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Anotace 

Předkládaná práce zkoumá fenomén bezdomovectví z pohledu lidí, kteří jsou nebo dříve byli 

bezdomovci. 

Cílem první části (Bez domova) je poskytnout bezdomovcům prostor pro výpověď o jejich 

životě. Teoretický rámec této části je založen na vymezení základních pojmů zpracovávané 

problematiky. Ty jsou ilustrovány úryvky ze 22 rozhovorů, které jsem s bezdomovci 

uskutečnila. Výsledkem je zprostředkování obrazu života na ulici očima jeho aktérů. 

Cílem druhé části (Doma) je prostřednictvím hermeneuticko-narativního přístupu zjistit, jaký 

dávají význam své zkušenosti lidé, kterým se podařilo z role bezdomovce vystoupit a nalézt 

znovu domov. Vzorek zkoumaných osob tvoří 6 bývalých bezdomovců. Teoretický podklad 

vymezují kategorie narativní analýzy, na jejichž základě byly příběhy sledovaných osob 

analyzovány. Výsledkem výzkumu je zjištění, že existují okolnosti, které tito lidé považují za 

významné pro ukončení svého bezdomovectví. Zkoumají se i možnosti pokračujícího, 

prohloubeného studia problematiky. Na základě výzkumu jsou formulována doporučení 

ohledně možných změn v přístupu k dané tematice a v preventivní činnosti. 

Zusammenfassung 

Die vorliegende Arbeit untersucht das Phänomen der Obdachlosigkeit aus der Perspektive der 

Menschen, die obdachlos sind oder es früher waren. 

Das Ziel des ersten Teils (Ohne Zuhause) ist es, den Obdachlosen Gelegenheit zu geben, 

eigene Aussagen über ihr Leben zu machen. Der theoretische Rahmen dieses Teils ist 

begrenzt auf die grundlegenden Begriffe der erarbeiteten Problematik. Diese sind anhand von 

Ausschnitten der 22 Interviews illustriert, die ich mit den Obdachlosen geführt habe. Das 

Ergebnis ist die Vermittlung eines Bildes von der Wirklichkeit auf der Straße, aus der 

Perspektive der Akteure. 

Das Ziel des zweiten Teils (Zuhause) ist es, mit Hilfe des hermeneutisch-narrativen Ansatzes 

festzustellen, welche Bedeutung die Menschen ihren Erfahrungen beimessen, denen es 

gelungen ist, aus der Rolle des Obdachlosen auszusteigen und ein neues Zuhause zu finden. 

Als Beispiel dienen sechs untersuchte Personen, die früher obdachlos waren. Die theoretische 

Grundlage wird durch die Kategorien der narrativen Analyse eingegrenzt, anhand derer die 

Geschichten der befragten Personen analysiert wurden. Ergebnis der Untersuchung ist die 

Feststellung, dass es bestimmte Umstände gibt, die die befragten Personen als bedeutsam 

einschätzten, um ihre Obdachlosigkeit zu beenden. Untersucht werden ausserdem die 



Möglichkeiten weiterführender und vertiefender Studien zur Problematik. Aufgrund der 

Untersuchung werden Empfehlungen formuliert, die mögliche Änderungen im Zugang und 

im präventiven Bereich der untersuchten Thematik vorschlagen. 
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Úvod 

Potkáváme je ve veřejném prostoru, ze kterého se na sklonku dne utíkáme schovat 

domů, v zimé o to rychleji, o kolik klesne teplota pod bod mrazu. Oni tam zůstávají, protože 

žádný svůj soukromý prostor, jenž by jim příslušel, vlastnili by jej a mohli by v něm v klidu 

spočinout, nemají. Bezdomovci. Pestrá směsice lidí žijících své životy před zraky 

kolemjdoucích. Zamilovávají se, mají přátele, jsou sdílní, otevření, mají vlastnosti dobré i 

špatné, chyby a přednosti jako my ostatní - s tím rozdílem, že jejich život a vše s ním spojené 

se odehrává na ulici. T a j e nejistá, neklidná, nebezpečná, má vlastní pravidla a někdy pro ně 

představuje jedinou známou jistotu. Vždy ale zůstává prostorem, kde je každý jen sám za 

sebe, kde se těžko bojuje a lehce se vzdává. Ulice je pro lidi bez domova otevřenou 

zápasnickou arénou, uzavřenou, neprostupnou džunglí i vlastním domovem. 

Odborná literatura, která se fenoménu bezdomovectví věnuje, rozebírá zejména 

základní problémy: definice, historii, formy, příčiny bezdomovectví a způsoby pomoci. 

Informace o bezdomovcích, které se z ní dozvídáme, jsou zkušenostmi odborníků, kteří 

bezdomovce potkávají jako „uživatele sociálních služeb" - proto jsou limitovány mantinely 

sociální práce. 

Moje zkušenosti s bezdomovci pocházejí ze zcela jiného prostředí. Osm let jsem byla 

činná - jako herečka, režisérka a organizátorka - v bezdomoveckém divadle Ježek a čížek, 

které působí v Praze.1 Způsob dramatické a divadelní práce principům charitní i sociální 

činnosti vzdoruje a vyžaduje mnohem těsnější sociální vztah, který v důsledku vede к úplně 

jinému druhu setkávání, komunikace a spolupráce s lidmi bez domova. Tu část bezdomovců, 

kteří nerezignovali a neztratili sílu (nebo třeba i rezignovali, ale dokázali smysl aktivní 

existence znovu najít), aby se účastnili dění v divadle a o něco usilovali, jsem poznala jako 

lidi tvořivé, kteří často disponují notnou dávkou humoru a - snad v důsledku vynucené životní 

skromnosti - větším nadhledem než my, bydlící. 

Mnohokrát jsem se potýkala mimo jiné i s otázkami, co vede к vyloučení člověka ze 

společnosti a jeho pádu do bezdomovectví a také jak se dokáže z tohoto statutu opět vymanit. 

Druhá otázka se pro mne stala závažnější; je možné - kromě poskytování základní pomoci 

' Divadlo Ježek a čížek (blíže na webové stránce www.jezekacizek.cz) vzniklo v Praze roku 2000 a pod hlavičkou 
stejnojmenného občanského sdružení pracuje s lidmi, kteří mají bezdomoveckou zkušenost - ať právě 
prožívanou nebo j iž překonanou. Prostřednictvím divadla a divadelních aktivit mají tito lidé možnost zapojit se 
do kulturního dění a na této platformě i aktivně usilovat o změnu svého života. Občanské sdružení realizuje i 
sociální projekty: sociální poradenství, terénní práce, Job klub (viz pozn. 4), organizace tzv. volnočasových 
aktivit. 
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„pro přežití" a obecné podpory - nějakým způsobem takovým lidem pomoci? Existují faktory, 

které člověka bez domova motivují, aby navázal přerušené vztahy společenské, osobní a 

pracovní, a podporují ho v tom? Že tomu tak může být, mne přesvědčily příběhy konkrétních 

lidí, se kterými jsem pracovala. Vlastní poznatky, které v této práci prezentuji, zakládám 

(kromě výsledků šetření) i na svojí dlouholeté zkušenosti, kterou jsem získala během 

každodenního kontaktu s bezdomovci, a to nejen v divadle, ale také v terénní praxi. 

Z povahy bezdomovectví samotného, jako sociálně patologického jevu, vyplývá, že 

jeho studium a popis budou spojeny spíše s negativním asociacemi. Na základě vlastní -

pozitivní a v mnoha směrech obohacující - zkušenosti a spolupráce s bezdomovci jsem se 

rozhodla napsat o nich práci, která by dokázala, že do této problematiky lze vnést také prvek 

radosti a naděje, a zdůraznila význam a účinek pozitivní motivace. 

Společnost o tom sice neví a nepřemýšlí, ale existují lidé, kteří se s marasmem ulice 

dokázali poprat, využít náhody nebo nabídnuté příležitosti a získat nový domov, zaměstnání, 

obnovit kontakty s rodinou nebo dokonce založit rodinu vlastní - a z přisouzené role outsiderů 

stojících mimo společenská měřítka se tak vymanit. Hlavní část předkládané práce tvoří 

narativní analýza a interpretace rozhovorů s těmito lidmi (označuji je pro tuto potřebu jako 

„bývalí bezdomovci"), v souvislosti s jejich možnou resocializací, tedy návratem do běžného 

života společnosti. 

8 



1 Vymezení práce 

Již ze samotného názvu diplomové práce (Ne)být bezdomovcem vyplývá její 

dichotomie. Nezaměřuje se pouze na bezdomovce, ale především na lidi, kteří 

bezdomoveckou epizodu ve svém životě prožili, ale je již minulostí. 

Práce je proto rozdělena na dvě části - Bez domova a Doma. Toto členění zachycuje 

můj pohled na speciálně pedagogický přístup, tedy vycházet z momentální situace a klást 

důraz na to pozitivní v člověku a na to, co je možné dokázat, kam je možné dospět. 

V první části se věnuji teoretickému zakotvení problematiky, které doplňuji o 

výpovědi lidí, kteří jsou v současnosti bez domova. Tato část je pouze jakousi expozicí, 

představuje realitu bytí bezdomovcem. Těžištěm diplomové práce je část druhá, ve které 

pomocí narativní metody (viz kap. 4.1) pracuji s příběhy lidí, kterým se povedlo se z ulice 

dostat. Zajímalo mě, proč se to někomu podaří a někomu ne. 

Základem diplomové práce jsou tedy dvě šetření, v každém oddíle jedno. V jejich 

rámci jsem uskutečnila celkem 28 rozhovorů na různých místech ČR, a to zejména v průběhu 

roku 2008. 

V životě bezdomovce má vyprávění příběhů ve formě historek a anekdot zvláštní 

místo. Téměř každý z nich má nějakou, většinou pěkně dojímavou, podávanou posluchačům 

pravidelně a mnohdy až s jistou nadsázkou.2 Většinou se v nich mísí realita s hrabalovským 

pábením. S jejich příběhy jsem se seznamovala během přípravy a realizace divadelních 

představení. Komunita lidí, kteří se postupem času poněkud sblíží (jako je tomu při společné 

divadelní práci), vytváří neformální a důvěrnější atmosféru, která přímo vybízí к rozvíjení 

přirozené lidské potřeby vyprávět o svém životě. Zjistila jsem tedy, že rozhovor je forma 

kontaktu s lidmi, ve které mohu získat zásadní informace přirozeným způsobem interakcí 

v dialogu, a proto jsem obě šetření postavila právě na rozhovoru. Protože jsem s rozhovory 

Doma chtěla dále pracovat, hledala jsem metodu, která by mi toto umožnila systematickým 

způsobem. Rozhodla jsem se použít metodu narativní analýzy, protože pracuje právě 

s příběhem a dívá se na skutečnost jeho optikou. Jde o poměrně mladý směr kvalitativního 

výzkumu a není nijak striktně definována. Není konzervativní a je možno přistoupit к ní 

tvůrčím způsobem. Dává prostor najít to, čemu informant^ ve svých výpovědích přisuzují 

2 V roce 2005 představilo divadlo Ježek a čížek hru Pohádkáři inspirovanou právě těmito historkami. 
Výraz „informant", který v textu používám, chápu jako rovnocenný s termínem „informátor" a označuji j ím 

zkoumanou, dotazovanou osobu při výzkumu v terénu. Oba výrazy jsou v odborné praxi, např. v lingvistickém 
výzkumu i jiných oborech, běžné. 

9 



nej větší význam. Šlo o to, dostat se za neformulovaný dojem či pocit z vyslechnutí takových 

příběhů a podrobit je systematičtějšímu rozboru. Metoda, která byla použita, je dostatečně 

„měkká", aby zachovala sílu výpovědi. Zároveň ale umožňuje zachytit efektivně důležité 

momenty a faktory ztráty a případného (znovu)nalezení domova, a přinést tak východiska pro 

zlepšení a rozšíření možností práce s bezdomovci. 
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2 Cíle 

Vzhledem к nízkému počtu informantů a volné struktuře rozhovorů si tato práce 

neklade za cíl být reprezentativní. Naopak - obrací se к jednotlivci a pracuje s jeho 

vyprávěním jakožto výzkum kvalitativní. 

Obecným cílem této práce je přiblížit problematiku bezdomovectví na základě 

výpovědi lidí, kteří s ním mají nebo měli zkušenost, a přispět tak ke změně vztahu většinové 

populace к bezdomovcům. 

Cílem rozhovorů v části Bez doma je poskytnout bezdomovcům prostor pro výpověď 

o jejich životě, a zprostředkovat tak obraz života na ulici očima jeho aktérů. V centru mého 

zájmu je tedy subjektivní rovina (prožívání, hodnocení), která poskytuje autentický a živý 

materiál, informace tzv. „z první ruky". 

Cílem kvalitativního výzkumu v části Doma je uchopit prostřednictvím 

hermeneuticko-narativního přístupu způsob, jakým dávají význam své zkušenosti lidé, kterým 

se podařilo z role bezdomovce vystoupit. Rozhovory Bez domova přinášejí spíše určitý 

„pocit". Rozhovory Doma jsem připravila a zpracovala poté, co jsem se rozhodla pro využití 

metody narativní analýzy a s ohledem na ni byly také facilitovány. Podrobněji se zaměřím na 

ty prvky ve vyprávění informantů, které považuji za důležité pro úspěšnou resocializaci. 

Zároveň bych touto prací ráda otevřela nové pohledy na problematiku bezdomovectví a 

inspirovala ke zlepšení služeb pro lidi, kteří na ulici zatím ještě jsou. 
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3 Bez domova 

V této části práce objasňuji základní pojmy, se kterými budu dále pracovat. Uvádím 

také některé teoretické poznatky o bezdomovectví4 a zasazuji je do kontextu nebo je 

konfrontuji s výpověďmi lidí, kteří se v situaci bez domova aktuálně nacházejí. 

Vybrané části rozhovorů zároveň slouží jako konkrétní příklady toho, jak sami 

bezdomovci vnímají svou situaci a jak ji prožívají. Poskytují tak podrobný vhled za 

kvantitativní data, která dosud provedené výzkumy o bezdomovectví především přinášejí. 

Kvalitativní přístup, který jsem pro svůj výzkum zvolila, nabízí místo čísel a grafů příběhy 

jednotlivých lidí. Skrze ně si i ten, kdo se zatím s bezdomovcem setkal v náhodném kontaktu 

nebo prostřednictvím pokřiveného mediálního obrazu, může utvořit představu o životě 

v sociálním vyloučení na ulici, a hlavně o tom, jak dlouhá a obtížná je cesta zpět do 

společnosti. Závěrečná kapitola první části shrnuje poznatky, které z jednotlivých rozhovorů 

vyplynuly, a představují tak východisko pro navazující, druhou část. 

3.1 Rozhovory s lidmi, kteří se v situaci bez domova aktuálně nacházejí 

Prvním krokem šetření bylo provedení tří pilotních rozhovorů, které mi pomohly 

upřesnit znění iniciační otázky i témata, jimž se informanti v návaznosti na ni věnují. Ukázalo 

se, že ve formulaci první otázky bych se měla obracet přímo k informantovi a že by tato 

otázka měla být co nejobecnější. Ani odborná veřejnost se neshodne v definici toho, kdo je 

vlastně bezdomovec,5 a proto jsem nechala informanty, ať na tuto otázku odpovědí sami. Jako 

iniciační otázku jsem zvolila: Co to pro vás znamená být bez domova? „Neomalenost" otázky 

je spíše výhodou, protože umožňuje spontánní reakci. Lze ji snad považovat za příliš 

„tvrdou", ale bezdomovci žijí tvrdým životem a na okolky si příliš nepotrpí. To se ostatně 

ukázalo i v průběhu rozhovorů, ke kterým jsem přistupovala skoro po špičkách, s jistou 

obavou, co rozhovor na takto citlivé téma může vyvolat. Vlastně mě překvapilo, že emoce 

vyvolává tato problematika především ve mně. Informanti mě totiž vždy ujistili, že hovořit o. 

své situaci jim nečiní nejmenší potíže a že mi rádi pomohou - a bylo to opravdu tak. 

4 Kromě výrazu „bezdomovectví" se v publicistických i odborných textech setkáváme též s výrazem 
„bezdomovství". Obě slovotvorné přípony (-ctví/-ství) jsou v češtině produktivní a rovnocenné, oba výrazy jsou 
tedy gramaticky správné. Preferuji výraz „bezdomovectví", protože zřetelněji odkazuje к výchozímu slovu 
„bezdomovec"; analogicky užívám adjektivum „bezdomovecký". 
5 Například i „Národní akční plán sociálního začleňování na léta 2004-2006" zpracovaný Ministerstvem práce a 
sociálních věcí ČR, který obsahuje důležitý oddíl věnovaný situaci osob bez domova, připouští, že nejdříve j e 
třeba tuto problematiku poznat, popsat a funkčně definovat. 
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Další důležitou informací, která z těchto rozhovorů vyplynula, byla nutnost změny ve 

zjišťování statistických údajů (věk a doba trvání bezdomovectví). V pilotních rozhovorech 

jsem je totiž zjišťovala jako první, ještě před samotným položením iniciační otázky. Ukázalo 

se však, že již při odpovědi na tyto dvě zdánlivě banální doplňovací otázky začínají 

informanti souvisleji vyprávět. Zařadila jsem je tedy až na konec šetření. 

Jako přínosné se ukázalo ptát se dvěma směry. Jednak přímými otázkami a jednak výzvou к 

vymezení rozdílu mezi životem na ulici, přespáváním na ubytovně a domovem. Na téma 

bezdomovectví jsem uskutečnila 22 rozhovorů,6 všechny na území hlavního města Prahy. 

Hovořila jsem s lidmi bez domova žijícími na různých místech. V azylových domech, 

v ubytovnách, pod mostem, ve stanech, v krmelcích, v nočních tramvajích a na squatech.7 Již 

sám fakt, že třetinu rozhovorů jsem provedla přímo na ulici, vypovídá o situaci totální ztráty 

soukromí. 

V úvodu rozhovoru jsem vysvětlila jeho účel, poučila informanty o dobrovolnosti, 

možnosti rozhovor kdykoli v jeho průběhu bez vysvětlení ukončit a vyžádala si jejich souhlas 

s nahráváním. 

Pokud položení iniciační otázky nevedlo к spontánnímu dialogu, který by se dotkl 

všech zkoumaných oblastí, použila jsem doplňující otázky, aby se rozhovory daly srovnat. 

Oblasti mého zájmu byly následující: bezdomovectví, domov a okolnosti, které vedly к jeho 

ztrátě. Výběr informantů byl náhodný. Oslovila jsem bezdomovce na ulici, v sociální 

poradně,8 v Job klubu' a dále jsem hovořila s prodejci Nového prostoru10 a s herci divadla 

Ježek a čížek. Kritérium pro výběr informantů bylo jediné: hovořit s lidmi, kteří mají 

zkušenost s pobytem na ulici. To bylo splněno již místem, kde jsem informanty potkala. 

6 Statistické zpracování dat je v příloze I. Jde ale pouze o dokreslení, protože v textu nepracuji s celými 
rozhovory, ale pouze s jejich vybranými částmi. Jak jsem již uvedla výše, šetření bylo kvalitativní a nemělo za 
cíl hledání obecného jmenovatele. 
7 Výraz squat j e v současnosti užíván jako označení opuštěné budovy, do které se nastěhují lidé, bydlí v ní a 
nezřídka z ní i vytvoří alternativní, „otevřený" prostor, kde se pořádají kulturní akce. Obyvatelé takového domu, 
zvaní squatteři, jsou většinou mladí lidé, kteří vyznávají nezávislý přístup ke kultuře, politice, distancují se od 
konzumního způsobu života a nelegálním obýváním opuštěných domů se snaží protestovat proti nevyhovující 
bytové situaci. V ČR jde o obydlování protiprávní, proto bývají squatteři dříve či později vystěhováni policií. 
8 Oddělení sociální prevence Městské části Praha 1. 
9 Job klub je projekt zaštítěný občanským sdružením Ježek a čížek. Nabízí poradenství v oblasti zaměstnanosti. 
Účastníci projektu získávají zkušenosti, jak si efektivně hledat zaměstnání, připravují se na budoucí pohovory se 
zaměstnavateli a zároveň si na základě poznání svých možností mohou stanovit reálné cíle. 
10 Nový prostor j e občanské sdružení, které v rámci celosvětového projektu „streetpapers" (pouliční časopis) 
vydává v ČR časopis Nový prostor, jehož prodejem se zvyšuje šance hlavně pro bezdomovce, ale i pro jinak 
sociálně potřebné osoby na úspěšnou integraci do většinové společnosti. To je také cílem sdružení a jeho 
projektů. 
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3. 2 Přehled i n f o r m a n t ů 

Kód Pohlaví Věk Délka trvání bezdomovectví 

RI muž 34 15 let 

R2 žena 37 12 let 

R3 muž 52 13 let 

R4 žena 41 6 let 

R5 muž 42 3 měsíce 

R6 muž 50 8 let 

R7 žena 50 2 měsíce 

R8 muž 46 4 roky 

R9 muž 39 1 rok 

RIO muž 23 4 měsíce 

RH muž 53 8 let střídavě bez domova a doma 

R12 muž 33 s přestávkami 15 let 

R13 muž 49 domov nikdy nepoznal 

R14 muž 50 19 let 

R15 muž 57 11 let 

R16 žena 46 s přestávkami 3 roky 

R17 muž 45 3 roky 

R18 muž 23 2 měsíce 

R19 muž 18 6 měsíců 

R20 muž 46 2 měsíce 

R21 muž 50 6 měsíců 

R22 muž 36 19 let 
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3.3 Vymezení pojmu domov 

Při vymezení pojmu domov pro účely této práce vycházím z výpovědí samotných 

bezdomovců. Pro srovnání jsem na toto téma provedla anketu i mezi náhodně vybranými 

lidmi, kteří domov mají. Odpovědi informantů obou skupin byly podobné: domov pro lidi 

neznamená jen střechu nad hlavou, teplý úkryt a zázemí, ale i místo lásky, bezpečí, opory a 

přijetí, místo sdílené s blízkými lidmi. Je to místo, kam se lze se vracet a odpočinout si tam, je 

to soukromý prostor, kde se můžeme uvolnit, odložit společenské role a stát se sami sebou. 

Mít domov znamená být nezávislý a moci rozhodovat o tom, co, kdy a jak budu dělat. 

Tuto shrnující charakteristiku v celém jejím rozsahu názorně ilustruje čtrnáct 

následujících ukázek." 

R1 - 34letý muž, 15 lei bez domova 

Domov je pro mě soubor jistot - že se má člověk kam vracet, že ho tam někdo čeká, že má 

místo, kam se člověk může zavřít, vybrečet se a utřídit myšlenky. Člověk má svoje malý 

zázemí, kde může pracovat a žít a trávit volnej čas sám nebo s někým. Možnost soukromí, 

být svým pánem. Já jsem člověk, kterej má spoustu věcí, takže bych potřeboval 

multifunkční prostor, kde bych mohl všechny důležité věci mít u sebe. Třeba velkej, 

prostornej, vzdušnej byt. Velká místnost nebo víc místností, kam by se všechno, co mám, 

vešlo. Hlavně, aby byl velkej a dobře dostupnej z centra. Zpočátku bych tam bydlel sám a 

postupem času třeba s člověkem, který je mi blízký. Nejlepší by byl samozřejmě baráček. 

RIO - 23letý muž, 4 měsíce bez domova 

Každej by chtěl mít domov, jako ten svůj. Ňákej baráček maličkej, maličkou zahrádku, 

tisíc zvířat, od králíků a slepic, prostě všechno. Protože já jsem měl vždycky... když já 

jsem se narodil v Ĺ., tak všude kolem mě byli takoví vesničani, takže já jsem taky takovej 

vesničan, já nevim, mně se to líbí... Stačilo by mně něco malinkýho, šup - ženská, a už 

bych si tam vegetil a staral se o to všechno a byla by pohodička, myslim. Takovou tu 

idylku, jenom minimální ňákou. 

R14 - 50letý muž, 19 let bez domova 

...přídu domu, když teda někoho mám, tak že budu mít jídlo, budu mít s kym se podělit vo 

starosti, vo radosti. No, a když jsem sám, mám třeba ňáký to zvíře, tak akorát to je výhoda 

v tom, že mu můžu říct všecko a von nikde nic nevykecá. 

11 Všechny ukázky v této práci byly formálně upraveny, aby tvořily kompaktní textové celky, ale byla ponechána 
jej ich mluvená podoba včetně nespisovných prvků nebo stylových vybočení, pokud nenarušují srozumitelnost 
výpovědi. Rozsah přímé řeči je místo uvozovek vymezen pomocí kurzívy. 
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R4 - 41letá žena, 6 let bez domova 

...zázemí, pohoda, klid, jsi vlastně takzvaně svým pánem, rozhoduju o čase, jestli uklidím 

ráno nebo uklidím odpoledne, jestli si uvařim tohle anebo ono, mužu mít třeba i psa, 

společníka čtyřnohýho ... na ubytovně máš určitej řád, kterej musíš splňovat, i když to 

třeba není - pro mě - tak těžký. Když jsem doma, když mám svoje, tak si mužu přijít 

kdykoliv, mužu si lehnout kdykoliv, mužu si odpočinout kdykoliv. To ten Hermes12 funguje 

od tý půl osmý večer a funguje jenom do pul sedmý do rána. 

Rll - 53letý muž, 8 let střídavě bez domova a doma 

Domov je to, co bude. Rodina, byt nebo barák, ňáká ta zahrada, ňčtký ty zvířata. Anebo 

domov taky může bejt spacák, stan, příroda a cesty. To záleží na okolnostech. Prostě, kde 

jsem, tam jsem doma. Já jsem doma všude. Kde zrovna jsem, kde jsou dobří lidi, kde je 

sranda. Teď bydlím pod mostem. Můj sen není o domově, ale o cestách. Francie, 

Španělsko a nejspíš tam někde zůstat. 

R5 - 42letý muž, 3 měsíce bez domova 

Doma je doma. Přijdu domu a vím, že se mám kde vyspat, mám si i s kým popovídat o 

všem a dělat si co chci. Bohužel na ulici si člověk může dělat, co chce, ale musí vždycky 

počítat, co budu dělat zítra, co budu jíst. Doma - takovýto problém - sice je, protože každý 

člověk má takový problém, peníze je třeba vydělat, aby člověk mohl zaplatit elektriku, 

plyn, prostě aby mohl existovat, to je jasné. Ale vždycky člověk má se kam vrátit, i když 

přijde o práci. Takže přijdu domů a vím, že jsem doma. 

R20 - 46letý muž, 2 měsíce bez domova 

...střechu nad hlavou, klid, práci, žádný starosti - starosti jsou furt, ale už je to jiný než 

tady přemejšlet, kam teď pudeme, kde budem spát a tak dále. To je takový - je to nezvyk, 

někomu to vyhovuje, mně ne. To jsem nečekal, že takhle dopadnu, no, to je život. Smutnej, 

ale bohužel. 

R8 - 46letý muž, 4 roky bez domova 

Domov je nej důležitější věc na světě, co člověk má. Jak přijde o střechu nad hlavou, tak 

přestává být člověkem a já si my slim, že ať se chovám jak se chovám, že dokážu s každým 

12 Loď Hermes pro potřeby ubytování lidi bez přístřeší koupilo a adaptovalo hlavní mčsto Praha. Do provozu 
byla uvedena I. února 2007. Kronič ubytování nabízí veškeré sociální zázemí a jídelnu pro stravováni. 
V komplexu poskytovaných služeb nechybí ani lékařská ošetřovna. V období od prosince 2008 do března 2009 
na lodi přenocovalo celkové 16 300 bezdomovců. I v prvních teplých jarních dnech roku 2009 tu přespávalo 
každou noc 120 130 osob. 
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vyjít nebo se tak ňák skamarádit nebo že nejsem ňákej zlej nebo špatnej. Domov to je 

samozřejmě zázemí, klídek, suverenita a hlavně že má člověk svoje soukromí, nikdo mu do 

toho nekecá nebo si do toho nenechá kecat ... Stačila by jedna místnost se sociálním 

zařízením, kde uvařit, kde vykonat svojí vlastní potřebu a nenechat si do toho hlavně kecat 

od toho třetího, dalšího člověka. 

R2 - 37letá žena, 12 let bez domova 

Teď bydlim v Domě světla13 - tady je pomalu všechno, ale soukromí ne. Ale kdybych tu 

nemohla bejt, rovnou bych si vyhrabala jámu a čekala. ... Pěknej soukromej baráček, 

pokojíčky, dětičky vedle sebe, co víc by si člověk měl přát. Nejhlavnější jsou ty moje děti. 

Jenže ty už nikdy v životě neuvidím, že jo? To vim bezpečně, takže děti jsou jenom fantazie 

v mojí hlavě. Jsou soudně odebraný, žádné návštěvy, jsou v pěstounské péči. 

R3 - 521etý muž, 13 let bez domova 

Domov, ten pro mě něco znamená. Např. jestli ta určitá osoba, se kterou se to myslí 

vážně, když bysme si našli kvartýr... možná, že by to bylo hezký, ten domov. Mám nějaké 

sny o domově, ale stačila by obyčejná garsonka nebo 1 + 1 nebo kdyby to bylo větší, nic by 

se nestalo. Hlavně aby to už bylo co nejdřív. Teď bydlim na charitní ubytovně, ale 

domov... člověk má takový určitý zázemí... o někoho se třeba starat. Třeba o přítelkyni, 

kterou jsem teďka našel, kterou teďka mám. No... ona to taky bere tak, že bychom si něco 

mohli sehnat nebo někde bydlet a být už konečně trošku sami. 

R21 - SOletý muž, 6 měsíců bez domova 

Vono jako něco jinýho je přijít domu a mít svoje soukromí a mít svůj klid, kterej člověk 

potřebuje k tomu, aby byl - jak se říká - ten člověk jako chce bejt. Poněvadž jako ono je 

velkej rozdíl přijít domu a mít takový to svoje soukromí a říct si jsem doma. Protože doma 

si můžu dělat, co chci. Tam mě nikdo nemůže dirigovat, jestli si lehnu nebo si sednu nebo 

si pudu udělat kafe nebo si votevřu pivo anebo se - já nevím - budu dívat na televizi. Ale 

tady dle jako po těhletěch lodích a Nadějích a Armádách spásy,14 to je jako, to neni... to 

člověk je, tam ani člověk nemůže spát, protože to člověku nedá. Protože určitý lidi se 

nemejou, jsou zavšivený, jsou smradlavý a tam prakticky spíte už jenom na jedno voko, 

protože máte strach, aby vás někdo nezabil nebo vás nevokrad nebo aby jste nedostala 

13 „Dům světla" zřízený v Praze roku 1999 Českou společností AIDS pomoc (ČSAP) j e azylovým centrem pro 
HIV pozitivní osoby v nouzi. ČSAP se v současné době zaměřuje zejména na preventivní besedy ve školách i 
ve svých prostorách a dále na bezplatné a anonymní testování na HIV infekci v ambulanci Domu světla. 
14 Naděje a Armáda spásy jsou dvě největší organizace v ČR, které se věnují pomoci bezdomovcům, a to 
zejména v zajišťování noclehu, jídla a ošacení. Obě organizace poskytují také sociální poradenství a 
několikastupňový reintegrační program. 
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ňákou nemoc - svrab nebo tuberu nebo já nevim co už nebo ty vši, to je hrůza. Voni ty lidi 

nedbaj ani vo tu hygienu, což je zásadní, aby člověk chodil aspoň čistej nebo aby se myl 

nebo co. Voni ani vo to. Na ně když řeknete voda, tak von uteče, no tak. To jako - to je do 

nebe volající, já jsem se s tímhle t im jako v životě nesetkal. Je to těžký, no. Protože to jsou 

podmínky, já si připadám kolikrát jak kdybych byl mezi neandrtálcema, to jako - je to 

těžký, no. Mu řeknete jdi se umejt a von na vás kouká jak kdyby spadnul z Marsu. Vono 

jako - ne, je to těžký, vono jako se říká ne nadarmo sto lidí, sto povah. Ale pokud ty lidi to 

hážou za hlavu, no tak jako když to hodí za hlavu von, tak já to hodit za hlavu nemůžu, 

protože já to hodit za hlavu nechci. 

R13 - 49letý muž, nikdy domov nepoznal 

... hlavně mně je tady padesát, chtěl by sem bydlet, ale ne na ubytovně v ňákym rambajzu, 

v ňákym bordelu. Prostě něco samostatnýho, něco klidnýho, ale za rozumnou cenu. Ne 

aby mně někdo řek tadydle za garsonku deset tisíc, na co nemám, že jo. Jo, když člověk 

sleduje ty inzeráty, tak de facto nemá šanci získat něco к bydlení, jo, a úřady - no tak ty 

jsou tady přesně na dvě věci - na hovno a na nic. Protože když dneska přijdete na úřad, 

tak co vám řeknou - tamhle máte loď Hermes anebo si sežeňte - dáme vám ňákou takovou 

tu ubytovnu, třeba za osmdesát korun a že tam jsou Ukrajinci, Cikání, že tam je bordel, 

špína, násilí, tak to nás nezajímá. My sme vám prostě něco nabídli a eventuelně vám 

řeknou, že se máte přizpůsobit, jo, a tím to končí. 

R6 - 50letý muž, 8 let bez domova 

...mít střechu nad hlavou, mít prostě kam jít, v klidu si uvařit kafe, třeba se - já nevim -

podívat na televizi, v klidu si číst. Nemít strach, že mi bude pršet na hlavu, nepřemejšlet vo 

tom, pod kterým budu mostem nebo na který lavičce. O domově přemejšlim. Nebo vlastně 

nepřemejšlim, ta představa tam je, mít to zázemí - počínaje chatičkou, kde bych mohl být 

trvale, konče klasickým bytem nebo ubytovnou, ale ne typu, že budu s dalšíma pěti lidma 

na pokoji a podobně. Když už na ubytovně, tak s někým, koho dobře znám a maximálně 

prostě dva, tři lidi, víc ne. Ale řikám - toho, koho dobře znám, protože na těch komerčních 

ubytovnách levnejch mezi těma dělníkama, tam se to střídá - ne zrovna lidi, s kterejma by 

se člověk chtěl bavit... chlastaj, jsou tam problémy. 

R7- SOletá žena, 2 měsíce bez domova 

... domov pro mě znamená, že když člověk pracuje, když se o něco zajímá, když má ňáký 

koníčky, tak taky potřebuje někam zalízt, něco si vyprat, něco si uvařit, zrelaxovat, aby 

zase moh fungovat druhý den. Když člověk přijde z práce a potřebuje nabrat nové síly, tak 
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na ubytovně nebo na lodi, v tyhle komunitě, člověk nové síly nenabere. Tam se stretávaj 

duševně chorý, alkoholici... teď každej má spoustu názorů, někomu to musí povědět, takže 

já jsem načerpala během dvou měsíců sto, stopadesát životních osudů, který ani nemůžu 

vstřebat, jo, nemůžu to ani procítit s někým jako osobně, já to můžu pustit levým uchem 

tam a pravím ven, abych se z toho nezcvokla. Jo, to mě vadí, že tam to není osobní, že se 

člověk musí stýkat s lidma, se kterejma by se nechtěl stýkat, a ty, se kterejma by se chtěl 

stýkat, na ty zase nemá čas. 

3. 4 Vymezení pojmu bezdomovec 

Český právní řádlr> používá pojem bezdomovec pro osobu bez státní příslušnosti, tedy 

jako ekvivalent anglického „stateless". Odborníci v sociální oblasti často používají označení 

„člověk bez domova" nebo „člověk bez přístřeší". Oba tyto výrazy zdůrazňují aspekt lidství 

(„člověk") a nejsou tolik spojovány s - překvapivě rychle zažitými - myšlenkovými stereotypy 

jako slovo „bezdomovec". Přesto budu tento termín (ve smyslu anglického homeless a 

německého výrazu der Obdachlose, tedy doslova „[osoba] bez přístřeší") v následujícím textu 

používat, protože souhlasím se Schwarzovou (2005), že je to termín stručný a výstižný a 

zejména v pomáhajících profesích není nutně zatížen negativními konotacemi. Bezdomovce 

tedy pro účely této práce chápu jako člověka žijícího bez domova, resp. bez stálého vlastního 

přístřeší. 

Kdo jsou vlastně bezdomovci? - A jací jsou, když dokážou žít v totální existenční 

nejistotě, se statutem odpadu naší, lidské, společnosti? - Jak se vlastně člověk bezdomovcem 

stane? - Je to jeho dobrovolné rozhodnutí? - Proč zůstávají lidé na ulici i několik (desítek) let? 

Vyhovuje jim to? Otázky, které dostávám od různých lidí celou dobu, co s bezdomovci 

pracuji, jsou stále stejné. Avšak ani po tolika letech mnohdy velice blízkého vztahu na ně 

nemohu jednoduše odpovědět. 

Bezdomovci tvoří skupinu velice heterogenní, a to ze všech hledisek (věk, vzdělání, 

osobní historie, zdravotní stav, osobnostní založení, hodnoty, postoje atp.). Liší se tedy i ve-

strategii přežití bez domova, kterou používají. Hradecký, Hradecká (1996) uvádějí rozdělení 

na zjevné, skryté a potenciální bezdomovce. 

15 Konkrétné zákon č. 40/1993 Sb., o nabývání a pozbývání státního občanství. Zákon zde však toto slovo 
používá pouze v jednom ze slovníkových významů. Například v akademickém slovníku neologismů 
(Martincová, O., et al. Nová slovu v češtině. Slovník neologizmu. Praha : Academia 1998, s. 41) je vymezení 
pojmu širší. Bezdomovec je ten: 1. kdo nemá stálé bydliště, domov; 2. kdo opustil svou zemi (domov) z důvodu 
politického útlaku, války, přírodní katastrofy ap.; uprchlík, běženec; 3. přenesené významy slova. 
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Zjevní bezdomovci tvoří nejmenší, avšak nejvíce viditelnou část bezdomovecké 

populace. Využívají sociálních služeb a hlásí se ke statutu člověka na ulici. 

Skrytí bezdomovci si zajišťují své potřeby sami bez využití charitních a sociálních 

služeb; jedinou využívanou službou bývá azylové ubytování v zimních měsících. Ze 

zachování aspoň částečné autonomie vyplývá i zachování sebeúcty. 

RIO - 23letý muž, 4 městce bez domova 

Na charitu jsem nikdy nikam nechodil, protože jsem se stranil takovejch těch houmlesáků 

a vždycky jsem se bavil jenom s těma mladšíma. 

R12 - 33letý muž, s přestávkami 15 let bez domova 

V životě jsem na charitě nebyl, protože jsem si řikal - já na to mám, abych se z tý ulice 

zvednul. Protože když jsem bez ňáký léčebny dokázal praštit s drogama - a mám 

vodfetováno j ó ňákej pátek - přes deset let... Jenom proto, abych si nepřipouštěl, kde 

jsem. To znamená, že se bez charity dokážu zvednout a dotáhnout svoje do konce, protože 

to je štěstí. 

R19 - 18letý muž, 6 měsíců bez domova 

Hlavně - když se člověku něco takovýho stane - jde o to nespadnout do toho úplně. Já 

nevim, já jsem byl - moje rodiče měli dost peněz, já jsem byl vychovávanej prostě na 

úrovni a byl jsem na ni zvyklej a najednou prostě bum, ale nikdy jsem se - né, že bych do 

toho šel jako naplno, vždycky jsem se toho stranil nebo něco když jsme byli na enku [v 

Naději], prostě i vlastně brácha [kamarád, se kterým se oslovují brácho] taky měl peníze, 

vždycky jsme se snažili do toho nespadnout, nejít do toho. Když začnete chodit na charitu, 

tak si na to zvyknete a pak už se vám z toho ani nechce. A právě jde o to - jo, když 

potřebujete jídlo, není zbytí, mně třeba osobně se hnusí jít krást, já bych to nedokázal 

ukradnout - jo, dejme tomu na to jídlo, ale nezdržovat se tam, nedělat si příliš velký 

známosti, protože oni vás pak tahaj na ty squaty nebo něco a prostě, jak do toho člověk 

spadne, už se mu od toho nechce, začne třeba krást nebo takový věci. 

R18 - 23letý muž, 2 měsíce bez domova 

Určitě není dobrý stýkat se prostě s těma lidma, protože voni žijou úplně jinej život. 

Hodně z těch se nesnaží. Některý nadávaj, že lidi je vodsuzujou. ano, vodsuzujou je z toho, 

že kolik lidí má ty vobčanky ? A s občankou neni problém si najít práci. Jak jsem řikal, vo 

těch z toho enka - voni mají i vobčanky a peníze a místo toho, aby se ubytovali a tím 

pádem - jsou různý agentury, který vyplácej hned druhý den - postupně se dostávali do 

20 



normálního života, oni raději jdou pít, chlastat, fetovat a pak se ptaj - když viděj, že se od 

nich člověk ňák distancuje - proč? Protože proč bych měl chodit s nima krást, proč bych 

měl s nima fetovat. A taky je dobrý, pokud chce člověk začít novej život, vrátit se na tu 

úroveň, na kterej žil... nikdy člověk neví. kdo ho vidí, a tak dál, a pak to muže mít špatný 

následky - to byl ten, kterej fetoval, byl zfetovanej a on teď - někde za přepážkou v bance -

manipuluje s тут účtem, dejme tomu a neni to dobrý, není to dobrý. 

Třetí skupina, potenciální bezdomovci, jsou lidé akutně ohrožení ztrátou domova, 

např. obyvatelé domů určených к demolici, squateři, lidé žijící v černém podnájmu bez 

nájemní smlouvy, osoby čekající na výstup z vězení, dětského domova, psychiatrické léčebny. 

Jediné, co tak různé lidi spojuje, je situace, že nemají domov. 

Pro určitou skupinu bezdomovců je typické střídání období, kdy si vyřídí doklady, 

bydlí a pracují, s časovými úseky, kdy jsou bez dokladů „na ulici". Pěnkava (2007) o nich 

hovoří jako o těch, „...kdo jsou schopni v určitých periodách mobilizovat své úsilí к pokusům 

o komplexnější řešení své situace. V případě, že se jejich situace v určitém časovém horizontu 

výrazně nezlepší, mají sklony řešení odkládat na neurčito." 

R16 - 46letá iena, s přestávkami 3 roky bez domova 

Bez domova jsem - kolik - vod 2005. Mezitím jsem pracovala rok, mezitím eště potom jsem 

žila rok a půl pryč z Prahy, to jsem nebyla taky bezdomovec. Na ulici jsem teda tak rok. 

Jednou je lip, jednou hůř. Vždycky najdu buď blbýho chlapa na to, nebo špatnýho 

zaměstnavatele. Voni si na tom léčej prostě svý mindráky nebo nedaj peníze, nezaplatěj a 

tak. 

Rll - 53letý muž, 4 měsíce bez domova 

Chvilkama jsem doma, chvilkama ne. Už asi osm let. Podle toho, jestli tam je práce a jak 

vycházím s příbuznejma, že. Teď jsem nechal vlastně barák děckám, tak jim nechci lézt do 

života, tak jsem se vydal na cesty zase. Jsem mladej kluk... 

Tito bezdomovci balancují na rozhraní mezi dvěma následujícími skupinami. Jednu 

tvoří lidé, kteří rezignovali a smířili se s vlastní životní tragédií. Jejím charakteristickým 

znakem je setrvávání v dlouhodobě se neměnícím stavu. V další skupině jsou krátkodobí 

bezdomovci, kteří přijdou o svůj domov pouze dočasně, protože jsou schopni mobilizovat své 

síly, a jejich sociální schopnosti a dovednosti jsou na dobré a dostatečné úrovni, takže se 

z ulice dostanou dříve, než je stačí úplně „pohltit". 
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R7 - 50letá žena, 2 městce bez domova 

Takže samozřejmě po tý úlevě nebo... já už jsem si našla zaměstnání hned za 14 dní, že jo, 

a už jsem si začla plánovat, ale těch prvních 14 dní v práci člověk nebere peníze, takže je 

ještě furt bez peněz, že jo, je úplné na dně, je závislej tak ňúk, kde co sežene a podobně, 

takže tam ještě Jurt v podstatě se jedná o klasický bezdomovectví. Až po těch 14 dnech, kdy 

člověk dostane zálohu, už se zase dostáváš do tý civilizace šílený, jo a už musíš přemejslet 

zase, co dál, jo. A tak jsem začla přemejšle t a řekla jsem si - no jo, já nemůžu zůstat furt 

na ulici, že jo, to je blbost. Musím prostě zase znova zpátky... no a tak jsem začla řešit 

bydlení, že jo. Když jsem skončila na ulici, první noc jsem spala na squatu, pak ze squatu 

mě teda jasně kluci vyhodili slušně, protože řekli, že tam nepatřím, tak mně dali dvacku a 

šoupli mě na loď, tak jsem tam byla tři neděle na lodi asi, no a potom jsem se přešplhala 

do Pernerky, do baráku, že jo, do ubytovny a tam minim bejt ty tři týdny a pak od prvního 

na byt, no. Takže do prvního jsem bezdomovec a od prvního bydlim v ateliéru. 

R20 - 46letý muž, 2 měsíce bez domova 

Já mám sestru v cizině a taje jako dobře vdaná, a když jsem jí to řek, tak skoro mi i zadní 

vrátka zavřela. Já už rodiče nemám, jenom sestru a ta říkala, abych něco dělal s tim a 

teďkon jdu za dva týdny к soudu jako kvůli řidičáku, jestli mi ho vrátí nebo ne. No, a hned 

budu jezdit. Jestli mi ho vrátěj, tak hned mám práci na kamionu. Sice nemám ještě 

ubytování, ale mám firmu, která mi zabezpečí ňáký finance, zatim bych spal v kamioně, to 

je lepší než v ložnici, supr spaní. Lednička tam je, mimo pračky a sprchy tam je všecko, 

televize, takže tam je všecko. Deset let jsem jezdil předtím, tak to vim. A pak střechu nad 

hlavou, nevim, jestli něco seženu. Vono to je takový složitější - sestra má na Slovensku byt 

- garsonku a vona říkala, že to prodá a koupí mi buďto na Moravě, anebo v Litvínově -

tam jsou levný byty - garsonku, abych měl fakt svoje něco. Ale to až v létě, tak zatim bych 

si sehnal ubytovnu, když bych jezdil, no nemusil bych, když budu spát v kamionu, ale jako 

sám. Já jsem nejradši sám na ubytovně. Přítelkyně a klid. 

R18 - 23letý muž, 2 měsíce bez domova 

Občanka je na cestě, mám tři pracovní nabídky. Takhle - rada pro všechny: nejlepší 

způsob jak si hledat práci je vystavit si životopis na internetu. Ne hledat, posílat, protože 

takhle člověk zbytečně neztrácí čas - ozve se mu jenom ten zaměstnavatel, který má 

opravdu zájem. Mám domluvené tři pohovory, do pátku mám dát vědět, kdy bych moh jít 

na pohovor, kdy bych měl čas, a jelikož budu mít už tenhle týden občanku, tak si můžu 

domluvit ten pohovor a jít. 
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RI 9 - 18letý muž, 6 měsíců bez domova 

Jakmile se dostanu к občanskýmit průkazů, tak se stavim do banky, aby mi vydali PIN kód, 

protože jsem ho zapomněl, a dostanu se na kartu, kde mám peníze. A pak bydlení a pak 

plánujeme s bráchou [kamarád, se kterým se oslovují brácho] jet do Amstru. 

Téměř všichni autoři související literatury uvádějí i určité procento „dobrovolných" 

bezdomovců, tedy těch, kdo si pobyt na ulici vybrali jako životní styl. Menšina bezdomovců 

opravdu vypovídá, že jsou na ulici dobrovolně."' otázkou však zůstává, jak často jsou tato 

tvrzení spíše výsledkem činnosti psychologických obranných mechanismů, kdy člověk -

nevěda již kudy kam - sám sebe přesvědčí, že pád na společenské dno je vlastně jeho volba. 

R3 - 34letý muž, 15 let bez domova 

Být bezdomovec pro mě neznamená nic. Já jsem na tom byl vždycky dobře a zatím mi to 

furt vychází. Všecko, co potřebuju nebo takhle, mám. Neříkám, že by se mi dařilo špatně. 

Peníze jsem jakž takž vždycky nějaký vydělal a když budu mít nějakou dobrou robotu a 

bude to dobře vycházet, tak budu šťastnej. 

Rll - 53letý muž, 8 let střídavě bez domova a doma 

Bejt bezdomovec pro mě neznamená nic zvláštního, no, prostě žiju. Dokud žiju, je fajn. 

Jsem tulák, nikde dlouho nevydržím. Když najdu práci, tak maximálně na rok, dva, a pak 

musim zase dál. 

R15 - 57letý muž, 11 let bez domova 

Pro mě jako akorát s tim, že musim využívat určitý neziskový organizace, to je jako třebas 

Armáda spásy, Naděje, pak teď pomalu jako dva roky už je v provozu Hermes, tyhlecty 

organizace. No já teď protože už votevřeli Hermes, tak j á jsem vlastně klientem Hermesu. 

Já jsem stejně to, já akorát že přespávám na tom na Hermesu, jinak pro mě to je... žiju 

normálním životem. 

R5 - 42letý muž, 3 měsíce bez domova 

Já nejsem bez domova, já mám svůj domov a pohybuju se dobrovolně mezi bezdomovci. 

Mohl bych kdykoli sednout do autobusu a jet domu - těch pár korun si vydělat na cestu -

myslim - neni problém, ale nechci. Já teda svůj domov mám a kdykoliv se tam mohu vrátit 

...já jsem přišel do Cech vydělat peníze. Bohužel se tu pohybuju už čtvrtý rok a nemohu 

se dostat к penězům, které jsem si poctivě vydělal. Takže tím pádem byl jsem - jako že dá 

Ze šetření Pavla Pěnkavy (2007) vyplývá, že ze 100 informantů bez domova odpověděl pouze jeden, že se stal 
bezdomovcem dobrovolným rozhodnutím. Většina dotazovaných uvedla příčinu v narušených mezilidských 
vztazích v rodině. 
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se říct - ne, že okradený, ale prosté nevyplatili mě za práci, kterou jsem vykonal. Přišel 

jsem sem vydělat peníze a bohužel bez peněz se domů nechci vrátit. To je asi ten důvod, 

proč jsem doteď tady ...jsem - dejme tomu - teďka na ulici. 

Bezdomovec je chlap bez klíčů, odvětil mi bezdomovecký básník, bývalý učitel 

dějepisu na střední škole, na otázku, zdali by měl zájem udělat se mou rozhovor o domově a 

bezdomovectví. Ten večer na lavičce v parčíku u krabice vína na rozhovor nedošlo. Měli jsme 

si říct příliš mnoho jiného. To jsme se viděli poprvé a naposled. Zanedlouho po našem setkání 

upadl do alkoholového šílenství, které po třech měsících ukončil skokem z mostu. Z mostu, 

pod kterým bydlel. V dobách největší slávy tohoto příbytku se tam sedělo na pohovce, 

koukalo na televizi, přičemž na sporáku se vařila svíčková. Pokaždé, když městská policie (se 

státní byli zadobře) dala tento příbytek, kde bydleli průměrně tři lidé, vyklidit, stačili chlapi 

odpoledne - než kontejner odjel - většinu věcí přestěhovat zpátky pod most. 

Před několika dny jsem shodou okolnosti potkala jednoho herce divadla, se kterým 

jsme se dlouhou dobu neviděli. První, co učinil poté, co jsme se pozdravili, bylo, že sáhl do 

kapsy, vytáhl klíče a významně jimi zacinkal. Nic jiného už nebylo potřeba dodat. 

Možná jsou bezdomovci prostě lidé hledající klíč к životu a štěstí. Vždyť kdo má 

klíče, má moc. Moc rozhodovat o sobě a o svém životě. Pamatuji si, že jsme dali našim 

hercům ještě v dřevních dobách divadla za úkol zahrát etudy na téma příchodu domů. Ať se 

potom za dveřmi domova dělo cokoli, všechna vyjádření začínala stejně - lovením klíčů 

v kapse a následným odemykáním. 

R4 - 41 letá žena, 6 let bez domova 

Myslim si, že bydlení je sen každýho bezdomovce. Každej ten bezdomovec by měl určitě 

radost z toho, kdyby se mu podařilo vyhrát někde - já nevim - třeba pět set tisíc, aby si 

moh aspoň koupit třeba blbej pozemek a dát si na něj buňku a mít prostě pocit, vědomí, že 

mám něco svýho a že když odemknu klíčem, vracím se domu. 

Beňová (2008) uvádí zamyšlení nad otázkou Kdo je bezdomovec od bratra Filipa17, 

který hovoří o bezdomovectví především jako o ztrátě vztahů, o situaci, kdy zde není nikdo, 

komu se lze vypovídat, s kým lze být, koho lze mít rád. 

17 Bratr Filip Andrej Čierny je členem františkánského řádu a studentem teologie TF TU. Již čtvrtý rok vstupuje 
s bezdomovci v dialog nikoli skrze poskytování služeb, ale nabídkou rovnocenného mezilidského vztahu. 
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R8 - 46!etý muž, 4 roky bez domova 

Nemám elektriku, nemám si čím posvítit, nemám se ke komu přitulit, aby mě měl aspoň 

trošku rád, abych cítil aspoň trošku to živočišné teplo. Abych věděl, že vůbec vo mě vůbec 

ještě někdo aspoň trošku stojí, jinak nemá pro mě život vůbec žádný význam. 

R14 - SOletý muž, 19 let bez domova 

Nemám kam večer přijít, s kym se pobavit, prostě pobavím se jenom na tý ulici 

s kamarádama. Pak někam zalezu dycky, vyspím se, no a ráno zase jdu prodávat [Nový 

prostor], tak se to točí. Samozřejmě, že když seženu ňákou práci, ňákou brigádu, tak že je 

ubytovna. No jo, ale to je dycky jenom na chvilku. 

Být bezdomovec znamená žít v situaci extrémního vyloučení, nikoli na okraji 

většinové společnosti, ale až za ním. Neznamená jen vyloučení ze širšího společenství, ale 

většinou i ztrátu osobních vztahů v rámci rodiny, přátelství a partnerství. Většina bezdomovců 

má mimo svou současnou komunitu jen minimální vztahy. Někteří se se svými blízkými 

nepohodli a z tohoto důvodu se s nimi rozešli, jiní se s nimi nestýkají ze studu. Nechtějí, aby 

je nejbližší viděli v jejich situaci, aby jim pomáhali. To ostatně potvrzuje i výzkum Le 

Rouzicové (2000), která prováděla rozhovory s pražskými bezdomovci a zjistila, že častým 

důvodem, proč se lidé bez domova rozcházejí se starými přáteli, je právě to, že jim nechtějí 

prozradit, v jak tragické situaci se ocitli. Cítí se trapně a méněcenně. Setkání se starými přáteli 

a rodinou jsou bolestivá, protože znamenají i setkání s vlastní - úspěšnější - minulostí. 

Navazování trvalejších a hlubších vztahů v prostoru ulice se mnozí bezdomovci vyhýbají. Po 

opakovaných špatných zkušenostech se raději spoléhají sami na sebe. Vztahy zde jsou často 

náhodné a účelově zaměřené a lidi v nich spojuje jen stejný osud, místo a čas. 

Přesto i na ulici lze nalézt oporu a lásku. Takové vztahy mohou mít v daný moment cenu 

života a dávat mu smysl. 

R1 - 34letý muž, 15 let bez domova 

Ocitnout se na ulici je změna stylu života. Není to vo tom, že Ti budou lítat pečení holubí 

do huby. Je to tvrdší život, všechno si musíš vyběhat a zařídit sama. Prostě - co si 

neuděláš, nemáš. 

R17 - 45/etý muž, 3 roky bez domova 

Tady jsem jakoby svým způsobem stále vetřelec, prostě jako cizí, sám na sebe se musim 

spoléhat, bohužel to je moc velký štěstí narazit na takovýho, abych se moh spolehnout, a 

to je tedy málo, víceméně spíš ne, bohužel. 
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R20 - 46letý muž, 2 měsíce bez domova 

Člověk si musí sehnat všechno sám, nikdo mu nepomůže, maximálně teda Naděje nebo 

todleto, shánět práci, po úřadech chodit - to já jsem nikdy nechodil, já jsem to 

nepotřeboval a nejhorší je - člověk je - vypadá jak vágus, to je jedna věc a druhá věc - je 

člověku trapně, když ho někdo vyhodí z tramvaje, to je trapas, to se normálně stydím, jak 

kdybych měl poprvé ženskou nebo co. To je trapný. 

R1 - 34letý muž, 15 let bez domova 

Být bezdomovec je ztráta zázemí a rodiny, je to být odkázaný sám na sebe. 

R21 - SOletý muž, 6 měsíců bez domova 

Pocity jsou všelijaký, že jo, protože člověk... někdy se chce plakat, někdy... jako... je to 

těžký, no. A hlavně jako třeba já - já jsem byl bez rodičů, já jsem neměl celej život nikoho. 

Tak jako když nemáte celej život nikoho a momentálně se nemáte na koho vobrátit nebo 

něco, tak to je úplně tragédie. 

RIO - 23letý muž, 4 měsíce bez domova 

Já jsem potkal tady Z., zjistili jsme, že jsme oba vylezli ze stejný tramvaje a čekáme na 

konečný až pojede zase na druhou konečnou, jo. To je vždycky hodina spánku a půl 

hodina mrznutí a pak tim, že von mě požádal o cigaretu, tak jsme se skamarádili, no a je 

to vlastně lepší, že jste ve dvou. Když jste dva, tak to je úplně špička, protože člověk... 

aspoň na sebe dáváte pozor, jo. 

R18 - 23letý muž, 2 měsíce bez domova 

Moje psychika, že jo, utrpěla hodně, těžko jsem to snášel a nebejt bráchy [kamarád, se 

kterým se oslovují brácho] , tak je ze mě sekaná pod metrem, teď se tomu směju, že, to 

neni prdel, zpoždění a tak. 

Extrémní nejistota bezdomovectví nedovoluje dát životu dlouhodobější perspektivu. 

Časový horizont ulice je několik hodin, v nejlepším případě pár dnů. Vnímání časuje odlišné 

od běžného života, a tak plánovat budoucnost znamená přemýšlet, kde seženu dvacet korun, 

aby bylo dnes kde spát. Nelze se potom divit těm, kteří na řešení své situace rezignují, protože 

jde o cíl tak vzdálený a nedosažitelný, že si ho nelze ani představit, natož pro něj něco aktivně 

učinit. 

R21 - 50letý muž, 6 měsíců bez domova 

Já přežívám momentálně jen tak, že přežívám tamhle na tej lodi za těch dvacet korun na 

noc, i když je někdy problémem pro mě těch dvacet korun sehnat. Ale nejsem línej, ale 
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musim zlítat celou Prahu jenom kvůli lomu, abych těch dvacet korun na tu noc měl, abych 

chodil aspoň mezi lidma jako člověk a ne jako ňákej smradlavej hadrník. 

R8 - 46letý muž, 4 roky bez domova 

To není žití ani přežívání, to je žití ze dne na den. Člověk nikdy neví - udělá si doklady, zas 

ho okradou, zas nemá nic, když si to všechno vyřídí, tak ho zas okradou o to poslední. 

Nejhorší je, že i mezi těma bezdomovcem se najdou grázlové a okradou i toho člověka, 

kterej má úplný nic. 

R5 - 42letý muž, 3 měsíce bez domova 

Život na ulici je prostě živelný. Dneska mám kde spát, zítra nemám kde spát. ... asi v tom 

je problém, v tom je rozdíl - že na ulici člověk neví, co bude zítra, co bude jíst. 

R21 - 50letý muž, 6 měsíců bez domova 

...ale ten domov mi znova zpátky nepríde, ten si musim já někde buďto vybudovat, nebo si 

ho sehnat nebo něco dělat pro to, abych ten domov měl. A ne chodit jenom a skákat 

vokolo kontejnerů anebo běhat z jedný Naděje na Armádu a z Armády na Naději a jenom 

takhle chodit a takhle se stravovat, no to je vo ničom, to neni život, to je přežívání ze dne 

na den. 

RIO - 23letý muž, 4 měsíce bez domova 

Na ulici je to každopádně těžký. Člověk se musí každou chvíli někde hodně bránit, protože 

tím, že je většinu času pořád na nohou, vzhůru, tak zažije strašně moc věcí, potká strašně 

moc lidí, různejch situací. 

R2 - 3 7letá žena, 12 let bez domova 

Domov mi hodně schází. Člověk by měl v tom bytě nebo baráku aspoň soukromí. Na ulici 

ho nemáš, tam tě vždycky někdo napadne, vykope tě. I kdyby byl ňákej sebemenší koutek, 

tak si tě tam lidi najdou. 

Život na ulici ohrožuje nej základnější potřeby18 člověka, a proto je vysoce stresující a. 

přináší velké napětí. Trvalé vystavení nepřízni počasí, nedostatek spánku, nekvalitní strava, 

přecházení onemocnění a špatná hygiena jsou jen některé faktory, které nadměrně zatěžují 

organismus a tak negativně ovlivňují zdravotní stav bezdomovců. Ještě více než fyzické 

zdraví, však trpí psychika člověka.19 „Bezdomovci mají nízké sebehodnocení, při posuzování 

18 Jak uvádí Říčan (2007). jsou to biologické potřeby, jejichž uspokojení je nezbytné к zachování biologické 
existence, např. j ídlo a pití, teplo, odpočinek, sexuální vyžití. 
" Z výsledků výzkumů o psychickém zdraví bezdomovců v angloamerických a německy mluvících zemích 
vyplývá zvýšená prevalence psychických onemocnění (Abdul-Hamid, Cooney, 1996; Fichter, Greifenhagen, 
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vlastního života převažuje negativní bilance." (Vágnerová, 2004). V bezdomovectví ztrácí 

člověk nejen určitou životní (materiální) úroveň, výrazným momentem je zejména redukce 

pestrosti společenských rolí (partnera, pracujícího, rodiče atp.) na degradující roli outsidera, 

člověka, který se společenského života účastní v podstatě jen jako příjemce a nemůže dávat. 

Ztráta domova je ztrátou místa ve známém sociálním prostředí. Chaosem a nejistotou ulice se 

dá jen proplouvat, a tak jednou z mála možností, kde zakotvit, je stát se uživatelem služeb 

azylové lodi Hermes. 

R2 - 37letá žena, 12 lei bez (lomová 

Já mám teď pobyt most, prostě jsem pod mostem. Celý moje rodný město ví, kde teď jsem, 

co jsem zač. 

R8 - 46letý muž, 4 roky bez domova 

Být bezdomovec? To je utrpení největšího rázu. V životě jsem si nemyslel, že dopadnu ve 

svým věku takhle. Ubíjí mě to na ulici, nejsem zvyklej na tenhle život ... Nechci, nechci a 

udělám všechno ... abych prostě žil jako člověk a ne jako dobytek. Mě to těžce, ale těžce 

ubíjí a bere mi to hlavně životní energy. 

R20 - 46letý muž, 2 měsíce bez domova 

Já jsem se smál, když jsem jezdil s kamionem a viděl jsem je [bezdomovce] tady na 

ulicích, tak jsem se tomu smál a teď jsem dopad jako voni. To nikomu nepřeju. Je to krutý, 

já jsem teda jako dost drsnej, ale todleto mě padlo dolu dost psychicky. Každej po vás 

kouká, a to nejsem tak hrozně voblečenej ani. Jsou takoví - já to řeknu takhle - vágusové, 

který se nemejou, tak ty jsou úplně na spodku. Já se musim každej druhej den koupat, 

jinak nemužu a některejm to nevadí. 

R18 - 23letý muž, 2 měsíce bez domova 

To nejhorší, co muže bejt. Protože - u každýho to je jinak - když člověk spadne z ňáký 

životní úrovně na to úplně to nejnižší a nejhorší, co může bejt, tak utrpí psychika. 

R17- 45letý muž, 3 roky bez domova 

Někdy ponižující, řeknu upřímně. Někdy prostě si myslím, že s náma některý prostě tydlety 

řekněme pracovníci, nemyslím jako sociální, ale pracovníci magistrátu s námi jednají jak 

s poslední onucí, s odpuštěním. Prostě jak nejhorší póvl. Bohužel je to smutný, ale je to 

tak. 

1996: Dilling, Driessen, 1997; Commander, Odeli, 2000). V ČR byl v komunitě bezdomovců také zjištěn vyšší 
výskyt psychických onemocnění (Dragomirecká, Kubišová, Anděl, 2004). 

28 



R4 - 41letá žena, 6 let bez domova 

Být bezdomovec, to je širokej pojem slovci, ale hlavně to znamená každodenní chůze, 

každodenní únava, každodenní shánění obživy, každodenní shánění ňáký brigády, ňákejch 

peněz, každodenní shánění noclehu, a je to docela vyčerpávající, je to dost únavný 

takhle to je prostě o ničem. Takhle to je - jak bych to řekla - ne zbůhdarmci promarněnej 

čas, to se nedá říct, ale je to hlavně vo tý únavě, vo těch stresech, vlastně je to prostě 

záhul na psychiku i na fyzickou zdatnost, že jo. Vlastně tam jde hlavně zdraví doprčic -

nohy, zrak, sluch, všechno, páteř hlavně, protože denně nosíš bágl, svoje 3+1 takzvaně. 

Vcelku je to hodně náročný, nepřeju to nikomu. 

R2 - 37letá žena, 12 let bez domova 

Bez domova - to jsou hrozný případy. Nemít se kde koupat, kde si něco uklohnit, nic, pak 

už člověk dostává takovou tu chuť jenom chlastat, jenom hulit, jenom si píchat drogy, to se 

nedá říct. Nakonec skončit v protialkoholní léčebně. 

R22 - 36letý muž, 19 let bez domova 

Je to katastrofa. Už mě to jako nebaví, ale zatim to musim vydržet. Žiju tak, jak se dá. Ze 

začátku jsem žebral, teď prodávám Novej prostor. 

R12 - 33letý muž, s přestávkami 15 let bez domova 

Bejt bezdomovec je něco hroznýho, to si neumíš představit. To si neumíš ani představit, co 

to je, když si řikáš - kurva, kde se ráno probudím nebo - ještě lépe, co je ještě horší - kam 

pudu spát. 

R19 - 18letý muž, 6 měsíců bez domova 

Nic příjemnýho. To, co mě nebaví - čas ubývá pomalu, v podstatě není co dělat. To, co se 

dá dělat ze začátku, to už nejde, protože už - dělat to stejný prostě omrzí. Teď už nemám 

takový problém, ale ze začátku prostě s jídlem a to spaní a tak. 

3.5 Vztah většinové společnosti к bezdomovcům 

Obraz lidí bez domova, který nám zprostředkovávají média nebo i všední zkušenost, je 

většinou zjednodušený na figuru zapáchajícího, zarostlého muže, v létě okupujícího s lahví 

lavičku v parku, v zimě pak sedadlo v dopravním prostředku. Většinou jsou vnímáni jako ti, 

s nimiž máme málo společného a kteří si za svou situaci mohou sami. Ve zprávách a 

novinových článcích se o bezdomovcích dozvídáme většinou jako o životních ztroskotancích, 

pachatelích nebo obětech trestných činů. Jejich životní osudy jsou tedy spolehlivou zárukou 
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senzace. Bezdomovců, kteří jsou čisté oblečení, umytí a střízliví, si ani nevšimneme. 

Nenapadne nás, že ten sympatický pán, který právě pomohl mladé ženě s kočárkem, neví, 

kam půjde večer spát. 

Bezdomovci vnímaní jako reprezentanti totálního životního selhání v nás vyvolávají 

až hrozivé představy. Možná i o tom, že bezdomovectví může jednou postihnout kohokoliv 

z nás. Že skončit na ulici je velmi jednoduché a že se o to člověk ani nemusí příliš přičinit. 

Ocitnout se v extrémní, zátěžové situaci, s níž si člověk nedokáže poradit, není nic 

výjimečného: z vlastního okolí známe všichni případy, kdy přijde někdo o peníze, o práci, o 

byt, a ne vždy takovou situaci dokáže rychle a účinně vyřešit. 

R22 - 36letý muž, 19 let bez domova 

Jel jsem do Němec, abych zjistil, jak se tam maj bezdomovci. To se nedá vůbec srovnat. 

Hodíš občanku do schránky a v poledne ti daj deset euro. Za jedno euro se na charitě 

najíš jak v hotelu, můžeš si koupit cigarety a ještě ti zbyde, prostě super. Tam když tě 

najde policajt v zimě spát venku, tak tě pošle spát do metra, do tepla. To tady - klidně si 

zmrzni, klidně si chcípni. Tady je to všechno jiný - lidi se chovaj к bezdomovcům příšerně. 

Postoje veřejnosti к bezdomovcům jsou charakteristické kombinací odporu a soucitu, 

přičemž prvně jmenovaný postoj výrazně převažuje. V anketě občanského sdružení Naděje 

(Hradecký, Hradecká, 1996), ve které nebyla žádná nabídka odpovědí, a definice tedy 

pocházely od samotných informantů, se po otázce Kdo jsou podle vašeho mínění bezdomovci? 

nejčastěji dozvídáme, že jsou to opilci, flákači, zloději, kriminální živly (28 %), ti, kdo spí na 

nádraží (27 %), a propuštění vězni (19 %). Další odpovědi byly: ubožáci, chudáci, postižení 

(9 %) a Rumuni, Jugoslávci, Cikáni, uprchlíci (8 %). Jak vidíme, část veřejnosti je schopná 

objektivní důvody, kvůli kterým se lidé ocitají bez střechy nad hlavou, reflektovat. Na otázku 

Jak se podle vašeho mínění člověk může stát bezdomovcem? uváděli informanti zdaleka 

nejčastěji odpověď Nechce se mu pracovat. Zvláště z této odpovědi jasně vyplývá, jak 

zjednodušené a zkreslené představy má veřejnost o lidech bez domova. 

Horáková (1995) pracovala s výzkumem veřejného mínění, podle kterého vyvolávají 

lidé bez domova především nedůvěru (44 % dotazovaných), méně soucit (21 %), ve značné 

míře strach (18 %) nebo lhostejnost (12 %). U tří čtvrtin informantů je jejich reakce na 

bezdomovce spojená s negativní emocí. 

O dvanáct let později, v roce 2007, zůstává postoj české veřejnosti к lidem bez 

domova stejně nemilosrdný a svázaný stereotypy. Magistrát hlavního města Prahy, jemuž 
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stále chybí ucelená koncepce J a k k bezdomovectví přistupovat a jak ho řešit, zadal na podzim 

roku 2008 výzkum veřejného mínění ohledně sociálně slabých skupin.20 Podle tohoto 

výzkumu nemají Pražané sociálně slabé spoluobčany rádi, ze všeho nejvíc bezdomovce, kteří 

žijí na ulici. Celých 85 % dotázaných dále odpovědělo, že by si lidé bez domova určitě nebo 

spíše měli ze své situace pomoci sami. Tento postoj je cynický, ale je zároveň celkem 

pochopitelný - vycházíme-li z podobně mylného předpokladu, že bezdomovec je člověk, který 

se do obtížné životní situace dostal jen vlastní vinou. 

3.6 Vymezení pojmu bezdomovectví a jeho příčiny 

Bezdomovectví je u nás fenoménem relativně mladým, který se objevil po roce 1989. 

Bezdomovci existovali vždy,21 ale za totalitního režimu každý člověk musel - ač formálně -

někde pracovat a někam patřit, takže až uvolnění represí po roce 1989 způsobilo zviditelnění 

bezdomovectví. Kromě zániku pracovní povinnosti a trestní postižitelnosti za příživnictví22 

uvádí Pěnkava (2002) i další faktory, které k tomu přispěly: 

• rozsáhlá amnestie prezidenta republiky v roce 1990; 

• rozpad velkých státních podniků a rušení jejich ubytoven; 

• přijetí Listiny základních práv a svobod do českého právního řádu; 

• velké požadavky na samostatnost a výkonnost jedince v nových sociálně-

ekonomických podmínkách. 

Bezdomovectví se dotýká všech stránek existence člověka, dá se na něj proto nahlížet 

z mnoha pohledů. Z tohoto důvodu je již samotné vytvoření obecně platných definic velice 

obtížné. Jde o komplexní jev, který představuje krajní formu sociálního vyloučení a na jeho 

vzniku se spolupodílí řada faktorů. Mezi ty objektivní patří především absence sociálního 

20 První verze materiálu „Akční plán problematiky bezdomovectví pro rok 2008 a následující období", kterou 
vypracoval Magistrát hlavního města Prahy, je represivní a populistická. Vychází mimo jiné právě z tohoto 
výzkumu, tedy z emotivních odpovědí náhodně vybraných, neinformovaných občanů; odpovědi se staly 
východiskem při plánování dlouhodobé strategie, jak s bezdomovectvím (doslova) zatočit. Vox populi žádá, aby 
si lidé bez domova pomohli sami, a tak i magistrát jim bude poskytovat jen minimální sociální služby. Místo 
pomoci bezdomovcům chce Magistrát ochránit občany před negativním dopadem bezdomovectví. Podrobný 
kritický rozbor a posouzení Akčního plánu 2008 v konfrontaci s přístupem v okolních zemích a s objektivními 
fakty provedl týž rok Ilja Hradecký v materiálu „Malá analýza Akčního plánu řešení problematiky 
bezdomovectví pro rok 2008 a následující období". 
21 Srov. například základní přehledovou historickou práci Pavla Himla, Zrození vagabunda. Neusedli lidé v 
Čechách 17. a 18. století (Him 1, 2007), která přináší pohled na tuláky, žebráky, bezdomovce a jiné okrajové 
skupiny v tehdejší společnosti. Právě raně novověké období 16.-18. století charakterizuje autor jako dobu 
formování centrálně-byrokratických státních mechanismů, které hrají klíčovou roli v prosazení jednotného 
represivně-pečovatelského přístupu к těmto osobám. Tento přístup se dodnes v mnohém bohužel nezměnil. 
22 Viz zákon č. 53/1963 Sb , j ímž se mění § 203 trestního zákona č. 140/1961 Sb. Jmenovaný paragraf v druhém 
odstavci stanovil, že „kdo se soustavné vyhýbá poctivé práci a dává se někým vydržovat nebo si prostředky к 
obživě opatřuje jiným nekalým způsobem, bude potrestán odnětím svobody až na tři léta." 
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bydlení, nedostatečná kapacita bydlení azylového, sociální politika málo orientovaná na 

prevenci, politika zaměstnanosti a v neposlední řadě postoj většinové společnosti к takovým 

skupinám obyvatel, jejichž styl života vybočuje z obecného trendu. К subjektivním faktorům 

pak Vacínová (2006) řadí „materiální, vztahové a osobní podmínky jednotlivců a rodin". Jde 

tedy o faktory, které spoluvytvářejí celkovou sociální situaci jednotlivého člověka, 

podmíněnou zejména úrovní jeho vlastní schopnosti sociální adaptace (Schwarzová, 2005). 

Objektivní a subjektivní příčiny se v jednotlivých případech kombinují v různých poměrech. 

O subjektivních faktorech můžeme dále uvažovat v rovině bezprostředních příčin, 

které vedly к bezdomovectví: ztráta bydlení, zaměstnání atd. Bezdomovci problém s jejich 

uvědoměním si a pojmenováním nemají. Samotné tyto příčiny ke ztrátě domova však vést 

nemusejí, a proto je potřeba věnovat se také osobnostně-sociální rovině lidí bezdomovectvím 

postižených. Pokud by totiž někdo z nás - šťastnějších a bydlících - přišel o svůj domov nebo 

práci, na ulici by zřejmě neskončil. Máme totiž rodinu, příbuzenský okruh, přátele, snadno se 

orientujeme ve společnosti, víme, kam se obrátit s žádostí o pomoc, jsme více či méně zdraví 

a schopni práce, nemáme problémy s komunikací. Výše uvedené faktory jsou tedy specifické 

znevýhodňující rysy, které v důsledku způsobují selhání adaptačních mechanismů v zátěžové 

situaci. Neschopnost zabránit sociálnímu pádu je podmíněna kumulací většího počtu 

znevýhodnění, mezi něž Vágnerová (2004) zařazuje čtyři následujících okolností: Dysfunkční 

původní rodina, odlišné sociální zkušenosti, omezené kompetence, absence jakéhokoli 

sociálního zázemí. 

• Dysfunkční původní rodina 

RIO - 23letý muž, 4 měsíce bez domova 

Co znamená bejt bez domova, to já nevim. Já jsem ten domov dlouho nebral, jako že by 

byl ňákej muj domov, protože mě to tam nikdy moc nebavilo, ňák to tam neklapalo, asi 

podle mejch představ. Už jako předtím než jsem asi tři čtvrtě roku tady v Praze, jsem 

bydlel 2 roky и babičky, protože jsem musel tam vocaďjako ventilovat se. 

R13 - 49letý muž, domov nikdy nepoznal 

Já vlastně pořádnej domov neměl ani vod mala, takže bez domova jsem pomalu celej 

život, jo, záviselo by, co se dá považovat za to bez domova ... No, já vlastně vod svejch 

osmi let se starám sám od sebe. Jako domov jsem do svejch - já nevim - pětadvaceti, 

třiceti, měl v uvozovkách, pokud se dá (za domov) považovat to, že člověk se někde vyspí a 

stejnak celej den je po ulicích a deset let posledních se dá říct, že jsem skoro vůbec jako 
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úplně na ulici, jo, takže to je и mě širokej pojem tohlento, nikdy jsem neměl pořádnej 

domov. 

• Odlišné sociální zkušenosti 

Mezi odlišné sociální zkušenosti se řadí zkušenost s ústavní výchovou nebo léčbou, 

pobyt ve výkonu trestu. Nelze zapomenout ani na tzv. syndrom ústavní závislosti23. 

• Omezené kompetence 

К omezeným kompetencím se řadí tzv. sociální kompetence, dále zkušenosti, 

dovednosti a společenská orientace, které se dotyčný jedinec neměl možnost naučit nebo je 

nabýt jiným způsobem. 

• Absence jakéhokoli sociálního zázemí 

Domácí i zahraniční výzkumy shodně označují za nejčastější bezprostřední příčinu 

bezdomovectví partnerské problémy a ztrátu bydlení či zaměstnání, nebo obojího současně.24 

Častý scénář, který potom následuje, je přesun do velkoměsta, v našem případě do Prahy, od 

které si dotyční slibují nalezení nové pracovní příležitosti a nový život. Po první noci na 

Hlavním nádraží jsou okradeni o peníze i doklady, a než se stačí zorientovat v možnostech 

pomoci, jsou již „pohlceni" bezdomoveckou komunitou, která jediná zajistí aspoň přijetí 

v jejich neutěšené situaci. Čím déle potom člověk s řešením své nepříznivé situace otálí, tím 

výrazněji se zmenšují možnosti její nápravy. Mezi další časté příčiny bezdomovectví patří 

ukončení pobytu v zařízení typu dětského domova, léčebny, věznice, a dále duševní 

onemocnění včetně závislostí. Také tyto příčiny se často vzájemně kombinují. 

Tomu, jaké bezprostřední příčiny uvádějí moji informanti, jsou věnovány následující 

stránky. 

o Neshody a neuspokojivé vztahy v rodině 

R12 - 33letý muž, s přestávkami 15 let bez domova 

O domov jsem přišel kvůli neshodám s otcem. Bez toho, abych mu jakkoliv ublížil, jednoho 

krásnýho dne mi řek - víš co, seber si svý saky раку a vypadni. Hotovo. Nezmoh jsem s tim 

nic, protože respektujи, co je to matka a co je to otec. I když mi ukřivdil. Dobrá, neříkám, 

: ' Podle Musila (2000) jsou za osoby se syndromem ústavní závislosti považováni lidé, jej ichž životní situace j e 
ovlivněna dlouhodobým pobytem v ústavních zařízeních různého typu (např. dětské domovy, útulky pro matky s 
dětmi, výchovná zařízení, léčebny aj.). 
24 Pěnkava, 2007; Hradecký, 2005; Daly, 1993; Janata, Kotýnková, 2002; Vacínová. 2006. 
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že jsem byl svatej, že jsem nie neproved, ale za věci, ve kterejch mě obvinil, co jsem měl 

udělat... tak to se splet. 

R19 - 18letý muž, 6 měsíců bez domova 

Rodiče mě vyhodili z baráku. 

R18 - 23letý muž, 2 měsíce bez domova 

Rodiče - vlastně celá rodina - jsou jehovisti a tam to funguje tak, že pokud je v rodině 

nejstcirší dítě a jsou tam mladší sourozenci a to nejstarší dítě se rozhodne, že jehovistou 

nebude, musí pryč, z toho důvodu, aby nekazilo ty mladší sourozence. Takže tím pádem, že 

já jsem u nich nechtěl bejt, musel jsem odejít, takže tím pádem mám úplně zákaz к rodině 

a tak dál. Odjel jsem do Prahy, tady mě vokradli, protože jsem byl vopilej, usnul jsem. 

Ukradli mi tu občanku a díky občance ani práce ani bydlení, prostě bez občanky člověk 

nemůže nic. 

Dřív jsem si prostě nechával - můžu říct - srát na hlavu a ono že jednou ten džbán se 

prostě rozbije a moje trpělivost prostě konec, tak jsem se rozhod, že prostě nebudu to 

tolerovat a tak dál. Nastalo to tím, že mě začalo štvát to, že voni o sobě - každý to ví, kdo 

s nima měl ňáký povídání a to - oni vystupují jako bezúhonní lidi, rodina je úplně tak jak 

má bejt a po té, co se vrátěj z těch jejich schůzek, mší nebo jak to mám nazvat, prostě 

manžel mlátí manželku, děti, řve na ní, nadává, prostě nechovaj se tak, jak vystupujou, což 

je pro mě pokrytectví a tak dál. A jelikož to byl ještě k tomu otčím - protože naši jsou 

rozvedení a tak dál - tam byly i bitky mezi mnou a otčímem... tím to nastalo, no, rozhod 

jsem se, že tam prostě nebudu. 

o Rozvod spojený se ztrátou bydlení 

R20 - 46letý muž, 2 měsíce bez domova 

Rozved jsem se před půl rokem, přišel jsem o všechno. Manželka mi dluží daleko hodně 

peněz, ale to je jedno, to už neřeším. Přišel jsem vo střechu nad hlavou, vo rodinu, vo 

práci a teď budu mít - když to všechno dobře dopadne - zpátky řidičák a půjdu jezdit na 

kamiony. 

R6 - 50/etý muž, 8 let bez domova 

O domov jsem přišel rozvodem a tím, že jsem nechtěl bejvalý manželce dělat problémy. Já 

jsem vlastně původně - když jsem se rozved - bydlel u tý přítelkyně, a když jsem se dostal 

do finančních problémů a vysál všechny finanční rezervy, tak nebylo, kde brát, a jelikož tý 

dotyčný osobě šlo o peníze, tak já jsem byl zbytečnej. 
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R4 - 41 letá žena, 6 let bez domova 

Mě pustili z výkonu trestu, že jo, jako čerstvě rozvedenou. Byt byl psanej - jako dekret - na 

mýho bejvalýho a já jsem takhle utrela nos. 

R 7 - 50letá žena, 2 měsíce bez domova 

...když můj muž zemřel, tak já jsem netušila, že udělal s majitelem bytu špatnou smlouvu, 

takže tam se jednalo akorát o čas, kdy mě vyhodí, kdy ten byt bude potřebovat. 

R16 - 46letá žena, s přestávkami 3 roky bez domova 

O domov jsem přišla rozvodem. Vždycky to vodnese ženská, když má - prostě se přivdá do 

baráku a pak už nemá nic. 

R3 - 52!etý muž, 13 let bez domova 

V roce 94 jsem odešel od ženy, pak zkrachovala hospoda, co jsem měl, a pak jsem si 

odseděl tři roky. Dal jsem jednomu facku a on mi výpad z vokna. Pili jsme a pohádali se. 

o Ztráta bydlení 

R2 - 3 7letá žena, 12 let bez domova 

Přišla jsem o všechno, i o děti. Bylo v tom stěhování, majitel, kterej koupil celej statek. Mě 

šoupli do takovýho krcálku, že tam se bydlet nedalo a pak jsme musela pryč, protože jsem 

utíkala před sociálkou s dětmi, ale stejně jsem o ně přišla, i o byt. Ten mi nejdřív vykradli 

a pak jsem o něj přišla. Bydlela jsem ve starým pivovaře, ten se měl bourat. Hajzlik na 

chodbě, koupelna žádná, nic - kdo by tam žil s dítětem - topení žádný. Musela jsem pryč. 

R22 - 361etý muž, 19 let bez domova 

Já jsem přišel i s maminkou o domov. Maminka si musela vzít podnájem a tam já jsem s ní 

nemoh bydlet. Ono to bylo družstevní a voni to ňák rušili to družstvo a nic nám jako 

к náhradě nedali. 

R13 - 49letý muž, nikdy domov nepoznal 

Přišel jsem vo byt, co jsem měl po revoluci, prosoudil jsem osmdesát tisíc za ten byt. Naše 

skvělý úřady mně akorát pomohly k tomu, že mi daly roční smlouvu na byt s tím, že ho do 

roku začnu adaptovat, no. Jenomže, když jsem udělal veškerý přípravný práce, nakoupil 

nábytek, zaved telefon, udělal plány, udělal pasportizaci a já nevim, co všechno. Šel jsem 

za právníkem byťáku, že už nemám peníze, že mi nikdo nepučí a že teda mám jako tu 

adaptaci, že zahájím prostě pozdějc, tak mi řek, že ho to nezajímá, že prostě si mám vzít 
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příručky, dělat to prostě podle příruček. No a z toho vyplynulo vlastně, že uplynul rok a 

jeden den, vystěhovali mi všechno znova, na skládku, nebo já nevím kam. To jsem se do 

dneška nedozvěděl a už asi nedozvím, jo. Takže jsem přišel úplně o všechno a jako 

výsledek celé téhle transakce, byla firma, která jim to vyklízela, najala ukrajinské dělníky 

a ti se tam zmocnili mýho rodnýho listu. Na podkladě rodnýho listu se Ukrajinec přihlásil 

k trvalýmu pobytu mimo P., voženil se, protože mu vystavili občanskej průkaz na moje 

jméno s jeho fotkou. A když po 3 letech jsme zjistili, že chodíme dva, tak kriminálka 

samozřejmě tu jednu občanku zlikvidovala a mně zůstalo, že jsem ženatej, při tom jsem na 

radnici nebyl. A dodneška nevím, 5 kym jsem ženatej a jestli to vůbec ještě pokračuje, 

takže až budu měnit občanku, tak se jich budu muset jít zeptat na matriku, jestli vo tom 

stavu něco neví, a jsem hlášenej v K., ale dodneška nevím, kde tam jsem hlášenej. Já jsem 

se tam v životě nehlásil a v životě nevim, kde to tam je. 

R8 - 46letý muž, 4 roky bez domova 

Já jsem přišel o tři byty díky tomu, že jsem byl blbej, a díky kamarádům. 

R21 - SOletý muž, 6 měsíců bez domova 

Tak jako - já jsem nebyl jako přiměj dědic, dědicové byly tety a strejdové, že jo. Když 

babička umřela, která mě vychovala, tak já jsem tam neměl žádný dědický právo. No a 

tam se jednalo o barák a voní ten barák chtěli prodat, tak ho prodali, no a já jsem zůstal 

venku. Zkrátka a jednoduše, protože já jsem tam neměl nárok na nic. Protože já jsem byl 

jako vnuk, já jsem nebyl přiměj dědic. A voní se usnesli, že to prodají, a tak to prodali, no. 

Ze dne na den a bylo to. A já jsem ze dne na den skončil venku. 

o Dobrovolný odchod z domova 

R1 - 34letý muž, 15 let bez domova 

Já se v pubertě rozhod, že se postavím na vlastní nohy a odejdu od rodičů - prvotní podnět 

byl, že mi máma vyšívala tehdejšího přítele z baráku. Tak jsem šel pryč taky. Skončil jsem 

v Praze, kam za mnou maminka jezdila a prosila mě, ať se vrátim. Já ale řek, že ne, že si 

chci něco dokázat. Parta, drogy, prostituce, kriminál, všechno jsem to zažil. 

R15 - 57letý muž, 11 let bez domova 

Já jsem bydlel na severu, kousek od T. Tam, co jsem bydlel, si nastěhovali do rodiny 

Ukrajince a von na mě vyletěl a já jsem - jelikož jsem měl čistej trestní rejstřík, tak jsem 

prostě radši zvednul křídla a vodešel a stal jsem se vlastně bezdomovcem s čistým štítem, 

protože tím pádem jsem měl votevřenou cestu jinam. Protože dneska jsou, dneska jsou už 
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právě organizace, který mcij zároveň i ubytování... Já jsem dost dlouho bydlel, no, jako já 

jsem dokonce byl i ženatej, jo, já jsem vlastně než jsem vlastně se to, tak jsem před tím baj 

vočko dva roky předtím jsem se rozved. 

o Závislost 

R9 - 39letý muž, 1 rok bez domova 

Já jsem přišel o domov kvůli problémům s alkoholem. V první řadě jsem nechodil na 

léčení, potom jsem - díky tomu, že jsem si neplnil povinnosti manžela - tak jsme přišli o 

byt. Nicméně moje žena ještě duchapřítomně... prostě to ňák směnila za garsonku a tam 

jsem už... to jsme se rozvedli samozřejmě a... tam už jsem bej t nemoh. Nicméně ona asi 

trpěla ňákou spoluzávislostí, jak se říká, protože vona mě vždycky brala furt zpátky. Já 

jsem to zneužíval, že jo, aniž by jsem chtěl. Já jsem ji měl rád, ale prostě jsem to zneužíval 

a ona... jednoho dne prostě řekla dost a to bylo před rokem. 

RIO- 23letý muž, 4 měsíce bez domova 

O bydlení jsem přišel tak, že mě propustili z práce, protože já jako mám dlouho problémy 

s alkoholem. To začalo právě, že v rodině taky všichni chlastali, já jsem taky vždycky pil, 

asi jsme ňáká alkoholická rodina. Mistr věděl, že s tím mám problémy, a pak když jsem 

nepřišel jeden den do práce, tak mi říká - hele, já to budu muset to, pokavad mi nebudeš 

docházet na ňáký léčení, jakýkoli. S tím, že já jsem to odmítl - nebo odmítl - já jsem říkal, 

já to musim ňák sám zvládnout. Pak vždycky zatmění a hurá - jsem to zas nezvlád a už to 

bylo. 

o Ztráta zaměstnání 

R14 - SOletý muž, 19 let bez domova 

...po revoluci, když jsem skončil v práci, tak jsem dělal různý brigády, různě jsem spal a 

nespal. No, a pak jsem přešel na jednu práci a tam mi řekli, že jelikož mám nemocnou 

páteř, tak mě nemůžou zaměstnat. Tak jsem byl bez ubytovny, bez střechy nad hlavou a tak 

dále. 

R17- 45letý muž, 3 roky bez domova 

Prakticky bez domova nebo mimo domov jsem tři roky. Mimo domov. Domov mám, bydlím 

v malém městysu, jako svůj baráček mám po rodičích, kterej jsem zdědil. Bohužel 

z finančních důvodu a prakticky kvůli práci tam nežijú. Je problém s prací. Tam v našem 

okolí je problém s prací, více méně jsem šel do Prahy jenom kvůli zaměstnání, víceméně. 
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Jinak z jinýho důvodu není, bych sem nešel. Kdyby tam byla vetší možnost pracovního 

zabezpečení, tak tam budu. Sice je. ale na výdělek je to málo. Když se dostanu do devíti, 

desíti tisíc, to je málo. Když mám zaplatit veškerý poplatky, takže mi nic nezbyde svým 

způsobem. Proto jsem odešel sem do Prahy ... Někdy se prostě vcejtim nebo dostanu se do 

tý role jako ten bezdomovec. Prostě musim čekat do půl osmý večer, než se dá jít na tu loď 

nebo kamkoliv jinam, prostě do tady těch ubytoven azylových, dřív tam nejde... Neříkám, 

že jsem jako úplně bezdomovec, ale chvilkama se tak cítím. 

3.7 Shrnutí první části - Bez domova 

Většina informantů vnímá život na ulici jako hrůzu a utrpení. Cítí se unavení, 

vyčerpaní a ubití. Touží po soukromí domova, který by sdíleli s blízkými lidmi a kde by si 

sami mohli zvolit, co budou dělat, kdy přijdou, kdy si odpočinou, kdy vstanou, jak to tam 

bude vypadat. Existuje teorie, podle které lidé bez domova - nevědomě - odmítají dodržovat 

hygienické návyky proto, aby potom kolem sebe zápachem vytvořili zónu, která je pouze 

jejich, do které nikdo nevstupuje. A opravdu, někdy to funguje, například v tramvaji, kde sedí 

takový člověk zcela sám, v její druhé polovině se pak mačkají ostatní cestující. 

Bezdomovectví přesto nemusí být vždy vnímáno jako konec, ale někdy naopak jako 

začátek. Pro jednu informantku znamenalo stát se bezdomovcem úlevu, která plynula z 

vyřešení nejisté bytové situace. Konečně měla bod, od něhož bylo možné začít někam jasně 

směřovat. Ty staré, nefunkční okolnosti uvolňují prostor pro něco nového. Je třeba jen chytit 

se příležitosti a rychle začít jednat. Ode dna se lze dobře odrazit - nebo tam zůstat a lapat po 

vzduchu. Jinému bezdomovci, muži, poskytla ulice prostor osvobodit se od rodiny, která mu 

nedávala dostatek vztahového a citového zázemí. 

Specifické pocity uvádí skupina lidí, kterou tvoří „čerství", krátkodobí bezdomovci 

(na ulici jsou maximálně 3 měsíce). Ocitnout se na ulici je pro ně šok. Žili s rodinami, 

pracovali, a představit si, že by se mohli stát bezdomovci, je ani nenapadlo. Teď - ač se. 

s bezdomovci neztotožňují a v rozhovorech se vůči nim vymezují - pociťují tíhu tohoto údělu, 

ať z reakcí veřejnosti nebo při jednání s úředníky nebo sociálními pracovníky. Přesto identitu 

bezdomovce nepřijímají a pokoušejí se o řešení své situace všemožnými prostředky. Vyřizují 

si doklady, aktivně si hledají práci, snaží se udržet nebo obnovit kontakty s blízkými osobami. 

Stále ještě existují také takzvaní tuláci, tedy lidé, kteří jsou doma na cestách. Doma 

kdekoliv, kde jsou dobří lidé a práce. Ti vnímají život jako cestu, ve svém svébytném 

vnitřním, naturalistickém pojetí. 
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Někteří bezdomovci vypovídali, že pro ně bezdomovectví neznamená nic zvláštního, 

ale v průběhu rozhovoru uvedli, že mít svůj domov by vlastně nemuselo být tak špatné. 

Život na ulici se může jevit na první pohled - bez závazků a povinností - i zdánlivě 

svobodný. Převážné většině informantů však svobodný nepřipadá. Přespávání na ubytovnách 

je nutí řídit se přesně stanovenými pravidly. Schází jim možnost svobodně se rozhodovat, a to 

i v tak intimních věcech, jako s kým budou spát v místnosti. Pokud chtějí nocleh, musejí přijít 

v přesně stanovený čas a brzy ráno zase odejít. Nemají kam si pozvat návštěvu, nemají „kam 

se schovat". Mohou vlastnit pouze to, co unesou s sebou, co se vejde do jejich batohu na 

zádech, do tašky. Nemálo bezdomovců proto sociálních a charitních služeb nevyužívá. 

Mnozí bezdomovci velmi silně vnímají, že před pádem do úplné bezmoci se mohou 

zachránit pouze tak, že zůstanou aktivní a nezapadnou do zjevného stereotypu bezdomovecké 

komunity. Ukazuje se, že dokud se ještě dokážou postarat sami o sebe a o své základní 

potřeby, nejsou na tom úplně nejhůř a zpravidla najdou chuť a seberou sílu svoji situaci řešit. 

Být aktivní také znamená využívat příležitosti, které s sebou nesou šanci na změnu sociální 

role. 

Pokud se rozhodujeme o tom, co učiníme, samostatně, tedy bez toho, aniž bychom o to 

byli požádáni, bylo nám to doporučeno, nebo dokonce nařízeno, zachovává si naše 

rozhodování a aktivita také svou hrdost a důstojnost, neboť vychází z nás samotných, z naší 

svobodné vůle a má pro nás váhu. Něco jsme svému rozhodnutí obětovali, něco nás stálo, 

museli jsme ho sami promyslet, je naším aktem. Se ztrátou samostatnosti se stáváme pouze 

dobrovolnými či nedobrovolnými vykonavateli cizí vůle a objekty rozhodnutí jiných. 

Stáváme se pasivními. V této situaci se ocitá velká část bezdomovců. Přesto život na ulici 

nemusí být jen prázdnou samotou. Také v čase bezdomovectví „jde život dál". Bezdomovci 

mají přátele a nepřátele, navazují sociální kontakty, dokážou komunikovat, citově prožívat, 

tvořivě pracovat i být duševně aktivní. 

V konfrontaci s výše uvedenými skutečnostmi může být určitou nadějí fakt, že existují" 

lidé, kteří žili na ulici i dlouhou dobu, avšak svůj nový domov našli - přesněji řečeno vytvořili 

si jej. Stálo je to mnoho úsilí, jejich snahu ovlivnily různé příznivé i nepříznivé okolnosti, a 

často bylo jednoduše zapotřebí prostě „mít štěstí" a být připraven. Těmto lidem a tomu, jaký 

význam přikládají událostem své životní cesty z ulice, a jak vůbec tyto události poznat, takové 

lidi nalézt a jejich životní příběhy popsat a charakterizovat, je věnována druhá, následující 

část práce. Ta se zabývá vyprávěním těchto lidí. 
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4 Doma 

V této části práce se zaměřuji na témata a motivy biografického vyprávění informantů, 

které jsou spojeny s ukončením jejich pobytu na ulici a nalezením nového domova. Zkoumám 

je prostřednictvím metody narativní rekonstrukce. Narativní metodu představuji nejprve 

v teoretickém rámci a poté ji používám pro analýzu rozhovorů. V závěru shrnuji poznatky, 

které narativní analýza dat přinesla. Lze tak pomoci vytvořit chybějící teoretický rámec pro 

koncepci práce s bezdomovci, a to jak s těmi, kteří o změnu své situace usilují, tak s těmi, 

kterým zatím chybí motivace. 

4.1 Teoretický rámec narativního výzkumného přístupu 

Narativní analýza se běžně používá jako výzkumný přístup zabývající se celým 

životem informanta tak, jak o něm vypráví. Protože jsem na počátku své práce měla 

vymezeno užší téma, které mě zajímalo, využívám tuto metodu způsobem, který je 

modifikovaný pro účely této práce. Nepracuji s ní jako psycholog a méně mě tedy zajímá 

osobnost a život člověka jako celek. Používám ji jako speciální pedagog, kdy v centru mého 

zájmu je konkrétní část životního příběhu informantů a to od momentu, kdy se rozhodli 

skončit se životem na ulici. 

V kvalitativním, narativním výzkumu se musíme vzdát mimo jiné objektivity, validity 

a lineární kauzality, získáváme však také možnost sdílení, důvěryhodnosti a vzájemné 

kauzality (Čermák, 2002). Tento přístup jsem si vybrala také proto, že zprostředkovává 

přirozenou formou prožitky a zkušenosti v kvalitě, která by nebyla dostupná, pokud bych 

к získávání dat a práci s nimi použila kvantitativní postupy. 

4.1.1 Vyprávění a život - narativní výzkumný přístup 

Práce na konkrétním výzkumu je vždy dána ne pouze zcela objektivními fakty a 

metodami práce s nimi, ale zejména celým paradigmatem, pod jehož zorným úhlem 

к problematice přistupujeme. Narativní výzkum nahlíží na zkoumaná data - narativní 

konstrukce - jako na způsob „dávání významu" zkušenosti. Narativní perspektiva „zaostřuje" 

na prožívanou biografickou zkušenost a její význam. Tato perspektiva umožňuje vidět, že 

souvislost, směřování a celkový tvar prožívaného života jsou tvořeny figurami a zápletkami 

příběhů, které žijeme či vyprávíme (Chrz. 2007). 

40 



Otázkou, na kterou si různí autoři odpovídají jinak, je, zda zkušenost sama, samotný 

náš život, má narativní strukturu, nebo zda se tato struktura vynořuje až při konkrétní 

interpretaci našeho života, který vnímáme primárně v neformulované rovině prožitkové 

zkušenosti. 

Existují tři základní možnosti uchopení tohoto problému. První můžeme shrnout do 

věty „Život je příběh". Toto pojetí vychází ze strukturalismu, který klade důraz na obrat к 

jazyku a textu. Podle něj má život sám strukturu příběhu a není tedy rozdíl mezi zkušeností a 

jejím jazykovým vyjádřením. Nejvyšší význam je přikládán textu-diskursu (Konopásek, 1996, 

Bačová, 1999). 

Druhý přístup má blízko к fenomenologické či obecně senzualistické tradici. 

Zjednodušeně ho můžeme vyjádřit ve větě „Životní příběh vzniká až jeho vyprávěním". Život 

primárně prožíváme na úrovni neformulovaných pocitů, které mohou být reflektovány formou 

slov a následně příběhů. Takto k narativním datům přistupují například Riessmanová (1993) 

nebo Čermák, Lindénová (2000) v teorii úrovní reprezentace zkušenosti. 

Kompromis mezi těmito dvěma přístupy zaujímá pojetí navazující na hermeneutickou 

tradici, zastoupené zejména Paulem Ricoeurem. Podle něj má život svou přednarativní i 

narativní strukturu. V obojím je důležité, že vždy něco „přichází ke slovu". Život dostává 

význam a smysl skrze svoje narativní ztvárnění. Porozumění životu je rozvrhem (Heidegger, 

1996), který je prováděn prostřednictvím narativní konstrukce (Ricoeur, 1984). 

Život a vyprávění o něm nelze jednoznačně ztotožnit. Pokud nás ovšem zajímá, jak 

zkoumané osoby svůj život prožívají, jaký má pro ně smysl a význam, je interpretace jejich 

životního příběhu důležitým a prakticky použitelným prvkem výzkumu. I když se jedná třeba 

jen o jednu z možných verzí vidění svého života, při srovnávání a hledání společného u více 

podobných příběhů lze dojít možná nikoli к naprosto objektivním zjištěním, ale jistě ke 

zjištěním popisujícím realitu s vyváženou mnohostranností. U tak subjektivního výzkumného 

tématu se pak takový popis jeví jako výstižnější. 

Příběhy jsou vyprávěny v určité situaci a určitému příjemci, posluchači. Tato 

kontextualita nemůže být z výzkumu vyloučena a stává se naopak jeho součástí a jako taková 

musí být zkoumajícím také vnímána a zohledněna. Narativní rozhovor má participační a 

dialogickou povahu (Čermák, 2002). 

Ve své práci jsem použila přístup hermeneuticko-narativní. Hermeneutický styl 

interpretace a analýzy textu (příběhu) využívá jako svůj základní princip postupu schéma 
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hermeneutického kruhu či spirály. V jejím středu se nacházející interpretovaný text je 

cyklickým způsobem analyzován postupně z různých hledisek a různým způsobem, stále však 

s přihlédnutím к celku. Začátek tvoří základní znalost textu (předporozumění) které tvoří 

pozadí pro analýzu částí. (Hendl, 2005) S úseky dále pracujeme, vracíme se k nim a s tím 

roste hloubka porozumění celému textu. Příběhy interpretují život. Obdobně jako je význam 

textu artikulován v literární interpretaci, je v příběhu formulován život. Při výzkumu se 

potýkáme s potíží nemožnosti přímého přístupu ke zkušenosti. Musíme pracovat s textem, 

který je už sám o sobě interpretací jeho autora (Čermák, 1999). Hermeneutická metoda může 

pomoci svou segmentací při zřeteli к celku zachovat plasticitu výsledného obrazu interpretace 

ve výzkumu. S hermeneutickou metodou jsem pracovala volnějším, intuitivnějším způsobem 

a přizpůsobila ji potřebám výzkumu. Jednotlivé úrovně postupu pak odpovídaly těmto 

krokům: 

1. Kontakt s informantem a informace z jeho kontextu a prostředí. 

2. Interaktivní působení v procesu vyprávění jeho příběhu - vytvoření primárního porozumění 

a současně pořízení zvukového záznamu 

3. Dotazování a upřesnění po skončení vlastního vyprávění 

4. Poslech zvukového záznamu (opakovaný) a jeho přepis do podoby psaného textu 

5. Rozčlenění celku do úseků z hlediska posloupnosti času a témat 

6. Vlastní analýza textů, hledání podstatných a společných prvků z narativní perspektivy 

7. Formulace výsledků výzkumu a vytvoření shrnujícího, hybridního „metapříběhu" 

spojujícího narativní formou získané interpretace. (Čermák, 1999) 

Při interpretaci mně byly vodítkem kategorie pojmové struktury narativní rekonstrukce 

významu, popsané v následující kapitole. 

4.1.2 Pojmová struktura narativní (re)konstrukce 

Podle Chrze (2007) lze pojmovou osnovu narativní rekonstrukce definovat těmito 

kategoriemi: 

• životní témata 

Jako životní téma je možno chápat lidskou zkušenost ztvárněnou ve vyprávění toho „oč se 

v životě jedná". Ve zkušenosti je obsaženo chtění či směřování, „o něco nám jde". Je vhodné 
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se zaměřit nejen na vyprávěné, ale i na témata, která chybí. T a j e možné jako "nevyprávěná" 

považovat za adekvátní „vytěsněnému" v psychoanalytické psychoterapii. 

• ztvárnění jednání 

„Látka" témat je vždy v životě nějakým způsobem ztvárněna. Ve vyprávění se člověk situuje 

do pozic, v nichž přijímá míru zodpovědnosti za to, co dělá, v kontextu situace. Rozvrhuje 

uspořádání sebe a druhých jakožto aktérů a příjemců akcí. Aktérství znamená kapacitu jednat 

vzhledem к okolnostem, schopnostem a závazkům. Způsob a míru, s níž je v moci jednajícího 

dosáhnout požadovaného a vyhnout se nežádoucímu. Důležité jsou v souvislosti s aktivním 

aktérstvím důvody jednání (spíše než jeho příčiny), jeho ospravedlnění a cíle. Ty souvisejí 

s mírou přijímané svobody a zodpovědnosti jako její součásti. 

• zápletky a figury 

Způsob, jakým dochází ke ztvárnění skutečností v rámci narace, je možno označit za zápletku, 

konfiguraci děje, kdy jedna událost vyplývá z jiné. Tato dějová kauzalita je řádem důvodů a 

záměrů zmíněných výše. Prostřednictvím zápletky tedy dostává naše zkušenost časovou, 

kauzální a cílesměrnou strukturu. 

• hodnoty a přesvědčení 

Jedná se o hodnotový a normativní aspekt, ale také o náhled na to, , jak to v životě chodí", 

tedy to, co lze nazvat světonázor či krédo. Bruner (1996) uvádí jako klíčový moment narativní 

konstrukce narušení obvyklého, řádného nebo očekávaného, „potíž" (trouble). Ta je také tím, 

co příběh žene vpřed a co jej činí vhodným к vyprávění. Systém hodnot a přesvědčení tedy 

„dává smysl" především tím, jak odpovídají na výzvy životních nesnází a krizí. 

• obrazy sebe a druhých 

Vyprávějící ztvárňuje sebe sama jako „postavu" vedle jiných „postav". Pozice, postavení 

vypravěče je vytvářeno konfigurací výše uvedených kategorií. Narativní postup vystihuje 

dynamickou, kontextuální а к cíli zaměřenou povahu sebeobrazu. Z povahy narativního 

přístupu však také plyne, že jedinec je nositelem řady různých pozic nebo rolí, které jsou 

spolu ve ve vzájemném vztahu, ale často také sporu. Jejich nejednotnost je pociťována nejen 

na pozadí časového vývoje příběhu, kdy se tato role či pozice dynamicky proměňuje, ale 

vyskytuje se i v rámci jednoho časového bodu jako různá hlediska, různé hlasy vědomí. 

Vnitřní dialog a spor těchto hlasů a rolí posouvá vyprávění к rozměru dramatu. 
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• reflexe a hledisko 

Smysl a důvody jednání vypravěče v příběhu objevujeme, ale také mohou být vypravěčem 

přímo vyjádřeny. Potom hovoříme o reflexi, to jest chápání sebe i druhých jako bytostí 

jednajících na základě subjektivních přání, záměrů a přesvědčení. 

Příběh zachycuje tedy děj buďto jakoby objektivní, přičemž není důležité, jak se komu jeví, 

anebo je tato vědomá stránka naopak zvýrazněna a děj je soustředěn na prožívání, události se 

mohou přesunout,a to i úplně, od akce ke kontemplaci, událostem „v hlavě", konceptualitě a 

představám. 

Kategorie hlediska souvisí s formou vyprávění. Popisuje „odkud" je zkušenost 

ztvárněna, to jest jednak kdo vypráví, a také kdo je subjektem příběhu. Vyprávějící tedy 

nemusí být totožný s subjektem reflektujícím. Hledisko může být také ztvárněno jako 

neosobní, objektivizující, nezaujaté. Hlediska se mohou střídat a tak vytvářet dialog či 

konfrontaci. 

• diskursivní kontext 

Příběh jakoby pokračoval z popisované reality do situace, kdy, kým a komu je vyprávěn. Pro 

rozhovor platí pravidla sociální interakce, vyprávějící i naslouchající během něj vstupují do 

nové situace, jež je může ovlivnit. Ovlivňuje také - ať už přímo, či nevědomě - obsah sdělení. 

Zkušenost jako narativní konstrukce je zkušeností vznikající ve vzájemné intrakci žitých 

vyprávění. Musíme tak počítat s projevy „principu neurčitosti", podle nějž pozorovatel 

ovlivňuje pozorované. 

V úvaze o kontextu narace, o situaci rozhovoru a ovlivnění účastníků narážíme na 

teoretická omezení výzkumu. Individuální zkušenosti jsou ovlivněny zkušenostmi 

kolektivními, našimi sdílenými „velkými vyprávěními" - diskursy. 

4.2 Rozhovory s bývalými bezdomovci 

4.2.1 Výběr zkoumaných osob a jejich charakteristika 

Největším dobrodružstvím, které jsem zažila při psaní této práce, nebyly večerní 

návštěvy vyloučených lokalit a jejich obyvatel - informantů pro část Bez domova, ale hledání 

lidí, kteří ve svém životě zažili bezdomoveckou epizodu v minulosti. Ukázalo se, že najít 

takové lidi je velice těžké. Oslovila jsem některé pracovníky největších pomáhajících 

organizací, které pracují s bezdomovci (Naděje, Armáda spásy, SKP-centrum, Nový prostor, 

oddělení sociální prevence), a to nejen v Praze, ale i v Pardubicích a Ostravě, s prosbou, aby 
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mi doporučili člověka, kterému se podařilo dostat se z ulice, a dostala jediný kontakt na 

takového člověka. Při výběru repondentů jsem tedy čerpala převážně ze své vlastní zkušenosti 

- z práce v divadle Ježek a čížek. 

Na počátku výzkumu jsem měla domluvené rozhovory s osmi informanty. Šest z nich 

byli bývalí herci divadla Ježek a čížek a jeden bývalý prodejce Nového prostoru. Tyto lidi 

znám několik let a máme spolu dodnes přátelský vztah. Poslední informant byl muž, kterého 

mi doporučil pracovník jedné pomáhající organizace. 

To, jak se vyvinula situace během doby, než jsem rozhovory realizovala, je dobrou 

ilustrací problematiky bezdomovectví. Přesto, že jedním z kritérií pro zařazení informantů do 

výzkumu bylo uplynutí nejméně 18 měsíců od doby, kdy opustili ulici, dva rozhovory se 

nakonec neuskutečnily. Jeden muž přišel z důvodu reorganizace firmy o práci, a protože 

bydlel na podnikové ubytovně, tak i o bydlení. Vzhledem к záznamu v trestním rejstříku25 pro 

něj bylo takřka nemožné najít v krátké době novou práci (s bydlením), a tak v současnosti 

znovu přespává na lodi Hermes. Druhý muž - doporučený mi sociálním pracovníkem - sice 

bydlení neztratil, ale je v současnosti nezaměstnan, a tak - jak mi sdělil - nemá mnoho chuti 

dělat teď rozhovor o svém úspěchu, snad později, až bude znova v pohodě. 

Rozhovory jsem tedy nakonec uskutečnila se šesti osobami, z nichž čtyři byli muži a 

dvě ženy. Všichni za sebou mají mnohaletou zkušenost s bezdomovectvím a všechny jsem 

v tomto období poznala. Uvádím zde stručné charakteristiky informantů a základní popis 

jejich situace v době rozhovoru. Jsou uvozeny citátem vypravěče ilustrujícím jeho krédo. 

1. Pavel: Vždycky jsem vyhledával ňáký příležitosti. 

Pavlovi je nyní 41 let. Jde o dobře naladěného a energického muže, který se celou 

dobu, co jsem ho znala jako bezdomovce, pokoušel o návrat z ulice (na ulici strávil pět let). 

Když se mu zrovna nedařilo pracovat na otevřeném trhu práce a bydlet, zůstával aktivní a 

prodával časopis Nový prostor. Vždy měl mnoho zájmů (divadlo, sbor, bojová umění) a 

mnoho přátel nejen z komunity bezdomovců, ale i mimo ni. V současnosti již déle než tři roky 

pracuje a bydlí. Fakt, který ho asi nejlépe vystihuje je ten, že u sebe nechává bydlet několik 

přátel, kteří svůj domov ještě nemají. 

25 Jedním z faktorů, které bezdomovcům komplikují úspěšnou resocializaci, je záznam v trestním 

rejstříku. Pokud má fungovat jako „zkušební doba1', musí stát alespoň vytvořit pro tyto lidi pracovní místa, 

protože jinak není „co zkoušet". 

45 



2. Jaroslav: Nepochopím, jak jsem moh bejt takovej. 

Jaroslav pracuje a bydlí již pèt let. Mezitím se oženil a narodila se mu dcera, které jsou 

nyní 2 roky. Je mu 33 let a ve svém životě se nyní cítí velice spokojený. Se zvládnutím 

závislosti na výherních automatech u Jaroslava ustoupily deprese s ní spojené. Naopak jakási 

lehkost bytí a obliba černého humoru mu zůstaly. Žije čilým společenským životem. Na ulici 

strávil tři roky. 

3. Jiřina: Chtělo to hodně dlouhou odvahu. 

Jiřina žije svůj nový život již téměř tři roky. Bez domova byla šest let. V divadle se 

proslavila nejen pronikavým hlasem, ale také geniální pamětí, která jí předurčila roli 

nápovědy, protože se během zkoušek poslechem naučila texty všech herců. Při našem setkání 

jsem byla překvapená, jak moc se změnila. Přede mnou stála klidná a vyrovnaná žena. Jiřině 

je 41 let a bydlí s rodiči, o které se stará. 

4. Marie: Sklonit hlavu neni špatný 

Marie mě na nádraží vyzvedává s dcerou autem, a protože je 38 °C, vyrážíme 

к nedalekému jezeru, kde realizujeme rozhovor. Marie vypráví velice plynule, nemusím se 

téměř ani na nic doptat. Po deseti letech bez domova již tři roky svůj domov má. Je jí 43 let a 

žije s přítelem ve stejném městě jako její rodina (dcery, matka, širší příbuzenstvo), které 

věnuje veškerý svůj volný čas. 

5. Rudolf: Nebyl jsem bezdomovec, ale všedomovec 

Rudolf je usměvavý 361etý muž se zálibou ve filozofických debatách. Na ulici strávil 

16 let, převážnou část této doby v cizině, a jeho bezdomovecká zkušenost je tedy spíše 

příběhem tuláka a nekonformního dobrodruha, který se tak distancuje od většinové -

konzumní - společnosti. Během pěti let, které strávil na ulici v Praze, se živil prodejem 

Nového prostoru a vystudoval večerně gymnázium. Život daňového poplatníka žije více než 

dva roky. 

6. Václav: Mám takzvaně furt ještě na víc než to, co dělám 

Václavovi je 52 let. Stále je to ten intelektuál s originálními postřehy a břitkými vtipy. Na 

rozhovor si na dvě hodiny odskakujeme z večírku pořádaného místní undergroundovou 

komunitou, jejíhož kulturního života se Václav pilně účastní. Ulici opustil po 10 letech. Od té 

doby uplynul rok a půl. Bydlí (zatím) sám, ve městě, odkud pochází. Vypráví obšírně a je 

vidět, že ho to těší. 
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4.2.2 Metodika sběru dat 

Ke sběru dat jsem použila metodu narativního rozhovoru, kterou zpracoval německý 

sociolog Fritz Schütze. Jde o otevřené či hloubkové interwiev, ve kterém je zkoumaná osoba 

povzbuzována, aby ve spontánním vyprávění zprostředkovala spolu se svými osobními 

životními prožitky i biografické události s jejich konkrétními situačními průběhy (Schütze, 

1999). 

Výchozím bodem pro použití narativního rozhovoru je předpoklad, že existují 

subjektivní významové struktury o určitých událostech, které se vyjeví při volném vyprávění, 

a naopak neprojeví při cíleném dotazování. Informant tedy není konfrontován se 

standardizovanými otázkami, aleje povzbuzován ke zcela volnému vyprávění (Hendl, 2008). 

Narativní přístup předpokládá, že zkušenosti jsou psychikou organizovány do podoby 

příběhů. Metoda narativního rozhovoru je založena právě na této skutečnosti. Pracuje s 

procesem vybavování vzpomínek informanta a jejich formulací do příběhu vyprávěného 

výzkumníkovi. Ten má při narativním interwiev specifickou roli, která spočívá především v 

zúčastněném aktivním naslouchání. Do vyprávění informanta - zvlášť v první fázi - nijak 

nezasahuje, aby nepřerušil svými intervencemi přirozený tok vyprávění, ve kterém se tak 

mohou spontánně vynořit informantovy prožitky. Tento nedirektivní způsob práce 

informantovi umožňuje, aby formuloval své zkušenosti v takovém tvaru a kontextu, v jakém 

je vnímá on sám. 

Délka rozhovorů se pohybovala mezi 30 a 150 minutami. Jeden rozhovor jsem 

uskutečnila v klidné kavárně, jeden v místě informantova zaměstnání po pracovní době, 

všechny ostatní proběhly v současném bydlišti informantů během vícedenní návštěvy u nich 

doma. Kromě získaných údajů pro diplomovou práci pro mě měla tato příjemná setkání 

výrazný motivační moment pro mou další práci v divadle. 

V úvodu jsem vysvětlila účel rozhovoru, vyžádala si souhlas s nahráváním a 

následným použitím dat v diplomové práci. Zdůraznila jsem dobrovolnost, možnost kdykoliv 

od rozhovoru odstoupit a zachování anonymity. Z posledně jmenovaného důvodu jsem 

v přepisech rozhovorů změnila jména informantů a neuváděla místní názvy. 

Iniciační otázka, kterou rozhovor začínal, zněla Vyprávěj mi, prosím, svůj příběh, jak 

jsi se dostal(a) z ulice. Protože jsem nechtěla dále zužovat pole pro vyprávění informantů, 

nenásledovaly již žádné pobídky a upřesnění. To, jak informant zadání uchopil, bylo proto 

zcela na něm. 
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Hned během prvního rozhovoru jsem učinila zajímavou zkušenost, kterou jsem si pro 

sebe shrnula do hesla „dej šanci tichu" a v dalších rozhovorech se podle ní snažila řídit. Pokud 

nastalo v informantově vyprávění „hluché" místo nebo dovyprávěl logický celek, nespěchala 

jsem s návaznou otázkou, pobídkou či povzbuzením. Čekala jsem, zdali informant nebude po 

chvíli pokračovat sám. Často tomu tak bylo, a - ať šlo o návrat к původnímu tématu, či o 

otevření námětu nového - přinesly tyto dodatky mnohdy podstatné informace. Rozhovor jsem 

tedy s informanty „nevedla", byla jsem především pozorným posluchačem. Pouze ve chvílích, 

kdy se informant značně odchýlil od tématu nebo ho vyčerpal, jsem rozhovor usměrnila nebo 

ho otázkou posunula vpřed. Někteří informanti vyprávěli stručně, jiní obšírně. Případné 

doplňující otázky následovaly vždy až na konci rozhovoru, aby nebyla přerušena jeho dějová 

linie. Snažila jsem se jimi vyjasnit případné nejasnosti a rozpory. Rozhovory jsem původně 

chtěla zakončit obecnou otázkou o srovnání dřívějšího a současného života, a to zejména 

z hlediska pociťované svobody. U většiny rozhovorů to však nebylo potřeba, protože 

odpověď na ni vyplynula již z volného vyprávění informantů. 

Tímto způsobem jsem získala rozsáhlý, obsahově bohatý materiál, tedy šest poměrně 

dlouhých rozhovorů, které jsem přepsala, a ocitla se tak ve fázi, kdy bylo nutné se zeptat, jak 

se získanými daty naložit. 

4.2.3 Analýza a interpretace rozhovorů 

Hermeneuticko-narativní přístup, který jsem použila pro práci se získanými daty, 

umožňuje dostat se к „vyprávěnému životu", ke komplexním informacím. Tak se lze přiblížit 

specifickým zkušenostem informantů ve tvaru významu, který jim dávají v kontextu svého 

života, a tyto zkušenosti lépe pochopit. Samotná analýza spočívá v cyklickém zkoumání textu, 

к němuž se - po základním prozkoumání - vracím z různých úhlů pohledu, a interpretuji ho 

opakovaně na základě získaných souvislostí z předchozího postupu, se zřetelem к celku 

příběhu. Jde tedy o mnohonásobný pohyb od částí к celku a od celku к částem (pojetí F. 

Schleirmachera a W. Diltheyho). Takový styl práce umožňuje, aby se vynořily souvislosti 

napříč časovým hlediskem i tématy. 

Prvním krokem práce s přepsanými rozhovory bylo jejich opakované čtení, během něhož 

jsem se s nimi seznamovala a získávala porozumění jak na racionální, tak na intuitivní úrovni. 

Texty rozhovorů jsem opatřila pracovními poznámkami. Každým dalším „čtením" jsem se 

nořila hlouběji do sebraného materiálu, což přinášelo jeho hlubší pochopení a objevování 
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nových témat, souvislostí a kategorií. V průběhu těchto „čtení" jsem se soustředila na různá 

hlediska analýzy. 

1. První čtení: zachycení „scénáře příběhu", rekonstrukce tvaru prožité historie a 

identifikace opakujících se témat (viz kap. 4.2.3.1, 4.2.3.2, 4.2.3.3) 

2. Druhé čtení: analýza a interpretace rozhovorů z hlediska kategorií narativní analýzy a 

vynoření tematických celků (viz kap. 4.2.3.4) 

3. Ttřetí čtení: pokus o zachycení celku zkušenosti jednotlivých informantů - vytvoření 

metapříběhu na základě „převyprávění narativity" získané rozhovory (viz kap. 4.2.3.5) 

Ve fázi prvního a druhého „čtení" používám pro ilustraci struktury zkušenosti úryvky 

rozhovorů. Snažila jsem se o zachování celkového kontextu, a proto jsou poměrně dlouhé. 

Pokud je ukázka zkrácena, je vyňatá část nahrazena tečkami v závorce. 

4.2.3.1 Zachycení „scénáře příběhu" 

Vyprávění informantů se přirozeně odvíjí v celcích, které lze v přepisu dobře zachytit 

rozdělením do odstavců. Kritériem pro toto dělení je změna tématu nebo žánru výpovědi 

(popis, argumentace, vyprávění). Na tomto základě jsem texty rozdělila v jejich časové 

následnosti. Obsah těchto odstavců jsem přepsala do explicitní řeči. Zde se nejednalo ještě o 

analýzu, ale o zviditelnění struktury odstavce. 

U všech příběhů je možné zaznamenat určitý charakteristický „scénář", tedy posloupnost, 

ve které se příběh odvíjí a ve které se vynořují životní zkušenosti a témata. Lze vysledovat, že 

typický průběh sdělované zkušenosti sestává z následujících fází: 

A) cesta na ulici: životní události do doby než se informanti stali bezdomovci 

B) období bezdomovectví: život na ulici a neúspěšné pokusy o řešení situace 

C) nový život: proces budování nového života, přítomnost a plány, vize a cíle. 

A) cesta na ulici 

Většina informantů zahajuje svůj příběh o cestě z ulice popisem událostí, které je na ní 

přivedly. Václav se ocitl na ulici souhrou různých negativních událostí: 

Tak to byla taková souhra samozřejmě - nebo samozřejmě - ruznejch okolností. V mým 

případě to bylo, že jsem to měl tak, že jsem měl práci, byl jsem vytíženej pracovně. Dělal 

jsem teda dokonce stavbyvedoucího, v M jsem stavěl vlastně jako stavbyvedoucí tady ten 

plaveckej, ten rekreační areál. No, v práci jsem byl vod nevidím do nevidím a moje žena -

i když jsem byli rozvedený, tak jsme spolu žili - tak si v lázních našla prostě jinýho 
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člověka, jak už to bejvá v lázních, že jo, proč ne. Měla pocit asi, že jí zanedbávám, do 

určitý míry ten pocit chápu, že byl oprávněnej, protože z práce - upozorňuj u, že v tý době, 

kdy jsem rok a pul stavěl tu halu, tak jsem se nedotknul ani piva, aby nedošlo к omylu, 

teda jo - ale přes to jsem domu přicházel v průměrů, i v sobotu, v jedenáct večer, i 

dopoledne v neděli jsem na tý stavbě byl, jo, takže z jejího pohledu měla pocit, že je na 

druhý koleji, takže jí todlecto vyčítat nemůžu. Protože my jsme měli dospívající dceru a 

v bytě 2+1 bejt tam ještě takhle s tím novým manželem jejím a tak dále a měl jsem 

možnost, kdy mně dal kamarád к dispozici svojí garsonku, protože zase bydlel и svojí 

přítelkyně, tak jsem to považoval za ideální řešení a navíc firma, pod kterou jsem dělal, 

tvrdila, že bude mít spoustu zakázek po celý republice, к čemuž nedošlo, protože šla 

takzvaně do konkurzu. Kamarád se se svojí přítelkyní rozešel, vrátil se do garsonky, takže 

jsem byl vlastně bez práce, zároveň bez bydlení, tak jsem se rozjel do Prahy, že si tam spíš 

něco najdu než teda tady v M., jak je známo, že jo, ohledně zaměstnanosti, respektive 

nezaměstnanosti. No ovšem, tam to nevyšlo, protože za prvé: můj handicap, jak se 

ukázalo, faktickej, je ten, že jsem si nikdy nedělal řidičák a nemám, což se předpokládá, 

dejme tomu, и stavbyvedoucího nebo třeba mistra, takže jsem vzal třeba i práci jako myč 

nádobí - nebudu menovat tu restauraci, je velice známá v Praze, kdy s náma byl teda 

spokojenej, s celou partou, ten majitel, ovšem pak si nás zavolal ještě ve zkušební době a 

jestli jsme ochotný dělat za půlku, že má nabídku Ukrajinců a Ukrajinek, tak jsme na něj 

koukali jako to, protože bysme neměli ani na zaplacení v podstatě ubytovny, kterou jsem si 

platil v tý době. no, a takže takhle to šlo až člověk skončil na ulici. To je ohromně 

jednoduchý. 

Václavova zkušenost ukazuje, jak jednoduché je stát se z časově vytíženého stavbyvedoucího 

během relativně krátké doby bezdomovcem. Poté, co v rodném městě přišel po rozchodu 

s bývalou manželkou současně o práci i bydlení, rozjel se do Prahy s vidinou lepšího 

uplatnění. Zde začal pracovat mimo svůj obor a bydlel na ubytovně. Tuto práci však - nikoli 

vlastní vinou - ztratil, a protože neměl peníze na zaplacení ubytovny, skončil na ulici. 

Pavel dokonce očekával, že se z něj stane bezdomovec: 

Taková ta moje cesta na tu ulici nebyla, jako že bych se tam ocitl ňák nepripravenej. To 

znamená -já jsem věděl, kam jdu. Já jsem to věděl, že tam jdu, na tu ulici. To znamená, že 

jsem odcházel někde vod kamaráda, se kterým jsem bydlel. Příjem pomalu žádnej a bydlet 

někde s někým, kdo taky nevydělává, to neni dobrý. A já jsem věděl, že v T. nic neseženu a 
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že tady v Praze mám nějakou šanci. Takže já jsem věděl, že pudu na ulici a že se z toho 

budu škrábat. 

Pavel - stejně jako Václav - odešel do Prahy z rodného města, kde měl nejisté přechodné 

bydlení a malou šanci na získání práce, protože doufal, že ve velkoměstě snadněji sežene 

zaměstnání. Bylo mu jasné, že ho čeká nejisté a problémové období bez domova. 

Rudolf se pro život na ulici rozhodl - dalo by se říci - z ideových důvodů: 

U mě to bylo tak, že jsem tenkrát - hned po otevření hranic u nás, po revoluci - odešel do 

světa si hledat nějaké lepší místečko, jak se říká. Nějaké místo, kde by člověk byl šťastnější 

a spokojenější. Takže jsem jakoby odešel z této společnosti. (...) Někdy, nevim, kdy to 

mohlo být, tak v devádesátym šestým sedmým, to jsem byl ve světě zhruba 5 až 6 let, tak 

jsme se dohodli ještě se dvěma kamarády, to jsme byli zrovna ve Francii nějakou dobu, 

tak jsme se dohodli, že si sbalíme prostě saky раку a pár peněz, není třeba moc, a že 

odjedeme do střední Afriky a že tam budeme žít. Protože měl jsem trošku štěstí na ty lidi, 

oni uvažovali podobně jako já, měli jsme velmi podobné názory. Oni vlastně odešli, to byli 

Češi, odešli z Čech ze stejného důvodu, akorát teda byli ve světě už mnohem déle než já. 

Nakonec k tomu nedošlo, protože jeden z těch tří se nedostavil a my jsme to tak nějak 

pr oplácali tam. (...) Pak jsem se na rok vrátil a rok jsem byl zase v Čechách a pak jsem 

zase odjel a už na delší dobu, vlastně na 10 let, než jsem pak přijel zpátky, a to už jsem 

pak dělal v Novém prostoru. Takže se dá říct, že jsem byl bezdomovcem z vlastní vůle, i 

když - on to člověk tak nebere. Já občas rád říkám, že jsem nebyl bezdomovec, ale 

všedomovec, právě proto, že za domov považuji něco jiného, než je třeba nějaké bydlení 

nebo podobné jistoty. Spíše domov tvoří právě lidé, kteří jsou okolo člověka, kteří vytváří 

úplně jiné zázemí než třeba to hmotné zázemí. 

Rudolf je typ tuláka, toužícího cestovat, bez vazeb к hmotnému prostředí. Důležité jsou pro 

něj vztahy s lidmi, od nichž odvozuje i svou definici domova. Po pádu socialismu odjel do 

zahraničí hledat nějaké lepší místo pro život, ale ani jinde ve světě neshledal společnost lepší 

a vrátil se po deseti letech cestování zpět do Čech. Pobyt na ulici je pro něj vlastně jakýmsi 

druhem protestu, vymezením od společnosti, kterou vnímá jako zkaženou, a nechce být proto 

jejím členem. 

Také Marie uvádí, že žít bez domova bylo její vlastní rozhodnutí: 

Tak nejdřív asi, jak jsem se dostala na ulici - výkon trestu, návrat z výkonu trestu, ulice. 

Ale ulice proto, protože jsem to chtěla. Nechtěla jsem, aby mi pomáhala rodina. Jakože 
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mohla jsem jít к mámě nebo к sestře. Ale to jsem nechtěla - chtěla jsem prostě nezatěžovat 

je těma svejma problémama a postavit se na vlastní nohy vlastně sama. (...) Před vazbou 

jsem byla bezdomovec. Našla jsem si feťáka v Y. a tam jsem bydlela tři roky s nim. V Y. 

jsem věděla, že bydlím ve squatu. že bydlím ve špíně, protože v přízemí byly haldy 

s odpadkama, ale furt to byl domov. Ten pokoj, co jsme měli udělanej, jsem měla čistej a 

furt to byl muj domov. Vlastně to, že chci něco svýho už bylo ještě před vazbou. Já jsem 

páchala trestnou činnost, distribuovala jsem drogy a šetřila jsem peníze na vlastní byt. 

Nelíbilo se mi tam, kde bydlím, a toužila jsem po něčem svým. 

Bezprostřední příčinou bezdomovectví bylo v případě Marie propuštění z výkonu trestu a 

absence vlastního bydlení. Nechtěla se obracet o pomoc к rodině, ačkoli tak mohla učinit. 

Rozhodla se vědomě, že se к rodině nevrátí. Jako důvod uvádí snahu o samostatnost a to, že 

nechtěla rodinu zatěžovat problémy, které si způsobila sama. Před odsouzením a pobytem 

ve výkonu trestu odnětí svobody žila Marie tři roky na ulici, kde užívala a distribuovala 

drogy, stejně jako její partner. Bydleli ve squatu. I když ho popisuje jako špínu a odpadky, 

také zdůrazňuje, že prostor, který konkrétně v domě obývala, udržovala čistý a považovala ho 

za svůj domov. Nespokojenost se špatným bydlením a touha po vlastním bytě se staly jedním 

z motivů Mariiny trestné činnosti. 

Jiřina začíná vyprávět svůj příběh v momentě, kdy se - po smrti přítele - ocitá na ulici 

znova: 

Já jsem v Praze bydlela tři roky s přítelem, který potom zemřel, takže jsem se znova ocitla 

na ulici, protože jsem neměla nárok na to, abych bydlela po něm v tom bytě, protože jsem 

tam nebyla trvale hlášená. 

Ze souvislostí vyplývá, že jejím prvotním záměrem bylo vytvoření nového domova na 

základě vztahu s někdejším partnerem. 

Z vyprávění Marie i Jiřiny vyplývá, že již v minulosti strávily nějaký čas bez domova. 

Nic bližšího se ale o příčinách těchto předešlých zkušeností s bezdomovectvím nedozvídáme. 

Obě informantky se soustředí na moment, kdy se na ulici ocitly naposled. 

B) období bezdomovectví 

• Do tohoto období zasazuje začátek svého vyprávění Jaroslav: 

Ta ulice byla dobrá zkušenost poměrně. Já nevim, jak bych to řek Takhle u sebe bych 

řekl, že to bylo dobrý v tom, že jsem si okusil takovou tu nevázanost - neřešit, co bude 
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zítra. Prostě ňák bylo, ňúk bude, prostě žít ze dne na den. Ale já myslím, že ve svý 

podstatě, že je člověk takovej, že musí mít věci naplánovaný, zčásti, anebo... není to 

lidskej způsob života. Asi tak jako že zvíře prostě někde - že dneska se nažere, zítra 

napadne sníh, tak bude mít problém, asi tak. (...) Na tý ulici se dá vždycky ňák přežít, ale 

nenaplňuje to. Prostě ňákprokejvat se životem... nevim, no ... nenaplňovalo mě to prostě. 

Už. Svoboda je krásná věc. Toto je svobodný život na ulici, ale tenkrát mi asi nedošlo, že 

svoboda může být i v závazcích, povinnostech, a toto. 

Pobyt na ulici popisuje Jaroslav jako paradoxní zkušenost. Na jednu stranu okusil takovou tu 

nevázanost - neřešit, co bude zítra, což hodnotí jako poměrně dobrou zkušenost. Jako 

protiklad k tomu ale uvádí, že přežívání na ulici nenaplňuje. Klade důraz na to jak to bylo и 

něj, o svých zkušenostech mluví v první osobě. Dále popisuje nikoli příčiny, ale důvody, které 

ho vedly к ukončení života na ulici. Mluví o podstatě života bez domova, který je v rozporu 

s přirozenými potřebami jedince, odlišujícími jej od pouze pudově jednajícího zvířete. 

Jaroslav pociťuje svobodu jako jednoznačnou hodnotu, jejíž podoba však pro něj má dva 

tvary. Svobodný život na ulici představuje možnost ňák prokejvat se životem, přežívat, ale 

zůstat nenaplněný. Naproti tomu později zjistil, že svobodu je možno pociťovat i v závazcích 

a povinnostech. 

Jiřina se ve vyprávění o období bez domova soustředí na jeho negativní aspekty: 

Když jsem byla na té ulici, byla jsem celá vystresovaná, nebyla se mnou kloudná řeč, 

neuměla jsem komunikovat s lidmi, však víš, jaké mi to dělalo problémy. Většinou jsem se 

hádala, ale veřim tomu, že dnes by to bylo všechno jinak. 

Jiřina popisuje psychické potíže, které ji na ulici trápily. Reflektuje své problémy 

v komunikaci i svoje chování. Nevíme, zda-li mají příčinu v jejím špatném duševním stavu. 

Rudolf pobyt na ulici prožíval celkem pozitivně: 

Třeba pro mě byl ten život celkem pohodlný, ale pouze z toho hlediska, pokud jsem na vše 

hleděl z hlediska problémů. Člověk se zbaví problémů. A pak už má jenom ty problémy, 

které jsou základními lidskými problémy - to znamená: co jíst, co pít, že, kde se prostě 

vysprchovat, když už jsem se týden nesprchoval. Ale to jsou takové problémy, které mě 

vlastně ničím nevážou. Nejsem nucen a povinen dělat tohle, nucen a povinen dělat 

támhleto. Prostě nemusím prostě ráno vstát v x hodin a jít do práce na x hodin a potom 

přijít a jenom si lehnout a spát a prostě mít hodinu dvě, čas na nějaký ten život, na nějaké 

to žití. 
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Rudolf uvádí, že z hlediska absence povinností a dostatku volného času byl pro něj život na 

ulici pohodlný. Oceňuje, že toho „musel" dělat jen málo - tedy postarat se o uspokojení svých 

základních potřeb. 

Pavel se s údělem bezdomovce nikdy nesmířil: 

Otázka je, jestli jsem někdy byl bezdomovcem, co to je bejt bezdomovec. Ale jako - byl 

jsem asi bezdomovcem, byl jsem úplně na ňákym dně. Ale myslim, že jsem nikdy neztratil 

touhu se vrátit zpátky do normální společnosti. (...) Vždycky jsem vyhledával ňáký 

příležitosti a obklopoval jsem se lidma, který mi něco mohli dát. Měli něco v hlavě, měli 

ňáký invence, ňáký nápady. Mám kamaráda, kterej učí na škole, mám kamaráda, kterej 

dělá и agentury promotion, takže jsem koncerty díky němu zajišťoval. Já jsem si i na tý 

ulici vydělával takovýmhle způsobem, to znamená, byl jsem někde mezi normálníma 

lidma. 

Pavel nejprve poněkud zpochybní, zda byl opravdu bezdomovcem, ale pak konstatuje, že byl. 

Vzpomíná, že byl úplně na ňákym dně. Zároveň ale mluví o tom, že nikdy neztratil touhu 

s tímto životem skončit. Vždy pro něj byl důležitý kontakt s lidmi, kteří měli úspěch ve svém 

oboru, něčím vynikali. Zdůrazňuje, že s nimi neztratil kontakt ani během svého pobytu na 

ulici. Mluví o jejich tvůrčím přístupu a nápadech. Ač to Pavel vyloženě neříká, cítíme, že 

spojení s „normální" společností pro něj bylo inspirativní a významné. 

Václav si také uvědomoval, že na ulici „ to není to pravý vořechový ": 

Já ovšem jsem měl v tomhle směru to štěstí nebo smůlu, že... smůla to byla v tom, že jsem 

si uvědomoval, že to bejt na ulici, že to není to pravý vořechový, že jo, v tom to byla 

vlastně jakoby smůla, protože kdybych si to neuvědomoval a byl tam šťastnej takzvaně.., 

jo, říkám do určitý míry jsem si to zdůvodnil aspoň, protože jsem furt doufal, že to nebude 

moje definitivum a že to je jenom vlastně jakoby poznávání, ale nikdy jsem a nechci se 

smířit s tím, že by to mělo bejt moje definitivum a můj konec, jo, to prostě nechci, jo. 

Znovu vopakuju, nemůže se stát, že se mi to znova třeba nepřihodí, ale nechtěl bych a 

nechci. 

Václav si svou nedobrou situaci vždy uvědomoval. Pobyt na ulici chápal jako poznávání, ale 

nikdy se nesmířil s tím. že by měl tímto způsobem dožít. 

Jaroslav dává do souvislosti ulici a zodpovědnost: 

Jde o to, aby se člověk opravdu chtěl dostat z tý ulice. Já jsem to vnímal, že bych opravdu 

chtěl, ale udělat něco pro to se mi ňák extra nechtělo. Řikám, je rozdíl, když člověk pláče 
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nud tím, jak dopadl a přehrabuje se v tý bolesti, jak lakomec ve zlaté, jo, ale prosté svým 

způsobem mu to vyhovuje. Jídlo mu vždycky ňáká charita dá, pod tím mostem nebo někde 

se vždycky ňák vyspí, jo. Ono je to vlastně vo tom - tý jo, teď, aby to neznělo ňák 

knihovnicky - ale vzít ňákou tu odpovědnost na sebe. (...) Podstatný je opravdu chtít. Ne 

jenom brečet. Brečet je snadný, ale chtít je o té zodpovědnosti. 

Vůli a motivaci vnímá Jaroslav jako nepostradatelná východiska к ukončení situace 

bezdomovectví. Je nutné na sebe vzít břímě zodpovědnosti a být aktivní. Úvahy a myšlenky 

nestačí, hrozícím rizikem je sebelítost a trpitelský postoj. Stav bezdomovectví, 

charakterizovaný svou pasivitou a absencí vůle může dle Jaroslava určité části lidí na ulici 

vyhovovat. 

Pavel podnikal opakované pokusy skončit s životem bezdomovce: 

Někdy to taky nedopadlo. To jsou různý vlivy. Člověk někam nastoupí, do ňáký firmy a 

nastoupí tam s ňákou nálepkou. To znamená, voni věděli, co jsem. Takže při snižování 

stavů jsem byl první na ráně. (...) Krize byla. Když jsem dostal nabídku od jednoho pána 

ze sboru. Nabídli mi práci obchodního zástupce, dealera. Rozvážet pneumatiky a věci na 

lepení pneumatik, prostě sortiment kolem duší, pneumatik a kol. K tomu mě vyškolili, to 

znamená měl jsem ňáký třídenní školení, pak jsem vyfasoval auto a pak jsem vomarodil. A 

voni to ňák vzali - protože samozřejmě věděli, jaká je moje situace - tak to vzali, že na to 

kašlu. Ještě se mi ňák potentovalo auto, to znamená to služební auto se mi vysypalo. A tak 

to byla taková ta situace, kdy jsem byl na tom hodně špatně, protože jsem si sám řikal, že 

jsem prostě zklamal. A to člověka, kterýmujsem řikal, jo, já to zvládnu. Když jsem odjížděl 

ze školení, tak von viděl, jak vypadám - že mi teče z nosu, že nevidím, že mám vopravdu 

rýmu, a pak to ňák nepřijal a mě to dost vzalo. Já jsem se z toho hrabal dost dlouho. 

Odešel jsem z Nového prostoru a neprodával, musel jsem se tam zas vrátit. Podobná 

situace nastala, když jsem dělal pod pracovní agenturou a v tý firmě, kde jsem dělal pod 

agenturou, mi nabídli, jestli tam nechci nastoupit. Tak jsem řekl jo, jenže my jsme 

nepodepsali smlouvu. Chyba. Zaplatili mi asi půlku, takže já jsem někde platil ňákej 

nájem a nebylo na nájem. Takže to bylo znova. Takže zase zpět к Novému prostoru. 

Získat stálé zaměstnání a začít nový život se Pavel pokoušel několikrát. Z rozličných důvodů 

se mu to nedařilo. Jasnou potíží bylo stigma bezdomovce. Schematický pohled 

zaměstnavatelů vedl mnohdy k tomu, že se mu nedostalo pochopení v jeho problémech nebo 

byl první na řadě při propouštění. Jednou byl také podveden. V takových případech mu 
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nezbylo nic jiného než se vrátit к prodeji Nového prostoru a na ulici. Tyto situace měly 

devastující vliv na jeho duševní stav. 

Také Václav zkoušel svoji situaci řešit: 

Třeba jsem měl nabídku a byl jsem jednou na takový farmě, to byla křesťanská záležitost, 

ta pak skončila, takže zase nic, jo. Jeden čas jsem byl my slim u svý bejvalky, když přišla o 

svýho prvního manžela, než si zase našla jinýho, jo. Myslím, že jsem byl mezitím i 

zavřenej, chvíli zas pro změnu taky. Teda dohromady jsem byl dvakrát zavřenej, aby tady 

nedošlo к omylu, že jsem byl desetkrát zavřenej, to ne, zatim. Taky nemusí člověk - stačí 

poznat, ale nemusí všechno se opakovat, takže asi takhle, no. (...) Samozřejmě 

předpokladem je, aby člověk někde moh znova začít, nutně prostě střecha nad hlavou, 

protože do práce ňáký nemužu chodit ze smetiště, z ulice, to prostě nejde. To nikdo nikomu 

nevymluví, mně teda, to nejde. Mně stačila jenom zkušenost - a to bylo v létě - kdy jsem 

dejme tomu aspoň brigádně doplňovat zboží v supermarketu v Praze, vlastně jsem se 

nevyspal, no, tak jsem se vyspal na lavičce v parku a probudil jsem se akorát 

s hvězdičkama v hlavě a bez občanky a bez peněz. Jo, takže prostě to nejde. 

Předpokladem, aby člověk moh dělat, tak je... musí mět... to není předpokladem jenom 

dělání, ale vůbec mět vlastně možnost spánku, tepla a jídla! A jakmile nemá tady tydlecty, 

jednu z tědletěch třech vlastně základních nutností, tak nemůže potom rozvíjet ňáký 

aktivity pracovní, prostě to je blbost, to je blábol. Možná, že by to šlo jenom ňákou 

vyloženě časově krátkou omezenou dobu, kdy to člověk teda překousne, ano, třeba taky 

jednu noc dokážu nespat, že jo, ale už pak se člověk stejně cejtí voslabeně, ale nemůže to 

trvat prostě delší dobu. Jistě, taky dokážu jeden den nejíst, ale nejíst tři dny a chodit 

makat někam, tak to prostě taky není možný. A klepat se zimou a jít někam pak... to prostě 

nejde. Jakmile aspoň jedna z těhletěch třech věci prostě chybí, tak nelze dělat. 

Václav vyzkoušel různá řešení, všechna však trvala pouze přechodně. Práce na křesťanské 

farmě, spolužití s bývalou manželkou, vězení. Zkusil pracovat i bez zajištěného bydlení, což 

na dobu delší než tři dny považuje za zhola nemožné. Za předpoklad nového začátku proto 

považuje možnost alespoň přechodného bydlení, vhodných podmínek к odpočinku a tedy к 

tomu, aby byl člověk schopen pracovat. 
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C) nový život 

Nezbytná a prvotní podmínka k tomu, aby člověk ulici opustil, je nalezení práce a bydlení 

zároveň. Protože v dnešní době existuje minimum zaměstnavatelů, kteří svým zaměstnancům 

poskytují zároveň i ubytování, může být tato nutnost vnímána jako začarovaný kruh. Bez 

bydlení nemohu chodit do práce, ale bez práce si zase nezaplatím bydlení. Přesto se všem 

informantům podařilo se z něj vymanit. Pojďme se podívat na to, jak to dokázali. 

Rozhodla jsem se pro změnu až ve vazbě, protože to je úplný dno. Takže jsem to udělala 

tak, že jsem už ve výkonu trestu se domluvila s lidma z Armády spásy, že po výkonu trestu 

prostě nastoupím do toho azylovýho domu. 

Marie se pro změnu a návrat rozhodla ve vyšetřovací vazbě, kde cítila, že je to úplný dno. Už 

ve výkonu trestu si proto dohodla alespoň přechodné ubytování v charitní organizaci v Praze. 

К rozhodnutí skončit s ulicí mě donutil až zdravotní stav. Měla jsem problémy se 

žaludkem, zažívací potíže a časem k tomu se přidaly i epileptické záchvaty nervové a 

nebyla jsem na tom psychicky moc dobře. Psychicky dobře jsem se dala trošku do kupy až 

v divadle, které mi jako k tomu taky trochu dopomohlo, že jsem se nakopla k tomu. 

Všechno jsem dřív řešila alkoholem, ale při divadle jsem zjistila, že jako alkohol není 

řešení toho, abych se dostala z ulice, že alkoholem svoje problémy, které mám, nikdy 

nevyřeším. Že to akorát utlumím. Tak jsem nastoupila k vám do divadla, kde se mi strašně 

moc líbilo, hodně mi to pomáhalo. Naučila jsem se komunikovat s lidma a naučila jsem se 

tam i jako tu pevnou vůli trošku. (...) Prvně to začlo tym, že jsem skončila s alkoholem a 

pak jsem našla si přítele a byla jsem s nim a ňák z ničeho nic jsme se pohádali a jednoho 

dne na druhý den jsem zavolala domu, jestli se můžu vrátit a mamka souhlasila a řekla už 

jseš tady? a já na to, že zítra ráno sedám na vlak a přijedu. No a tím skončilo moje 

putování na ulici. 

Aby se z úvah stalo rozhodnutí a čin, muselo se u Jiřiny zkombinovat několik momentů. 

К této změně vedl bezprostřední tlak zhoršujícího se zdravotního stavu spolu s nakupením 

několika stresujících událostí a naopak motivujících faktorů. Ke zlepšení Jiřinina psychického 

stavu а к rozvoji kompetencí vedla divadelní zkušenost. Díky hraní v divadle si Jiřina také 

uvědomila, že požíváním alkoholu své problémy nevyřeší. Přestala proto pít a vykročila na 

cestu z ulice. Význam přisuzuje také roztržce s novým partnerem. Klíčový moment příběhu je 

opravdovou chvílí - znamená vytočit číslo a obnovit kontakt s rodiči, s domovem. 
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Rudolf se původně života ve společnosti účastnit nechtěl: 

Já jsem se předtím z ulice nikdy dostat nechtěl protože к tomu nebyl důvod. Když člověk 

pozná, že tato společnost i společnosti v cizině jsou zkažené, tak se mu do té společnosti 

příliš patřit nechce. (...) U mě to bylo trošku jinak, než by to mohlo být třeba и jiných. 

Prostě mě naštvali v Novém prostoru, protože se tam prováděly... já bych nerad Novému 

prostoru nějak ublížil, protože přeci jenom dělají užitečnou práci, že, pro ty lidi bez 

domova. Bez Nového prostoru například by na tom bylo mnoho bezdomovců huř. A 

nejenom bezdomovců, že, jsou tam i lidé, kteří nejsou bez domova. No, ale přesto -

myslím, že nějaká kritika neuškodí. Byly tam prostě věci - v mém případě to bylo to, že mi 

byl dán к podpisu papír, úřední papír, na kterém nebyla zcela tak pravda. A já - jelikož 

jsem ho nechtěl podepsat - tak jsem na tom byl trošku bit, no, a to mě nazlobilo, takže 

jsem tam pak zůstal už asi jenom měsíc a pak jsem odešel. Ono se tam všeobecně ví, proč 

jsem odešel. 

Dlouho prodával časopis Nový prostor. Považuje ho užitečný pro lidi bez domova, kterým 

pomáhá. Jako bezprostřední impuls svého rozhodnutí uvádí určitou neshodu s organizátory 

jeho prodeje. 

Takže naštvání na Nový prostor způsobilo, že jsi se do té - jak říkáš - zkažené společnosti 

zapojil? 

Naštvání... bylo to trošku komplikovanější, všechno bývá komplikovanější. Těch faktorů 

tam bylo víc, které prostě ovlivnily... Jedním z těch důležitých byl, že jsem se už poměrně 

dlouhou dobu znal s jednou dívkou, vlastně už jsme se tenkrát znali skoro dva roky. No, 

sice to nebyl nijaký vážný vztah, ale byl to člověk, který byl pro mě důležitý a který svým 

způsobem vlastně trpěl, protože já jsem trošku jinde než ona, že jsem prostě níž a že 

nemám takové výhody, jaké má normální člověk. Myslím tím právě sociální výhody, 

materiální výhody. Takže určitě tam byl i ohled na některé lidi. Nebyla tam jenom ta 

kamarádka, byli tam další lidé, kamarádky, kamarádi, kteří všichni byli na jiné úrovni, že 

jo, společenské, materiální. (...) Hodně lidí na ulici jsou na ulici dlouho, dlouho, dlouho a 

potom najednou se objeví nějaký třeba vztah, pro muže s nějakou ženou, pro ženy 

s nějakým mužem a ten člověk tu ulici opustí. Získá pravý důvod a ví, že prostě jinak by to 

s tím člověkem nešlo než se s tím člověkem na tu úroveň srovnat. Jinak se to dál prostě 

vyvíjet nemůže. Muže tam být nějaké porozumění, může tam být přitažlivost nebo něco 

podobného, ale je tam ta bariéra. Ta se pak překoná až později, když se to srovná. 
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Faktorů, které ovlivnily Rudolfovu volbu návratu bylo více. Jedním z nejdůležitějších byl 

vztah s přáteli, respektive s přítelkyní. Cítil se v těchto vztazích omezen svou nižší materiální 

úrovní, což bylo nepříjemné nejen pro něj, ale tímto rozdílem ve společenském postavení 

trpěla zejména jeho přítelkyně. Protože Rudolf chtěl tuto bariéru překonat, rozhodl se slevit ze 

svého přesvědčení, ulici opustit a zapojit se do zkažené společnosti. 

Václav svoje rozhodnutí opustit ulici spojuje s uvědoměním si nesmysl(upl)nosti svého 

počínání: 

Kdy přišel moment, kdy Tě napadlo, že z tý ulice chceš pryč? 

No, ten moment jsem si uvědomil v jedný věci, protože člověk si musí uvědomit, že je sice 

dobře poznávat, ale poznávání má smysl pouze za předpokladu, že člověk to ňákym 

způsobem potom jakoby zhodnotí nebo zúročí, protože furt jenom poznávat pro poznávání 

je takzvaně ke kůlu, jo, to je ke kůlu, stejně tak jako pokud bych měl bejt věčným 

študentem, jo, a nijak to pak ale... ty svoje... zase nezaměňovat, nezaměňovat dejme tomu 

touhu po poznání, jo, to je v pořádku, ale to má smysl a význam podle mě jenom za 

předpokladu, že to pak ňákym způsobem jakoby vrátim nebo zúročím to poznání. Protože 

к čemu mně to je, že budu - já nevim - co všechno vědět, a tak dále, bia, bia, bia, když ale 

vlastně nic z toho za prvé nepředám někomu, anebo to teda doslova neproměním 

v hnusnou materii, jo, to znamená nevymyslím někde ňákej trakař, jo, když to řeknu 

takhle. To nemá význam, to jako nemá smysl, to je blbost. Takže tady to jsem si uvědomil, 

že, a už dost. Samozřejmě, že na tý ulici jsem poznával, a tam se nechá poznat. Já jsem se 

tam setkal s různejma lidma, na rozdíl možná troufnu si tvrdit od 99 % ostatních j inej c h 

bezdomovců, protože já jsem se dokázal pohybovat v různý společnosti, ač to zní 

neuvěřitelně. Ale znova opakuju, že jenom poznávání pro poznávání... 

Během života bez domova se Václav soustředil na, jak říká, „poznávání", potkával různé lidi, 

pohyboval se v různém prostředí. Moment, kdy se rozhodl pro změnu svého životního stylu, 

přišel s poznáním, že poznávat nemá smysl bez možnosti poznané předat dál, použít ho 

к něčemu konkrétnímu. 

Po několika letech života na ulici dospěl Jaroslav к momentu, kdy pocítil, že je změna 

jeho situace nutná: 

Dozrál jsem k tomu, že takhle už to dál nejde - že buď spáchám sebevraždu, nebo prostě 

se sebou něco udělám, no. 
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Mluví o volbě, kdy alternativou změny svého životního stylu se mu jevila sebevražda. O 

postupné gradaci, která к ní vedla, vypovídá termín „dozrání" Nedozvídáme se nic o 

bezprostředních okolnostech této chvíle. 

Václav opouští ulici a Prahu zároveň: 

Z ulice. Jak jsem se dostal vlastně z ulice. Počkej, to já... Jak já jsem se dostal... no, 

z ulice jsem se vlastně dostal tak, že jsem odešel z Prahy sem do M, kde teda jsem měl 

kamaráda, se kterým jsem se znal delší dobu, a ten mně umožnil bivakovat, přebejvat ne 

na ulici, ale v jednom baráku, kde teda jim patřila ještě s jeho ženou část toho baráku, tak 

prostě v suterénních prostorách, který částečně jsou přestavěný, že se nechaj obývat, a 

s kterejma jsem svýho času taky pomáhal s přestavbou a měl jsem vlastně jako svůj 

fotoateliér v jedný místnosti, tak mi tam umožnil bejt a já jsem si taky vyřídil tím pádem 

aspoň podporu, tu sociálku. (...) A pak mně myslím ňák pomohlo to, že mě sbalili policajti 

ňák a vodsoudili, teda to jsem byl vodsouzenej, takže mě sbalili. Takže to bylo taky takový 

řešení svým způsobem, pár měsíců. No, a potom teda časem, když jsem se vrátil, tak jsem 

zase byl nejdřív na podpoře a pak se mně podařilo sehnat zaměstnání, ale tím stylem, že 

jsem navštívil tady přímo - neohlášené teda - ředitele pracáku a řek jsem mu, že půl roku 

mně furt dávaj ňáký tipy a přitom jsou to tipy takový trochu jako mylný a buď je to 

vobsazený, nebo brigádně a podobně, prostě jsem mu vyložil karty na stůl. On s tím 

souhlasil, tak zavolal ňáký ty tři referentky, co měl pod sebou, a tak zvedly telefon a 

zavolaly na obecní úřad tady do P., to je kousek od M., takže tam dělám veřejně prospěšný 

práce. 

Václav ukončil svou bezdomoveckou epizodu odchodem z Prahy do svého rodného města, ke 

kamarádovi, který mu umožnil provizorní ubytování. Tím pádem si mohl vyřídit podporu. 

Zmiňuje se o tom, že tomuto příteli kdysi pomohl při rekonstrukci těchto prostor. Svou roli 

sehrál také Václavův několikaměsíční pobyt ve výkonu trestu odnětí svobody, který hodnotí 

veskrze pozitivně. Po návratu z vězení pobíral opět nějakou dobu podporu a poté si nalezl 

zaměstnání. Svůj postup popisuje jako nonkonformní a dosti suverénní,' nicméně vedoucí 

к úspěchu. 

Marie svoji cestu z ulice popisuje detailně. Měla jasný směr i cíl, na jehož naplnění 

pracovala krok za krokem přímo urputně: 

Tak po výkonu trestu jsem asi dva dny byla и mámy a pak jsem se rozjela do Prahy. Ňáký' 

peníze jsem si našetřila za ten výkon trestu, takže na cestu jsem měla. No, a přijela jsem 
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tum, začala jsem si shánět práci. Ubytovali mě - nejdřív na ňákym tom, co je jenom ta 

nocležna, že tam jenom v noci musíš bejt a přes den musíš pryč nebo ráno to musíš 

opustit. Tak tak jsem začala, jsem měla jeden batoh věcí, viď. Ale jako s batohem na 

zádech se práce shánět nedá. Takže spíš to bylo tak, že jsem odpočívala po výkonu trestu a 

procházela jsem se po Praze, s tím, že jsem jí neznala, takže jsem chodila vždycky jenom 

podél Vltavy, abych trefila zpátky. No, a pak vlastně když už mě ubytovali jako klienta, tak 

jsem si jezdila a sháněla si práci. Inzeráty nebo i tam byla nabídka na nástěnce volných 

pracovních míst, ale většinou byl problém, že jsem byla trestaná, protože - třeba do 

pekárny mě nevzali proto, protože říkali, že jim tam vykrádaj skříňky a v okamžiku, kdyby 

se některá z těch kolegyň dozvěděla, že jsem se vrátila z výkonu trestu, tak by to sváděly 

na mě, i když bych to já nebyla. Takže spíš jsem dělala jenom brigády přes ňákou tu 

studentskou agenturu, co sjednává práci. Tak takhle jsem začínala, že jsem lepila etikety 

na parfémy nebo и Turků vlastně jsem polepovala turecký sušenky českým textem. 

Taky jsem vlastně ještě chodila na ten komparz. To bylo zas dobrý na peníze. Strašně 

lehce získaný peníze a pomohly mi, protože já jsem šije ušetřila a pak třeba na jízdenku 

na tramvaj, nemusela jsme jet na černo, mohla jsem si koupit cigára, nemusela jsem si 

balit. Takže našetřila jsem si ňáký prachy a mohla jsem si zase jako člověk připadat. 

No a pak vlastně - to mi sehnal pán z Armády spásy, co tam pracoval jako údržbář -

zmínil se, že má kamaráda, který provozuje potraviny, večerku, a že tam sháněj někoho 

jako na post prodavačky. Tak jsem se tam šla zeptat - majitel tý prodejny byl po matce 

Čech, po otci Syřan, tak ten, aniž by se mě ptal na ňákej výpis z rejstříku trestů a takový 

blbosti, tak mě zaměstnal, oficiálně na smlouvu. Tak to byl můj start. Tam jsem vydržela 

asi rok, možná dva, já už si to moc přesně nepamatuju, a pak vlastně jsem si sehnala lepší 

- že jsem pracovala na živnostenskej list pro majitele činžovních domů v Praze, tak 

v jednom z nich jsem pracovala jako správcová. Bydlení zdarma a devět tisíc čistýho, 

z toho jsem si pak platila zdravotní a sociální, no a daň jednou za rok. 

Po propuštění z výkonu trestu a krátké návštěvě doma odjela do Prahy, kde se ubytovala na 

Armádě Spásy. Hned po příjezdu do Prahy si začala shánět zaměstnání. Ubytována byla 

nejprve jen na noclehárně, takže měla potíže při shánění práce s batohem na zádech, proto 

spíše odpočívala a poznávala město. Když byla později ubytována už v azylovém režimu, 

aktivně si sháněla zaměstnání v Praze. 

Při obstarání práce tvořil velkou potíž její záznam v rejstříku trestů, jak uvádí, u některých 

zaměstnavatelů slyšela spíše výmluvy, proč ji nemohou přijmout. Vydělávala si brigádami. 

Údržbář na Armádě spásy Marii zprostředkoval přes známost nabídku místa prodavačky. 
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Zdůrazňuje, že majitel prodejny po matce Čech, po otci Syřan se nezajímal o její minulost a 

uzavřel s ní pracovní smlouvu, což pro ni znamenalo „start", tedy nový začátek. Po déle než 

roce si obstarala lepší zaměstnání - dělala správcovou domu, což znamenalo bydlení zdarma a 

slušný výdělek. 

No, a moje dcera si našla toho přítele, s kterým má syna, a měla svůj vlastní byt, co 

dostala od táty, tady v P., a ten mi nabídla, že by chtěla, abych byla blíž. Takže já vlastně 

jsem začala tak, že jsem začala bydlet и dcery. Když jsem si našla přítele, přestěhovali 

jsme se do bytu mé sestry, který jednou v budoucnosti bude mojí neteře a já zas budu 

bezdomovec. Né, už jsem mluvila s mámou, až třeba nebude sama stačit na dům, tak půjdu 

к ní, na to spoléhám. 

Marie odešla z Prahy zpět do rodného města, kde má rodinu, na žádost své dcery, v jejímž 

bytě krátce bydlela. Poté, co se seznámila se svým dnešním partnerem, se přestěhovala do 

bytu patřícího její sestře, kde je ovšem jen dočasně. Tuto situaci Marie komentuje tak, že až 

v bytě nebude už moci bydlet, bude opět bez domova, ale vzápětí uvádí, že spoléhá na to, že 

se přestěhuje do domu patřícího matce, která žije sama. 

Neobvyklým spojením dlouhá odvaha začíná Jiřina své vyprávění o cestě z Prahy ven za 

lepším životem. Snad přeřeknutí, ale koncentrující to podstatné: 

No, jak jsem se dostala z ulice. Chtělo to hodně dlouhou odvahu zavolat domu. Jsem 

zavolala rodičům, jestli se můžu vrátit a maminka souhlasila, že se vrátit můžu, a tak jsem 

skončila s ulicí. Jednoduchý to nebylo. (...) Dlouho jsem v sobě sbírala odvahu. Já nevim, 

čeho jsem se bála. Nebylo to v tom, že by mě rodiče nevzali zpátky a nepřijali, ale stud 

nebo co, já nevim, co v tom bylo. (...) Chtěla jsem už dřív s ulicí skoncovat, ale neměla 

jsem k tomu tu správnou odvahu. 

Rozhodnutí vrátit se к rodině provázel psychický stav strachu či studu, který Jiřina popisuje 

jen obtížně. Oč je snadnější a rychlejší samotný návrat domů, o to náročnější a delší je cesta 

odhodlání vedoucí к bezprostřednímu rozhodnutí. 

Václav, Jiřina a Marie odcházejí z Prahy zpět do rodných měst, kde si zajistí nejdříve 

ubytování. Václav přes svého kamaráda, Jiřina a Marie se obrátily na svou rodinu. 
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Rudolf nalézá nejdříve práci. Do první výplaty prodává zároveň Nový prostor a využívá 

možnosti provizorního bydlení ve sklepě: 

Nejdřív jsem šel na brigádu. Brigád je v Praze spousta, člověk si muže najít brigádu 

během několika hodin, přes agenturu. Pokud je ochoten pracovat třeba manuálně, pokud 

není namyšlený, jako to občas bývá. No, a když člověk nějakou dobu pracuje, pak má 

peníze na bydlení. Nejdřív jsem samozřejmě neměl bydlení. Bydlel jsem ve sklepě и jedné 

kamarádky. Pak má člověk na bydlení а и mě to bylo tak, že přímo na té brigádě, kterou 

jsem měl, tak tam mě pak ten zaměstnavatel zaměstnal, protože byl jednoduše spokojen. 

No, a to je vlastně celé. Od toho se pak odvíjí všechno. Člověk má prostě peníze, tím 

pádem má bydlení, tím pádem prostě má všechny možné potřeby, které prostě normální 

člověk této společnosti má. Sociální zázemí a podobně... Já jsem z Nového prostoru 

odešel měsíc poté, co jsem začal dělat tu brigádu. Už jsem myslel trošku dopředu na to. 

Rudolf si našel nejprve brigádu přes pracovní agenturu. To popisuje jako jednoduchou 

záležitost, která není náročná ani časově. Zdůrazňuje ovšem, že musel být realista a 

přizpůsobil se nabídce, tedy například vzal manuální práci. Po dobu, než si obstaral stálé 

bydlení, přespával v provizorních podmínkách v prostoru, který mu poskytla kamarádka. 

Zaměstnavatel, u kterého nastoupil na brigádu, ho později zaměstnal v pracovním poměru, 

protože s ním byl spokojen. Vidí jasnou posloupnost od získání práce přes z toho plynoucí 

řešení finanční situace к bydlení, od něhož se pro něj odvíjejí další sociální potřeby. 

Pavel využívá všech dostupných možností pomoci: 

Bylo spoustu faktoru, který mi z tý ulice pomohly. Přátelé, který jsem měl a na který jsem 

věděl, že se obrátit můžu, ale zase jsem vyčkával s tim, abych se na ně obracel opravdu 

s tim, když to bude ňák potřeba, ne je využívat s každou blbostí. Pak divadlo, Novej 

prostor, Agapečko...26 To mi dost pomohlo, protože když vezmu, že jsem nebydlel, anebo 

bydlel potom u M. , ňáký dva měsíce, ten říkal, hele, musíš si něco najít, já Tě tady 

nemůžu nechat dýl. Přišel tenkrát J. s tím, že otvírá Agape, jestli tam nechci, takže tam to 

dopadlo tak, že jsem tam byl přes rok. Tím, že jsem měl zázemí a on ještě k tomu nabízel, 

že přijde ňáká práce, že bude shánět ňáký zaměstnavatele, který nás zaměstnaj, tak já 

26 Dům Agapé je občanské sdružení, které vzniklo s cílem pomoci osobám bez přístřeší i dalším lidem na okraji 
společnosti ke znovuzařazení se do společnosti. Domy Agapé jsou koncipovány jako ubytovací zařízení, v nichž 
získá vždy přibližně 15 lidí svůj dočasný (v některých projektech, jako je třeba projekt biofarmy, stálý) nový 
domov. Najdou zde bydlení, stravu, práci, volnočasové aktivity, a to vše za podpory týmu odborníků. Po určitém 
čase jim tým pracovníků pomáhá najít stálejší zaměstnání i bydlení za finančně dostupných podmínek. První 
Dům Agapé j iž rok a půl funguje v Praze 10-Vršovicích v Ruské ul. 116. Zdroj: www.dumagape.unas.cz (8. 4. 
2009). 
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jsem měl zázemí. Měl jsem vlastně ňákej teplej pokoj a já jsem si i tím Novým prostorem... 

já jsem to nebral jako podřadnou práci, ale jako to, čim si normálně vydělám, a já jsem si 

- ně, že bych si vydělával ňák moc, ale na svoje živobytí jsem si vydělal. Já jsem nebyl na 

nikom závislej, že by za mě musel něco platit. Pak jsem si platil i nájem na Agapečku. 

Takže tohle bylo ňáký to postrčení. Zázemí a mít se odkud odrazit. Když jsem odcházel 

odtamtaď - mě vyhodili, protože jsem se nedokázal přizpůsobit jejich programu a vlastně 

jsem začal dělat tady, to už jsem měl smlouvu sem. A oni ňák nemohli pochopit, že šichty 

večer a ráno a tak všelijak a že ještě do toho prodávám Novej prostor, protože jsem eště 

vlastně neměl první vejplatu. Takže mě vykopli. Ale já měl práci a věděl jsem, že tady 

můžu přespat a že dostanu ňáký peníze, a nehledě na to jsem ještě splašil jednu kolegyni 

tady v práci, která byla ochotná mi půjčit peníze, abych si zaplatil byt, prostě pokoj 

v paneláku, kde se samozřejmě musela zaplatit ňáká kauce. Takže tam jsem bydlel, tam to 

nedopadlo dobře, takže jsem šel na chvíli bydlet k tomu M. a pak si našel tuhle chatu a 

tam jsem vlastně už přes rok. S majitelkou to funguje výborně. 

Pavel vypráví o tom, že nechtěl zneužívat míry pomoci svých přátel, vážil si jí, ale využil ji 

jen v závažných případech. Za vlivy, které mu pomohly skončit s životem na ulici, považuje 

divadlo, prodej Nového prostoru a také projekt chráněného bydlení Agapé. Pobyt zde mu 

poskytl vytoužené zázemí a pocit nezávislosti. V souvislosti s časem prožitým tam používá 

Pavel slova postrčení a mít se odkud odrazit, která dobře vystihují impuls, který pro něj 

představoval. Po roce, kdy si vydělával ještě prodejem Nového prostoru, mu pomohl známý 

zařídit si zaměstnání údržbáře. Podle Pavla nastal problém v momentě, kdy už chodil do 

zaměstnání, ale stále ještě musel Nový prostor prodávat, protože neměl první výplatu. Nemohl 

se přizpůsobit požadovanému režimu a pro neshody musel ubytování opustit. To pro něj však 

tentokrát nemělo fatální důsledky, protože měl jistotu v zaměstnání (pracuje jako údržbář 

velké školy). Chvíli přespával tam, potom bydlel v podnájmu a současné době žije Pavel už 

déle než rok v podnájmu v zahradní chatě, kde je velice spokojen. Toto bydlení si našel sám a 

je rád, že má dobré vztahy s majitelkou této chaty. 

Jaroslav vyřešil oba problémy naráz - odešel z Prahy a našel si práci s ubytováním: 

Našel jsem si práci. Vlastně práci s ubytováním. Byl to de facto první pokus. (...) Paní F. z 

Armády spásy, která to tu [zařízení sociální péče, ve kterém nyní pracuje] pomáhala 

spoluzakládat, mě sem vzala a mě to nadchlo. Pak už jsem si to všechno vytelefonoval 

sám, že půjdu sem a bylo to. 
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Jaroslav použije jednoduchou zkratku, nejjednodušší faktický popis bodu zlomu - obstarání 

ubytování a zaměstnání. 

Václav popisuje setkání s lidmi, kteří ho dříve znali jako stavbyvedoucího a posléze jako 

bezdomovce: 

No, tak některý lidi se nejdřív na mě dívali samozřejmě různě, že jo. I když to byli lidi, 

který mě třeba předtím znali, tak ale přece jenom ta doba, kdy člověk jí tráví na ulici, ho 

chtě nechtě asi ňákym způsobem poznamená, i když možná, že mě poznamenala - nechci si 

fandit - trošku míň, než by se dalo předpokládat, jo, to je pravda. Ovšem je fakt taky zase 

na druhou stranu, ano, že i člověk, když je na tý ulici, tak si určitý hodnoty a žebříček 

prostě těch hodnot srovná v hlavě a má ho trošku jinej než člověk, kterej má takzvaně 

jakoby vystaráno anebo je v klidu a pohodě a tvrdí vo sobě, že třeba něco takovýho se 

jemu absolutně nemůže stát a podobně. Takže může docházet i právě k určitýmu jakoby 

tření z hlediska vnímání tadydle těch různejch hodnot, respektive toho, jak si to člověk 

srovnává. Takže to je trošku komplikovaný a docela je chápu. Já teda se snažím bejt 

možná tolerantnější než kdokoliv jinej, já nevnucuju třeba někomu ten svůj teďkon 

současnej žebříček hodnot, co mám díky tý ulici, ale zároveň nepřipustím to, aby mně 

někdo teda vnucoval, jo, ten svůj zvyklej a zaběhnutej, a tak dále, že jo. Hlavně to 

nezaměňovat - pozor, jo - nezaměňovat to s tím, že se člověk choval ňák jako 

nepřizpůsobivě, jo, to je vo něčom trošku jiným prostě. 

Když se Václav vrátil do místa původního bydliště, setkal se u lidí, kteří znali jeho příběh, 

s hodnotícími reakcemi. Konkrétně o nich nehovoří, používá mnohoznačný termín lidi se na 

mě dívali různě. Přiznává a chápe, že jejich chování mohlo být zapříčiněno tím, že ho pobyt 

na ulici poznamenal. Myslí si ale, že jeho ovlivnil méně než jiné lidi bez domova. Konflikt 

byl dle jeho názoru dán také odlišností jeho žebříčku hodnot od většinové společnosti. 

Považuje se za tolerantního к hodnotám ostatních, ale nechce, aby mu byly vnucovány. 

Zdůrazňuje odlišnost tohoto svého postoje od termínu nepřizpusobivost. 

Z vyprávění informantů se dozvídáme i o dalších potížích, které museli na své cestě 

překonat. Jaroslav se - kromě obstarání práce a bydlení - musel poprat i se svou závislostí na 

hracích automatech: 

Důležité bylo i to - ta moje závislost na těch automatech - to jsem taky nevěřil v životě, že 

bych se z toho dostal, ňáký Bohnice tam byly a léčebny a nic. Tady to fakt připisuju ňáký 

vyšší moci. Já to připisuju Bohu, ale muže si každý představit pod tím, co chce. Protože já 
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jsem nevěřil, že bych se z toho někdy dostal. A dneska, když sedim někde v hospodě a 

vidim ty lidi, jak tam húžou prachy... fakt to nepochopím, že jsem mohl bejt tukovej. To 

bylo taky hodně to, s čim jsem se musel porvat. A fakt nevěřím, že jsem se 5 tím porval 

sám, fakt mi něco muselo pomoct. A věřím tomu, že kdybych stále hrál, tak je otázka času, 

kdy na tý ulici skončím znovu, protože tadyty závislosti vlastně к ničemu jinému nesměřují. 

(...) Ptala ses, proč jsem výpad z Prahy tak daleko... já jsem utekl před těma automatama. 

Tam je herna na každém rohu a mně strašně pomohlo - tady není automat, ve vedlejší vsi 

taky ne... Ale teď už jsem v pohodě, jsem v Praze, chodím kolem heren, a nic. Netáhne mě 

to ani netankuje. Spíš mi to přijde nelogický. Teďka asi poznávám, jak to připadalo mému 

okolí -jak ten blbeček... může někde sebrat peníze a naházet je do automatu. 

Absolvoval bezúspěšně několik léčebných pobytů v psychiatrické léčebně, zbavit se závislosti 

se mu povedlo až po odjezdu z Prahy na venkov, z dosahu nabídky heren. V tomto úspěchu, 

v nějž dlouho nedoufal, vidí zásah vyšší moci, boží pomoci. Vidí zcela jasnou souvislost mezi 

závislostí a bezdomovectvím. Na svoji tehdejší situaci se dnes dívá s odstupem, hraní pro něj 

ztratilo přitažlivost. Představuje si, jak byla jeho někdejší hráčská vášeň negativně vnímána 

okolím. 

Marii situaci nalézání práce nejvíce komplikoval záznam v trestním rejstříku: 

Nejtěžší bylo sehnat si práci. Po výkonu trestu si sehnat práci. To bylo hrozný. Spousta 

hloupejch lidí řiká, že kdo si práci chce sehnat, tak jí najde, ale fakt to bylo těžký. Já jsem 

furt doufala, jak jsem chodila na ty brigády, že mi třeba nabídnou místo, že uvidí, že dobře 

pracuju, ale ne. I v tý pitomý pekárně, kde bych jenom někde sypala housky, tak chtěli 

výpis z rejstříku trestů, a to byl problém. V okamžiku, kdy to přiznáš, tak je to problém. 

Obstarání zaměstnání považuje za největší potíž při návratu z ulice. Marie kritizuje názory 

spousty hloupejch lidí, že obstarání práce záleží jen na vůli. Znovu mluví o problému 

s trestním rejstříkem. 

Jiřina mluví všeobecně o předpokladech úspěšného návratu do společnosti: 

Já si myslím, že když chce člověk skončit, aby na té ulici nebyl tak že je to o tom, aby 

v sobě - že je to v něm - aby v sobě získal důvěru, v sobě prvně a pak postupem času, aby 

si získával důvěr u i и druhých, kteří mu jako třeba z té ulici chtějí pomoct. Aby jako tu 

pomocnou ruku, kterou mu někdo podá, aby jí neodmítal. Prostě ji zkusit přijmout a 

postavit se k tomu pozitivně, a ne aby řekli - to nemá smysl, proč bych to zkoušel když už 

jsem tolik let byl na té ulici, to už nemá smysl zkoušet znova žít. Já si myslím, že to má 
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cenu zkoušet. Udělat si svůj ňákej cil a za tím cílem si jít. Můj cíl byl sehnat si robotu, což 

se mi taky jako dlouho nedařilo a... člověk nesmí nikdy házet jlintu do žita, ale dívat se 

před sebe. Ne co bylo, nedívat se na minulost, ale na to, co bude. 

Věřit si, nevzdat se, nerezignovat, mít pozitivní přístup a umět přijmout pomoc. Tyto faktory 

uvádí Jiřina jako klíčové při pokusech o změnu vlastního života. Vyjadřuje optimistický 

postoj, větší váhu dává budoucnosti nežli návratům к minulému. Za důležité považuje také 

stanovit si cíl a nenechat se odradit při neúspěchu. Jako svůj cíl v době návratu domů uvádí 

obstarání práce. 

Pro Jaroslava bylo - po nalezení práce - obtížné dostat se znova do jejího stereotypu: 

Pro mě bylo strašně těžký dostat se zpátky do toho stereotypu, jo - vstát, jít do práce, zas 

potom si odpočinout a zase jít do práce. Taky jsem si na to musel zvyknout. Ale mě to 

bavilo. Nádherný pocit, že začal jsem chodit do práce a dostal jsem výplatu. Tý brdo, 

nepamatuju x let, že bych měl u sebe tolik peněz. (...) Ještě je zvláštní - taky jsem se musel 

naučit věřit lidem. A a věřit lidem, že říkají pravdu, je strašně zvláštní a taky to nebylo 

jednoduchý. Na ulici to je samá lež, samý žvanění, samý kecy, určitě jsem byl stej nej jako. 

Tutově. 

Jaroslav měl zpočátku potíže s nalezením určitého řádu v členění času mezi pravidelnou 

pracovní dobu a odpočinek. Musel změnit svoje zvyky, poté jej dokonce začala docházka do 

zaměstnání bavit. Příjemný pro něj byl pocit spojený se zlepšením finanční situace. Stejně 

jako Jiřina zmiňuje se o nutnosti důvěřovat. Také naučit se zase říkat pravdu pro něj nebylo 

jednoduché, protože komunikace lidí v sociální skupině bezdomovců je dle jeho názoru často 

zatížena vzájemnou neupřímností a obelháváním. Takové chování přiznává i informant při 

pobytu na ulici i sám u sebe a považuje je pro tuto situaci za typické. 

• U Rudolfa měla tato potíž zcela specifický charakter: 

Pro mě bylo nejtěžší překonat ten momentální - nevím, jestli mám použít slovo odpor, já 

ho použiju, protože vhodnější mě nenapadá - odpor ke společnosti. Čímž nemyslím zase 

lidé, ale všechny ty bláboly v zákonech a tak podobně. 

Se svou současnou situací jsou informanti více či méně spokojeni. Jaroslav je šťastný: 

Teď pracuju, mám se dobře, mám ženu, mám dítě. Ženě jsem řekl o své minulosti a ona to 

vzala supr - mám skvělou ženu - a ona prostě říká, že každej má právo udělat chybu. Do 

budoucna budem s manželkou kupovat byt a hlavně chceme dobře vychovat naši dceru. 
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Jaroslav pracuje, je ženatý, má dceru. Žena o jeho minulosti ví a akceptuje ji. Co se týče plánů 

a cílů, hovoří Jaroslav v množném čísle (s manželkou) o touze dobře vychovat dceru a o 

záměru pořídit si vlastní byt. 

Jiřině se podařilo najít si práci a o mnoho se zlepšil také její zdravotní stav: 

Plány jsem žádný neměla, když jsem sem šla, to se všechno vyvrbilo časem. Hlavně si chci 

udržet robotu. Teď už práci mám a jsem s ní spokojená. Dělám re ferentku. Můj zdravotní 

stav se o hodně zlepšil. Ustoupily ty epileptické záchvaty a deprese ustoupily a i fyzicky i 

psychicky jsem na tom lip, než jsem byla před tím. 

Jiřina zdůrazňuje hodnotu stálého zaměstnání a jeho udržení označuje za svůj stávající cíl. 

Nalezení a udržení zaměstnání nazývá tedy cílem, ale v kontrastu s tím mluví o absenci plánů, 

o tom, že se to všechno vyvrbilo časem, což naznačuje pasivnější roli. 

Marie uvádí několik problémů, které řeší v současnosti: 

Na to, abych šetřila, samozřejmě nemám, abych si zajistila ňáký vlastní bydlení, když vim, 

jaký to je, nemít nic vlastního, tak na to fakt nemám, na to mi nezbyde. Nájem sestře 

piatim sama, on mi nepřispívá, ten přítel, nájem 5100, beru 10000, ale 1000 korun 

splácím auto, takže 9000, tak to mi nic moc nezbyde. Náklady na dopravu, abych se 

dostala do práce, jsou tak 1500, takže mi zbydou 2000 na měsíc. Já bych třeba chtěla 

ňáký penzijní připojištění - nemůžu, ani na pojistku nemám, kdyby se mi něco stalo - přece 

jenom pracuj u na rizikovým pracovišti - jako obsluha čerpací stanice. Teď zase mám 

problémy, že mám tadytoho partnera a nikdo z mýho okolí to nechce. Že prostě řikaj, že 

mě jenom využívá, že na ně peru, uklízím, že prostě bydlej и mě zadarmo. Já jim vždycky 

sbalim a voni pak dělaj, že spěj na lavičce, a protože to znám, tak já to nevydržím. Nebo 

víš co, řekla jsem, že si vezmu jeho syna, ale jeho už ne. No a von pak třeba v noci na syna 

řval, ať mu hodí chleba a vodu. No prostě je to nátlak, já si to uvědomuju, ale nemám na 

to ho pod tím balkonem nechat, když jsem to sama prožila, to nemít kam jít. Ale voni maj -

voni maj barák ale von tam prostě nechce bejt, tak místo toho dělá takovýhle čajky a já to 

nevydržím. 

Mariiny současné problémy jsou finančního a vztahového rázu. Pracuje nyní jako obsluha 

čerpací stanice. Jak uvádí, její finanční situace jí neumožňuje koupi vlastního bytu nebo 

pojištění. Rozebírá své příjmy a výdaje, zmiňuje, že její přítel jí nepřispívá na nájem. Ke 

svému nynějšímu partnerovi má rozporuplný vztah. Bydlí s ním a s jeho synem. Lidé z jejího 

okolí ji upozorňují na to, že ji partner využívá. To Marie přiznává, hovoří o vypjatých 

68 



situacích, o nátlaku. Poukazuje ale na to, že nemůže partnera opustit, protože by se ocitl na 

ulici. 

Václav je rád, že si našel práci, i když ho příliš nenaplňuje: 

Práce, kterou teďkon dělám, tak sice mně jakoby vyhovuje, no, vyhovuje, ale že by mě plně 

takzvaně naplňovala - plně naplňovala, to je hezký - to rozhodně se říct nedá, jo, protože 

ta práce má hlavně teda tu výhodu, že na ní vůbec nemusím myslet, že během tý práce buď 

můžu myslet na cokoliv jinýho, nebo nemusím myslet na nic, ale rozhodně nemusím myslet 

na tu práci, no, i když znovu vopakuju, furt je to lepší než nemít žádnou. 

Pavel zůstává sebevědomým optimistou i v plánech do budoucna: 

Teď musim zhodnotit svoji finanční situaci, protože teď mi odpadaj ňáký splátky, který 

jsem měl, to znamená, který jsem někam dával, protože vracím dluhy. Takže to se mi 

někde krátí ňáký splátky, takže ty peníze budou zase doma, tak uvažuju, že si vezmu možná 

hypotéku. Ale hypotéku tak, že si vezmu hypotéku na barák, kterej postavím. Ne jako, že 

vezmu barák, kterej někdo postaví, ale barák, kterej postavím já. Malinkej domeček. Chci 

normálně žít, pomáhat lidem, předávat možná zkušenosti, který mám, jak nevim ještě. Je 

důležitý neztratit syna, se kterým se mi teď daří být v kontaktu. Když jsem byl na ulici, tak 

to bylo tak na střídačku, nejezdil jsem tam, s alimentama to bylo takový všelijaký, ale ty se 

mi podařily všechny splatit na poslední chvíli. 

Očekává zlepšení své finanční situace, protože splatil půjčku. Uvažuje o tom, že si vezme 

hypotéku na dům, který si chce postavit svépomocí. Zdůrazňuje, že chce dům postavit sám, a 

že to bude jen malinkej domeček. Chce normálně žít, pomáhat lidem. Chtěl by také předávat 

své těžce nabyté zkušenosti, nemá ale zatím jasno v tom, jakým způsobem. Důležitý je pro něj 

vztah к synovi, daří se mu být s ním v kontaktu. To byl problém, když žil na ulici, nemohl 

dojíždět za rodinou, vídal se s ním zřídka. Za úspěch považuje, že se mu podařilo splatit 

výživné. 

Rudolfovy ideální představy se poněkud liší od možností, kterými disponuje. Na otázku, 

jak chce dál směřovat svůj život, odpovídá: 

Někomu to muže vyhovovat tak, druhému zas jinak, záleží na okolnostech. Pokud by bylo 

pouze na mně a nehleděl bych na okolnosti, tak bych odsud - z této společnosti - okamžitě 

zmizel. A pokud možno někam na nějaký pustý ostrov, nebo ne, to bych přeháněl, já mám 

rád lidi. takže na nějaký' ostrov, kde by byli prostě lidé, ale bez vlivu této společnosti. 
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Přičemž této - já pořád řikám společnosti, této společnosti, tím vůbec nemyslím pouze tu 

naši společnost českou, myslím tím i jinou, Německo, Francie, Velkou Británii, USA, je to 

všechno všude dost podobné. 

Ideálním Rudolfovým plánem je zmizet na ostrov mimo společnost. Problém pro něj 

představuje to, že jsou pro něj důležité vztahy s lidmi, ale tito lidé žijí ve společnosti, a proto 

ani on se z ní nemůže úplně vymanit. 

Do budoucna Václav zvažuje ještě zlepšit své bydlení a najít si partnerku, se kterou by ho 

sdílel: 

No, do budoucna co plánuju.... tady je to otázka, že jo, na tamtoho člověka ohledně toho 

bytu, nebo nespolehnout se, jo, protože se mi skýtá zřejmě možnost mít zase trošku jiný, 

normálnější bydlení, no. Nevylučuju možnost skutečně si najít zas ňákou samičku, 

v podstatě z hlediska pevnějšího vztahu, ale zároveň jsem si vědomej a chci si jí najít 

pouze za předpokladu, že jí budu mít co nabídnout taky, to znamená, že nechci zůstávat 

dlužníkem. Nechci zůstávat dlužníkem jak v materiích a natož potom eště ke všemu 

v ňákejch vztazích, jako který by se měly prohloubit a citově. Ohledně citu, tak na to 

nepotřebuju ňákej materiál, ale aby to prostě ten vztah byl - pokud možno - po všech 

stránkách v rovnováze a skutečně rovnoprávnej, jo. A to dost těžko jsem moh nabídnout 

tím, že jsem byl na ulici. Sice by se zřejmě asi i našly takový milosrdný ty sestry, který by 

měly ovšem právě takovejhle vztah ke mně, ale já nechci vztah jenom proto, že mě bude 

někdo litovat, to prostě ne, jo. Tudíž furt se ještě nepovažuju za tak starýho a 

vopotřebovanýho, abych todlecto nutně hodil za hlavu, no. A navíc mám eště sám vůči 

sobě hodně restů, že jo, měl jsem koníčka focení, chtěl bych zpracovat vlastně svůj archiv, 

kdy tam mám - dalo by se říct - negativy za čtyřicet let focení, mám je voznačený a tak 

dále a tak dále, to všechno ovšem vyžaduje pochopitelně něco jinýho než se placatit na 

ulici, takže to je jedna věc, rest, tenhleten, tohodletoho typu, no, a potom koneckonců 

možná i tu knihu bych chtěl dopsat (...). Akorát je možný, že je ve mně třeba domejšlivost, 

že si vo sobě třeba jenom myslim, že mám takzvaně Jurt eště na víc než to, co dělám, můžu 

se plíst, nevím, to by samozřejmě chtělo vodzkoušet, ale nikdo mě takhle asi zkoušet 

nebude, ale člověk nikdy neví, že jo. 

Václav prezentuje především svoji touhu po partnerství jako plně vyváženém vztahu 

s potřebou nedeformovat jej vlastní obtížnou minulostí. Nepovažuje se ještě za tak starýho a 

vopotřebovanýho, aby nedokázal víc než v současnosti dělá. Současně si uvědomuje potřebu 

obohatit svůj život návratem к zálibám, kterým se věnoval dříve. 
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Strategie, které informanti uplatnili při budování nového života, se odlišují. Všem je 

ale společné přijetí výzvy, ať již jako uchopení vhodné příležitosti, nebo akceptování 

nabídnuté pomoci. Při hledání práce a bydlení muži využili podpory svých přátel, známých 

nebo kolegů. Ženy překonaly svou hrdost a vrátily se к rodině. Obnovení kontaktů s rodinou a 

přáteli se sebou často také nese návrat do původního místa bydliště. Nový život je ale také 

možné začít vytvářením nových vztahových i místních vazeb. 

4.2.3.2 Rekonstrukce tvaru prožité historie 

Během práce s chronologií příběhů se projevila jejich podrobnější struktura. Tento 

obecný scénář bude jedním z východisek pro třetí čtení. Ve vyprávění lze identifikovat tyto -

po sobě jdoucí - fáze zkušenosti: 

• zhroucení dosavadního života nebo nespokojenost s ním; 

• opuštění původního místa bydliště; 

• bytí bezdomovcem; 

• moment rozhodnutí ulici opustit; 

• neúspěšné pokusy o řešení situace; 

• nalezení bydlení, práce; 

• obnovení kontaktů s rodinou; 

• uspořádání nového života; 

• plány do budoucnosti. 

4.2.3.3 Identifikace opakujících se témat 

Zároveň s identifikací určité pravidelnosti v chronologii vyprávěných zkušeností jsem se 

pokusila nalézt také opakující se témata, víceméně napříč časovým průběhem. Výsledkem 

tohoto krokuje následující seznam těchto témat, ze kterého vycházím při čtení druhém-

• práce; 

• faktory změny; 

• bydlení a domov; 

• mezilidské vztahy, vztahy s rodinou a vztah ke společnosti; 

• zkušenosti s neziskovým sektorem; 

• potíže na ulici a při návratu do společnosti; 
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• proč být na ulici a proč ne; 

• sebevědomí, sebeúcta, rozhodování a svoboda; 

• Bůh, vyšší moc, víra; 

• plány; 

• pomoc a její přijetí; 

• vůle, zodpovědnost, hodnoty; 

• důvěra; 

• závislost. 

4.2.3.4 Interpretace rozhovorů z hlediska kategorií narativní analýzy 

V této části jsem s texty rozhovorů pracovala na základě seznamu opakujících se 

témat, které vyplynuly z prvního čtení. Tyto úryvky jsem četla a komentovala optikou 

narativních kategorií (viz výše kap. 4.1.2). Během tohoto procesu došlo к „zahuštění" výše 

uvedených témat, což vyústilo ve specifikaci původního seznamu témat do několika 

tematických celků. Ty tvoří také další východisko pro třetí čtení. Jde o tyto tematické okruhy: 

• vztah к sobě a identita; 

• život bez domova; 

• institucionální pomoc; 

• mezilidské vztahy; 

• práce; 

• bydlení a domov; 

• vyšší moc; 

• plány a budoucnost. 

o Vztah к sobě a identita 

V příběhu přirozeným způsobem dochází к zapojení hodnotového a normativního 

aspektu života (Chrz 2004). Téma vztahu к sobě a definice své identity jakožto výchozí 

pozice к rozvrhování se ve svém životě souvisí se světonázorem a významy osobních 

přesvědčení. Často se objevoval motiv vymezení se vůči sociální skupině bezdomovců. Pro 

vzepětí aktérství směrem k znovuzapojení do společnosti je v sebepojetí přikládán informanty 

význam sebedůvěře a sebepřijetí. Dozvídáme se o prvcích povahy informantů, které jsou 

zdrojem potíží, ale i smyslu v jejich příběhu. 
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Pro Pavla není samozřejmé připustit, že byl bezdomovec. Připomíná ne zcela jasnou 

definici této sociální pozice. V dialogické zkratce ale připouští, že bezdomovcem byl. Jedním 

dechem ale dodává, že se vzhledem ke své tehdejší situaci rozvrhoval tak, že směřoval 

к návratu do společnosti, i tehdy, když byl na dně - v situaci, kdy - dalo by se říci - je aktérství 

subjektu omezeno na minimum a subjekt je odkázán na přijímání akcí druhých. 

Otázka je, jestli jsem někdy byl bezdomovcem, co to je bejt bezdomovec. Ale jako - byl 

jsem asi bezdomovcem, byl jsem úplně na ňákym dně. Ale myslim, že jsem nikdy neztratil 

touhu se vrátit zpátky do normální společnosti. " 

V dalším vyprávění Pavel znovu připomíná, že nebyl typickým bezdomovcem. Vyzdvihuje 

své rozvrhování к úspěšným lidem mimo bezdomoveckou komunitu a své aktérství ve 

společných akcích. Jeho potíží byla často - jak říká - nálepka bezdomovce. Tedy metafora 

něčeho, co je nalepeno na povrchu a co nemusí vyjadřovat pravdu o obsahu. 

Vždycky jsem vyhledával ňáký příležitosti a obklopoval jsem se lidma, který mi něco mohli 

dát. Měli něco v hlavě, měli ňáký invence, ňáký nápady. Mám kamaráda, kterej učí na 

škole, mám kamaráda, kterej dělá и agentury promotion, takže jsem koncerty díky němu 

zajišťoval. Já jsem si i na tý ulici vydělával takovýmhle způsobem, to znamená, byl jsem 

někde mezi normálníma lidma. (...) Někdy to taky nedopadlo. To jsou různý vlivy. Člověk 

někam nastoupí, do ňáký firmy a nastoupí tam s ňákou nálepkou. To znamená, voni věděli, 

co jsem. Takže při snižování stavů jsem byl první na ráně. 

• Když Marie zmiňuje svůj pobyt ve squatu, a nezapomíná zdůraznit, že obývanou část 

prostoru udržovala v čistotě a pořádku. Vůči klientům ubytovny Armády spásy se vymezuje 

jinými zájmy a prezentuje tak odlišnost svých životních hodnot od průměru této komunity. 

... věděla jsem, že bydlím ve squatu, že bydlím ve špíně, protože v přízemí byly haldy 

s odpadkama, ale Jurt to byl domov. Ten pokoj, co jsme měli udělanej, jsem měla čistej a 

furt to byl můj domov. (...) Ve m si, já jsem přišla do Prahy a znala jsem jenom lidi 

z Armády spásy, ty většinou měli jiný zájmy než já. 

Jaroslav se rozvrhuje к lidem bez domova kriticky. Podobně jako ostatní se snaží vymezit 

se oproti bezdomovecké komunitě. Z jeho projevu vystupuje pociťování významu 

„spravedlnosti", přesvědčení o nutnosti zabránit bezdomovcům žít na účet většiny. Tím 

zpětně reflektuje i svoji pozici a roli. 

Třeba mě to štve teďka, že takovýhle lidi, který nechtějí pracovat, tak já je živim zdaní. 

Přitom já jsme si vždycky vydělal, chodil jsem na kamiony, nářez, servanej, Ale vždycky 
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jsem ňáký peníze měl. Ale to jsou vlastně lidi, který tu společnost vysávaj a v životě jí nic 

nedaj. Teď si protiřečím možná, možná to tak muže vypadat, ale nedat jim vůbec nic. 

Samozřejmě těm, kterým to vyhovuje. Ono by je to ňák donutilo. Buď by se vrhli na totální 

krádeže a šli by do kriminálu, anebo by je donutilo něco se sebou dělat. 

Pro rozvrhování se vzhledem к ukončení života na ulici vidí Jiřina význam v dostatku 

sebedůvěry i důvěry к lidem, kteří mohou pomoci. 

Když chce člověk skončit, aby na té ulici nebyl, tak že je to o tom, aby v sobě - že je to 

v něm - aby v sobě získal důvěru, v sobě prvně a pak postupem času, aby si získával 

důvěru i и druhých, kteří mu jako třeba z té ulici chtějí pomoct. 

Václava život na ulici poznamenal, ve svém případě ale považuje tento vliv za menší než 

u ostatních, čímž vymezuje svoji pozici. Mluví o tom, že rozvrhování se typické pro pobyt na 

ulici v jeho případě ovlivnilo jeho žebříček hodnot a perspektivu, ze které reflektuje život svůj 

i ostatních. 

...přece jenom ta doba, kdy člověk jí tráví na ulici, ho chtě nechtě asi ňákym způsobem 

poznamená, i když možná, že mě poznamenala - nechci si fandit - trošku míň, než by se 

dalo předpokládat, jo, to je pravda. Ovšem je fakt taky zase na druhou stranu, ano, že i 

člověk když je na tý ulici, tak si určitý hodnoty a žebříček prostě těch hodnot srovná 

v hlavě a má ho trošku jinej než člověk, kterej má takzvaně jakoby vystaráno anebo je 

v klidu a pohodě a tvrdí vo sobě, že třeba něco takovýho se jemu absolutně nemůže stát a 

podobně. 

Období bezdomovectví dalo Václavovi obdivuhodnou vyrovnanost a nadhled. Vůči 

povinnostem a autoritám zaujímá rezervovanou pozici toho, kdo se cítí být ve svém 

rozvrhování omezen jen koncem svého života. 

Já - stejně tak - vod té doby, když mně někdo řekne, že něco musim, tak jenom se usměju a 

vodpovídám, že nic nemusím, že musim jenom umřít, jo, a nic jinýho nemusím. To jako je 

taky dobrý si i todlecto uvědomit, tudletu zdánlivou maličkost. 

Pro Václava je vyzdvihovanou hodnotou - kromě jinde zmíněné víry - také touha po poznání. 

Reflektuje změnu hlediska, ze kterého na tuto hodnotu pohlížel, v průběhu svého životního 

příběhu. Uvědomil si, že toto poznání má cenu teprve tehdy, pokud je něčemu či někomu ku 

prospěchu. Tento moment byl také počátkem jeho cesty к domovu. I u Václava se setkáváme 

v jeho sebepojetí se zdůrazněním odlišnosti od 99 % ostatních jinejch bezdomovců. Podobně 

jako Pavel se rozvrhuje jako aktér i v jiné společnosti než bezdomovecké. 
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No, ten moment jsem si uvědomil v jedný věci, protože člověk si musí uvědomit, že je sice 

dobre poznávat, ale poznávání má smysl pouze za předpokladu, že člověk to ňákym 

způsobem potom jakoby zhodnotí nebo zúročí, protože furt jenom poznávat pro poznávání 

je takzvaně ke kulu, jo, to je ke kulu, stejně tak jako pokud bych měl bejt věčným 

študentem, jo, a nijak to pak ale... ty svoje... zase nezaměňovat, nezaměňovat dejme tomu 

touhu po poznání, jo, to je v pořádku, ale to má smysl a význam podle mě jenom za 

předpokladu, že to pak ňákym způsobem jakoby vrátím nebo zúročím to poznání. Protože 

к čemu mně to je, že budu - já nevím - co všechno vědět, a tak dále, bia, bicí, bia, když ale 

vlastně nic z toho za prvé nepředám někomu, anebo to teda doslova neproměním 

v hnusnou materii, jo, to znamená nevymyslím někde ňákej trakař, jo, když to řeknu 

takhle. To nemá význam, to jako nemá smysl, to je blbost. Takže tadyto jsem si uvědomil, 

že, a už dost. Samozřejmě, že na tý ulici jsem poznával, a tam se nechá poznat. Já jsem se 

tam setkal s různejma lidma, na rozdíl možná troufnu si tvrdit od 99 % ostatních jinejch 

bezdomovců, protože já jsem se dokázal pohybovat v různý společnosti, ač to zní 

neuvěřitelně. Ale znova opakuju, že jenom poznávání pro poznávání... proto i se snažím 

teďkon koneckonců to hodit na papír, když už nic jinýho, otázka jestli jenom pro sebe, 

nebo jestli to pak bude mít někde ňákej smysl. 

Václav uvádí jako svůj výrazný povahový rys „rebelství" - rozvrhování se v principiální 

opozici vůči ostatním, zvláště pokud jsou favorizováni. Tento způsob aktérství podmiňuje 

konflikt a potíže ve společenském kontaktu, ale je součástí Václavovy identity. Na otázku: 

Jaký to vlastně pro Tebe bylo bejt bezdomovec? odpovídá: 

Já do určitý míry v podstatě jsem takovým jakoby rebelem vod mala, dalo by se říct. Já to 

měl už přímo vod první třídy, kdy jsem většinou byl dost proti tak zvaně tý většině, a ne, že 

bych se chtěl sám nutně ňákym způsobem za každou cenu lišit, ale mně tak ňák nevoněla 

jedna věc, že ta většina většinou podléhala, dejme tomu ve škole to začínalo, těm fyzicky 

silnej m, což já jsem nikdy nebyl, protože já jsem byl spíš ten fyzicky slabej, a tak ňák jsem 

tušil, že ty fyzicky silný zdaleka nemaj pravdu, ale tu pravdu maj jenom tim, že jsou fyzicky 

silný, a proto maj tu většinu na svý straně, jo a tady to mi vlastně zůstává, dalo by se říct, 

celej můj život. 

V rozvrhování se sám к sobě dává Václav význam sebelásce, přiměřenému přijetí sebe sama, 

které podle něj podmiňuje možnost láskyplného aktérství směrem к druhým. 

... kromě jinýho jeden z mejch citátů je, že lepší je otrava alkoholem než nechat se otrávit 

sám sebou. A to si myslím, že největší průšvih je právě ten, že my se totiž votravujeme 

sami sebou, a to zase ovšem souvisí například s desaterem, kde je napsáno - mimo jiný - a 
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teďkon dobře teda poslouchej, miluj bližního svýho jako súm sebe, což totiž znamená nic 

mih a nic víc, než že my většinou nedokážeme mít rádi sami sebe v první řadě. Tím nemám 

na mysli ňákou sebelásku narcistickou, ale prostě vopravdu umět se met rádi. protože 

jenom za předpokladu, že budu umět mít rád sám sebe, můžu potom mluvit a mět rád toho 

druhýho, prostě jinak to sou taky kecy. Protože pokud tohle sám u sebe nedokážu, no tak 

pak nemůžu to předávat. To jako by bylo dobrý si todlecto uvědomit, když to zjednoduším, 

tak třeba řeknu - na mně nezáleží, ale já to dělám pro Tebe, no, tak to je už špatně samo 

vo sobě. " 

Marie změnila své rozvržení к sobě během účasti na divadelních aktivitách. Vliv na 

zvýšení jejího sebevědomí mělo jednak porovnání své pozice s pozicemi a situací ostatních 

herců a také to, že se jí dostalo ocenění, pochvaly. Stala se aktivnějším aktérem svého 

příběhu. 

Divadlo, právě, jak jste mě vždycky chválili a vlastně ukazovala jsem lidem jako něco a 

vlastně jsem se tam sešla i s osudama jinejch lidí, že jsem si říkala, co řveš, vždyť na tom 

nejsi ještě tak špatně. Prostě divadlo pomohlo hodně. Co se sebevědomí týče a i mi 

strašně dělalo dobře, když mě pochválil někdo. To jsem vůbec neznala, pochvalu za něco. 

Rudolf reflektuje změnu svého hodnotového systému. Jeho odstředivé rozvrhování se 

vzhledem ke konzumní většinové společnosti mu přinášelo „trápení" v kontaktu s jeho přáteli 

(členy jím zavrhované společnosti). Tuto potíž by byl schopen přetrpět, ale rozhodl se, že 

konkrétní vztahy jsou pro něj důležitější, a ustoupil od svých protispolečenských ideálů. Tato 

změna je charakteristická i pro jeho věk. V rozvrhování se sám к sobě tento posun obhajuje -

poněkud s hořkostí - nutností životního realismu. 

Já si myslim, že leccos zkousnu a leccos jsem v životě zkousnul. Naučil jsem se některé 

věci -jak se říká - přetrpět (...) spíše bych hleděl na ty důležitější věci, protože ono všemu 

je třeba něco prostě obětovat. Člověk nemůže mít ideály, nemůže být prostě idealista. Je to 

sice hezké být idealista, ale myslím, že to není možné, protože pak se člověk jenom trápí. 

Je dobré do toho idealismu zahrnout trošku realismu. 

Snažit se „nespadnout do toho", nestat se součástí bezdomovecké komunity, odlišit se, 

podržet si individualitu a reflektovat své postoje. To jsou motivy rozvrhování se „směrem 

z ulice", jimž mimo jiné informanti přisuzují význam. 
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v 

o Život bez domova 

Život bez domova byl v rozhovorech obsažen pouze jako okrajová podmínka začátku 

příběhu. Přes to, že nebyl jeho těžištěm, je možné na několika úsecích textů analyzovat 

významy a hodnoty, jaký mu protagonisté svých příběhů dávají. Jaké jsou tedy možné důvody 

k (ne)setrvání na ulici? 

Václav popisuje své „trable" během cyklických pokusů o nalezení pevnějšího bodu svého 

života a návraty na ulici. Je patrné, že se к těmto příležitostem rozvrhuje pasivně, jeho 

aktérství ve zmíněných situacích je omezeno na jejich iniciaci a přerušeno vnějšími 

okolnostmi nebo akcemi ostatních postav příběhu. Míru této pasivity stanovuje Václav svou 

ležérní reflexí o tom, že se nemusí všechno opakovat. 

...jsem měl třeba nabídku a byl jsem jednou na takový farmě, to byla křesťanská 

záležitost, ta pak skončila, takže zase nic, jo. Jeden čas jsem byl myslím u svý bejvalky, 

když přišla o svýho prvního manžela, než si zase našla jinýho, jo. Myslím, že jsem byl 

mezitím i zavřenej, chvíli zas pro změnu taky. Teda dohromady jsem byl dvakrát zavřenej, 

aby tady nedošlo к omylu, že jsem byl desetkrát zavřenej, to ne, zatim. Taky nemusí člověk 

- stačí poznat, ale nemusí všechno se opakovat, takže asi takhle, no. 

V příběhu Václava vystupují anonymní postavy lidí, které uvádí na scénu jako roli, k níž se 

vymezuje a definuje tak svou postavu. Rozvržení lidí determinuje jejich drastickými 

výchozími podmínkami, které pro ně znamenají absenci pozitivního významu domova. Ve 

snaze vymanit se z drtivého prostředí nefunkčního „domova" se rozvrhují vzhledem к partě 

nebo nestálé komunitě ulice. Sebe v opozici k nim reflektuje Václav jako člověka, jehož 

rodinné prostředí bylo minimálně standardní a který si uvědomuje bídu života na ulici. V tom 

spatřuje potíž své situace: s prostředím ulice se nevyrovnal, nebyl zde šťastný a pociťoval 

stále motivaci odejít, ale když se snažil o změnu, znamenalo to nutnost obtížně překonávat 

potíže z toho plynoucí. 

...většinou se jednalo vo lidi, který vyrůstali v dosti neuspořádám j ch - jak by se řeklo 

oficiálně - rodinnejch poměrech. To znamená, že vlastně doma měli jakoby peklo, což můj 

případ nebyl, jo. Takže pokud měli doma peklo, no tak potom v ňáký partě na ulici je to 

pro ně asi lepší, že jo. Pokud holku znásilňoval doma nevlastní otec, tak pro ní je lepší 

bejt vopravdu venku na ulici, že jo, to je pochopitelný, to je jasný, no. Nebo pokud měl 

kluk matku, která sjížděla jedy, a von to pak vod ní ještě převzal, no tak i pro něj je lepší 
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dejme tomu bejt někde v partě, objektivně řečeno asi jo, takhle to chápu, protože ty lidi 

nepoznali... Já ovšem jsem měl v tomhle směru to štěstí nebo smůlu, že... smůla to byla 

v tom, že jsem si uvědomoval, že to bejt na ulici, že to není to pravý vořechovy, že jo, 

v tom to byla vlastně jakoby smůla, protože kdybych si to neuvědomoval a byl tam šťastnej 

takzvaně.., jo, řikám do určitý míry jsem si to zdůvodnil aspoň, protože jsem furt doufal, že 

to nebude moje de finitivum a že to je jenom vlastně jakoby poznávání, ale nikdy jsem a 

nechci se smířit s tím, že by to mělo bejt moje definitivum a můj konec, jo, to prostě 

nechci, jo. Znovu vopakuju, nemůže se stát, že se mi to znova třeba nepřihodí, ale nechtěl 

bych a nechci. 

Na dvou momentech svého příběhu ilustruje Václav své pojetí svobody života na ulici jakožto 

iluze. To, že život na ulici postrádá pravidla, je podle něj jen zdání. I žebrota má pravidla, jak 

vypráví. Nutnost rozvrhovat se pod vlivem řádu je na ulici také, pouze tento řád není tak 

viditelný a jeho dodržování není formálně ničím vyžadováno, což neznamená, že jeho 

nedodržení nemá pro aktéra důsledky. Václav popisuje svůj pocit svobody ve vězení. Význam 

svobody tam vidí v absenci nutnosti obstarávání (základních potřeb). 

Bezdomovství svoboda? V podstatě ne. To je zdánlivej jenom - takhle, zase: podle toho... 

pokud předpokládám, že si ale chci nutně vydělat peníze, i když jsem bezdomovec, na to 

pití nebo na cigarety, jo, i když třeba jenom žebrotou, no, tak samozřejmě to bych moh 

rozvíst, ale i ta žebrota má prostě svý pravidla, to znamená, že ňákou hodinu tomu musim 

prostě věnovat, obětovat, bejt v ňákym místě nebo něco takovýho, takže to je asi taková 

svoboda jako... spousta lidí si myslí, kdo ví jaká svoboda nebyly takový ty svobodný 

zaměstnání, bejt umělcem, malířem, jenomže pokud to byl vopravdu kumštýř, tak to 

vyžadovalo, eště bejt vůči sobě mnohem tvrdší, právě se donutit skutečně vstát a jít makat, 

protože - svým způsobem - náročnější je, když nemusím něco, a přitom to dělám, jo, než 

samozřejmě když jsem k tomu donucenej třeba píchačkama, takže v tom je právě ten celej 

fór. (...) Stejně tak, co se týká žebrání třeba před kostelem, no tak to člověk věděl, že tam 

musí bejt v ňákou hodinu, kdy teda začíná ta bohoslužba. (...) Já třeba konkrétně jsem se 

cejtil velice svobodnej, když jsem byl zavřenej v base. A cejtil jsem se svobodnej. (...) 

Protože třeba, když už nic jinýho, tak třeba v tý base, na rozdíl vod tý ulice, tak tam byly 

naplněný tady ty - jak jsem zmínil - tři základní záležitosti, lidský, to znamená, měl jsem 

tam teplo, měl jsem tam jídlo a moh jsem tam spát a moh jsem se tam vyspat. A to, jestli 

jsou mříže ve vokně zrovna, anebo nejsou, tak to už je do určitý míry, někomu se to muže 

zdát bejt divný, ale je to svým způsobem určitej druh nadstavby. Zatímco když jsem byl na 

ulici, tak jsem sice neměl mříže, ale klepal jsem se zimou, že jo, někdy člověk se nemoh 
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nikde ani vyspat, ju а со se týkalo jídla, jo, tak dejme tomu, to jsme ňákym způsobem 

řešili, to jako málokdy jsme teda měli vyloženě hlad na tý ulici. Ale co se týká tady těch 

dvou záležitostí - zimy a spánku, no, tak to prostě jsem tady tudletu základní potřebu na 

ulici neměl, na rozdíl vod tý basy. 

Rudolf formuluje ve svém příběhu tezi o pohodlnosti života na ulici. V kontextu 

normálního člověka také reflektuje její absurditu. Význam pohodlí vidí v omezení aktérství na 

řešení jen základních existenčních potíží a osvobození od tíže a komplikací běžného života. 

... on by to normální člověk asi třeba neřekl, a kdo to nezažije, tak asi těžko to nějak 

pochopí - může tomu uvěřit, ale pochopit těžko - život na ulici je pohodlný. Je pohodlný, a 

i když člověk nemá peníze, nemá prostě nějaké sprchování nebo tyhlety věci, nemá to, že 

by přišel domu a mohl se převléci do čistého a vlézt prostě do normální postele, tak přes 

to všechno - život na ulici je prostě pohodlný. Je mnohem pohodlnější než život 

normálního člověka, z jiných hledisek, než by uvažoval normální člověk. Normální člověk 

uvažuje tak, že pohodlnost je mít nějaké ty vymoženosti této společnosti. Pohodlnost 

bezdomovce je nemít žádné problémy. Problémem je pro člověka na ulici třeba platit 

všechno možné, s tím souvisí pracovat, což taky bezdomovec moc nemusí. 

Rudolf je stále přesvědčen o pozitivních hodnotách rozvrhování se mimo společnost. 

Přisuzuje význam osvobození se od povinností daných provozem společnosti, které považuje 

za nesmyslné a hloupé, a vyzdvihuje možnost mít více času na žití, ne jen dvě hodiny mezi 

prací a spánkem. 

Člověk se zbaví problému A pak už má jenom ty problémy, které jsou základními lidskými 

problémy - to znamená: co jíst, co pít, že, kde se prostě vy sprchovat, když už jsem se týden 

nesprchoval. Ale to jsou takové problémy, které mě vlastně ničím nevážou. Nejsem nucen 

a povinen dělat tohle, nucen a povinen dělat támhleto. Prostě nemusím prostě ráno vstát 

v x hodin a jít do práce na x hodin a potom přijít a jenom si lehnout a spát a prostě mít 

hodinu dvě, čas na nějaký ten život, na nějaké to žití (...) Svoboda se odvíjí od způsobu 

myšlení. Člověk muže být svobodný i ve vězení a může být uvězněný, i když je naprosto 

svobodný a bohatý a má všechno. (...) člověk na ulici je více svobodný než člověk, který 

na ulici není, protože to myšlení má - vlastně volnější myšlení má. Ten, kdo na ulici není, 

tak to myšlení je svázáno všemi možnými požadavky této společnosti a všemi možnými 

povinnostmi к této společnosti, které jsou občas, možná bych měl říct často, velmi 

nesmyslné a velmi hloupé. A mě teď trošičku trochu tíží nebo vlastně zlobí to, že jim 

musím podléhat. 
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Podobně jako Václav ani Jiřina nepřisuzuje životu na ulici pozitivní význam a svobodu 

spatřuje v zajištění základních a „nadstavbových" lidských potřeb. 

Já si myslim, že svoboda není ta ulice, ale že svoboda je, když má člověk střechu nad 

hlavou, má se kde vykoupat, má se kde vyspat. Jako ten běžný jako postup - jako práce, 

koníčky, které ho bavěj - to na té ulici se moc nedá. Ani když jsem byla na ulici, nebyla to 

svoboda. Pro mě to svoboda nebyla, pro mě to bylo utrpení spíš. 

Jaroslavovi chyběla na ulici hodnota naplnění svého života. Život na ulici považuje za 

přežívání. Jako aktér svého života pocítil také nevázanou svobodu rozvrhování se „ze dne na 

den", ale nyní jsou jeho hodnoty orientovány na svobodu, která reflektuje к ní 

komplementární zodpovědnost. 

Na tý ulici se dá vždycky ňák přežít, ale nenaplňuje to. Prostě ňák prokejvat se životem... 

nevim, no ... nenaplňovalo mě to prostě. Už. Svoboda je krásná věc. Toto je svobodný 

život na ulici, ale tenkrát mi asi nedošlo, že svoboda může být i v závazcích, povinnostech, 

a toto. Jsou dva druhy svobody. 

Deklarovaná motivace a cíl opustit ulici Jaroslavovi nestačily. Teprve když tuto vůli к návratu 

do společnosti akceptoval jako svou opravdovou hodnotu, tedy když přijal závazek být 

aktivním aktérem svého života, svou situaci změnil. 

Jde o to, aby se člověk opravdu chtěl dostat z tý ulice. Já jsem to vnímal, že bych opravdu 

chtěl, ale udělat něco pro to se mi ňák extra nechtělo. Říkám, je rozdíl, když člověk pláče 

nad tím, jak dopadl, a přehrabuje se v tý bolesti, jak lakomec ve zlatě, jo, ale prostě svým 

způsobem mu to vyhovuje. Jídlo mu vždycky ňáká charita dá, pod tím mostem nebo někde 

se vždycky ňák vyspí, jo. Ono je to vlastně vo tom - tý jo, teď, aby to neznělo ňák 

knihovnicky - ale vzít ňákou tu odpovědnost na sebe. 

Důvody - významy pobytu na ulici byly zviditelněny také na tématu svobody, ke 

kterému se vázala moje doplňující otázka. Krystalizují zde dvě základní pojetí, související se 

světonázorovým rozvržením, která se přou o to, zda je možné oddělit svobodu od 

zodpovědnosti. 

o Institucionální pomoc 

Témata přijímání a poskytování pomoci jsou v analyzovaných rozhovorech častá. 

Zatímco motiv pomoci poskytované konkrétní a jednotlivou osobou nelze vlastně vydělit 
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z tematického celku „mezilidské vztahy", problematika pomoci poskytované organizacemi 

státními a neziskovými je analyzována samostatně. 

V příbězích informantů se nevyskytuje žádná postava „státního zaměstnance". To může 

být způsobeno buď tím, že se informanti vyhýbali záměrně státním institucím, nebo také tím, 

že nikdo z pracovníků státních institucí nemohl nějak život člověka bez domova ovlivnit. O 

vlivu státu na problematiku návratu bezdomovců do společnosti se zmiňuje pouze obecně 

Rudolf, a to kriticky. 

Pro mě bylo nej těžší překonat ten momentální - nevím, jestli mám použít slovo odpor, já 

ho použiju, protože vhodnější mě nenapadá - odpor ke společnosti. Čímž nemyslím zase 

lidé, ale všechny ty bláboly v zákonech a tak podobně. Všechny ty podmínky, které nejsou 

správně nastaveny proto, aby se člověk mohl ňák normálně začlenit zpátky do společnosti. 

Spíše naopak, když se člověk chce začlenit zpátky, tak to má hodně komplikované - místo, 

aby mu v tom stát pomáhal, tak mu v tom jenom prostě škodí. 

Rudolf sám jinde reflektuje svou kritickou povahu a nepříliš kladný vztah ke společnosti, což 

jeho postoj poněkud relativizuje. Pokud se ale zajímáme především o významy, jež svým 

zkušenostem přikládá on sám, nezbývá než konstatovat, že stát ho jako aktér jeho života 

zklamal. 

Kromě státu působí ale na poli společenské a sociální pomoci řada organizací, z nichž 

některé jsou zmíněny i v analyzovaných příbězích. Některé z nich vstoupily do Pavlova 

příběhu. Je to prodej časopisu Nový prostor, projekt podporovaného bydlení Agapé a 

divadelní aktivity o.s. Ježek a čížek. 

Bylo spoustu faktorii, který mi z tý ulice pomohly. (...) divadlo, Novej prostor, 

Agapečko... To mi dost pomohlo, protože když vezmu, že jsem nebydlel, anebo bydlel 

potom и X. , ňáký dva měsíce, ten řikal, hele, musíš si něco najít, já Tě tady nemůžu 

nechat dýl. Přišel tenkrát Y. s tím, že otvírá Agape, jestli tam nechci, takže tam to dopadlo 

tak, že jsem tam byl přes rok. Tím, že jsem měl zázemí a on ještě k tomu nabízel, že přijde 

ňáká práce, že bude shánět ňáký zaměstnavatele, který nás zaměstnaj, tak já jsem měl 

zázemí. Měl jsem vlastně ňákej teplej pokoj a já jsem si i tim Novým prostorem... já jsem 

to nebral jako podřadnou práci, ale jako to, čim si normálně vydělám, a já jsem si - né, že 

bych si vydělával ňák moc, ale na svoje živobytí jsem si vydělal. Já jsem nebyl na nikom 

závislej, že by za mě musel něco platit. Pak jsem si platil i nájem na Agapečku. Takže 

tohle bylo ňáký to postrčení. Zázemí a mít se odkud odrazit. Když jsem odcházel odtamtaď 
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- mě vyhodili, protože jsem se nedokázal přizpůsobit jejich programu a vlastně jsem začal 

dělat tady, to už jsem měl smlouvu sem. A oni ňák nemohli pochopit, že šichty večer a 

ráno a tak všelijak a že ještě do toho prodávám Novej prostor, protože jsem eště vlastně 

neměl první vejplatu. Takže mě vykopli. 

Pavel se nerozvrhuje na počátku к těmto pomáhajícím institucím jako aktér, ale spíše jako 

příjemce jejich akcí. Pomoc к němu přichází a on ji přijímá. Postupem času dochází v jeho 

vyprávění к posunu, ukončení jeho pobytu v podporovaném bydlení je sice ještě 

poznamenáno pasivitou (takže mě vykopli), ale už příčina tohoto konce je důsledkem jeho 

samostatných aktivit rozvrhujících se směrem к novému zaměstnání, které si sám obstaral. 

Tyto změny a komplikace ve dvou navazujících rozvrženích ještě nedokázal svým aktérstvím 

skloubit. 

Jaroslav je dnes v pozici, kdy bude s manželkou kupovat byt. Doposud bydlí v jedné 

místnosti na faře. Poskytnutí tohoto přechodného ubytování od zaměstnavatele znamenalo pro 

Jaroslava významnou pomoc. V současnosti pro něj stále pracuje a rozvrhuje se к této 

instituci jako к jedné z životních jistot. 

Našel jsem si práci. Vlastně práci s ubytováním. Byl to de facto první pokus. Paní F. z 

Armády spásy, která to tu [zařízení sociální péče, ve kterém nyní pracuje] pomáhala 

spoluzakládat, mě sem vzala a mě to nadchlo. Pak už jsem si to všechno vytelefonoval 

sám, že půjdu sem a bylo to. 

Marie se rozvrhovala к svému budoucímu zaměstnání aktivně. Dopředu si zajistila 

přechodné ubytování jako předpoklad zázemí. Tato pomoc pro ni ovšem měla význam 

skutečně pouze jako dočasná záležitost. 

Ňáký peníze jsem si našetřila za ten výkon trestu, takže na cestu jsem měla. No, a přijela 

jsem tam, začala jsem si shánět práci. Ubytovali mě - nejdřív nu ňákym tom, co je jenom 

ta nocležna, že tam jenom v noci musíš bejt a přes den musíš pryč nebo ráno to musíš 

opustit. Tak tak jsem začala, jsem měla jeden batoh věcí, viď. 

Ale jako s batohem na zádech se práce shánět nedá. Takže spíš to bylo tak, že jsem 

odpočívala po výkonu trestu a procházela jsem se po Praze, s tím, že jsem jí neznala, 

takže jsem chodila vždycky jenom podél Vltavy, abych trefda zpátky. No, a pak vlastně 

když už mě ubytovali jako klienta, tak jsem si jezdila a sháněla si práci. (...) Není prostě 

Armáda spásy řešení, maximálně na rok, že jo. 
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Rudolf oceňuje pomoc vydavatele časopisu Nový prostor. V kontextu své kritické povahy 

se i k němu rozvrhuje pro něj typicky - s výhradou. 

...dělají užitečnou práci, že, pro ty lidi bez domova. Bez Nového prostoru například by na 

tom bylo mnoho bezdomovců huř. A nejenom bezdomovců, že, jsou tam i lidé, kteří nejsou 

bez domova. No, ale přesto - myslím, že nějaká kritika neuškodí. Byly tam prostě věci -

v mém případě to bylo to, že mi byl dán к podpisu papír, úřední papír, na kterém nebyla 

zcela tak pravda. A já - jelikož jsem ho nechtěl podepsat - tak jsem na tom byl trošku bit, 

no, a to mě nazlobilo, takže jsem tam pak zůstal už asi jenom měsíc a pak jsem odešel. 

Ono se tam všeobecně ví, proč jsem odešel. 

Václav si uvědomil na ulici některé skutečné hodnoty, které nazývá pro většinu 

samozřejmými. I ty dnes utvářejí jeho aktérství. V jeho rozvrženích v životě na ulici 

vystupuje význam opravdové pomoci, tak, jak ji zažil v tradiční pomáhající organizaci -
27 

komunitě Misionářek lásky. 

Ale skutečně to, co někdo považuje za naprostou samozřejmost, jako je třeba si dát večer 

sprchu nebo ráno a teplou vodu mět, takhle, no tak to je - pro mě třeba - něco úžasnýho. 

Můžu říct, že na tý ulici svým způsobem jsem vlastně nejvíc skoro postrádal tu možnost 

teda vopravdu dodržovat tu hygienu, když to řeknu tak ňák. Protože na tý ulici - vo ty 

hadry se, vždycky ňáký člověk sežene, postará, může dokonce chodit jak manekýn, i to je 

možný, ale trošku komplikovanější je to s tou hygienou. I když někdo může namítnout, ano, 

jsou tady ty různý charity, tam se můžete jít vosprchovat a tak dále a tak dále. Jenomže 

tam taky člověk může chytnout ty breberky, což se mně teda stalo a doteďka mám na sobě 

ještě fleky, jakou jsem chytnul infekci. Takže to jako ne ni vůbec žádná legrace. A když to 

řeknu eště natvrdo, tak jestli mně někdo nejvíc pomoh, no, tak to byly sestry vod Matky 

Terezy, tady z tědlenctěch zařízení, kdy teda vod nich jsem vopravdu vnímal upřímnost, 

snahu, a jak mohly, tak pomohly, zatímco v některejch těch jinejch institucích mně osobně 

to aspoň znělo trošku falešně. 

• Pavel nerozlišuje faktory, které ovlivnily jeho odchod z ulice, z hlediska významu. 

Významná je pro něj jejich souhra. Jedním z nich je pro něj i divadlo. Reflektuje jej jako téma 

posunu jeho identity od bezdomovce k herci-bezdomovci а к herci. 

27 Pražská komunita ženského řeholního řádu Misionářky lásky (též Misionářky milosrdenství, Sestry Matky 
Terezy) sídlí v Praze 8-Kobylisích. Sestry se starají především o nejpotřebnější spoluobčany, kteří trpí nejen 
hmotným nedostatkem, ale i absencí lidského citu a zájmu. Misionářky lásky pravidelně navštěvují charitativní a 
zdravotnická zařízení, věznice a ústavy pro seniory. 
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Divadlo pomohlo... to je spoustu věcí. který do sebe zapadaj. Teďka nedokážu říct, со 

z toho je důležitý, co víc, co míň. Byl jsem v kontaktu s lidma. zase s jinejma lidma. Na 

divadle člověk musí umět komunikovat, že jo. Tak tam to bylo důležitý v tý komunikaci. 

(...) Když někam přijde člověk a řekne, já jsem bezdomovec, tak to je j inej pohled, než 

když řekne, já jsem bezdomovec, kterej hraje v divadle. Divadlo má už jméno. (...) Já když 

jsem nastupoval sem (do současného zaměstnání), tak to bylo jako herec. I s tím. jestli mě 

budou uvolňovat na zájezdy. Fandili mi, přinesli mi článek. To jsou drobnosti, který spolu 

vytvářej celek. 

• Pro Jiřinu představovalo divadlo substituci alkoholu, kterým předtím vyplňovala bezcílnost 

pobytu na ulici. Životu v divadle, tedy přípravě a realizaci představení, připisuje význam ve 

zlepšení komunikačních schopností i v překonání potíže, se kterou se vždy potýkala -

nedostatku vůle. 

Psychicky dobře jsem se dala trošku do kupy až v divadle, které mi jako k tomu taky 

trochu dopomohlo, že jsem se nakopla k tomu. Všechno jsem dřív řešila alkoholem, ale při 

divadle jsem zjistila, že jako alkohol není řešení toho, abych se dostala z ulice, že 

alkoholem svoje problémy, které mám, nikdy nevyřeším. Že to akorát utlumím. Tak jsem 

nastoupila k vám do divadla, kde se mi strašně moc líbilo, hodně mi to pomáhalo. Naučila 

jsem se komunikovat s lidma a naučila j sem se tam i jako tu pevnou vůli trošku. 

Zde mohu dodat, že právě díky divadlu se Jiřině podařilo navázat prvotní kontakt s rodinou. 

Vždy, když jsme hráli v jejím rodném městě, pozvala svoje rodiče na představení. Pokaždé 

přišli. 

• Pro Jaroslava představovalo divadlo vytržení z bezdomoveckého stereotypu, pomohlo mu 

ve vyplnění či překonání prázdného času. Divadelní představení a zkoušky jsou jím vnímány 

jako něco, co času dávalo strukturu a přinášelo uspokojení a naplnění směřováním к úspěchu -

aby představení dopadlo dobře, aby ta zkouška dopadla dobře - к jednoznačně vytčenému cíli 

Kromě nové sociální role herce, kterou reálně získávají, je možné si -v rámci divadla a 

představení vyzkoušet i role jiné. Tak dochází к jakémusi modelovému rozvrhování se. 

Určitě pomohlo divadlo v tom překonat ten čas na té ulici. Já jsem se strašně těšil na ty 

zkoušky a bylo mi líto, že nejsou častěji. Vytržení z toho stereotypu odnikud nikam. A 

najednou dělat něco duchaplnýho. Aspoň za něčim se směřuje - aby představení dopadlo 

dobře, aby ta zkouška dopadla dobře, a tak dále. Určitě mně nepomohlo к ňáký 

resocializaci, to ne, ale určitě výborná náplň času. 
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• Václav dává divadlu význam aktivity, hovoří o něm i jako o zaměstnání. Umožnilo mu stát 

se obecně aktérem dění. Divadelní působení pro něj skýtalo také možnost rozvinutí jeho 

exhibicionismu, který bylo možno využít v divadelní práci. 

No, bylo důležitý v tom, že měl člověk zase pocit, že aspoň něco dělá, ohledně práce jako 

takový, protože práce to byla. A vlastně do určitý míry ve mně nebo možná asi v každým, 

spíš si to lidi nepriznávaj, ale troufnu si tvrdit, že jako prakticky každej má ňákej druh 

komplexu, otázka je, jak se s nim ovšem vyrovnává, to je druhá věc, tak si troufnu tvrdit, 

že možná v každým je určitej kousek exhibicionismu a ten mu to divadlo samozřejmě 

pomáhá ňákym způsobem naplnit, jo. Troufnu si tvrdit, že - ano, v každým - sice v někom 

jenom maličkej, v někom hodně velkej - ale že prostě ten druh exhibicionismu v každým je. 

Vlastně je to už daný jenom tim, že jsme, podle mě. Takže ať chceme, nebo nechceme, tak 

tim, že jsme, tak se vlastně předvádíme. 

Také Václav obnovil kontakt se svou dcerou, když navštívila představení divadla, na které ji 

pozval. 

• Marie vypráví o svém působení v divadle, kde se rozvrhovala před lidmi - publikem i 

ostatními - v jiné roli, než byla její tehdejší role bezdomovce. Zažila úspěch, obdiv. Dává také 

význam tomu, že se zde seznámila se společností a příběhy ostatních herců-bezdomovců, 

z nichž některé jí vytvořily podklad pro srovnání s příběhem vlastním. Tím dospěla 

k relativizaci svých tehdejších potíží, a i to přispělo к jejich překonání. 

Divadlo, právě jak jste mě vždycky chválili a vlastně ukazovala jsem lidem jako něco a 

vlastně jsem se tam sešla i s osudama jinejch lidí, že jsem si říkala, co řveš, vždyť na tom 

nejsi ještě tak špatně. Prostě divadlo pomohlo hodně. Co se sebevědomí týče a i mi 

strašně dělalo dobře, když mě pochválil někdo. To jsem vůbec neznala, pochvalu za něco. 

A i to, že máš kam jít. Vem si, já jsem přišla do Prahy a znala jsem jenom lidi z Armády 

spásy, ty většinou měli jiný zájmy než já. 

Téma pomoci by se mohlo zdát typické pro způsob životního rozvržení, jež pouze 

pasivně přijímá. Přesto tomu tak není a i zde nacházíme možnosti rozvrhovat se к pomoci 

jako partner. Účinná pomoc vyvádí svůj objekt z pasivity a je pouze směrováním, nikoli 

předurčením jeho aktérství. 
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o Mezilidské vztahy 

Ačkoli se pobyt na ulici vyznačuje také společenským vyloučením, neznamená to. že 

by bezdomovci nebyli aktéry mezilidských vztahů a jejich kontakty nejsou omezeny jen na 

komunitu lidí na ulici. Období přechodu mezi sociálními rolemi a budování nového domova 

jsou charakteristické také obnovou a novým rozvržením ve vztazích z minulosti, zejména ve 

struktuře rodiny. 

• Pavel dával vždy význam svému rozvrhování se vzhledem к lidem mimo prostředí ulice, 

popisuje své kontakty s kamarády - úspěšnými lidmi, jejichž úspěchy jakoby ovlivnily i jeho 

pozici. Používá nejednoznačnou vazbu „obklopovat se", která mu přisuzuje roli iniciátora, ale 

ne zcela aktivního aktéra těchto vztahů. 

Vždycky jsem vyhledával ňáký příležitosti a obklopoval jsem se lidma, který mi něco mohli 

dát. Měli něco v hlavě, měli ňáký invence, ňáký nápady. Mám kamaráda, kterej učí na 

škole, mám kamaráda, kterej dělá и agentury promotion, takže jsem koncerty díky němu 

zajišťoval. Já jsem si i na tý ulici vydělával takovýmhle způsobem, to znamená byl jsem 

někde mezi normálníma lidma. 

• Také Rudolf zmiňuje své vztahy s lidmi z většinové společnosti. Bylo pro něj významné, 

že se nemohl ve vztazích s nimi plnohodnotně rozvrhovat, protože jeho aktérství bylo 

omezeno zejména na hmotné úrovni jeho sociálním statutem. To se stalo rozhodujícím 

činitelem v jeho rozhodnutí ulici opustit. 

Jedním z těch důležitých faktorů [odchodu z ulice] byl, že jsem se už poměrně dlouhou 

dobu znal s jednou dívkou, vlastně už jsme se tenkrát znali skoro dva roky. No, sice to 

nebyl nijaký vážný vztah, ale byl to člověk, který byl pro mě důležitý a který svým 

způsobem vlastně trpěl, protože já jsem trošku jinde než ona, že jsem prostě níž a že 

nemám takové výhody, jaké má normální člověk. Myslím tím právě sociální výhody, 

materiální výhody. Takže určitě tam byl i ohled na některé lidi. Nebyla tam jenom ta 

kamarádka, byli tam další lidé, kamarádky, kamarádi, kteří všichni byli na jiné úrovni, že 

jo, společenské, materiální. (...) Je tam prostě bariéra, je to vlastně psychologická 

bariéra, kterou člověk jen tak neodstraní, i když chce, a tím myslím ty lidi, kteří jsou na té 

vyšší úrovni. Prostě je tam vždycky nějaký odstup, vždycky je tam nějaká zeď, něco, co 

brání se přiblížit přátelsky, kamarádsky, víc. 

Rudolfem zmíněná společenská bariéra souvisí také s motivem stigmatizace. Tu cítili 

informanti během svých kontaktů s „většinovou" společností a přikládali jí velký význam, co 
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se týče neúspěchů svých pokusů o aktérství v těchto interakcích. Přetrvává určitou dobu i po 

začlenění zpět do společnosti. 

• Pavel toto stigma popisuje na příkladu obstarávání zaměstnání: 

Někdy to taky nedopadlo. To jsou různý vlivy. Člověk někam nastoupí, do ňáký firmy a 

nastoupí tam s ňákou nálepkou. To znamená, voni věděli, co jsem. Takže při snižování 

stavů jsem byl první na ráně. 

• Václav byl konfrontován s negativními reakcemi svých bývalých známých: 

No, tak některý lidi se nejdřív na mě dívali samozřejmě různě, že jo. I když to byli lidi, 

který mě třeba předtím znali, tak ale přece jenom ta doba, kdy člověk jí tráví na ulici, ho 

chtě nechtě asi ňákym způsobem poznamená (...) Takže může docházet i právě k určitýmu 

jakoby tření z hlediska vnímání tadydle těch různejch hodnot, respektive toho, jak si to 

člověk srovnává. Takže to je trošku komplikovaný a docela je chápu. 

Mariiny potíže ve společenském kontaktu byly zapříčiněny také psychickou zátěží 

z výkonu trestu odnětí svobody: 

...to má asi spousta lidí - když je pustěj z basy, tak se necejtěj dobře mezi lidma, že prostě 

si připadaj, jak když maj na čele vytetovanej cejch, že to všichni ví, a sebevědomí je úplně 

někde v haj zlu, и kotníků, zadupaný v zemi. Myslim, že s tím se potýkat, že to je asi 

nej těžší. Že ty si prostě připadáš -já vim, že tenkrát jsem chtěla nakupovat dárky, vlezla 

jsem do Bílý labutě těma otevíračkama, a když jsem viděla ty lidi, tak jsem utíkala 

z krámu. A dlouho mi to trvalo. Vadí mi jako hodně lidí, no, teď už ne, ale jako do 

Globusu hodně nerada chodím. Ňáká větší koncentrace lidí, to pro mě bylo úplně 

nepřekonatelný. Že radši jsem si zaplatila za vodu víc ve večerce, kde byla jenom 

prodavačka a já, než abych si to šla koupit někam do hypermarketu, kde je tisíc lidí. Takže 

to byl problém. 

• Při překonání této stigmatizující situace může někdy pomoci také zaujetí jiné, výraznější 

role, která je v kontrastu s cejchem bezdomovce - v tomto případě herce (více viz v části o 

institucionální pomoci). 

Když někam přijde člověk a řekne, já jsem bezdomovec, tak to je jinej pohled, než když 

řekne, já jsem bezdomovec, kterej hraje v divadle. Divadlo má už jméno. (...) Já když jsem 

nastupoval sem [do současného zaměstnání], tak to bylo jako herec. I s tím, jestli mě 
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budou uvolňovat na zájezdy. Fandili mi, přinesli mi článek. To jsou drobnosti, který spolu 

vytvářej celek. 

Součástí společenských a přátelských vztahů je také individuální pomoc, které 

informanti dávají velký či rozhodující význam. Důležité je ale rozvržení se к této nabízené 

pomoci ze strany informantů. Cítí potřebu „vzít svůj život do svých rukou", stát se jeho 

plnohodnotnými aktéry, a proto se pro ně stává potíží nabízenou pomoc přijmout. Tento 

moment charakterizovaný různými pocity je možno překonat vzájemnou důvěrou a 

pochopením významu pomoci jakožto iniciačního procesu podporujícího další už samostatné 

aktérství jejího příjemce. 

• Jiřina dává význam důvěře k tomu, kdo pomoc nabízí, a sebedůvěře, která vzniká postupně. 

Když chce člověk skončit, aby na té ulici nebyl, tak že je to o tom, aby v sobě - že je to 

v něm - aby v sobě získal důvěru, v sobě prvně a pak postupem času, aby si získával 

důvěru i и druhých, kteří mu jako třeba z té ulici chtějí pomoct. 

Přijetí pomoci vyžaduje také zbavit se studu nebo strachu a uvědomit si šanci s ní spojenou. 

Aby jako tu pomocnou ruku, kterou mu někdo podá, aby jí neodmítal. Prostě ji zkusit 

přijmout a postavit se k tomu pozitivně, a ne aby řekli - to nemá smysl, proč bych to 

zkoušel, když už jsem tolik let byl na té ulici, to už nemá smysl zkoušet znova žít. 

• Václav bez podpory přátel považuje znovunalezení domova za nepřekonatelný problém. 

No, ale je pravdou, že nebejt pomoci někoho, troufnu si tvrdit, že se z toho prakticky nikdo 

sám o sobě nevy seká. Ta pomoc od druhýho, ať už je to kamarád, anebo třeba ňákej 

příbuznej nebo známej... tak ale sám vod sebe - neznám. 

V jeho případě mu přítel poskytl přechodné ubytování. Všimněme si, že dodává, že prostory, 

kde přebýval, kdysi sám pomáhal upravovat, což je náznakem reciprocity přijaté pomoci. 

... z ulice jsem se vlastně dostal tak, že jsem odešel z Prahy sem do M., kde teda jsem měl 

kamaráda, se kterým jsem se znal delší dobu, a ten mně umožnil bivakovat, přebejvat ne 

na ulici, ale v jednom baráku, kde teda jim patřila ještě s jeho ženou část toho baráku, tak 

prostě v suterénních prostorách, který částečně jsou přestavěný, že se nechaj obývat, a 

s kterejma jsem svýho času taky pomáhal s přestavbou a měl jsem vlastně jako svůj 

fotoateliér v jedný místnosti, tak mi tam umožnil bejt a já jsem si taky vyřídil tím pádem 

aspoň podporu, tu sociálku. 
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Nikdo z informantů nechtěl být na pomoci závislý. Přijeti pomoci mění společenskou 

pozici jejího příjemce a může ovlivnit jeho sebevědomí. 

• Pavel se snažil přijetí pomoci omezit na nutné případy, nechtěl ji zneužívat. 

Bylo spoustu faktoru, který mi z tý ulice pomohly. Přátelé, který jsem měl a na který jsem 

věděl, že se obrátit můžu, ale zase jsem vyčkával s tim, abych se na ně obracel opravdu 

s tim, když to bude ňák potřeba, ne je využívat s každou blbostí. 

Vztahům mezi lidmi na ulici nepřisuzují bezdomovci sami velký význam. Jsou 

vnímány jako neupřímné a jejich navazování znamená symbolické začlenění do této komunity 

a tím pádem stvrzení statusu bezdomovce. 

• Jaroslav tyto vztahy zmiňuje, když popisuje potíž spojenou s přechodem z jedné 

společnosti do druhé: 

Ještě je zvláštní - taky jsem se musel naučit věřit lidem. Na ulici to je samá lež, samý 

žvanění, samý kecy, určitě jsem byl stej nej jako. Tutově. A naučit se zase říkat pravdu a 

věřit lidem, že říkají pravdu, je strašně zvláštní a taky to nebylo jednoduchý. 

• Také Rudolf se rozvrhuje spíše mimo společnost na ulici a hodnotí ji s kritickým 

odstupem. 

V Novém prostoru jsem nikdy moc nějakých dobrých kamarádů a kamarádek neměl, 

protože mentalita lidí bez domova v této společnosti je hodně zkažená. Což je velký 

problém při návratu do společnosti. 

• Zvláštní kapitolu tvoří mezilidské vztahy uvnitř rodiny. Vztah Marie s rodinou byl zatížen 

její minulostí a pobytem ve vězení. Přesto se snažila své rozvržení směrem к sestře a matce 

zlepšit. Nepřála si ale návštěvy rodiny ve výkonu trestu odnětí svobody. Uvádí, že to bylo 

z důvodu finanční náročnosti cesty, ale i zde tušíme určitý stud nebo rezervovanost к pomoci. 

Velký význam přikládá Marie tomu, že její matka ji po návratu přijala a podpořila a rozvržení 

jejich vzájemného vztahu se zlepšilo. 

Kontakt s rodinou jsem navázala už ve výkonu trestu. Vlastně už do vazby mi přijela 

sestra. Ale na návštěvy nejezdili, já jsem nechtěla, aby je to stálo peníze. (...) Takže 

vlastně ve výkonu trestu jsem se spojila se sestrou. Máma, ta mi nepsala, ta trucovala, ta 

se s tím nemohla smířit, ale teď dobrý. Vlastně už když mě pustili, tak dobrý, že jsem ani 
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nečekala, že mě máma tak přijme. Že prostě jenom řekne - co je nám do každýho, nikdo 

nás nesáti, neživí, kašli na ně. Víš, že to bylo taky hezký. Já jsem se styděla, aby se mámy 

na něco neptali, kamarádky, známí, ale ona každýho poslala do háje, říkala, ať si zametou 

před vlastním prahem. Takže s mámou hned taky dobrý. 

Marie chtěla obnovit rozvržení také ke své nejbližší rodině, tedy к oběma dcerám, což se jí 

podařilo. Společnému životu přikládá velký význam a nemožnost delšího kontaktu pro ni 

představovala potíž při přechodném ubytování. 

Dokud jsem bydlela na Armádě spásy, tak za mnou jela starší dcera, párkrát, a kvůli tomu 

jsem chtěla z Armády spásy za každou cenu, abych si holky mohla vzít к sobě, což na 

Armádě nešlo. Pak jak jsem bydlela v tom činžáku, tak tam za mnou jezdily na víkendy. 

Sjížděla se v tom obrovským pokoji celá rodina - máma, ségra, neteř, moje dvě děti a já. 

Všechny ženský a všechny jsme se tam vešly. Pak jsme trávily spolu víc času. Obě dcery 

tam jezdily o prázdninách - vlastně dvoje prázdniny za sebou a neteř jsem tam přes 

prázdniny i měsíc. Podnikaly jsme výlety na Karlštejn, vlakem, pak jsme došly zbytek 

pěšky. No, všechno se srovnalo, podle mě ňákym zázrakem. 

Rodina Marii pomohla také při zajištění trvalého bydlení. V přijetí pomoci spatřovala význam 

nutného pokoření se, do jisté míry rezignace na suverénní aktérství. Považuje to ale za nutný a 

rozumný krok. 

... nebo teda sklopit hlavu, pokořit se a přijít za rodinou, pokud to ňák jde. Pokud teda 

vůbec ten člověk někoho má. Ale kolikrát třeba jenom nechce. Že se ostýchá udělat ten 

krok. Pro ženský to je asi jednodušší, když třeba si někoho najde, kdo ten byt má, tak se 

nastěhuje к němu a může sekat dobrotu. Ale chlapi to maj zrovna tak. Ale nejspíš sklonit 

hlavu a poprosit rodinu nebo... (...) Sklonit hlavu není špatný. Nejhroznější, co je, je 

neudělat to nikdy. Třeba neumim si představit, že bych ještě teď byla v Praze a nestýkala 

se s dětma. Je škoda každýho dne, vždyť nám není dvacet, teda jim jo, ale mě už ne. 

Dokavad ještě člověk trošku muže, aby tam nešel na starý kolena bezmocnej, dokavad se 

eště o sebe může postarat, tak sklonit hlavu a s pokorou poprosit rodinu. 

• Podobnou situaci zažila také Jiřina při rozhodování o návratu ke své rodině. Vyjadřuje 

komplikované pocity, které při tom zažívala. 

No, jak jsem se dostala z ulice. Chtělo to hodně dlouhou odvahu zavolat domu. Jsem 

zavolala rodičům, jestli se můžu vrátit, a maminka souhlasila, že se vrátit můžu, a tak 

jsem skončila s ulicí. Jednoduchý to nebylo. (...) Dlouho jsem v sobě sbírala odvahu. Já 
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nevim, čeho jsem se bála. Nebylo to v tom, že by mě rodiče nevzali zpátky a nepřijali, ale 

stud nebo co, já nevim, co v tom bylo. 

• V současnosti Marie řeší své rozporuplné rozvržení ke svému partnerovi. Ten a jeho syn 

s ní sdílejí její současné bydlení. Ačkoli přiznává, že ji partner využívá, její aktérství ve 

společném vztahu selhává. Významem této pozice pro ni je, že nemůže partnera opustit, 

protože by se ocitl na ulici. 

Teď zase mám problémy, že mám tadytoho partnera a nikdo z mýho okolí to nechce. Že 

prostě řikaj, že mě jenom využívá, že na ně peru, uklízím, že prostě bydlej и mě zadarmo. 

Já jim vždycky sbalím a voni pak dělaj, že spěj na lavičce, a protože to znám, tak já to 

nevydržím. Nebo víš co, řekla jsem, že si vezmu jeho syna, ale jeho už ne. No a von pak 

třeba v noci na syna řval, ať mu hodí chleba a vodu. No prostě je to nátlak, já si to 

uvědomuju, ale nemám na to ho pod tím balkonem nechat, když jsem to sama prožila, to 

nemít kam jít. Ale voni maj - voni maj barák, ale von tam prostě nechce bejt, tak místo 

toho dělá takovýhle čajky a já to nevydržím. 

Václav si chce najít partnerku, ale podmiňuje tento krok tím, že dořeší rozvržení své 

materiální situace, aby mohl být vztah založen na rovnoprávném aktérství. Nechce se dostat 

do pozice objektu péče, příjemce pomoci své partnerky. 

Nevylučuj и možnost skutečně si najít zas ňákou samičku, v podstatě z hlediska pevnějšího 

vztahu, ale zároveň jsem si vědomej a chci šijí najít pouze za předpokladu, že jí budu mít 

co nabídnout taky, to znamená, že nechci zůstávat dlužníkem. Nechci zůstávat dlužníkem 

jak v materiích a natož potom eště ke všemu v ňákejch vztazích, jako který by se měly 

prohloubit a citově. Ohledně citu, tak na to nepotřebuju ňákej materiál, ale aby to prostě 

ten vztah byl - pokud možno - po všech stránkách v rovnováze a skutečně rovnoprávnej, 

jo. A to dost těžko jsem moh nabídnout tím, že jsem byl na ulici. Sice by se zřejmě asi i 

našly takový milosrdný ty sestry, který by měly ovšem právě takovejhle vztah ke mně, ale 

já nechci vztah jenom proto, že mě bude někdo litovat, to prostě ne, jo. •Tudíž furt se ještě 

nepovažuju za tak starýho a vopotřebovanýho, abych todlecto nutně hodil za hlavu. no. 

• Jaroslav popisuje svůj partnerský stav jako harmonický. Důležité pro něj je. že žena má 

pochopení pro jeho historii, se kterou sej í svěřil. 

Teď pracuju, mám se dobře, mám ženu, mám dítě. Ženě jsem řekl o své minulosti a ona to 

vzcda supr - mám skvělou ženu - a ona prostě říká, že každej má právo udělat chybu. 
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Pro informanty mají velký význam jejich děti. Snaží se být s nimi v kontaktu, zajímají 

se o ně. I když jsou patrné resty a narušení vztahů dané minulostí, daří se vztahy zlepšovat. 

Marie navázala znovu vztah s oběma svými dcerami, velkou hodnotu má pro ni čas, který 

s nimi může strávit. Potíž v jejich vztahu tvoří zátěž Mariiny historie. 

Navázat kontakt s dcerama bylo těžší. Vlastně už ve výkonu trestu jsem po tom toužila -

spojit se s dětma, ale nevěděla jsem, jak to mám udělat. Takže se starší dcerou mi to 

domluvila máma a s tou mladší jsme se potkaly úplnou náhodou, takže se starší dcerou 

jsem se stýkala asi o půl roku dýl než s mladší. No a setkání se starší dcerou jsem 

probulela. Furt jsem sejí omlouvala, furt to tam je, že jí něco dlužím, i když teď se snažím, 

beru si malýho, a kdykoliv mám volno, vždycky jsme spolu. Ten její kluk to respektuje, že -

dlužíme si čas, tak teď si ho jako dáváme víc, ale furt to tam je, furt jako... nevychovala 

jsem jí - od 7 let do 18. Ale jako jo, vztahy se - úplně krásně se to jako srovnalo. S mladší 

dcerou to samý - potkaly jsme se náhodou a hned jsme se poznaly - i když jí byly asi 4 

nebo 5, když jsme se viděly naposled. Tak jako poznaly jsme se. Mladší dcera to neví, že 

jsem byla ve výkonu trestu, starší ví všechno. Protože byla starší, tak jsem jí řekla všechno 

- že jsem brala drogy, že jsem bydlela v ruině, že jsem byla i na ulici, prostě ta ví všechno. 

Ale mladší dcera to neví a nevím, jestli jí to vůbec někdy řeknu -je jiná, jak jí vychovávala 

vlastně ta nevlastní matka od těch čtyř let, tak je taková trochu jiná, je to dáma, na rozdíl 

od nás. Takže se starší dcerou jsme si blíž. Tak nevim, jestli někdy najdu odvahu říct to 

mladší dceři. 

• Pavel dává význam své standardní společenské situaci. Chce se také nyní už jako aktivně 

jednající podílet na pomoci lidem. Rád by také sdílel své reflektované zkušenosti. Významný 

je pro něj vztah к synovi, daří se mu být s ním v kontaktu a plnit vůči němu své závazky. 

Chci normálně žít, pomáhat lidem, předávat možná zkušenosti, který mám, jak nevim 

ještě. Je důležitý neztratit syna, se kterým se mi teď daří být v kontaktu. Když jsem byl na 

ulici, tak to bylo tak na střídačku, nejezdil jsem tam, s alimentama to bylo takový 

všelijaký, ale ty se mi podařily všechny splatit na poslední chvíli. 

• I pro Jaroslava je významná jeho pozice rodiče. Přisuzuje hodnotu dobré výchově dítěte 

společně s manželkou. 
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Do budoucna budem s manželkou kupovat byt a hlavne chceme dobře vychovat naši 

dceru. 

Také Václav má dítě, dceru. Jeho vztah k ní je nyní dobrý. Pro Václava jsou významné 

mezilidské vtahy, zejména mezi blízkými lidmi, v rodině. Význam spatřuje v stejné míře 

zájmu a péče vzhledem ke všem dětem, bez ohledu na jejich situaci a povahu. 

...vono na jednu stranu se jakoby lehce vodsoudí to, že někdo má toho člověka rád, ale 

jakmile ten člověk takzvaně selže a přestane fungovat, tak ho přestane mět tak rád. Může 

se to týkat i třeba vztahu rodičů ke svejm dětem, když maj několik dětí, a může se to týkat 

přímo vztahu matky ke svejm dětem. Ale já chápu a vnímám jednu věc, a docela to i 

toleruju a je to přirozený, že furt budu mět vlastně lepší vztah к někomu, kdo bude dejme 

tomu veselej a spolehlivej, než někdo, kdo bude třeba zapšklej, nespolehlivej a cholerickej. 

Takže proč by koneckonců i ta matka neměla mít pak lepší vztah dejme tomu к dětem, 

který normálně funguj ou, jo, maj v pořádku svoje rodinný vztahy, i pracovní, tak proč by 

k nim neměla mít lepší vztah než к dítětijinýmu, teda taky svýmu, který vlastně je na ulici, 

kde chlastá a podobně, takže já jako v tomhle tom směru ani ty rodiče třeba, jo, vodsoudit 

nemůžu. Ale pochopitelně vo to víc si vážim a ctim lidí, který i přes todlecto to dokážou 

tak ňák přežvejkat а к tomu dotyčnýmu si prostě ňákej ten vztah zachovávaj. (...) Mám 

skutečně docela radost doteďka i ze svý dcery. (...) A nej smutnější jsem byl, když jsem 

právě jeden čas měl určitej druh se svojí dcerou takový jakoby neshody nebo něco 

takovýho, tak to pro mě bylo velice skličující. 

Na ulici jsou možnosti vztahů mimo bezdomoveckou komunitu vždy důležitým 

prvkem identity. Skýtají také jistou perspektivu příležitosti к nalezení domova. Pro přijetí 

nabízené pomoci (přátel) je však nutné překonat potíže nedůvěry a zachování důstojnosti. 

Vztahy (nejen s bezdomovci) fungují nejlépe, pokud jsou jejich účastníci alespoň v některé 

rovině na stejné úrovni a potenciál jejich oboustranného aktérství je vyrovnaný. Všem 

informantům se podařilo obnovit styky s rodinou, významné jsou pro ně zejména jejich děti. 

Zatím co v příběhu Marie i Jiřiny tvoří výraznou postavu jejich matky, u Rudolfa, 

Václava, Pavla i Jaroslava o nich žádnou zmínku nenacházíme. Nikdo z informantů neuvádí v 

příběhu zmínku o svém otci. To vzhledem ke kontextuální znalosti, že matky všech rodičů v 

době jejich cesty z ulice stále žijí, poukazuje na určitou trhlinu v příběhu, respektive ve vztahu 

k nim. 
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o Práce 

I bezdomovci mohou (v Praze) najít zaměstnání. Také z tohoto důvodu mnozí lidé do 

hlavního města přijíždějí. Mohou si obstarat brigádu nebo vstoupit do programu 

podporovaného zaměstnání, například prodávat časopis Nový prostor nebo využít nabídky 

o.s. Agapé. Když se ale člověk bez domova rozhodne změnit své základní životní rozvržení -

vrátit se zpět do společnosti, je postaven před velkou potíž. Musí si obstarat skutečné, trvalejší 

zaměstnání, které mu dovolí získávat prostředky zejména na úhradu vlastního bydlení. 

Někteří z protagonistů výzkumu našli svou příležitost snadno, někteří těžce a za delší dobu. 

Souvisí to s jejich výchozími podmínkami i s mírou aktérství a aktivity v rámci svého 

rozvrhování se к práci. 

Když Václav přišel o svou původní práci, přistoupil ke své situaci aktivně a vydal se 

hledat zaměstnání do Prahy. Rozvrhuje se do pozice znevýhodněného, který nebyl schopen 

tehdy překonat své potíže. 

Kamarád se se svojí přítelkyní rozešel, vrátil se do garsonky, takže jsem byl vlastně bez 

práce, zároveň bez bydlení, tak jsem se rozjel do Prahy, že si tam spíš něco najdu než teda 

tady v M , jak je známo, že jo, ohledně zaměstnanosti, respektive nezaměstnanosti. No 

ovšem, tam to nevyšlo, protože za prvé: můj handicap, jak se ukázalo, faktickej, je ten, že 

jsem si nikdy nedělal řidičák a nemám, což se předpokládá, dejme tomu, и 

stavbyvedoucího nebo třeba mistra, takže jsem vzal třeba i práci jako myč nádobí -

nebudu menovat tu restauraci, je velice známá v Praze, kdy s náma byl teda spokojenej, 

s celou partou, ten majitel, ovšem pak si nás zavolal ještě ve zkušební době, a jestli jsme 

ochotný dělat za pulku, že má nabídku Ukrajinců a Ukrajinek, tak jsme na něj koukali 

jako to, protože bysme neměli ani na zaplacení v podstatě ubytovny, kterou jsem si platil 

v tý době. 

• Pavel byl během života na ulici spíše příjemcem akcí - pomoci - druhých. Využíval 

příležitostí, které mu byly nabídnuty. Prodeji Nového prostoru dává význam plnohodnotného 

zaměstnání. 

Nabídli mi práci obchodního zástupce, dealera. Rozvážet pneumatiky a věci na lepení 

pneumatik, prostě sortiment kolem duší, pneumatik a kol. K tomu mě vyškolili, to znamená 

měl jsem ňáký třídenní školení, pak jsem vyfasoval auto a pak jsem vomarodil. A voni to 

ňák vzali - protože samozřejmě věděli, jaká je moje situace - tak to vzali, že na to kašlu. 
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Ještě se mi ňák patentovalo auto, to znamená to služební auto se mi vysypalo. A tak to 

byla taková ta situace, kdy jsem byl na tom hodně špatné, protože jsem si sám řikal, že 

jsem prostě zklamal. A to člověka, kterýmu jsem řikal, jo, já to zvládnu. Když jsem 

odjížděl ze školení, tak von viděl, jak vypadám - že mi teče z nosu, že nevidím, že mám 

vopravdu rýmu, a pak to ňák nepřijal a mě to dost vzalo. Já jsem se z toho hrabal dost 

dlouho. Odešel jsem z Nového prostoru a neprodával, musel jsem se tam zas vrátit. 

Podobná situace nastala, když jsem dělal pod pracovní agenturou a v tý jirmě, kde jsem 

dělal pod agenturou, mi nabídli, jestli tam nechci nastoupit. Tak jsem řekl jo, jenže my 

jsme nepodepsali smlouvu. Chyba. Zaplatili mi asi půlku, takže já jsem někde platil ňákej 

nájem a nebylo na nájem. Takže to bylo znova. Takže zase zpět к Novému Prostoru. 

• Marie byla aktivním aktérem v procesu hledání zaměstnání. Musela ale překonat potíž 

v podobě zápisu v trestním rejstříku. Reflektuje a vyvrací častou výtku neinformovaných lidí, 

které považuje za hloupé, ohledně snadného nalezení práce. 

...přijela jsem tam, začala jsem si shánět práci. Ubytovali mě - nejdřív na ňákym tom, co 

je jenom ta nocležna, že tam jenom v noci musíš bejt a přes den musíš pryč nebo ráno to 

musíš opustit. Tak tak jsem začala, jsem měla jeden batoh věcí, viď. Ale jako s batohem na 

zádech se práce shánět nedá. Takže spíš to bylo tak, že jsem odpočívala po výkonu trestu a 

procházela jsem se po Praze, s tím, že jsem jí neznala, takže jsem chodila vždycky jenom 

podél Vltavy, abych trefila zpátky. No, a pak vlastně když už mě ubytovali jako klienta, tak 

jsem si jezdila a sháněla si práci. (...) Nejtěžší bylo sehnat si práci. Po výkonu trestu si 

sehnat práci. To bylo hrozný. Spousta hloupejch lidí řiká, že kdo si práci chce sehnat, tak 

jí najde, ale fakt to bylo těžký. Já jsem furt doufala, jak jsem chodila na ty brigády, že mi 

třeba nabídnou místo, že uvidí, že dobře pracuju, ale ne. I v tý pitomý pekárně, kde bych 

jenom ' někde sypala housky, tak chtěli výpis z rejstříku trestů a to byl problém. 

V okamžiku, kdy to přiznáš, tak j e to problém. (...)... nebo i tam byla nabídka na nástěnce 

volných pracovních míst, ale většinou byl problém, že jsem byla trestaná, protože - třeba 

do pekárny mě nevzali proto, protože říkali, že jim tam vykrádaj skříňky a v okamžiku, 

kdy by se některá z těch kolegyň dozvěděla, že jsem se vrátila z výkonu trestu, tak by to 

sváděly na mě, i když bych to já nebyla. 
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• Jak Jiřina nachází práci se nedozvídáme. 

Teď už práci mám a jsem s ní spokojená. Dělám referentku. Můj zdravotní stav se o hodně 

zlepšil. Ustoupily ty epileptické záchvaty a deprese ustoupily a i fyzicky i psychicky jsem 

na tom lip, než jsem byla předtím. 

Informantka je se svou nynější prací spokojena. Nijak nerozvádí, jak přesně práci našla, ani co 

obnáší. Stručné vyjádření dělám referentku je mnohoznačné, nezaujaté i vyvolávající dojem 

„úřední osoby", tedy tradičně dobře hodnoceného zaměstnání. 

• Během pobytu v podporovaném bydlení Agapé si Pavel vytvořil zázemí a stal se 

aktivnějším aktérem situace. Nalezl si sám práci údržbáře. Začátek nové práce mu ještě 

působil problémy, nebyl schopen kontrolovat přechod mezi svými rozvrženími. 

Přišel tenkrát Y. s tím, že otvírá Agape, jestli tam nechci, takže tam to dopadlo tak, že 

jsem tam byl přes rok. Tím, že jsem měl zázemí a on ještě к tomu nabízel, že přijde ňáká 

práce, že bude shánět ňáký zaměstnavatele, který nás zaměstnaj, tak já jsem měl zázemí. 

Měl jsem vlastně ňákej teplej pokoj a já jsem si i tim Novým prostorem... já jsem to nebral 

jako podřadnou práci, ale jako to, čim si normálně vydělám a já jsem si - né, že bych si 

vydělával ňák moc, ale na svoje živobytí jsem si vydělal. Já jsem nebyl na nikom závislej, 

že by za mě musel něco platit. Pak jsem si platil i nájem na Agapečku. Takže tohle bylo 

ňáký to postrčení. Zázemí a mít se odkud odrazit. Když jsem odcházel odtamtaď - mě 

vyhodili, protože jsem se nedokázal přizpůsobit jejich programu a vlastně jsem začal dělat 

tady(místo údžbáře ve vysokoškolském zařízení), to už jsem měl smlouvu sem. A oni ňák 

nemohli pochopit, že šichty večer a ráno a tak všelijak a že ještě do toho prodávám Novej 

prostor, protože jsem eště vlastně neměl první vejplatu. 

• Jaroslav našel práci napoprvé, potíže nezmiňuje: 

Našel jsem si práci. Vlastně práci s ubytováním. Byl to de facto první pokus. (...) Paní F. z 

Armády spásy, která to tu [zařízení sociální péče, ve kterém nyní pracuje] pomáhala 

spoluzakládat, mě sem vzala a mě to nadchlo. Pak už jsem si to všechno vytelefonoval 

sám, že pujdu sem a bylo to. 

Použitá formulace jej zdůrazňuje jako jednajícího, samostatného. Takové sebepojetí 

podporuje i deklarované opuštění ulice na první pokus, vylučující nějaké delší období hledání 

nebo zkoušení. Informant si to všechno vytelefonoval sám. Roli paní F, která souvisí 

s nalezením zaměstnání, nehodnotí explicitně jako pomoc. 
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• Václav našel zaměstnání přes úřad práce. 

...a pak se mně podařilo sehnat zaměstnání, ale tím stylem, že jsem navštívil tady přímo -

neohlášené teda - ředitele pracáku a řek jsem mu, že pul roku mně furt dávaj ňáký' typy a 

přitom jsou to typy takový trochu jako mylný a buď je to vobsazený, nebo brigádně a 

podobně, prostě jsem mu vyložil karty na stůl. On s tím souhlasil, tak zavolal ňáký ty tři 

referentky, co měl pod sebou, a tak zvedly telefon a zavolaly na obecní úřad tady do P., to 

je kousek od M., takže tam dělám veřejně prospěšný práce. 

Svůj postup popisuje jako nonkonformní a dosti suverénní, nicméně vedoucí к úspěchu. 

• Marie překonala výše zmíněnou potíž s trestním rejstříkem nejprve brigádami, pak jí 

zprostředkoval zaměstnání známý z Armády spásy. Oceňuje, že její tehdejší zaměstnavatel po 

ní nevyžadoval formality. 

Takže spíš jsem dělala jenom brigády přes ňákou tu studentskou agenturu, co sjednává 

práci. Tak takhle jsem začínala, že jsem lepila etikety na parfémy nebo и Turků vlastně 

jsem polepovala turecký sušenky českým textem. No a pak vlastně - to mi sehnal pán 

z Armády spásy, co tam pracoval jako údržbář - zmínil se, že má kamaráda, který 

provozuje potraviny, večerku, a že tam sháněj někoho jako na post prodavačky. Tak jsem 

se tam šla zeptat - majitel tý prodejny byl po matce Čech, po otci Syřan, tak ten, aniž by se 

mě ptal na ňákej výpis z rejstříku trestů a takový blbosti, tak mě zaměstnal, oficiálně na 

smlouvu. Tak to byl můj start. Tam jsem vydržela asi rok, možná dva, já už si to moc 

přesně nepamatuju, a pak vlastně jsem si sehnala lepší - že jsem pracovala na 

živnostenskej list pro majitele činžovních domú v Praze, tak v jednom z nich jsem 

pracovala jako správcová. 

Svá další zaměstnání už si vyhledala sama. V současnosti Marie pracuje jako obsluha čerpací 

stanice. 

• Rudolfovi se podařilo svou brigádu po nějaké době změnit na trvalý praeovní poměr. 

Nejdřív jsem šel na brigádu. Brigád je v Praze spousta, člověk si muže najít brigádu 

během několika hodin, přes agenturu. Pokud je ochoten pracovat třeba manuálně, pokud 

není namyšlený, jako to občas bývá. (...) ... přímo na té brigádě, kterou jsem měl, tak tam 

mě pak ten zaměstnavatel zaměstnal, protože byl jednoduše spokojen. No, a to je vlastně 

celé. 
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Jaroslavovi způsobovalo potíž při jeho návratu do zaměstnání členění času mezi 

pravidelnou pracovní dobu a odpočinek. Musel změnit svoje rozvrhování se v čase a 

navyknout si na rytmus. Za příjemný považuje pocit spojený se zlepšením finanční situace. 

Pro mě bylo strašně těžký dostat se zpátky do toho stereotypu, jo - vstát, jít do práce, zas 

potom si odpočinout a zase jít do práce. Taky jsem si na to musel zvyknout. Ale mě to 

bavilo. Nádherný pocit, že začal jsem chodit do práce a dostal jsem výplatu. Tý brdo, 

nepcimatuju x let, že bych měl u sebe tolik peněz. 

Václav spatřuje význam práce nejen v zajištění obživy. Vypráví také o tom, že když 

nepracoval, v jeho rozvržení se к sobě i ke společnosti tvořila potíž absence pocitu 

užitečnosti. 

...teď konečně největší průšvih je ten, že já sem se pokládal za generaci, která byla zvyklá 

dělat, a v tomhletom směru asi ten Marx s Engelsem měli pravdu, aspoň jak to vnímám já, 

vo tom polidštění ňáký tý vopice prací, protože i mně vlastně vadilo to, že jakoby nejsem 

užitečnej, že nedělám. Zní to možná divně, vono ňákou dobu člověk má pocit, že to je 

dobrý, ale pokud byl zvyklej dělat a bejt jako... mět pocit užitečnosti a pak ho nemět a 

nemět tu možnost, tak prostě je to špatně. 

Nalezení perspektivního zaměstnání je jedním z milníků cesty z ulice. Představa 

množství pracovních příležitostí bezdomovce přivádí do Prahy, tato strategie však nebývá 

úspěšná. Informanti výzkumu své trvalé zaměstnání nalezli spíše ve svých původních 

bydlištích. Sociální role „pracovník" je významná součást identity. 

o Bydlení a domov 

V životním období cesty z ulice „domů" se z principu vždy jedná o nalezení tohoto 

domova. S tím souvisí zajištění bydlení. Domov a bydlení nemusí ale znamenat totéž (viz 

definici domova v kap. 3. 3). 

• Pro Rudolfa tvořili domov lidé v jeho okolí, s nimiž měl nějaký vztah. Život na ulici byl 

pro něj výsledkem jeho rozhodnutí, a dlouho jej nechtěl vědomě opustit pro své přesvědčení. 

Necítil se ani jako člověk bez domova. Bydlení přisuzuje význam jistoty, která ale pro něj 

není podstatná. 
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Já občas rád říkám, že jsem nebyl bezdomovec, ale všedomovec, právě proto, že za domov 

považuji něco jiného, než je třeba nějaké bydlení nebo podobné jistoty. Spíše domov tvoří 

právě lidé, kteří jsou okolo člověka, kteří vytváří úplně jiné zázemí než třeba to hmotné 

zázemí. 

Vzhledem к potíži spočívající v obstarání bydlení se Rudolf rozvrhuje zcela logicky. Zápletka 

jeho příběhu má začátek v provizorním bydlení. To umožňuje fungovat v nalezeném 

zaměstnání, které poskytne prostředky na bydlení definitivnější, s nímž poté přichází naplnění 

sociálních potřeb. Význam přisuzuje Rudolf samotnému rozhodnutí o opuštění života na ulici, 

vše ostatní se v jeho příběhu už odvíjí jakoby samo. Z kontextu je ale jasné, že úspěch jeho 

počínání byl dán schopností jeho účinného aktérství v nové situaci. 

No a když člověk nějakou dobu pracuje, pak má peníze na bydlení. Nejdřív jsem 

samozřejmě neměl bydlení Bydlel jsem ve sklepě и jedné kamarádky. Pak má člověk na 

bydlení а и mě to bylo tak, že přímo na té brigádě, kterou jsem měl, tak tam mě pak ten 

zaměstnavatel zaměstnal, protože byl jednoduše spokojen. No, a to je vlastně celé. Od 

toho se pak odvíjí všechno. Člověk má prostě peníze, tím pádem má bydlení, tím pádem 

prostě má všechny možné potřeby, které prostě normální člověk této společnosti má. 

Sociální zázemí a podobně. 

• Václav nachází „startovní" bydlení u přátel po návratu do rodného města. Význam získání 

tohoto prostoru pro něj spočívá i v tom, že v místě svého trvalého bydliště mohl zažádat o 
• 28 

podporu v nezaměstnanosti . 

...no, z ulice jsem se vlastně dostal tak, že jsem odešel z Prahy sem do M, kde teda jsem 

měl kamaráda, se kterým jsem se znal delší dobu, a ten mně umožnil bivakovat, přebejvat 

ne na ulici, ale v jednom baráku, kde teda jim patřila ještě s jeho ženou část toho baráku, 

tak prostě v suterénních prostorách, který částečně jsou přestavěný, že se nechaj obývat, a 

s kterejma jsem svýho času taky pomáhal s přestavbou a měl jsem vlastně jako svůj 

fotoateliér vjedný místnosti, tak mi tam umožnil bejt a já jsem si taky vyřídil tím pádem 

aspoň podporu, tu sociálku. 

• Bydlení má pro Václava význam odrazového můstku к práci a začlenění se, nelze být 

aktérem hledajícím práci a pracujícím bez tohoto podmiňujícího zázemí. 

28 0 dávky sociální podpory a dávky pomoci v hmotné nouzi nelze žádat j inde než v místé trvalého bydliště, což 
pro bezdomovce, kteří se stahují do Prahy, bývá obtížné. 
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Samozřejmé předpokladem je, aby člověk někde moh znova začít, nutně prostě střecha nad 

hlavou, protože do práce ňáký> nemůžu chodit ze smetiště, z ulice, to prostě nejde. To 

nikdo nikomu nevymluví, mně teda, to nejde. Mně stačila jenom zkušenost - a to bylo v létě 

- kdy jsem dejme tomu aspoň brigádně doplňovat zboží v supermarketu v Praze, vlastně 

jsem se nevyspal, no, tak jsem se vyspal na lavičce v parku a probudil jsem se akorát 

s hvězdičkama v hlavě a bez občanky a bez peněz. Jo, takže prostě to nejde. 

Předpokladem, aby člověk moh dělat, tak je... musí mět... to není předpokladem jenom 

dělání, ale vůbec mět vlastně možnost spánku, tepla a jídla! (...) Možná, že by to šlo jenom 

ňákou vyloženě časově krátkou omezenou dobu, kdy to člověk teda překousne, ano, třeba 

taky jednu noc dokážu nespat, že jo, ale už pak se člověk stejně cejtí voslabeně, ale 

nemůže to trvat prostě delší dobu. Jistě, taky dokážu jeden den nejíst, ale nejíst tři dny a 

chodit makat někam, tak to prostě taky neni možný. A klepat se zimou a jít někam pak... to 

prostě nejde. 

• Pavel bydlí nyní v pronajaté zahradní chatě. Toto bydlení splňuje základní požadavky a 

velmi mu vyhovuje. Následující úryvek z rozhovoru ilustruje potíže s bydlením, které Pavel 

překonával, než si obstaral tento skromný příbytek. Uvádí různá více či méně přechodná 

bydliště: podnájem u přátel, podporované bydlení v rámci projektu Agapé či klasický nájemní 

byt. Všechny mají různé nevýhody: nejistotu, nutnost přizpůsobit se požadovanému režimu či 

vysoké finanční náklady. 

... Agapečko... To mi dost pomohlo, protože když vezmu, že jsem nebydlel, anebo bydlel 

potom u M. , ňáký dva měsíce, ten říkal, hele, musíš si něco najít, já Tě tady nemůžu 

nechat dýl. Přišel tenkrát J. s tím, že otvírá Agape, jestli tam nechci, takže tam to dopadlo 

tak, že jsem tam byl přes rok. Tím, že jsem měl zázemí a on ještě k tomu nabízel, že přijde 

ňáká práce, že bude shánět ňáký zaměstnavatele, který nás zaměstnaj, tak já jsem měl 

zázemí. Měl jsem vlastně ňákej teplej pokoj (...) Pak jsem si platil i nájem na Agapečku. 

Takže tohle bylo ňáký to postrčení. Zázemí a mít se odkud odrazit. Když jsem odcházel 

odtamtud' - mě vyhodili, protože jsem se nedokázal přizpůsobit jejich programu a vlastně 

jsem začal dělat tady, to už jsem měl smlouvu sem. A oni ňák nemohli pochopit, že šichty 

večer a ráno a tak všelijak a že ještě do toho prodávám Novej prostor, protože jsem eště 

vlastně neměl první vejplatu. Takže mě vykopli. Ale já měl práci a věděl jsem, že tady 

můžu přespat a že dostanu ňáký peníze a nehledě na to jsem ještě splašil jednu kolegyni 

tady v práci, která byla ochotná mi půjčit peníze, abych si zaplatil byt, prostě pokoj 

v paneláku, kde se samozřejmě musela zaplatit ňáká kauce. Takže tam jsem bydlel, tam to 
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nedopadlo dobře, takže jsem šel na chvíli bydlet k tomu X. a pak si našel tuhle chatu a tam 

jsem vlastně už přes rok. S majitelkou to funguje výborně. 

Domov má Marie spojen s významem místa, které je pod její kontrolou, je udržováno. 

Takto domov vnímala i v nejistých podmínkách squatu a rozměr kontroly jí scházel 

v přechodném ubytování. Nemohla tam být opravdovým aktérem svého života. 

V Y. jsem věděla, že bydlim ve squatu, že bydlim ve špíně, protože v přízemí byly haldy 

s odpadkama, ale furt to byl domov. Ten pokoj, co jsme měli udělanej, jsem měla čistej a 

furt to byl můj domov. A myslím si, že to má takhle spousta lidí. Když přijdou na Armádu 

spásy, tak se jim tam líbí, protože jsou zvyklý na něco mnohem horšího. Ale já jsem prostě 

toužila po něčem svým, abych se tam mohla stýkat s hol ката. Možná, že kdyby mi na 

Armádě spásy dovolili, aby tam za mnou jezdila rodina, tak mě nic nemotivovalo k tomu 

chtít se tam odsud dostat. Možná to bylo dobře, že to nedovolili. 

Během pobytu v zařízení Armády spásy představovalo velkou motivaci к nalezení 

samostatného bydlení omezení dané režimem ubytovny týkající se pobytu návštěvníků. Pro 

Marii je významná možnost setkávání se s celou rodinou a společné aktivity. 

• Marie dává velký význam ve svém životě touze po vlastním samostatném bydlení. 

V tomto smyslu také se rozvrhovala ve svých životních situacích, ať už to bylo období „na 

šikmé ploše", nebo období „sekání dobroty". Snažila se být samostatným aktérem v tomto 

usilování, nakonec ale přijala pomoc rodiny. Je znát, že tuto situaci vnímá implicitně jako 

neúspěch, jehož tíhu snižuje relativizujícím poukazem к analogické situaci ostatních. 

Vlastně to, že chci něco svýho, už bylo ještě před vazbou. Já jsem páchala trestnou 

činnost, distribuovala jsem drogy a šetřila jsem peníze na vlastní byt. Nelíbilo se mi tam, 

kde bydlim, a toužila jsem po něčem svým. (...) No a pak teda o všechno jsem přišla a 

musela jsem to ňák udělat. Myslela jsem si, že si seženu práci s ubytováním, s ňákym 

levným ubytováním a že si založím buď stavební spoření, nebo něco, abych se k tomu 

svýmu místu dostala jednou. (...) Tak neměla jsem tolik, abych si ušetřila nebo založila 

spoření, ale pomohla mi rodina a bydlim. A asi všem. Co ostatní - kdyby jim nikdo 

nepomoh, tak sami nejsou schopný na to bydlení ušetřit. 

Pro Pavla je významná možnost vlastního bydlení, které symbolizuje samostatný dům. 

Důležitá je pro něj pozice toho, kdo si své bydlení sám zajistí, dokonce sám postaví. 
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Takže to se mi někde krátí, ňáký splátky, takže ty peníze budou zase doma, tak uvažuju, že 

si vezmu možná hypotéku. Ale hypotéku tak, že si vezmu hypotéku na barák, kterej 

postavím. Ne jako, že vezmu barák, kterej někdo postaví, ale barák, kterej postavím já. 

Malinkej domeček. " 

• Domov, respektive dům, má pro lidi, kteří žijí bez něj, i význam symbolický, jak dobře 

ilustruje Jaroslavova zmínka o jeho metaforickém vztahu к domu-hospodě. 

A člověk je vlastně domestikovaný tvor, já se vlastně lidem na ulici ani nedivím, že chodí 

do hospody, protože to je barák. Je to dum, je to střecha nad hlavou. 

Za potíží, odvíjející se od absence vlastní domácnosti, můžeme číst obecnější význam týkající 

se nemožnosti být aktérem svého života. I takovéto detaily znázorňují celkovou životní 

situaci. 

A co mi vlastně eště scházelo - já sem třeba dostal na ňáký jídlo hroznou chuť a já jsem si 

ho neměl kde uvařit. Na obyčejné míchané vajíčka, jo, nebo hemenex a nebylo si to kde 

uvařit, to mě strašně štvalo. 

Potíž se ztrátou bydlení mnohdy vznikne ztrátou možnosti spolubydlení z formálních 

důvodů, jako se to stalo Jiřině. 

Tohle nebyl první pokus. Já jsem v Praze bydlela tři roky s přítelem, který potom zemřel, 

takže jsem se znova ocitla na ulici, protože jsem neměla nárok na to, abych bydlela po 

něm v tom bytě, protože jsem tam nebyla trvale hlášená. 

• Václav by rád získal normálnější bydlení. Je to pro něj i jedna z podmínek, nutných pro 

naplnění jeho plánů na hledání partnerky a pokračování v jeho hobby - fotografování, které je 

vázáno na vhodné prostory. 

Tady je to otázka, že jo, na tamtoho člověka ohledně toho bytu nebo nespolehnout se, jo, 

protože se mi skýtá zřejmě možnost mít zase trošku jiný, normálnější bydlení, no. 

Nevylučuju možnost skutečně si najít zas ňákou samičku, v podstatě z hlediska pevnějšího 

vztahu, ale zároveň jsem si vědomej a chci šijí najít pouze za předpokladu, že jí budu mít 

co nabídnout taky, to znamená, že nechci zůstávat dlužníkem. Nechci zůstávat dlužníkem 

jak v materiích a natož potom eště ke všemu v ňákejch vztazích, jako který by se měly 

prohloubit a citově. (...)A navíc mám eště sám vůči sobě hodně restů, že jo, měl jsem 

koníčka focení, chtěl bych zpracovat vlastně svůj archiv, kdy tam mám - dulo by se říct -
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negativy za čtyřicet let focení, mám je voznačený a tak dále a tak dále, to všechno ovšem 

vyžaduje pochopitelně něco jinýho než se placatí t na ulici. 

Marie se v tématu bydlení rozvrhuje v rámci své rodiny. Popisuje dosti složité vazby 

aktérství svého a ostatních rodinných příslušníků. Perspektivu svého bydlení vidí v možnosti 

návratu к matce. Z příběhu je patrné přikládání významu finanční situaci a penězům vůbec. 

No, a moje dcera si našla toho přítele, s kterým má syna, a měla svůj vlastní byt, co 

dostala od táty, tady v N., a ten mi nabídla, že by chtěla, abych byla blíž. Takže já vlastně 

jsem začala tak, že jsem začala bydlet и dcery. Když jsem si našla přítele, přestěhovali 

jsme se do bytu mé sestry, který jednou v budoucnosti bude mojí neteře, a já zas budu 

bezdomovec. Né, už jsem mluvila s mámou, až třeba nebude sama stačit na dům, tak půjdu 

к ní, na to spoléhám. Na to, abych šetřila, samozřejmě nemám, abych si zajistila ňáký 

vlastní bydlení, když vim, jaký to je, nemít nic vlastního, tak na to fakt nemám, na to mi 

nezbyde. 

Význam pro změnu rozvržení života při odchodu z ulice má jistě nějaká forma 

provizorního, „startovního" bydlení. Od ní se potom ve zkušenostech informantů odvíjejí 

ostatní změny. I takový přechodný domov umožňuje zaujmout znovu pozici aktivního aktéra 

svého života. Domov je pociťován jako místo soukromí a kontroly, teritorium skýtající 

možnosti volby. Definitivní bydlení nacházejí informanti samostatně, pokud jim to jejich 

možnosti dovolí, nebo spolu-rozvržením se s rodinou. Ve svých nárocích zůstávají skromní. 

o Vyšší moc 

V rozhovorech nacházíme nejen popis akcí, jejichž aktéry jsou informanti nebo osoby, 

s kterými se setkáváme. Kromě generalizované osoby, která je spíše zástupcem samotného 

subjektu, se v příbězích objevuje v různé formě opravdová „vyšší moc", ve formě osudu, 

smůly, štěstí, náhody, zázraku. Do příběhu vstupuje také víra náboženská a s ní úradky Boží. 

• Nejobecnější formou vyšší moci je většinou ani nereflektovaná neurčitá víra či důvěra v 

„dobrý konec", optimistické rozvržení nezatěžované minulostí, jako tomu bylo ve vyprávění 

Jiřiny: 

... postavit se k tomu pozitivně, a ne aby řekli - to nemá smysl, proč bych to zkoušel, když 

už jsem tolik let byl na té ulici, to už nemá smysl zkoušet znova žít. Já si myslím, že to má 

cenu zkoušet. Udělat si svůj ňákej cil a za tím cílem si jít. Můj cíl byl sehnat si robotu, což 
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se mi taky jako dlouho nedařilo a... člověk nesmí nikdy házet flintu do žita, ale dívat se 

před sehe. Ne co hylo, nedívat se na minulost, ale na to, co bude. 

Pavla při jeho pokusech získat zaměstnání několikrát „pronásledovala smůla". Nedostalo 

se mu pochopení v jeho problémech nebo byl někým podveden. Míra zodpovědnosti, kterou 

si zde přisuzuje, je malá. Přesto se Pavel situoval do role toho, který zklamal. Snažil se být při 

hledání práce aktivním aktérem, dostával se však pod kontrolu okolností nebo druhých. 

Takové situace pro něj představovaly psychická traumata spojená s pocitem ztráty smyslu a 

pesimismem. Ani tehdy se však nevzdal. 

Krize byla. Když jsem dostal nabídku od jednoho pána ze sboru. Nabídli mi práci 

obchodního zástupce, dealera. Rozvážet pneumatiky a věci na lepení pneumatik, prostě 

sortiment kolem duší, pneumatik a kol. K tomu mě vyškolili, to znamená měl jsem ňáký 

třídenní školení, pak jsem vyfasoval auto a pak jsem vomarodil. A voni to ňák vzali -

protože samozřejmě věděli, jaká je moje situace - tak to vzali, že na to kašlu. Ještě se mi 

ňák potentovalo auto, to znamená to služební auto se mi vysypalo. A tak to byla taková ta 

situace, kdy jsem byl na tom hodně špatně, protože jsem si sám řikal, že jsem prostě 

zklamal. A to člověka, kterýmujsem řikal, jo, já to zvládnu. Když jsem odjížděl ze školení, 

tak von viděl, jak vypadám - že mi teče z nosu, že nevidím, že mám vopravdu rýmu, a pak 

to ňák nepřijal a mě to dost vzalo. Já jsem se z toho hrabal dost dlouho. Odešel jsem 

z Nového prostoru a neprodával, musel jsem se tam zas vrátil. Podobná situace nastala, 

když jsem dělal pod pracovní agenturou a v tý firmě, kde jsem dělal pod agenturou, mi 

nabídli, jestli tam nechci nastoupit. Tak jsem řekl jo, jenže mi jsme nepodepsali smlouvu. 

Chyba. Zaplatili mi asi půlku, takže já jsem někde platil ňákej nájem a nebylo na nájem. 

Takže to bylo znova. Takže zase zpět к Novému prostoru. 

• V krizové situaci ze ztráty aktérství, kdy je bezdomovec odkázán na pomoc, kdy převažuje 

přijímání akcí druhých, je možné stále ještě spoléhat na náhodný vývoj, který přinese změnu, 

příležitost, jak uvádí Václav: 

No, řek bych, že to je spíš nahodilá záležitost. Protože... je to nahodilá záležitost, je. 

Samozřejmě předpokladem je, aby člověk někde moh znova začít, nutně prostě střecha nad 

hlavou, protože do práce ňáký nemužu chodit ze smetiště, z ulice, to prostě nejde. To 

nikdo nikomu nevymluví, mně teda, to nejde. Mně stačila jenom zkušenost - a to bylo v létě 

- kdy jsem dejme tomu aspoň brigádně doplňovat zboží v supermarketu v Praze, vlastně 

104 



jsem se nevyspal, no, tak jsem se vyspal na lavičce v parku a probudil jsem se akorát 

s hvězdičkama v hlavě a bez občanky a bez peněz. 

• Také Marie, která je ve svém životním aktérství velmi aktivní, dává význam činiteli 

..dobré" náhody, v případě svého úspěchu s fungujícím rozvržením v rámci rodiny vypráví 

dokonce o zázraku. Je to jistě také řečnická figura podtrhující význam události. Zdůrazňuje 

ale i to, že i přes snahu všech zúčastněných nebyl automaticky v tak komplikované věci, jakou 

je náprava rodinných vztahů, zaručen úspěch. 

Navázat kontakt s dcerama bylo těžší. Vlastně už ve výkonu trestu jsem po tom toužila -

spojit se s dětma, ale nevěděla jsem, jak to mám udělat. Takže se starší dcerou mi to 

domluvila máma a s tou mladší jsme se potkaly úplnou náhodou, takže se starší dcerou 

jsem se stýkala asi o pul roku dýl než s mladší. No a setkání se starší dcerou jsem 

probulela. Furt jsem sejí omlouvala, jurt to tam je, že jí něco dlužím, i když teď se snažím, 

beru si malýho, a kdykoliv mám volno, vždycky jsme spolu. Ten její kluk to respektuje, že -

dlužíme si čas, tak teď si ho jako dáváme víc, ale furt to tam je, jurt jako... nevychovala 

jsem jí - od 7 let do 18. Ale jako jo, vztahy se - úplně krásně se to jako srovnalo. S mladší 

dcerou to samý - potkaly jsme se náhodou a hned jsme se poznaly - i když jí byly asi 4 

nebo 5, když jsme se viděly naposled. Tak jako poznaly jsme se. (...) Pak jsme trávily 

spolu víc času. Obě dcery tam jezdily o prázdninách - vlastně dvoje prázdniny za sebou a 

neteř jsem tam přes prázdniny i měsíc. Podnikaly jsme výlety na Karlštejn, vlakem, pak 

jsme došly zbytek pěšky. No, všechno se srovnalo, podle mě ňákym zázrakem. 

• Podobně také Jaroslav své úspěšné skoncování s gamblerstvím připisuje ještě něčemu 

jinému, než svému aktérství a pomoci okolí. Jeho příběh je v souvislostech dávání významu 

vyšší moci konkrétnější a zmiňuje se o Božím zásahu, třebaže v relativizující formulaci. 

Důležité bylo i to - ta moje závislost na těch automatech - to jsem taky nevěřil v životě, že 

bych se z toho dostal, ňáký Bohnice tam byly a léčebny a nic. Tady to fakt připisuju ňáký 

vyšší moci. Já to připisuju Bohu, ale muže si každý představit pod tím, co chce. Protože já 

jsem nevěřil, že bych se z toho někdy dostal. A dneska, když sedim někde v hospodě a 

vidim ty lidi, jak tam hážou prachy... fakt to nepochopím, že jsem mohl bejt takovej. To 

bylo taky hodně to, s čim jsem se musel porvat. A fakt nevěřím, že jsem se s tim porval 

sám, fakt mi něco muselo pomoct. A věřím tomu, že kdybych stále hrál, tak je otázka času, 

kdy na tý ulici skončím znovu, protože tadyty závislosti vlastně к ničemu jinému nesměřují. 
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Václav má podobnou zkušenost s ukončením své závislosti na alkoholu. Je ale človek 

věřící a vypráví proto přímo o významu své víry, o tom, jakou hodnotu pro něj mělo studium 

bible. 

... já z t u hodí e důvodu nazývám totiž alkoholismus, samozřejmé jako tydlety špatný 

záležitosti, nikoli -já to nepovažujii za nemoc, já to považuju za stav duše, osobně. A mám 

k tomu docela i dost dobrej argument, protože co jsem se setkal s lidma, který měli 

problémy - ať už s drogama, anebo s alkoholem, tak většinou, co jsem se s nima setkal a 

co se z toho dostali, tak se z toho dostali vopravdu skrze víru. To znamená skrze stav duše. 

Dost to myslím, že i ta víra i v тут případě to tak ňák.. asipřisuzuju i tý víře, ale to nutně 

nemusí bejt víra vnímaná a chápaná právě religionisticky. To znamená víra ve vztahu 

vyloženě jako... víra... když se řekne víra, tak si každej vybaví teda převážně tamhle ňákej 

kostel, ňákou tu kapličku, modlící se lidi a tak dále... ale... konec konců možná - nevim -

třeba lakovej budhismus nebo hinduismusje spíš možná filozofickej směr než náboženskej, 

když se nad tim tak ňák zamyslíme. A stejně tak i ten přístup třeba k tomu chlastu nebo 

к těm závislostem je tak trošku vo něčem... tak ňák... prostě já říkám - já jsem si to 

zjednodušil a nazývám to stavem duše - kromě jinýho jeden z mejch citátů je, že lepší je 

otrava alkoholem než nechat se otrávit sám sebou. A to si myslim, že největší průšvih je 

právě ten, že my se totiž votravujeme sami sebou, a to zase ovšem souvisí například 

s desaterem, kde je napsáno - mimo jiný - a teďkon dobře teda poslouchej, miluj bližního 

svýho jako sám sebe, což totiž znamená nic míň a nic víc než že my většinou nedokážeme 

mít rádi sami sebe v první řadě. Tím nemám na mysli ňákou sebelásku narcistickou, ale 

prostě vopravdu umět se mět rádi, protože jenom za předpokladu, že budu umět mít rád 

sám sebe, můžu potom mluvit a mět rád toho druhýho... (...) ...ale je fakt, že můj přístup 

možná je dost ovlivněné j tím, že se považuju za člověka věřícího, jo a tudíž skutečně 

doporučuji i ke čtení to Písmo a nechat si to vyložit, protože to samozřejmě nejde číst tak 

jako knížku rovnou a čím víc to čtu a i po několikátý třeba, evangelia, tak pokaždý tam 

nacházím furt nový věci a troufnu si tvrdit, že opravdu je to kniha, která stojí za to ji mět 

furt po ruce, protože jsem měl dost času na čtení a troufnu si tvrdit, že hodně knih jsem 

přečet, ale skutečně to Písmo prostě... Takže já a můj pohled na tydlecty záležitosti 

z hlediska toho žebříčku hodnot, tak muže bejt ovlivněnej i tímhle. 

• Rudolf mluví o tom. že se říká, že bezdomovci mají blíže k Bohu. Souhlasí s tím, protože 

si myslí, že oproštění se od konzumu a obstarávání může být předpokladem k tomu, aby 

mohli pochopit skutečně důležité věci. Tento názor se odvíjí od jeho přesvědčení 
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nacházejícího význam pobytu na ulici mimo společenské konvence. Jistá souvislost se nabízí 

v tomto smyslu také v rámci Heideggerovi (1996) teze o zjevení autentického života 

v existenciálních okamžicích, ke kterým potíž ztráty domova jistě patří. 

Ono se říká. že bezdomovci mají blíže k Bohu. Možná, že někdo to ještě neslyšel, ale já už 

jsem to slyšel několikrát. Ono to je tak trošku pravda. A právě asi z těch důvodů, o kterých 

jsem mluvil. Jsou prostě oproštěni od negativních vlivů, které na ně vkládá společnost a 

které na ně působí. Což už je poměrně slušný krůček nebo vyhlídka na to, aby člověk 

pochopil věci, které jsou důležité. 

Přestože by se při objektivizujícím zkoumání patrně našlo „racionální" vysvětlení 

zmíněných situací, ve zkušenosti a významových strukturách informantů je vhodné na ně 

pohlížet spíše z fenomenologického hlediska. Popis a nahlížená podstata jako „zásah vyšší 

moci" v těchto situacích jsou v příběhu i v životě funkční a přirozené. Víra a životní 

optimizmus nehledící na třebas i tíživou současnost mají paradoxní význam. Jsou jedním 

z předpokladů aktivního aktérství a vnímání smyslu. Zároveň ale, pokud je na ně spoléháno 

příliš (či jen pouze na ně), v sobě nesou riziko pasivity a odevzdání se „do rukou osudu". 

o Plány a budoucnost 

Vyprávěné příběhy se odehrávají v minulosti, která vrcholí ztvárněním situace v době 

rozhovoru, tedy v současnosti. Ta ale, kromě vlastního kontextu trvání rozhovoru, je vlastně 

také minulostí, pouze tou nejbližší. Avšak ve vyprávění i v životě jde také o plány, vize a 

předpovědi. Příběh tak přechází od vzpomínání к projektování (se) do budoucnosti. 

Rozvrhování se v čase je vyprávějícím nahlíženo v různých modech. To se týká i plánů 

jako práce psychiky s budoucím. Rozhovory obsahují způsob, kdy vypravěč hovoří ze své 

současné pozice o tom. jak by chtěl svůj život utvářet v budoucnosti, uvádí hodnoty, kterých 

by chtěl dosáhnout. Najdeme zde ale také vzpomínky na to, jak svůj život plánoval v minulosti. 

To bývá spojeno s bilancováním, tedy porovnáváním někdejších plánů se skutečně dosaženými 

výsledky a reflexí změny hodnot v čase. V příběhu se vyskytují také spekulativní momenty, 

kdy vyprávějící hovoří o hypotetické minulosti, která mohla nastat za určitých okolností. Tyto 

časové mody nám pomáhají rozlišit mezi současnou perspektivou vyprávějícího a 

perspektivami prožívanými v minulosti, a tak postihnout dynamiku jeho osobnosti. Vypovídají 

jeho o jeho aktérství jakožto o aktivním či pasívním rozvrhování se vzhledem к životním 

situacím a potížím. 
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• Když se Pavel dostal na ulici, byl aktérem této změny. Odešel do Prahy z T., kde měl 

nejisté přechodné bydlení a špatnou práci, protože doufal, že tam sežene lépe zaměstnání. 

Neměl konkrétní plán, mluví o nějaké šanci. Říká, že věděl, že bude následovat nejisté a 

problémové období bez domova. Pavel počítal s tím, že něco nastane (pasivní úloha), ale 

neztratil touhu to změnit, spíše než o plánování můžeme hovořit o „zkoušení", metodě pokus-

omyl. Z textuje patrné, že vyznává jisté hodnoty, rozvrhuje se vzhledem k tomu co neni dobrý. 

... myslim, že jsem nikdy neztratil touhu se vrátit zpátky do normální společnosti. A i taková 

ta moje cesta na tu ulici nebyla, jako že bych se tam ocitl ňák nepripravenej. To znamená -

já jsem věděl, kam jdu. Já jsem to věděl, že tam jdu na tu ulici. To znamená, že jsem 

odcházel někde vod kamaráda, se kterým jsem bydlel. Příjem pomalu žádnej a bydlet někde 

s někým, kdo taky nevydělává, to neni dobrý. A já jsem věděl, že v T. nic neseženu a že tady 

v Praze mám nějakou šanci. Takže já jsem věděl, že pudu na ulici a že se z toho budu 

škrábat. 

- I Marie zahrnula realisticky pobyt na ulici do svých plánů. Do svého rozvržení budoucnosti 

po propuštění z výkonu trestu odnětí svobody ale vložila konkrétní plán sledující, aby její 

bezdomovectví bylo pouze přechodné. Je aktérem svého příběhu, který přicházející potíže 

přijímá do svého rozvržení a vytrvale řeší. Už ve výkonu trestu si proto naplánovala alespoň 

přechodné ubytování v charitní organizaci v Praze a rozvrhovala se aktivně к hledání 

zaměstnání. 

Tak nejdřív asi, jak j sem se dostala na ulici - výkon trestu, návrat z výkonu trestu, ulice. Ale 

ulice proto, protože jsem to chtěla. Nechtěla jsem, aby mi pomáhala rodina. Jakože mohla 

jsem jít к mámě nebo к sestře. Ale to jsem nechtěla - chtěla jsem prostě nezatěžovat je těma 

svejma problémama a postavit se na vlastní nohy vlastně sama. Takže jsem to udělala tak, 

že jsem už ve výkonu trestu se domluvila s lidma z Armády spásy, že po výkonu trestu 

prostě nastoupím do toho azylovýho domu. Tak po výkonu trestu jsem asi dva dny byla и 

mámy a pak jsem se rozjela do Prahy. 

• Spíše než konkrétními záměry, které by plánoval, se Pavel rozvrhoval к budoucnosti stálou 

představou o tom, jak by tato budoucnost měla vypadat. Snažil se využívat příležitostí, které se 

naskytly. 

Plán jsem žádnej neměl, ale věděl jsem, že to někam chci směřovat, to vím i teď. Ale že 

bych si přímo krokoval, to ne. 
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• Jiřina přijala pomoc, nerezignovala. Do příběhu vkládá obecně pojaté hledisko „člověka", 

jakéhosi modelového aktéra, na kterého přenáší hodnoty pro ni významné. Potíž daná dlouhým 

setrváváním na ulici má být překonána vstřícným rozvrhováním se к budoucnosti. 

Já si myslim, že to má cenu zkoušet. Udělat si svůj ňákej cíl a za tím cílem si jít. Můj cíl byl 

sehnat si robotu, což se mi taky jako dlouho nedařilo a... člověk nesmí nikdy házet flintu do 

žita, ale dívat se před sebe. Ne co bylo, nedívat se na minulost, ale na to, co bude. 

• V případě Jaroslava sehrál důležitou úlohu jeho úspěch v zápase s patologickým hráčstvím. 

Ve vnitřním kritickém dialogu hledisek „tehdy" a „nyní" se rozvrhuje ke své závislosti. 

Spekulace o neblahé minulosti je vložena jako alternativní „tehdejší budoucnost". 

... já jsem nevěřil, že bych se z toho někdy dostal. A dneska, když sedím někde v hospodě a 

vidim ty lidi, jak tam hážou prachy... fakt to nepochopím, že jsem mohl bejt takovej. To 

bylo taky hodně to, s čim jsem se musel porvat. ...A věřim tomu, že kdybych stále hrál, tak 

je otázka času, kdy na tý ulici skončím znovu (...) Teďka asi poznávám, jak to připadalo 

mému okolí -jak ten blbeček... muže někde sebrat peníze a naházet je do automatu. 

Při pobytu na ulici se Jaroslav rozvrhoval mimo závazky - nezajímal se o budoucnost. Toto 

období života hodnotí jako poměrně dobrou zkušenost, kterou okusil, vyzkoušel. Dalo by se 

říci, že byl aktérem svého příběhu. Tlak událostí ale v určitém momentu přesáhl touhu po 

„zkoušení" a Pavel se ocitá v situaci, kdy takhle už to dál nejde. I tehdy chce zůstat aktérem, i 

kdyby jeho akcí měla být sebevražda. Popisuje nikoli příčiny, ale důvody, které ho vedly 

к ukončení života na ulici. Mluví o rozvržení života bez domova, který je v rozporu 

s přirozeným rozvržením člověka. 

Ta ulice byla dobrá zkušenost poměrně. Já nevim, jak bych to řek. Takhle u sebe bych řekl, 

že to bylo dobrý v tom, že jsem si okusil takovou tu nevázanost - neřešit, co bude zítra. 

Prostě ňák bylo, ňák bude, prostě žít ze dne na den. Ale já myslim, že ve svý podstatě, že je 

člověk takovej, že musí mít věci naplánovaný, zčásti, anebo... není to lidskej způsob života. 

Asi tak jako že zvíře prostě někde - že dneska se nažere, zítra napadne sníh, tak bude mít ' 

problém, asi tak. (...) Dozrál jsem к tomu, že takhle už to dál nejde - že buď spáchám 

sebevraždu, nebo prostě se sebou něco udělám, no. 

Svou zkušenost vypráví formou úvahy, v které nevystupuje on jako osoba, ale generalizovaná 

osoba „člověk", které je připisováno přirozené lidské rozvržení, spočívající v plánování cílů a 

snahy o jejich dosažení. Klade důraz na to „jak to bylo u něj", o dobré zkušenosti ulice mluví 

„za sebe" - v první osobě. Je tedy zřetelné, že Jaroslavovi je vlastnější spíše rozvržení života ze 

dne na den, ale přijal „obvyklý" rozvrh účelného života. Zmíněné „dozrání" je možné 
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v kontextu interpretovat jako iniciaci životní změny vyvolanou nikoli (racionálním) 

rozhodnutím, ale jako více intuitivní „povolnosti být přinucen" к této změně přenechání 

aktérství okolnostem. 

• Za předpoklad začátku nového života považuje Václav možnost alespoň přechodného 

bydlení, vhodných podmínek k tomu, aby byl člověk schopen pracovat. Propojenost několika 

stejně důležitých problémů vytváří začarovaný kruh, kde není z důvodů vzájemné 

podmíněnosti možné samostatné řešení některého z nich a ani je nelze vyřešit najednou. Tehdy 

není možné plánovat a velkou roli hraje prvek nahodilosti, v který jako jediný je možno 

v budoucnosti doufat. 

Když se Ti naskytla tahlecta možnost, začít tady - dejme tomu - znova nebo jinak měl jsi 

ňákej plán, jak budeš postupovat nebo si spíš tak ňák jako... ? 

No, řek bych, že to je spíš nahodilá záležitost. Protože... je to nahodilá záležitost, je. 

Samozřejmé předpokladem je, aby člověk někde moh znova začít, nutně prostě střecha nad 

hlavou, protože do práce ňáký nemůžu chodit ze smetiště, z ulice, to prostě nejde. To nikdo 

nikomu nevymluví, mně teda, to nejde. Mně stačila jenom zkušenost - a to bylo v létě - kdy 

jsem dejme tomu aspoň brigádně doplňovat zboží v supermarketu v Praze, vlastně jsem se 

nevyspal, no, tak jsem se vyspal na lavičce v parku a probudil jsem se akorát 

s hvězdičkama v hlavě a bez občanky a bez peněz. Jo, takže prostě to nejde. Předpokladem, 

aby člověk moh dělat, tak je... musí mět... to není předpokladem jenom dělání, ale vůbec 

mět vlastně možnost spánku, tepla a jídla! A jakmile nemá tady tydlecty, jednu z tědletěch 

třech vlastně základních nutností, tak nemůže potom rozvíjet ňáký aktivity pracovní, prostě 

to je blbost, to je blábol. ... Jakmile aspoň jedna z těhletěch třech věcí prostě chybí, tak 

nelze dělat. 

Jako svůj nynější cíl rozvrhuje Jiřina udržení stávajícího zaměstnání. Nalezení a udržení 

zaměstnání je tedy cílem, ale v kontrastu s tím mluví o absenci plánů. Nesituuje se do pozice -

aktéra událostí, spíše využívá naskytnuvší se příležitost. 

Plány jsem žádný neměla, když jsem sem šla, to se všechno vyvrbilo časem. Hlavně si chci 

udržet robotu. Když jsem byla na té ulici, byla jsem celá vystresovuná, nebyla se mnou 

kloudná řeč, neuměla jsem komunikovat s lidmi, však víš. jaké mi to dělalo problémy. 

Většinou jsem se hádala, ale veřim tomu, že dnes by to bylo jinak. 

Jiřina nevypráví o tom, jak přesně si práci obstarala. Tato trhlina v příběhu naznačuje, že 

konkrétní zkušenosti s hledáním zaměstnání nepřiřazuje významnou hodnotu. Zdůrazňuje ale 
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důležitost víry v budoucnost, schopnost přijmout pomoc, „zkoušet to". Není to cílevědomé 

prosazující se aktérství, ale ani pasivní rezignovanost. Můžeme mluvit o jakémsi 

„spoluaktérství", připravenosti využít příležitosti, které se naskytnou. Poslední formulace je 

podivuhodnou časovou „smyčkou", kdy je hodnota současného dobrého psychického stavu 

hypoteticky „transponována" do minulosti, jejíž překonání ovšem к tomuto vylepšení vlastně 

vedlo. 

• Jaroslav se v případě plánů rozvrhuje konkrétně a při jejich popisu je stručný. Mluví za sebe 

i za manželku, tedy z pozice aktérství „ve dvou". Bydlení ve formě vlastní nemovitosti je pro 

něj výraznou hodnotou. Z pozice rodiče chce být aktérem dobré výchovy svého dítěte. 

Do budoucna budem s manželkou kupovat byt a hlavně chceme dobře vychovat naši dceru. 

• Pavel očekává zlepšení své finanční situace, protože splatil půjčku. Uvažuje o tom, že si 

vezme hypotéku na dům, který si chce postavit svépomocí. Zdůrazňuje, že chce dům postavit 

sám, a že to bude jen malinkej domeček. To vypovídá o snaze o realističnost cílů. Z jeho 

projevuje možno vyčíst hodnotu přisuzovanou skromnosti. 

Teď musím zhodnotit svoji finanční situaci, protože teď mi odpadaj ňáký splátky, který jsem 

měl, to znamená, který jsem někam dával, protože vracím dluhy. Takže to se mi někde krátí 

ňáký splátky, takže ty peníze budou zase doma, tak uvažuju, že si vezmu možná hypotéku. 

Ale hypotéku tak, že si vezmu hypotéku na barák, kterej postavím. Ne jako, že vezmu barák, 

kterej někdo postaví, ale barák, kterej postavím já. Malinkej domeček. 

• Pavel chce setrvat v obvyklé společenské úrovni aktérství, vzhledem к budoucnosti se 

rozvrhuje z pozice individuality disponující zkušenostmi a z pozice rodiče vztahujícího se ke 

svému synovi. 

Chci normálně žít, pomáhat lidem, předávat možná zkušenosti, který mám, jak nevim 

ještě. Je důležitý neztratit syna, se kterým se mi teď daří být v kontaktu. 

• V zamyšlení nad svými plány se Václav rozvrhuje v čase v konfrontaci minulost-

budoucnost. Chce být aktérem budoucnosti, která má význam pokračování dobré minulosti, 

navázání na zanedbanou minulost, nebo jako odlišení od špatné minulosti. Vlastní aktivní 

aktérství je oslabeno vyjádřením budoucnosti jako možností, nikoli přímo jako záměru. V 

opatrné ambici uvádí také neurčité možností, které by se mohly za určitých okolností projevit 

(to by chtělo vodzkoušet). Do budoucna Václav zvažuje ještě zlepšit své bydlení. Rád by se stal 
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aktérem v partnerském vztahu, ovšem pouze za předpokladu, že se v něm bude moci 

rozvrhovat rovnocenně к partnerce, kde;'/ bude mít co nabídnout. Plánuje zpracovat výsledky 

svého letitého koníčka - fotografování. Václav by rád prezentoval své zkušenosti a názory 

ambiciózní formou - v knize, na které už pracuje. Tím pracuje s reflexí svého života nejvyšší -

literární formou. 

No, do budoucna co plánuj u.... tady je to otázka, že jo, na tamtoho člověka ohledně toho bytu 

nebo nespolehnout se, jo, protože se mi skýtá zřejmě možnost mít zase trošku jiný, 

normálnější bydlení, no. Nevylučuju možnost skutečně si najít zas ňákou samičku, 

v podstatě z hlediska pevnějšího vztahu, ale zároveň jsem si vědomej a chci šijí najít pouze 

za předpokladu, že jí budu mít co nabídnout taky, to znamená, že nechci zůstávat 

dlužníkem. (...) Tudíž furt se ještě nepovažuj u za tak starýho a vopotřebovanýho, abych 

todlecto nutně hodil za hlavu, no. A navíc mám eště sám vůči sobě hodně restů, že jo, měl 

jsem koníčka focení, chtěl bych zpracovat vlastně svůj archiv, kdy tam mám - dalo by se 

říct - negativy za čtyřicet let focení, mám je voznačený a tak dále a tak dále, to všechno 

ovšem vyžaduje pochopitelně něco jinýho než se placatit na ulici, takže to je jedna věc, rest, 

tenhleten, tohodletoho typu, no, a potom koneckonců možná i tu knihu bych chtěl dopsat a 

taky práci, kterou teďkon dělám, tak sice mně jakoby vyhovuje, no, vyhovuje, ale že by mě 

plně takzvaně naplňovala (...), no, i když znovu vopakuju, furt je to lepší než nemít žádnou. 

Akorát je možný, že je ve mně třeba domejšlivost, že si vo sobě třeba jenom my slim, že mám 

takzvaně furt eště na víc než to, co dělám, můžu se plíst, nevim, to by samozřejmě chtělo 

vodzkoušet, ale nikdo mě takhle asi zkoušet nebude, ale člověk nikdy neví, že jo. 

• Rudolf se rozvrhuje ve svém ideálním plánu odstěhovat se na ostrov, mimo společnost. 

Zaznamenáme vnitřní dialog, kdy první role „já vzhledem ke společnosti" je korigována rolí 

J á vzhledem к mým přátelům". Kontrast těchto dvou rolí - které, ač se vztahují к celku a jeho 

části (společnosti a blízkým lidem)Jsou v rozporu - vyvolává v životě informanta napětí. 

Pokud by bylo pouze na mně a nehleděl bych na okolnosti, tak bych odsud - z této-

společnosti - okamžitě zmizel. A pokud možno někam na nějaký pustý ostrov, nebo ne, to 

bych přeháněl, já mám rád lidi, takže na nějaký ostrov, kde by byli prostě lidé, ale bez vlivu 

této společnosti. Přičemž této - já pořád řikám společnosti, této společnosti, tím vůbec 

nemyslím pouze tu naši společnost českou, myslím tím i jinou, Německo, Francie, VB, USA, 

je to všechno všude dost podobné. 
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U lidí, kteří klesli na sociální dno, je možné předpokládat, že mají problémy s úspěšnou 

rozhodovací strategií. Příklady lidí, kteří bezdomovectví přesto překonali, nám vypráví o tom, 

jak se v kritických chvílích rozvrhovali vzhledem к budoucnosti. Z informantů výzkumu to 

byla pouze Marie, jež se řídila přesným plánem. U ostatních převažuje jakési „poloviční" 

aktérství, charakteristické zkoušením a čekáním na příležitost či impuls. Nejsou ale jen 

příjemci akcí druhých, bezcílně pasivní. Mají opravdově prožívanou víru v budoucnost, 

využívají příležitostí, třebas jen náhodných nebo přechodných. Chtěli, věřili, nerozhodovali se, 

ale nechali к sobě rozhodnutí přijít. I proto možná hodnotí svou bezdomoveckou životní etapu 

jako cennou zkušenost, která jim ukázala pravé hodnoty. Nemají problém o ní hovořit a někteří 

z nich by se dokonce o ni chtěli podělit s širším publikem. V jejich současných plánech 

nacházíme realistické a skromné cíle. 

4.2.3.5 Pokus o zachycení celku zkušenosti jednotlivých informantů - metapříběh 

V závěrečné fázi práce s příběhy, nyní již interpretovanými z hlediska narativních kategorií, 

tvoří výzkumník metapříběh o tom, co se přihodilo, co se stalo. Upravuje a přetváří to, co 

bylo řečeno, a pak to navrací do hybridního příběhu. Takovým „převyprávěním narativity" 

vzniká metapříběh (Čermák, 1999). 

Protože se s informanty znám několik let, jsem seznámena s jejich životními příběhy. 

Měla jsem možnost vyslechnout jejich vyprávění o událostech v dětství a dospívání. Jejich 

zkušenosti z této doby jsou inspirací zejména pro první část příběhu Petra. 

Metapříběh fiktivního bývalého bezdomovce Petra, vypovídá o výsledcích výzkumu narativní 

formou: 

• No, dětství sem prožil celkem spokojený. Akorát, že sem byl dycky takovej trošku jako už 

vodmalička rebel. Střední sem nák dodělal, ale nebavila mě moc, byly tam ňáký problémy 

s docházkou, člověk vobčas s rodičema nevycházel úplně dobře, ale rodina sme ňáká 

rozvrácená nebyli, to ne. 

Pak sem se voženil, viď, a práci sem si našel v jedný restauraci, která se tam tehdy 

votvírala. Se ženou a synem sme měli byt v paneláku, teda byt byl ženinejch rodičů. 

To naše manželství se moc nevyvíjelo dobře, měl sem v manželství neshody, kerý se mi 

nedařilo ňák moc řešit. Tak sem třeba bej val dýl v práci, pilo se, že jo... No ne žádnej 

alkoholik ze mě nebyl, ale domů mě to netáhlo, no. Jenže pak ten majitel to musel zavřít, 

takže sme byli vyhozený a i teda kuli tomu a že sem si teda nemoh hned nic zas najít, tak 

doma to dospělo k tomu, že žena podala žádost o rozvod. Tak já sem šel jako bydlet ke 
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kamarádovi. Tam to nebylo slavný a navíc von měl na krku exekuci, což sem teda nejdřív 

já nevěděl, takže tam t im pádem sem pak přišel nejen vo to ubytování, ale i vo některý věci 

svoje, protože řeš to s nima! 

S prací to je u nás v B. bídný, že jo, nic mě tam nedrželo, kromě pár kamarádu. S ženou 

sme byli v tom rozvodu, tak sem vodjel do Prahy, že tam budou ty možnosti přece jen 

lepší. 

Pak v tý Praze teda háky věci sem měl rozjednaný, ale nedopadlo to, pak mě vzali 

kjedný stavební firmě, to bylo ale tak jako bez smlouvy, což teda byla chyba, protože pak 

řekli, že sou v tý neschopnosti, platební - a vejplatu mi dlužili za dva a půl měsíce, no 

vono nás tam takhle dopadlo víc. Domů se vracet někam se mi nechtělo, někde prosit, viď. 

Jenže bez peněz sem musel vyklidit ubytovnu, takže člověk byl na ulici a bylo to. 

Tak když se člověk rozkoukal, tak se dalo vydělat si Novým prostorem, ňák to člověk 

dycky nakonec překous, ty problémy různý. Někdy sem cejtil i určitou svobodu na tý ulici, 

protože sem byl vosvobozenej vod nějakej komplikovane ch starostí. Když nebyla zima, tak 

se dycky někde jídlo sehnalo, oblečení taky. Ale takový to vod ničeho к ničemu, to tě za 

chvíli začne štvát, něco třeba bych si uvařil, ale neni kde. To sou takový maličkosti 

důležitý. Vo hygieně ňáký teda nemluvím, vono se dá sehnat možnost osprchování třeba, 

ale neni to úplně bez rizik různejch infekcí, což teda vim vod kamarádů. Já sem celou tu 

dobu nějak byl přesvěčenej, že ta ulice neni moje konečná stanice. Akorát že von člověk i 

chce něco podniknout, ty myšlenky kolem toho se točej, ale dokud člověka něco nenakopne 

nebo nepotká ňáká klika, tak je to těžký. Chce to chtít vopravdu a dostat šanci. 

Taky teda já sem nikdy moc s těma klasickejma bezdomovcema nedržel, to byly spíš 

takový účelový kontakty, byl sem docela dlouho i na azylu. Spíš sem třeba byl v kontaktu 

s lidma ze sboru, křesťanskýho, kam sem chodil, to bylo dobrý. Taky pak na Armádě mi 

jeden tam známej sehnal jlek и takový firmy docela solidní, jako skladníka. To bylo 

dokonce na smlouvu. Moc dlouho ale to nevydrželo. Já sem s těma zaměstnáníma měl 

pech, protože tam se to nějak reorganizovalo a to moje místo zrušili. To mě tehdy dost . 

vzalo, to byla krize. Člověk se ňák pak protloukal, ale vrátil sem se k Novýmu prostoru a i 

do sboru sem docela chodil to sem si držel Do toho přišlo divadlo, tak to mě zase dalo 

trochu dohromady, byla to aspoň j akoby výplň času nebo i sem tam poznal jiný lidi. A taky 

bejt hercem mě bavilo, já sem se dycky tak trochu rád předváděl Byly představení a 

potlesk, to je fajn. V tý době sem se teda docela snažil si vydělat aspoň brigádně na 

kamionech, ale zdravotně mi to nedělalo dobře, kvůli těm mejm zádum sem to musel 

ukončit. No a co teda nakonec bylo r ozhodujíci, že sme se potkali s M., s kterým já sem 
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dřív v В. dost kamarádil, a von mi nabíd bydlení, teda bydlení v В. To byla náhoda, teda 

spíš štěstí, lip řečeno. Já sem teda se vrátil do В., kde sem se zaregistroval na pracáku. 

Tam teda mi nic nesehnali, ale já sem si sháněl i sám mezitím a našel sem asi za měsíc 

tady to místo na pumpě, což taky byla klika, teda jako obsluha a tady sem doteď. Neni to 

nic slavnýho, ale je to práce. S kamarádama docela podnikáme občas něco a hlavně teda 

jsem rád, že sem obnovil kontakt se synem, protože ten mi f akt chyběl. Bydlim teda pořád 

ešte u M, ale s penězma se to teď lepší, takže přemejšlim vo něčem svým, což by bylo 

důležitý i z hlediska možnýho vztahu ňákýho, protože takle bez ňákýho slušnýho bydlení a 

vůbec zázemí to nemá cenu, nebylo by to rovnocenný. 
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5 Diskuse - metodologické ohlédnutí 

К problematice příčin, vzniku a průběhu bezdomovectví a pomoci bezdomovcům 

existuje u nás mnohá literatura. Tématem „bývalých bezdomovců" se však dosud nikdo ve 

specifických podmínkách České republiky nezabýval. Neexistují kvantitativní ani kvalitativní 

výzkumy zaměřené na tuto tematiku. To neumožňovalo využití známých myšlenek nebo 

přístupů a komplikovalo možnosti verifikovat předchozí práce, nebo s nimi srovnávat. Bylo to 

však také příležitostí pro provedení empirického výzkumu dosud málo probádané oblasti 

(Hendl, 2005). 

5. 1 Ke zvolené formě výzkumu 

Pro kvalitativní formu výzkumu jsem se rozhodla z toho důvodu, že bylo k tématu 

práce nutno přistupovat „od začátku", upřesnit dílčí témata, mít možnost s nimi pracovat 

dynamicky. Cílem bylo stanovit hypotézu, kterou je možné v pokračování výzkumu testovat. 

Kvalitativní výzkum je proces hledání porozumění jevu v jeho přirozených podmínkách, 

vytváří holistický obraz, informující o názorech účastníků (Creswell 1998 in Hendl 2005). 

Vcelku příběhu je propojena mnohost významů. Pokud se pokoušíme o jeho 

interpretaci, pak převedení do objektivizujícího jazyka vědy, který skutečnost rozkládá na její 

součásti, naráží na problémy. Můžeme tedy opustit snahu o pozitivistický postup a pustit se na 

poněkud nejistou půdu narativního přístupu. Výzkumné interview sice nemůže poskytnout 

zrcadlový obraz sociálního světa (Plichtová, 2002), ale je metodou, která umožňuje 

porozumět lidské subjektivitě, pochopit význam, jaký lidé připisují jednotlivým událostem a 

vztahům a pochopit způsob jejich nahlížení na svět. 

Narativní výzkum, jako jedna z forem výzkumu kvalitativního, opouští kánony 

reprezentativnosti a metody expertního postavení výzkumníka. Validita je nahrazována 

konceptem důvěryhodnosti zjištění, důraz je kladen na sdílení, participativně dialogickou 

interpretaci a rekonstrukci významu (Čermák, 2002). 

Také tento přístup má svá omezení. Náš hlavní výzkumný nástroj, jazyk, rozbíjí 

komplexnost vyprávěných příběhů. Máme omezený počet slov na vyjádření určité zkušenosti 

a zejména omezený čas na trvání výzkumného rozhovoru, narativum je víceméně lineární, což 

znamená, že nedokáže zachytit naši zkušenost se všemi ramifíkacemi a strukturálními 

souvislostmi (Lášticová, Petrjánošová, 2005) Hermeneuticky pojatá analýza v procesu 
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narativního výzkumu umožňuje svou cyklickou formou lépe zobrazit multidimenzionalitu 

zkoumaného příběhu. 

5. 2 К výběru zkoumaných osob 

V úvodu druhé části práce jsem zmínila potíž s vyhledáváním informantů výzkumu. 

Není to proto, že by takoví lidé nebyli. Zatímco ale třeba bývalí uživatelé návykových látek se 

často vracejí do terapeutických komunit, kde se léčili, aby se pochlubili svými úspěchy 

v novém životě bez drogy, s bývalými bezdomovci je to jinak. Systém sociálních služeb 

neposkytuje (a ani ze své podstaty nemůže poskytovat) podmínky к vytváření osobních 

vztahů mezi uživateli služby a sociálními pracovníky. Není tedy ke komu se vracet. Tyto 

vztahy jsou častější u „měkčích" sociálních služeb, které se snaží o individuální přístup. 

Poskytují tedy sice své služby menšímu počtu klientů, ale s větší intenzitou a osobním 

kontaktem. 

Každý pracovník v této oblasti může potvrdit, že bezdomovci často najednou někam 

„zmizí" - a nemusí to zrovna být zpět na ulici - a nikdo neví kam. Odcházejí a po nějaké době 

se vracejí nebo o nich již nikdo nikdy neslyší. To souvisí i s tím, že mnoho z nich podniká 

opakované pokusy o návrat z ulice a střídají se u nich periody bez domova a doma. 

Dalším vlivem, který hledání vhodných informantů ztěžuje, je fakt, že být 

bezdomovcem je zkušenost, na kterou se chce zapomenout. Přesto byla více než polovina 

informantů ochotna se výzkumu zúčastnit se zveřejněním své identity, jeden nabízel i 

fotografii. Tento rozpor s výše zmíněnou obecnou formulací je možné vysvětlit naším bližším 

vztahem, daným naším kontaktem během spolupráce v divadle. 

5. 3 К výzkumné metodě 

Můj blízký vztah s informanty a moje vlastní zkušenost s tématem mohly mít vliv na 

mé postoje a případné narušení nestrannosti vzhledem ke zkoumanému problému. 

Domnívám se ale, že právě kvůli tomu mohu navázat užší kontakt se zkoumanou skupinou. 

Díky tomu jsou data více autentická (a tedy validní) a v tomto kontextu lze hovořit o zvýšené 

teoretické citlivosti ke zkoumanému problému (Strauss, Corbinová, 1999). Výzkumník sám 

a jeho teoretická citlivost je v kvalitativním výzkumu jedním z nejdůležitějších nástrojů 

poznání. Vědecké nestrannosti lze dosáhnout tak, že jsem si jako výzkumník svých předsudků 

vědoma a pracuji s nimi. V narativně pojatém výzkumu navíc hraje kontext, kterému je 

možné lépe porozumět díky lepším znalostem historie informanta a jeho typických prostředí. 
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významnou roli. Příběh není jen čistým produktem vypravěče, zaznamenaný výzkumníkem, 

ale výzkumník si uvědomuje, že se také on podílí na příběhu, který má participační povahu 

(Čermák, 2002). Výzkumník se stává účastníkem výzkumu. 

Pokud budeme uvažovat o validitě samotných vstupních dat, vynořuje se zde riziko 

manipulace informantů se svou zkušeností. Odhlédneme-li od toho, že potvrzení tohoto 

podezření by v podstatě znemožňovalo jakýkoli kvalitativní výzkum, vnímám, že v analýze 

mne zajímá prožívaná subjektivita informanta. Je možné jej vyvrátit také poukazem na 

konstelaci výzkumné situace, tedy jednak výše zmíněné kontextuální znalosti výzkumníka, a 

také na nezainteresovanosti informantů na „výsledcích" výzkumu. Principiální obhajobou 

využitelnosti dat je též to, že vnímavé a poučené vyhodnocení může pracovat i s příběhy, 

které obsahují prvky fikce, nebo dokonce lež, protože i ony přinášejí významné informace o 

vypravěči (Čermák, 2004). 

V závěru konstruovaný metapříběh by se snad mohl zdát poněkud příliš doslovným 

ztvárněním formulace o „falešném dokumentu" (Čermák, 1999), jako výsledku analýzy 

zkušenosti. Doufám ale, že jeho literárnost není znehodnocením dlouhotrvající předchozí 

práce ale naopak zvýrazněním v ní obsažených hodnot. Propojení příběhů mezi sebou vybízí 

к reflexi, kategorizaci a také přispívá к uchopení jejich věrohodnosti, tj. odkazuje к validitě 

(Čermák, 1999). Konečně interpretaci je v kvalitativním výzkumu možné chápat také jako 

umění (Denzin, 1994). 

6 Závěr 

6. 1 Bez domova 
Bezdomovectví je existence nezakotvená prostorem ani časem. Bezdomovce nelze 

považovat jen za „sociální jev". Lidé, kteří se jimi stali, tvoří velice heterogenní skupinu, 

jejímž propojujícím prvkem je pouze sdílení určité situace. Příčin, které к ní vedou, je mnoho 

a většinou se vzájemně kombinují. Pád na společenské dno je často dlouhodobý proces, na 

jehož konci se člověk ocitá v šoku na ulici. Pobyt na ulici bývá charakterizován jako hrůza, 

utrpení, katastrofa. Může však znamenat i cennou zkušenost. Někteří bezdomovci vypovídají, 

že odchod na ulici byl výsledkem jejich vědomého rozhodnutí. Ve svých příbězích hovoří o 

ulici, která je svobodou od něčeho ještě mnohem horšího nebo úlevou a možností dát svému 

životu jasný směr. Následuje-li po katastrofě zhroucení života katarze, je ulice začátek. 

Startovní čára pro něco nového, obrozeného. 
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Odlišnost životních příběhů jednotlivých bezdomovců, jejich zkušeností a povah ve 

spojení s principy fungování prostředí ulice nevytváří vhodné podmínky pro navazování 

hlubších vztahů. Setkávání s reprezentanty většinové společnosti probíhá většinou za 

okolností pro bezdomovce nevýhodných. Jsou ti, kteří obtěžují. Už svým zjevem nám 

mnohdy připomínají pomíjivost lidského úspěchu. Na úřady a charity bezdomovci přicházejí 

v roli příjemců pomoci a osobnější přístup zde není etický. Bezdomovcům tedy schází 

možnost navazovat rovnocenné vztahy, a to jak mimo vlastní komunitu, tak uvnitř ní. Právě 

udržování vztahů s lidmi z většinové společnosti je však důležitou okolností, která významně 

zvyšuje šanci na úspěšný návrat do společnosti. 

6.2 Doma 

Zásadní podmínkou pro to, aby člověk na ulici neuvízl, jsou aktivity které směřují do 

společnosti. Lze prodávat časopis Nový prostor nebo lze využít některých nabídek 

pomáhajících organizací (například hrát v divadle nebo být členem bezdomoveckého 

fotbalového družstva). Vedle smysluplné činnosti tak bezdomovec získává nové sociální role 

a tedy i platformu, o kterou se lze opřít při dalším „pronikání" do společnosti, při navazování 

a pěstování vztahů jinde než na ulici. To s sebou nese objevení nových možností a příležitostí, 

které často přicházejí ve formě nabídky pomoci, ať již od čtenářů časopisu, nebo z řad diváků 

a divadelníků či fotbalových fanoušků. „Odrazovou" pozici je možné dále posílit využitím 

přechodného zázemí, které poskytují neziskové organizace. S odstraněním stigmatu 

bezdomovce odpadá také stud za svou situaci, který dříve bránil obnovení kontaktů s rodinou 

či bývalými přáteli. I ti jsou ochotni podat pomocnou ruku. Podstatné je tuto podporu 

přijmout. Budování nového života znamená zároveň další vymezování vlastní identity. 

Získaná sebedůvěra a nabytá sebeúcta umožňují začít žít jinak a být aktérem svého života. 

Práce vnese do života chybějící řád a rytmus času, domov zase vlastní prostor. 

Pomocí metody narativní analýzy můžeme zjišťovat, jaký význam dávají svým 

zkušenostem lidé, kteří byli bezdomovci. Z provedené analýzy rozhovorů vyplynulo, že-

existují okolnosti, které informanti považují za významné pro úspěšné zvednutí se z ulice. U 

těchto faktorů je důležitá souhra jejich působení. Lze je rozdělit na vnější a vnitřní, podle 

směru působení na osobnost. Zásadním vnějším vlivem, který podpořil návrat informantů do 

společnosti, byla příležitost nebo nabídka pomoci, se kterou se informanti setkali, často 

vnímaná jako přízeň osudu. Tato podmínka však hrála v podstatě pouze technickou roli, 

protože rozhodující bylo, že jí informanti využili ve svůj prospěch. To bylo podmíněno 
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nastavením nebo ladením osobnosti, tedy existenci faktorů vnitřních. Jako důležití byli 

identifikováni tito činitelé: 

• zachování identity - nenechat se „semlít" do podoby rutinního bezdomovce; 

• aktivita - stát se aktérem svého života; 

• motivace a smysl - teprve z vize může vyplynout skutečná vůle po změně; 

• pokora - přijmout subjektem nekontrolovatelné vlivy na jeho život. 

Z analýzy příběhů informantů vyplynulo, že otázka nezní: Jak se dostat z ulice, ale 

spíše Kdo se dostane z ulice. Z toho vyplývá nutnost zaměřit se na práci s osobností 

bezdomovce. Tedy neposkytovat pouze služby zaměřené na uspokojení základních hmotných 

potřeb, ale také péči o duši. V prostředí značně sekulární české společnosti může tuto úlohu 

kromě duchovní pomoci sehrát zejména psychoterapie. O možnostech využití různých forem 

psychoterapie jako doplnění hmotné pomoci se zmiňuje i Průdková a Novotný (2008). 

Považovat toto řešení za personálně a finančně náročné můžeme pouze do okamžiku, kdy tuto 

úvahu domyslíme do konce. Stručně řečeno - po úspěšném absolvování psychoterapie se 

bezdomovec změní z příjemce sociální pomoci v „daňového poplatníka". Tuto pozici si udrží 

a za dvacet let, co mu zbývají do důchodu, „vstupní investici" státu mnohonásobně vrátí. 

Protože v současnosti (2009) začala Všeobecná zdravotní pojišťovna psychoterapii proplácet, 

je správný okamžik pro zřízení alespoň experimentální terapeutické skupiny pro bezdomovce. 

Konkrétní náměty к formě takové pomoci již přesahují rozsah mojí práce. 

6.3 Možnosti rozšíření výzkumu 

Jako pokračování mé práce by bylo vhodné získané výstupy konfrontovat s diskusí 

odborné veřejnosti a zejména se samotnými informality, kteří by autorizací a případnými 

korektivními reflexemi textu mohli zvýšit jeho validitu. Tímto návratem ke zdroji zkušenosti 

by se uzavřel hermeneutický kruh interpretace (Čermák, 1999). 

Výsledky výzkumu se mohou stát podkladem pro stanovení hypotéz ověřovaných 

následujícím výzkumem kvantitativním. Ten by bylo vhodné provést spíše jako součást 

aktivit některé státní nebo neziskové organizace, protože jeho zpracování by přesahovalo 

možnosti individuálního, „soukromého" výzkumu - ať již z hlediska objemu zpracovávaných 

dat, nebo přístupu к informačním zdrojům. 

Potvrdí-li se moje závěry, bylo by možné směřovat výzkum i к výběru vhodné formy 

psychoterapeutické pomoci а к možnostem jejího praktického provádění. Jednou z pracovních 
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hypotéz rozvíjejících výsledky výzkumu je, že účinnou prevencí bezdomovectví by bylo 

zaměřit se na na uvedené „faktory změny" již u rizikových skupin. 
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Príloha č.l - Informanti rozhovoru Bez domova 

pohlaví početní z a s t o u p e n í 
muži 18 
ženy 4 

věk 
do 30 let 3 
30- 40 let 6 
40- 50 let 10 
50- 60 let 3 

délka pobytu na ulici 
do 1 roku 8 

1 - 5 let 3 
5- 10 let -i j 

více než 10 let 8 

příčina bezdomovectví 
ztráta bydlení 6 

neshody a neuspokojivé vztahy v rodině 4 
dobrovolný odchod z domova 4 

rozvod spojený se ztrátou bydlení 4 
ztráta zaměstnání 2 

závislost i 
krach podnikání 2 
návrat z VTOS 2 

nezaplacená práce 1 
úmrtí partnera spojené se ztrátou bydlení 1 

konflikt v místě bydliště 1 
nedostatek finančních prostředků 1 

kde bydlí 
nekomerční ubytovna 12 

ve squatu 1 
ve stanu 2 

letiště i 
u kamaráda 1 
v tramvaji 1 

krmelec 1 
přístřešek 1 

být bezdomovec je 
utrpení, nervy, tragedie, hrůza, katastrofa 10 

ztráta zázemí, jistoty, nemít kam jít 6 
nic zvláštního 3 

ponížení 2 
ztráta rodiny, nemít se s kým pobavit 2 

být odkázán sám na sebe 2 
osvobození 1 

úleva 1 
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domov početní z a s t o u p e n í 
zázemí, mít kam jít 15 

rodina, blízcí lidé, dobré vztahy 11 

být svým vlastním pánem, moci o sobě rozhodovat, dělat si co chci, nezávislost 9 
soukromí 8 

bydlení, střecha nad hlavou 6 
klid, pohoda 6 

bezpečí -» j 

jistota 2 
místo trávení volného času 2 

práce 2 

nevím co je domov, nikdy jsem ho nezažil 2 
teplo 1 

situace, která zrovna j e 1 
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