu značné diverzifikace 

jednotlivých problémů, uplatňujících se v případě bezdomovství, jsme nuceni omezit 

se jen na definování základních primárních cílů a podcílů, jejichž další rozpracování, 

např. v jiné práci, by mohlo posloužit k lepšímu pochopení problematiky. Hlavní 

pozornost je proto soustředěna na nejvíce palčivé a zároveň nejvíce podněcující 

faktory, jejichž postupné řešení by, ve svém celku, mohlo přispět k odstranění 

problematiky bezdomovství, jako nežádoucího patologického jevu.  

 

 

 

Schéma 10: Strom cílů 
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Při koncipování stromu cílů bylo využito již zavedené metodologie cílů a 

podcílů57. Jako zastřešující bod od něhož dále pokračuje větvení do jednotlivých 

kategorií, bylo zvoleno odstranění problému bezdomovství, čímž je myšleno; 

koncipovat následné kroky a řešení tak, aby v co největší míře přispěly ke zmenšení 

či úplnému odstranění problému bezdomovství, jak zjevného tak i potencionálního.  

Primární cíle a podcíle jsme se pokusili vytvořit pro každou výše zmíněnou 

kategorii zvlášť (kromě odstranění patologických jevů), je však nutné připomenout, 

že v případě bezdomovství stojí za jeho vznikem z pravidla více než jedna příčina. 

To vše spojené s různou mírou kombinace a zatížením mnohdy podněcuje vznik 

bezdomovství. Proto je nutné chápat jednotlivá opatření jako vzájemně propojená. 

  

Začlenění do života společnosti 

Jako primární cíl definujeme naplnění primárních potřeb jedince, zajištění 

rovnosti příležitostí k participaci ve společnosti a výchovu a vzdělávání. V případě 

naplnění primárních potřeb jde zejména o zabezpečení adekvátního bydlení58, práce, 

obživy, komunikace s ostatními, péče o zdraví aj. Jako podcíl a konkrétní opatření 

navrhujeme přímou podporu funkce neziskových organizací a vytvoření modelových 

pracovních míst např. v rámci pověřeného sociálního odboru či neziskové 

organizace, kde by si lidé zasaženy bezdomovstvím mohli v postupných 

metodologických krocích postupně obnovovat adekvátní pracovní postupy a 

mezilidskou participaci. Jde zejména o přímou podporu programům sociálního 

začleňování, participace na chodu společnosti aj. Zajištění rovnosti příležitostí 

k participaci ve společnosti vyžaduje akceptování zavedeného modelu společnosti a 

tradic a také uspokojování individuálních potřeb jednotlivce. Výchova a vzdělávání 

jako taková musí pak ve svém celku přispět k lepšímu začlenění jedince do 

společnosti, je žádoucí, aby byla podněcována tak, aby v bezdomovcích samotných 

pomohla probudit potřebu po seberealizaci a zkvalitnění života. Jako podcíl pro tyto 

dvě kategorii navrhujeme uspořádání setkání či sezení, kde by lidé, zabývající se 

problematikou bezdomovství, ale i veřejnost jako taková, na základě dobrovolnosti a 

                                                           
57 Metodologie cílů je namodelována podle návodu autorů publikace Veselý, A., Nekola, M. (Ed.) 
2007. Analýza a tvorba veřejných politik. Přístupy, metody a praxe. Praha: SLON 
58 Zabezpečení adekvátního bydlení sice kontextově patří do cíle naplnění primárních potřeb, avšak 
považujeme jej za natolik zásadní problém v případě lidí bez „domova“, že jej stanovuje jako 
samostatné opatření. 
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zájmu, vystupovali v interakci s bezdomovci s cílem poskytnout náhled do života a 

nároků, jež dnešní společnost klade a vyžaduje od jednotlivce. 

 

Zajištění poradenství osob zasažených sociálních exkluzí 

Za hlavní primární cíl považujeme v této souvislosti zabezpečení poskytnutí 

základních informací o možné pomoci. Toho by mělo být dosaženou podcíli jako je 

podpora a zřizování poraden, kontaktních center, informačních center a center 

prevence, jak na krajské úrovní tak i na úrovni obcí.  

 

Zvyšování profesionality sociálních pracovníků 

Pro tento bod se nám jako nejpřínosnější primární cíl jeví otevřenost nových 

způsobům řešení a vzájemná kooperace na poli problematiky bezdomovství. Toho by 

mělo být dosaženo podcíli jakými jsou pravidelná školení sociálních pracovníků, 

účast na společných projektech, podpora dalšího vzdělávání a zejména umožnění 

absolvování praxe, jak ve speciálních zařízeních u nás, tak i v zahraničí. 

Informovanost veřejnosti o problému bezdomovství 

Jako primární cíl navrhujeme zajištění podání objektivních informací, které 

by mělo být naplněno podcíli, jako je umožnění účasti veřejnosti na různých typech 

školení, besed, přednášek, šíření osvěty, natáčení tématických spotů, tvorba letáků aj. 

 

Zdokonalení legislativního rámce a zajištění kvality monitorování a hodnocení 

bezdomovství 

Jako primární cíle u tohoto bodu jsou stanovena následující opatření: 

zavedení pojmu bezdomovství do legislativy s povinností evidence a odpovědnosti 

jednotlivých orgánů. Podcíle výše zmíněných kategorií jsou pak následující: 

vytvoření přesné definice bezdomovství, vytvoření přesných kritérií a nástrojů pro 

hodnocení, průběžné vyhodnocování výsledků, srovnávání výsledků na začátku a 

v průběhu bezdomovství, v případě konkrétního jedince, zadání kompetencí 

jednotlivým orgánům státní správy. V tomto bodě nám jde taktéž o přímou podporu 

neziskových organizací jako primárního cíle. Toho by mělo být dosaženo podcíli 

jakými jsou zavedení dalších dotací, daňových úlev a samotnou deklarací podpory a 

fungování neziskových organizacím. 
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Zajištění adekvátního bydlení 

Primárními cíli jsou v tomto případě: zajištění dostupnosti bydlení a jeho 

náhradních forem, větší podpora bytové výstavby, sociálních bytů či domů na půl 

cesty, prostřednictvím přímé intervence státu či adekvátních dotací poskytnutých 

organizacím pracujících s bezdomovci. 
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9.6. Varianty řešení 

Z provedené analýzy jsme získali pohled na stav řešení bezdomovství 

v České republice. Nyní se pokusíme vyvodit z něj příslušné závěry a nabídnout 

možně varianty řešení.  

Bezdomovství v České republice je v současné době problém, který vyžaduje 

okamžitý a adekvátní zásah. Zejména za pomoci nástrojů veřejné politiky 

uplatněných na poli změny legislativy, služeb, informovanosti, osvěty a prevence, 

jako složek, v nichž se nedokonalost řešení, ale i neřešení vyskytuje v nejvyšší míře. 

Ponechat stav tak jak je, ve svém status quo a doufat v samovolné vyléčení není 

vhodné zejména proto, že bezdomovství je, jak individuálním, tak i sociálním 

problémem, s neustále se zvyšujícím procentem zastoupení, což je empiricky 

dokázáno. Jak jsme již zmínili v případě stati věnované pomoci poskytované 

bezdomovcům v České republice, tak jak národní systém evidence sběru dat, tak i 

strategii řešení prozatím postrádáme. Proto je nutná změna legislativního rámce, do 

kterého by měla být nově zavedena přesná definice bezdomovství, povinnost 

evidence jednotlivých složek státní správy (obcí a krajů) a také povinnost postarat se 

o samotné bezdomovce. Žádoucím by byl vznik samostatného odboru či instituce, 

který by se zabýval řešením bezdomovství. Jako inspirace by v tomto směru mohl 

posloužit model aplikovaný již delší čas ve Velké Británii, kde je bezdomovství 

pevně včleněno do britské legislativy a monitoring bezdomovské problematiky zde 

již mnoho let funguje na velmi vysokém stupni a vláda ukládá i to, kdo se má 

z hlediska státní správy o bezdomovce postarat. 

 Nelichotivá situace panuje i na poli služeb poskytovaných bezdomovcům. 

Stávající služby je nutné rozšířit a zároveň snížit obtíže a bariéry v přístupu k jejich 

využívání. Je na ministerstvech a odbornících, aby zvážili, jestli by adekvátním 

řešením nebyly např. vyšší peněžité podpory neziskovým organizacím pracujících 

s bezdomovci, podpora vzniku dalších takovýchto institucí či různé dotace a granty.  

 Posledním bodem zůstává informovanost spojená s osvětou a prevencí 

implicitně souvisejí s předchozím bodem. Bezdomovci zkrátka musí vědět kam se 

mohou obrátit pro pomoc. Zjednodušení a podpora podávání a rozšiřování informací 

je tak dalším krokem, jež je nutno zdokonalit. Obzvláště důležitá je prevence a proto 

lze jen kvitovat a nadále rozvíjet a podporovat reformu veřejné správy k 1. 1. 2007. 

V takto nastoleném trendu je nutné pokračovat a rozšířit spektrum nabízených služeb 
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a možného poradenství a také pracovat na odbourání strachu bezdomovců před 

úřady, který mnohdy zabraňuje vzájemné komunikaci a implicitně tak i jakékoliv 

možnosti řešení. Je také žádoucí docílit, za pomoci informovanosti a osvěty, 

proměny českého veřejného mínění ve vztahu k bezdomovcům. 
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10.    Závěr 

Předkládaná práce se snažila přinést ucelený pohled na utváření a vývoj 

problému bezdomovství v České republice v komparaci s přístupem a možnostmi 

řešení aplikované v okolních evropských státech a v Evropské unii jako celku. 

Stranou nezůstal ani přístup a profilace bezdomovství z pohledu veřejné politiky, 

k jejímuž koncipování jsme využívali relevantní metody tohoto oboru. 

Celkový rámec práce byl však mnohem víceznačný než deklarovaný název. 

V jeho středu stáli zejména samotní lidé, jež bezdomovství postihlo. Jejich osudy 

jsme se pokusili zohlednit v kapitole věnované příběhům lidí bez domova. Samotná 

kapitola se ve svém celku ukázala jako velice přínosná. Pomohla identifikovat 

různorodé faktory podílející se na vzniku a utváření bezdomovství a taktéž odkryla 

fakt, že bezdomovský problém je řešitelný zejména v počáteční fázi vzniku 

problému, při ztrátě bydlení, avšak pomoc ze strany států a zejména aplikovaná 

sociální politika a slabá sociální síť v tomto směru selhává a nedokáže zabránit 

propadu jedince na společenské dno.  

V samotném závěru můžeme říci, že problematika bezdomovství je pro naši 

společnost stále neprozkoumaným fenoménem, což je dáno relativně mladou 

zkušeností s tímto problémem. I když by se zdálo, že necelých dvacet let od 

sametové revoluce, které sebou přinesla expanzivní změny do našich životů, je 

dostatečných, jsme s řešením problému bezdomovství stále na počátku. Existence 

bezdomovství ukazuje na jeden z největších neúspěchů transformace dokazující, že 

se v České republice nezměnila jen politická a hospodářská sféra, ale zároveň došlo i 

ke změně struktury celé společnosti, přičemž bezdomovci se stali bezprostředními 

obětmi těchto změn. Přístup k řešení bezdomovců v ulicích v České republice tak 

vychází z určité neochoty a taktéž nezkušenosti s tímto novodobým fenoménem. 

V ostatních státech Evropy, jež jsme podrobili zkoumání, panuje s výjimkou Velké 

Británie a států severní Evropy obdobná situace, avšak bezdomovství se zde, 

mnohem více, než v České republice stává předmětem strategických dokumentů 

pokoušejících se o jeho řešení, což v České republice prozatím postrádáme. 

Tak jako každý problém má i bezdomovství specifický charakter vývoje a 

zrání problému, na jehož řešení participuje značné množství aktérů navzájem se 

střetávajících v politických arénách generujících agendy. Nejinak je tomu i v případě 

profilace bezdomovství v české veřejné politice. Bohužel volání mnoha odborníků a 
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organizací, pracujících s bezdomovci, po implementaci strategie či politiky, primárně 

řešící bezdomovství, zůstává ze strany politických představitelů prozatím 

nevyslyšeno. Vláda České republiky, jednotlivá ministerstva a další orgány státní 

správy nevěnují řešení bezdomovství dostatečnou pozornost, čímž se v mnohých 

ohledech dostávají do rozporu, jak s hodnotami obsaženými v Ústavě tak se zákony 

vymezujícími jejich povinnosti a působnost, což prokázala kapitola věnovaná 

analýze jednání aktérů vztažených k problematice bezdomovství. I když se již 

objevují první náznaky, můžeme jen doufat, že se vládní lhostejnost k bezdomovské 

problematice změní. Než tomu tak bude, je třeba držet nastoupený směr práce 

s bezdomovci, jež sebou přinesla reforma státní správy k 1. 1. 2007 a nadále apelovat 

na zanesení termínu bezdomovství resp. bezdomovec do právního řádu, zavedení 

evidence a jasné definování kompetencí státní správy.  

Bezdomovství je však značně diverzifikovaným problémem a proto bude 

k dosažení úspěšné implementace řešení potřeba nalézt široký politický konsensus 

napříč politickým spektrem a vzájemná komunikace a spolupráce jednotlivých 

vládních resortů.  
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Resumé 

Diplomová práce „Fenomén bezdomovství v současné české společnosti 

v komparaci se situací a přístupem ve státech Evropské unie“ se, již podle názvu, 

zaměřuje na analýzu bezdomovství z hlediska jeho profilace v České republice a 

státech Evropské unie. Její specifikace se však neomezuje pouze na uvedenou 

komparaci. Zabývá se taktéž vymezením a strukturací výzkumného problému a 

veřejně politickou analýzou bezdomovství s využitím specifických metod veřejné 

politiky. Stranou nezůstávají ani příběhy lidí bez domova, které dokreslují celkový 

rámec práce a taktéž charakter a přístup k bezdomovství v České republice.  

 

 

Summary 

The thesis entitled: “Phenomenon of Homelessness in Contemporary Czech 

Society in Confrontation with Situation and Approach in European Union Member 

States” focuses on the analysis of homelessness from the perspective of its 

establishment in the Czech Republic and European Union member states. Its 

specification is not limited only to above mentioned confrontation. It is also 

concerned with the delimitation and structuralising of research problem and publicly 

political analysis of homelessness by means of specific methods of public politics. 

The stories of people without shelter make an essential complement of the general 

framework of the thesis as well as its character and approach to the issue of 

homelessness in the Czech Republic.  
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Pozn: Hodina informatiky 
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