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Anotace: Ženy bez domova jako téma teologické etiky 

 
Předložená bakalářská práce je rozdělena do dvou částí. V první části přibližuje obecně 

problematiku bezdomovectví. Zabývá se jeho historií, popisuje různé formy 

bezdomovectví a pojednává o možných příčinách ztráty bydlení. Zaměřuje se na 

potřeby lidí bez domova a zabývá se též typickými problémy, s nimiž se lidé bez 

domova potýkají. Rozebírá problematiku bezdomovectví ve vztahu ke kriminalitě 

a zdravotní péči. Přináší pohledy veřejnosti na tuto minoritu. Speciálně prozkoumává 

téma rozdílů mezi ženami a muži bez domova. Zaměřuje se na rozdílné početní 

zastoupení žen a mužů na ulici, reflektuje jejich odlišnou životní dráhu. Ukazuje 

nejčastější příčiny bezdomovectví u žen. Zobrazuje obvyklé vzorce chování žen na ulici 

a jejich změnu v závislosti na čase a na základě jejich zkušeností  s životem na ulici. 

Podrobněji se zabývá latentním bezdomovectvím a obtížemi žen bez přístřeší. V závěru 

této části se hovoří o náročných situacích rozhodování žen bez domova souvisejících 

s jejich ženstvím. Ve druhé části představuje práce některé aspekty teologicko-etické 

reflexe bezdomovectví. Ukazuje na pojetí člověka podle Starého Zákona a proměny 

jeho akcentací v Ježíšově učení, jak je zachycuje Nový Zákon. V tomto rámci 

pojednává o lidské důstojnosti člověka z biblického hlediska a následně se zaobírá 

lidskou důstojností a lidskými právy, jak se promítají do současné etiky a legislativy. Na 

závěr rozebírá vybrané části z rozhovorů s ženami, které mají životní zkušenost 

bezdomovectví a teologicky je reflektuje. Rovněž přináší ukázky z praktické práce 

terénní sociální pracovnice Farní Charity Praha 1 v rámci projektu Máří. 
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Summary: Homeless women in perspective of theological ethics  

 
This work is divided into two parts. In first part a reader will find out about history of 

homelessness, its problems and definition. Furthermore, the work describes various forms of 

homelessness and discusses possible causes of loss of home. Next, it focuses on the needs of 

homeless people and looks into typical problems which people without home deal with. 

Moreover, it anatomizes problems of homelessness which relate to criminality and health care 

and finally, brings various points of view of the public. The work especially mentions 

differences between homeless men and women and the diverse numerical representation of 

these target groups. It reflects their way of life. It shows most frequent causes of 

homelessness of women. It displays the usual behavior patterns of women on the street and its 

change in relation to time and on the basis of their experience with life on the street. It deals 

in detail with latent homelessness and the difficulties of women without shelter. At the end of 

this chapter it is being spoken about the difficult decision-making situations related to their 

femininity. In the second part this work presents the concept of the man according to the Old 

Testament and its changes of accentuation in the teaching of Jesus as New Testament records. 

In this framework, it discusses human dignity from a biblical perspective and then deals with 

human dignity and human rights of nowadays reflections of these phenomena in 

contemporary ethics and legislation. In conclusion it discusses the selected part from 

interviews with women who have experience with homelessness, and reflects it theologically. 

It also provides examples of practical work from field of Parish Charity Prague 1 

organization's social worker. 
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  Motto: 
„Lišky mají doupata a ptáci 
hnízda, ale Syn člověka 
nemá, kde by hlavu složil.“ 
Mt 8,20 

 

 

Úvod 

 
V roce 2009 jsem nastoupila do farní charity Praha 1 na místo terénní sociální 

pracovnice. V té době zde probíhal projekt „Máří“ zaměřený na pomoc ženám bez 

domova. Téměř dva roky jsem chodila ve dvojici s kolegou sociálním pracovníkem na 

místa, kde se bezdomovci vyskytují, hledala ženy bezdomovkyně, snažila se navázat 

s nimi kontakt a postupně je motivovat ke změně životního stylu. Tato zkušenost mě 

vedla k zájmu o problematiku bezdomovectví u nás, a speciálně o problematiku žen bez 

přístřeší. Kladla jsem si mnoho otázek: Co přivedlo tyto ženy k životu na ulici? Jak 

dokáží na ulici přežít? Jaké životní situace musejí řešit? Jak tuto extrémní situaci 

prožívají? S jakými morálními dilematy se setkávají? Mohou tyto ženy svůj život 

změnit, a jak jim v tom mohu pomoci? 

Tento zájem se prohloubil možností hlubšího zamýšlení, když jsem si za téma své 

bakalářské práce vybrala problematiku ženského bezdomovectví a jeho teologickou 

reflexi. Jako cíl práce jsem si stanovila najít a vystihnout podobné a rozdílné aspekty 

života žen a mužů bez domova. Předpokládám, že kromě podobných rysů má život žen 

bez domova ve srovnání se životem mužů i své specifické projevy.  

Domnívám se, že ženy bez domova řeší specifická etická dilemata, která mají souvislost 

s jejich ženstvím. Předpokládám, že se projevují hlavně v oblasti reprodukční etiky, 

mateřství, sexuality a ve vztahu ke svému tělu. Dále předpokládám, že vhodné 

prostředky k řešení jejich etických problémů nabízí teologická etika, a proto se budu 

snažit analyzovat etickou problematiku žen bezdomovkyň z hlediska tohoto oboru. 

Domnívám se, že fenomén bezdomovectví a otázky vztahu majoritní společnosti 

k bezdomovcům jsou etickým problémem naší společnosti jako celku. V závěru práce 

bych se proto chtěla věnovat obrazu člověka a jeho důstojnosti v biblickém pojetí 

Starého i Nového Zákona a v pojetí současné legislativy.  
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Rozhovor Bobina 
 

Jak dlouho jste tady na ulici? Jedenáct let. 

Když se vrátím úplně na začátek, to jste bydlela tady v Praze? Tady na Smíchově. 

To bylo to při renovaci nebo jak to je, jak se vraceli ty baráky. Nebo restituci, no. Pan 

majitel dostal barák zpátky a všech šest partají vyhodil, udělal si z toho ukrajinskou 

ubytovnu, jo, a do roka mu to zbourali. Muselo to ustoupit nový stavbě. 

A nabídl Vám nějaké řešení? No, ano. Na měsíc jednu ubytovnu. 

A to jste bydlela sama nebo... S dětma. V tu dobu jsem měla dvě děti u sebe. A ostatní 

byli dospělí a byli pryč. A kluky jsem poté dala vlastně  k dcerám, které se o ně pak 

postaraly. Ale dcery mě nevzaly, protože byly vdaný, každá měla svoji rodinu a děti. 

Tak si vzaly jen moje děti. 

Jaké byly první dny na ulici? První dny šly dobře, protože to bylo v létě. Chodilo se 

po sběru a na příležitostný brigády. A měla jsem kamarády a přítele. My jme se poznali, 

než jsem skončila s bytem. To je nejlepší, když je člověk na ulici, že člověk má 

kamarády. Že má kamarády, že když člověk neví, nemůže kudy kam, tak ty kamarádi se 

za něj vždycky postavěj. Ale člověk se stejně musí rozhodovat, kterej kamarád je dobrej 

a kterej ne. Za kterýho se člověk může postavit a za kterýho ne. Ty kamarády jsem už 

měla daleko dřív a ty, s kterýma jsem začínala, ty jsem znala daleko z dřívějška 

Odkud? No, tak člověk chodí všude možně, a to člověk pozná lidi. A v životě jsem 

neodsuzovala lidi na ulici, ale kdyby mi tenkrát někdo řekl, že budu chodit po sběru 

a nebo že budu bydlet na ulici, tak jsem se mu vysmála. 

Čím jste se živila? Nejdřív jsem byla na nádraží, dělala uklízečku, pak v tiskárně. 

Vzdělání mám jen základní, ale jinak jsem zahradnice a prodavačka. Moc bych si přála 

zpátky do zahrady. 

Jakým způsobem jste se snažila najít zaměstnání, když už jste byla na ulici? Přes 

Strahov. To je agentura, a docela to šlo. Když jsme měli první vagon, tak jsme chodili 

na Barrandov do Delvity, pak do Billy. A kluci tam dycky jezdili, abych nejezdila sama. 

Akorát jednou, to jsem odtud odešla a pak jsem jela domů do Kostelce nad Černými 

lesy. Ale rodiče nemám, mívala jsem je tam, ale mám tam teď tety a strejdy. Takže tam 

jsem byla, pak jsem přisla do Prahy zpátky a tady jsem se vrátila k bývalému příteli. Ale 

oni tam přítele nechtěli, takže jsme zůstali tady na ulici.  Nějak bylo pro mě důležitější 

mít tu přítele a zůstat s ním, než ho opustit a bydlet. Partnerskej vztah byl pro mě víc 

než bydlení. Ale teď už ne. Teď mám jenom kamarády. 
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Jak se k Vám teď chovají zdravotníci? Tak já k doktorům nechodím vůbec. Když 

potřebuju opravdu pomoc, tak jdu na Naději. Ty jezděj sem hlavně, cokoliv co 

potřebuju, udělaj, ty jezděj sem na Knížecí, jak mají tu pohotovostní službu. Minulý 

týden jsme si řekli o čepice a rukavice, dali i šály. Tentokrát nám dali i mikiny, 

ponožky. Ale to všechno značkový. Jo. Ještě zabalený v originále. Nelžu. Ale jelikož 

nás znaj již ňákej pátek, tak se k nám chovaj úplně suprově. A když je něco potřeba víc, 

tak se sebereme a jedeme k Bulharovi. 

A ostatní lékaři, třeba v nemocnicích? No, když jsem byla po tý operaci tak suprově. 

Na to, že mě tam přivezli jako bezdomovce, tak nikdo nedělal rozdíly. Jestli jsem 

normální pacientka nebo jestli jsem bezdomovec. Nikdy se mně nestalo, že by mě 

nepřijali, to ne, vždycky jsem měla zdravotní průkaz. 

A když už jsme byli u lékařů, co policie? Jak se k Vám chová policie? Jsou nějaké 

rozdíly mezi nimi? Tady u nás? No, podle toho, který. Ale ty, co sem choděj na osadu, 

za náma, tak jsou to převážně známý a teď už chodí jenom, protože je zima a jestli něco 

nepotřebujeme nebo se něco nestalo. A nebo jestli je tady někdo novej nebo něco 

takového. 

Takže tady nejsou žádný, který by Vás vyhazovali? Ne. Jo vlastně jeden jsem chodil 

takhle a ten už má zákaz sem chodit. Ale to byl ojedinělej případ. Spíš sem choděj 

a ptají se, jestli něco nepotřebujeme. Jestli jsme třeba nezmrzli. A když byl Nový rok, 

přinesli nám i čaj. Jako s policajtama vůbec žádný problémy nebyly. Vůbec. Za prvé 

tam nechodím, protože to nepotřebuju. A když příjdu, za to že jsem tady 30 let na 

Smíchově, tak mě tady na tý pětce každej zná. Takže žádný problémy. 

Jak jste se dozvěděla poprvé o sociálních službách? Bylo to včas? No, včas to 

nebylo. No, já jsem to vůbec nevěděla, když jsem přišla z kopce sem. Tak jsem začala 

jezdit na Naději. Oni ještě tenkrát začali jezdit sem k prvnímu ohni, ale pak už to tam 

bylo zakázaný, protože to tam začali zneužívat, protože tam chodili i z rampy, tak začali 

jezdit na tu Knížecí. Takže cokoliv člověk potřebuje, stačí za nima zajít jenom. Vlastně 

to trvalo sedm let, dřív jsem to vůbec nevěděla. A asi po šesti letech jsem se to 

dozvěděla o tý Naději. Nikdo mi to neřekl. My jsme toho nevyužívali. Každej měl svojí 

práci, že jo. Každej dělal něco. Takže jsme to ani nepotřebovali. 

Vy jste říkala, že si živíte sběrem. Jsou nějaký rozdíly mezi tím, co dělají ženy 

a tím, co dělají muži? No teď už jo. Chlapi dělají těžkou práci. Tahají těžký železo, 

nebo chodí do práce, dělají výkopy, nebo nakládají kontejnery sutí a ženský dělají zase 

jinou. Zametají a takový, že jo. Jenže já se většinou starám tady o osadu. 
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A myslíte si, že ženy mají nějakou výhodu na ulici? Nemaj, je to jedno a to samý. 

Akorát, že jsou lidi, který berou bezdomovce a bezdomovce. Některý je házej na 

špatnou stranu a některý do jiný kategorie. 

Takže si nemyslíte, že by to žena měla třeba na ulici těžší? No. Když má kolem sebe 

dobrý kamarády, tak ne. Kdyby byla sama, tak je to špatný. Ale fakt. Když má člověk 

kolem sebe kamarády, tak je to lepší. Ale hlavně takový kamarády, kterým se dá věřit. 

A já už dneska mám jenom jednoho kamaráda. A řeknu to narovinu, jen jednoho 

kamaráda, kterýmu můžu věřit. 

Nastala někdy situace, že jste z hladu musela něco ukrást? Ne. To raději půjdu po 

kontejnerech a vyberu si, co je dobrý a co ne. A jsou lidi, který už si zvykli, že tam 

chodíme v určitou dobu a místo, aby to jídlo dali do kontejneru, tak ho nechají pověšený 

v igelitce na kontejneru. To samý s oblečením. Už vědí, v kolik jdete a nebo tak.  

Musela jste třeba někdy prosit o neprodané pečivo? Starý rohlíky nebereme, to jsme 

brali, když jsem měla psa, to se mu koupila konzerva a rohlíky se do toho namočily. 

Takže jste se třeba nikdy nemusela živit prostitucí? V životě ne. Ale ať si děla 

každej, co chce. Jeho tělo, jeho zdraví. Mně bylo šest neděl, když se moje vlastní matka 

kvůli tomu na mě vykašlala. A vychovala mě babička s dědou. Mámu jsem viděla tak 

třikrát v životě. (pláč) Ale naštvaná na ni nejsem. Každej je strůjcem svýho štěstí a jí 

pán bůh potrestal za to, co udělala. Ne že by mi to bylo jedno, ale je to osud. 

A co táta? Táta ve svých možnostech. Já jsem bydlela u babičky a u dědy a jeden týden 

jezdili sourozenci na statek a druhý týden jsem jezdila já sem do Prahy. Táta měl svojí 

rodinu a jeho manželce jsem říkala mami. Pro mě to byla mamina. A tady Šimon poznal 

i bráchu. To si myslel, kdo ví, kdo že to není, ale pak jsme vystoupili z tramvaje a já 

řikám: To byl brácha. 

Věříte v Boha? Věřila jsem, ale od tý doby, co jsem na ulici, tak nevěřím. Protože 

kdyby byl Bůh, tak v životě nedopustí, aby lidi, kteří se celý život starali o děti a dělali, 

aby skončili takhle. Je pravda, že každej něco zmrví. Nejsme bez chyby. Každej má 

nějakou chybu. Dneska jsem tady měla dceru a jsem babičkou. Je v pátým měsíci, ta 

nejstarší zlobí, má nějaký problémy, ta druhá taky, akorát Mikuláš je v klidu. Lítaj za 

chlapama, no. Když mají děti, měly by mít trošku rozum. A otce mají. Jinak jsou 

v pohodě. Mám tři holky a dva kluky. Pepík se teď vrátil z vězení a Dana to čeká. Brali 

drogy.  

A ten druhý bere taky? On v tom byl už dřív a vrátil se a zase. Řekl to na rovinu: 

Mami nebudu bez toho. Kamarádi. Co se dá dělat. Ještě když jsem bydlela doma, tak 
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jsem to zkusila taky. Pervitin. A po roce jsem si řekla – a dost! Radši si koupim krabici 

vína. Zaprvé mě to vyjde levnějc a za druhý si nehuntuju tak zdraví jako těma drogami. 

Jak je tady teď Tesco a byl tady Carrefour, tak naproti je takovej parčík a tam byli 

protidrogový na pohovory. Tak jsem se tam nahlásila, to je na šest měsíců a po třech 

měsích mi řekla ta moje terapeutka: Jdete na skupinu? Ja řikám – nejdu. A ona – dete. 

Když jsem tam viděla ty mlaďounký, tak mi bylo trapně. A ona: No, musíte. Tam se 

sedělo takhle v kruhu a ona odešla ne, přinesla zpátky takovej malinkej dortík. A na tom 

bylo napsáno: „Bobina – 3 měsíce“. Ani jednou jsem neměla pozitivní zkoušku, takže 

po šesti měsících mi řekli – odchod. A vod tý doby, když to vidim, tak se radši otočím. 

Neláká mě to vůbec. To radši krabici. Já jsem hlavně chtěla sociálku přesvědčit o tom, 

že už se k tomu nevrátim. A ona právě říká, tak budete chodit ke me a já řikám – proč 

bych nechodila. Když má člověk čistý svědomí a srdíčko, tak proč by nešel. 

Ve Vašem životě byl důležitej pejsek. V čem Vám pomáhal? Alík, to bylo naše 

zlatíčko, chodil dycky sem na autobusák, jenom se vyvenčit a najednou ho našli až Na 

knížecí. To samý bylo s Gitou. Gita chodila sem za plot aportovat a hlídala mě, když po 

mně někdo šel, tak ho honila (smích), tak jsem ji měla od pěti neděl. A teďkon na 

Štědrej den jí budou tři roky. Trošku zlobila. Když někdo přišel, tak jsem ji musela 

uvázat, nechtěla jsem, aby skákala. Vždyť jste ji znala, jaká byla. Morálně podporovala. 

Jediný, co mi po ní zůstalo, jsou fotky... 

Vy jste se bránila jít na ubytovnu bez ní. Co teď? Teď zas mám kočku. 

Vy máte všechny doklady vyřízený? Akorát zdravotní průkaz, a ten papír z Naděje, že 

využívám jejich služeb, a rodnej list. Občanku budu potřebovat. Sociálku neberu, není 

občanka. Brala jsem jí. 

Jste optimistická? Věříte, že se dostanete z ulice? To určitě, pokud nám to tu 

v pondělí nezbourají. To si pak sednu někdy v zimě na pláň, a ráno budu mrtvá. 

Umrznu, tak se to děje. 

Přemýšlíte o sebevraždě? To ne, tak se to děje. Kolik lidí umrzlo. Mrzí mě, že jsme 

nezačali budovat někde nově dřív. Uvidíme. 

 

 (Když jsem mluvila s Bobinou, bylo mi jí upřímně líto, bylo zřejmé, že se problém 

přenáší transgeneračně. Matka Bobiny byla prostitutka, odložila ji v šesti měsících, 

Bobina žije jako bezdomovkně a její děti se potýkají s drogami a delikvencí. Zároveň 

Bobina nikdy nechtěla opakovat cestu matky a živit se prostitucí.) 
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Rozhovor Jana 
 
Jak jste se ocitla bez přístřeší? Když jsem přišla do Prahy, tak jsem tady vlastně šla 

bydlet k jednomu klukovi, díky kterýmu jsem se vlastně dostala do Prahy a asi po třech 

letech a ten mě vlastně naučil fetovat perník a po třech letech, co jsme spolu chodili, tak 

jsem začala vlastně takhle šlapat. A on to pak zjistil, a na základě toho já jsem vlastně 

skončila. On mě vyhodil z bytu, že jo, a teď já jsem šla jakoby na privát a tak to začalo, 

že jsem začala bejt vlastně bez domova. Že jsem vlastně bydlela po privátech, pak jsem 

bydlela u dalšího chlapa, ten mě taky vyhodil po třech letech, protože to byl magor, to 

byl psychopat. No, a to už jsem pak byla vyloženě na ulici, no. 

Co jste dělala, když jste se ocitla na ulici? No, tak člověk neví, nemáš nikoho, komu 

bys zavolala, nebo nemáš žádný místo, kam by si šla, prostě máš jenom tu ulici a je 

zima, tak člověk, no, já nevim, kam vleze první, jako když seš ve městě, tak třeba do 

tramvaje, žejo, Takže to jsem si našla jednoho vařiče, no a ten mě právě dovedl do 

Troji, tam do těch chatek. Úplně nahoru. Tam jsme bydleli měsíc v jedný chatce, tam 

nás bylo teda víc a já jsem si tam pak na tom místě našla tu zelenou chatku. Ve křoví 

jsem taky spala. 

A věděla jste o sociálních službách, kam jste mohla jít? To jsem se pak dozvěděla, 

chodila jsem na Armádu spásy. Do Káčka jsem chodila. Chodili za mnou i do tý chatky 

teréňáci, ale kdo mi o tom řekl, nevím. 

A jak Vám pomáhali? No, nosili mi tam vitamíny. 

Jaké máte vzdělání? Tak já mám základní vzdělání, protože jsem školu nedodělala. 

Učila jsem se na dámskou krejčovou. No, a přestoupila jsem na školu do Prahy, jenže 

tam jsem začala brát a potom asi po půl roce jsem tam už nechodila, tak jsem to šla 

ukončit a oni mi řekli, že už tam stejně pro mě připravovali ňákej papír jako na 

vyhození. 

Hledala jste pak nějakou práci? Ne. 

A kdy přišel ten moment, kdy jste si řekla, že byste zkusila pracovat? Ten přišel, 

když jsem bydlela s tim prvním klukem. On dělal kuchaře, normálně chodil do práce 

a bydleli jsme spolu. S tím, že jak jsem skončila s tou školou, tak že budu chodit 

pracovat. Třeba budu prodávat v drogérii. Jo dělala jsem. Začala jsem dělat v Delvitě 

jako pokladní. 

O čem jste snila, že budete jednou dělat? Tak já jsem chtěla být třeba zpěvačka, 

a když už takhle někde pracovat, tak třeba v butiku, jako je třeba Sketa nebo ňáký 
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specielní třeba punkový oblečení nebo barvy na vlasy, prostě v ňákym takhle 

alternativním tom. 

A ptala jste se po takovém zaměstnání? Jo, byla jsem se ptát, no. Většinou mě 

nevzali, asi jsem jim nějak nevyhovovala, že jo. Brigádně jsem pracovala v Armádě 

Spásy. 

Šlo o tréningový program? Ne, ne, normálně brigáda. Vydávala jsem oblečení. Já 

jsem ale mezitím docházela za tou Verčou do stacionáře a tam jsem se už připravovala 

na nástup do Karlova. Proto já jsem začala dělat v Armádě Spásy. Abych si našetřila 

ňáký peníze, abych měla pravidelnej program, abych věděla, že musím vstávat ráno do 

práce, abych se už nepoflakovala nikde po ulicích, abych nescháněla jídlo v konťáku, 

ale prostě abych si na to jídlo mohla vydělat, že jo. 

A změnil se Váš pohled na sebe, když jste začala pracovat? No kromě toho, že jsem 

dycky trpěla, že mám tu Majdu a že jsem chtěla bejt furt s ní, a bála jsem se jí nechávat 

někde samotnou, tak kromě toho, že jsem furt myslela na ní a furt mě to prostě táhlo za 

ní. Já už jsem pak věděla, že prostě musím, že už prostě musím, no. Že jsem se dala 

dobrovolně na tu cestu, že budu abstinovat a že s tím něco udělám, takže už jsem prostě 

musela... – A byla jsem těhotná. 

Jak k tomu došlo, že jste otěhotněla? Měla jste stálého partnera? No, já jsem si dítě 

hrozně přála, ale neměla jsem žádného partnera. Ale já už jsem si to dítě přála, a protože 

jsem byla z těch drog hrozně zničená a tak nějak jsem prostě vnitřně po něm toužila, 

když se najednou objevil Petr, a ten se vyloženě objevil. Prostě v noci najednou 

zaklepal na dveře a přišel. Neznali jsme se. Dali jsme si teda čáru a vyspali jsme se 

spolu. No, a on ten samej večer mě seznámil s Liborem, s kterým jsem začala hnedka 

spát a začli jsme spolu chodit... Takže já jsem vlastně jednu noc měla dva chlapy, 

a jeden z nich je Martínkův otec. 

Já si pamatuji, že jsi někomu řekla: „Pojď, uděláme si miminko.“ No, to byl ten 

Libor, protože spolu jsme začali chodit, asi tři týdny jsme spolu chodili. A jemu jsem 

řekla: „Pojď, miminko si uděláme.“ Že si uděláme dítě. A on: „No tak jo,“ že mi ho teda 

udělá. 

A mysleli jste v té chvíli na budoucnost, co to bude pro Vás znamenat? Asi jo, on si 

spíš myslel, že to myslím ze srandy, stejně při každý možný příležitosti jsme na tom 

miminku pracovali. I když, jak vidíš, tak Libor, kterej je tmamovlasej a hnědookej..., 

a Petr je bloňďatej modrookej, tak prostě nevím, čí Martínek je. 
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Jak jste se dověděla, že jste těhotná? To přišlo, já jsem to všechno jakoby cítila. 

Nepamatuju si, jestli jsem věděla, kdy to mám dostat. Prostě už jsem vnitřně cítila, že je 

něco jinak, a když jsem to nedostala, tak jsem věděla, že jsem těhotná, a šla jsem si do 

Káčka pro test. Udělala jsem si ho, byl pozitivní, a od tý doby jsem si už nedala. Když 

nepočítám ještě jednu příhodu, to byla taková tečka. Tenkrát jsem byla z toho perníku 

strašně špatná, vůbec jsem nevěděla, kudy kam, byla jsem v chatce úplně uvězněná. 

Teď se tam ke mně přifařil ten Roman, on vařil a furt do mě cpal perník a já už jsem se 

odtud nemohla dostat. Těhotenství jsem brala jako spásu, a když jsem tam stála 

s pozitivním testem a on tam za mnou přišel, tak jsem ho poslala pryč a byla jsem ráda, 

že už si nemusím dávat. 

Takže jste se nijak nerozhodovala co teď. Věděla jste, že si dítě necháte? On za 

mnou dokonce byl i Petr a nabízel mi peníze, ať jdu na potrat. Ale já už jsem potom 

měla jinej svět s tím dítětem. 

Těšila jste se, že se dostanete z ulice? To jsem nevěděla, že se budu muset dostávat 

z ulice. Já jsem se přes Káčko dostala do stacionáře a jediný východisko, který mi 

nabídli, když bych si to dítě chtěla nechat – a to že jsem chtěla –, že se musím doléčit. 

Do komunity pro matky s dětma. A já jsem řikala, jé dyť mám Majdu. A tohle. 

Takže jste se rozhodovala, jestli je důležitější pes nebo dítě? Ze začátku ne, já jsem 

furt chtěla Martínka, ale potom pro mě bylo hrozně těžký opustit Majdu. To bylo 

nemyslitelný. Potom i v tý Armádě Spásy, tam mi nabízeli dát jí do útulku, než se 

potom objevila Anička, která mi ji pohlídala. 

 

Dřív jste mi vyprávěla o psychózách, kdy jste myslela, že dítě je mesiáš. Můžete mi 

o tom něco říct? Vím, že něco takovýho v mý hlavě probíhalo, ale to už si teď 

nedokážu přesně vybavit. Já už jsem potom byla v ňákejch těch psychózách. 

Jestli se mohu vrátit k partnerským vztahům, jaký je rozdíl mezi vztahem na ulici 

a vztahem mimo ni? Já si myslím, že se to teprve učím. Tak nějak. Na ulici je to 

hroznej boj a hrozně těžký. A hlavně se furt musím učit mít hlavně ráda sama sebe. Moc 

jsem se neměla ráda. Asi z nějakých revmat z nějakých zážitků. Ani nevím.  

Myslíte, že ženy na ulici mají nějakou výhodu oproti mužům? Možná ano, nevim. 

Spíš ale nevýhody. Ženský na ulici nemají vůbec šanci řešit takový ty ženský problémy. 

Když je zima a když má třeba menstruaci, nebo když mě nastydl močák, a úplně jsem 

tam trpěla, to je hrozná nevýhoda pro tu ženskou mezi těma chlapama. Tam musí 

posedávat a přitom prostě nastydává. 
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Chodila jste k lékaři? Ne. Buď jsem nebyla nemocná a s tady s tímhle problémem, to 

jsem vždycky přechodila. A ani jsem nevěděla, že existuje nějaký doktor určený přímo 

pro bezdomovce. Nikdo mi to neřekl, ani káčkaři. 

Ale na gynekologii Vás vzali. Jo, to jo. To jsem si našla doktora v Kobylisích a ten se 

na mě koukal divně, ale tomu jsem pak řekla, že nastupuju do komunity, tak se o mě víc 

nestaral. Prostě mě normálně přijal jako pacientku, ale hrozně se divil, že bydlím támhle 

někde ve křoví. (smích) Já jsem ale neměla nikdy problém. Ani v porodnici potom, 

nebo tak. A on díky tomu, že věděl, že si zařizuju tu léčbu, tak mě bral jako svou 

pacientku. 

A jak se k Vám chovala policie? Já s nima mám takový zkušenosti, že buď jsem se 

s nima rvala, když jsem dělala nějaký průsery, a nebo naopak mi vždycky pomáhali. 

Nikdy jsem s nima neměla problém, že by si sami od sebe začali. Ani mě 

nekontrolovali, jak vypadám. 

A rodina? No žádnej vztah. Tragickej úplně. Vůbec jsem se jim neozývala. Mámě jsem 

po několika letech poslala pohled, že jsem těhotná a že jdu do komunity. Pak jsem jí 

napsala z komunity a poslala jsem jí adresu a na základě toho ona tam za mnou přijela. 

Jezdila tam za mnou na návštěvy a začala mě podporovat. V komunitě je to tak, že 

musíš navázat kontakt s rodinou a musíš na tom nějak pracovat, na těch vztazích 

v rodině. Jenomže já jsem to vždycky s tou mámou měla hodně špatný, ale teď už spolu 

teda vycházíme. Teď už jsme se naučily se vzájemně respektovat. 

Čím to je? Já jsem nikdy před ní nedokázala být přirozená, nefetovala jsem před ní, 

máma mě takovou nezná. Přirozená, protože já jsem úplně jiná, než ona by si 

představovala. A nedokázala jsem se před ní uvolnit a cítila jsem, že ona mě nebere 

takovou, jaká jsem. Takže jsem si furt na něco musela hrát. Až teďka poslední dobou si 

říkám, že na to nemám si na něco hrát a normálně ona ví, že jsem psychicky nějak 

nemocná, že jsem brala prášky a že z těch drog jsem taky taková. A že jsem defakto 

vždycky byla jiná. Takže si myslím, že to přijmula, a od té doby si nemusím na nic hrát 

a je to lepší. 

Už jste se zmínila o prostituci, jaký jste na ni měla názor? Byl to jen způsob, jak si 

vydělat na jídlo. Aspoň jsem se nemusela hrabat v popelnici a byla jsem s Majdou. 

A teď? Změnilo se to? Jak změnilo? 

No proč to neděláte, když sotva vystačíte s rozpočtem? Já bych to i klidně dělala, ale 

to nejde, když tu mám malýho. Nejde, abych se v pátek sebrala, odjela do Prahy a tam si 

to užila. Nechtěla jsem jenom dostat peníze, ale taky jsem si to chtěla užít. 
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Já si myslela, že jste byla nešťastná, že Vás bili. Jo, ale záleží, kam se dostaneš. Do 

jaký společnosti. 

 Co byste doporučila jiným ženám, co jsou na ulici nebo které jsou ohrožené 

bezdomovectvím? On se tam hlavně musí každý spoléhat sám na sebe. Potom, když ti 

někdo podá pomocnou ruku, tak je dobrý zamyslet se, zastavit a přijmout to a zkoušet 

různý možnosti, který se nabízí, a furt přemýšlet. Nepropadat prostě jenom tý beznaději 

tý ulice. Hledat si pozitivní věci, třeba jako ve stromech, ve slunci, hledat uvnitř ten klid 

a nepropadnout takovejm těm hnusárnám, co se na ulici dějou. Když krást, tak krást – 

když máš hlad. Neokrádat třeba kamarády nebo dělat takovýhle hnuseny na lidi, kteří tě 

mají rádi nebo který máš okolo sebe. Ale hrát čistou hru. I když seš nejvíc dole. 

Nepodrážet se a držet při sobě. Nenechat se prostě zkazit. Nebejt negativní. 

Věřila jste, že se dostanete z ulice? Možná ani ne. Ne. Ale změnilo se to ve chvíli 

těhotenství. 

A kým byste teď chtěla být? Dobrou matkou, milenkou, manželkou nebo kamarádkou. 

Co máte za koníčky? Zpěv, hudbu, meditaci, jogu. Potřebuji meditovat, abych se 

udržela v dobrým psychickým rozpoložení a nešílela. 

Věříte v Boha? To nejde říct. Ne, že bych nevěřila. Věřím, ale nepotřebuju se za něj 

nebo pro něj modlit. Mě stačí vědět, že je, že nám pomáhá. 

A jaký si myslíte, že je smysl života? Mělo to bezdomovectví pro Vás nějaký smysl? 

No, u mě určitě v tom, abych se naučila mít se ráda, protože to neumím. Ale také je 

smyslem života ten svět o něco obohatit, předávat svoje zkušenosti, jak by se k sobě 

a přírodě měli lidé chovat. Snažím se třeba klukům vysvětlit, jak se mají chovat 

k ženám. Prostě tu společnost o něco obohatit. Navzájem si pomáhat a milovat. 
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1 BEZDOMOVECTVÍ JAKO SOCIÁLNÍ FENOMÉN 
 

 

1. 1 Historie bezdomovectví 

 

Pro pochopení problému bezdomovectví je třeba definovat si termín bezdomovec. 

Tento úkol není lehký, neboť v různých příručkách se definice liší.  

Je to již přes dvacet let od pádu komunistického režimu v Československu. 

V bývalém režimu musel mít každý ze zákona práci a získat byt od zaměstnavatele 

nebyl problém. Fungovaly takzvané ubytovny pro dělníky. Existovalo snad jen latentní 

bezdomovectví, tj. takové, které není vidět, je tedy skryté před širokou veřejností. Do 

této skupiny by nyní patřili bezdomovci v nápravných ústavech či v psychiatrických 

léčebnách a nemocnicích. „Za éry komunismu se pojem bezdomovectví nepoužíval, 

přestože bezdomovci existovali. Šlo převážně o osoby, které nemohly či nechtěly bydlet 

u rodičů a vlastní rodinu nezaložily, dále o ty jedince, kteří prošli ústavní výchovou, 

a o lidi rozvedené. Bylo však nemyslitelné, aby někdo přežíval na ulici, minulý režim to 

jednoduše nedovolil.“1 

 Po pádu režimu byla zrušena zákonná povinnost pracovat. Nebylo tedy nutné 

vytvářet pracovní místa navíc. Lidé, kteří tehdy pracovali, protože ze zákona museli, 

byli propouštěni jako nepotřebná síla. Tím pádem přišli také o možnost bydlení, které 

jim poskytoval bývalý zaměstnavatel. Po roce 1989 velké krachující firmy rozprodaly 

objekty, v nichž ubytovávali své dělníky. Snížil se počet ubytoven, neboť noví vlastníci 

těchto bývalých ubytoven je začali využívat i k jiným účelům. Se snižováním 

pracovních stavů a krachování firem se tedy navýšil počet nezaměstnaných.2  

V té době bylo třeba, aby každý člověk, který byl propuštěn z práce, se sám 

aktivně podílel na procesu hledání zaměstnání. Byla to ideální doba na rozjezd 

podnikání, neboť neexistovala velká konkurence. „Snad nikdo nebyl připraven na 

změnu životního stylu a ne každý se s ní dokázal vyrovnat. Ne každý se dokázal 

přizpůsobit změně politicko-ekonomické situace a poradit si s nově nabytou svobodou, 

která od člověka vyžaduje odpovědnost, a také se zvýšením nároků, které na něj byly 

                                                 
 
1 Průdková, s. 9 
2 Matoušek, s. 315 - 316 
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kladeny.“3 Ze socialistického modelu, v němž stát řídil veškeré podniky, čímž se podílel 

na zabezpečení svých občanů, se přešlo na systém, který nutil člověka, aby se sám 

angažoval ve věci svého zabezpečení. Tento okamžik se považuje za okamžik zrodu 

bezdomovectví v Česku, tak jak jej nyní známe, protože ne všichni se změně 

politického a společenského systému dokázali přizpůsobit. I dnes na ulici žijí osoby, 

které od roku 1989 nemají práci. 

 

 

1. 2 Definice bezdomovectví 

 

V úvodu do kapitoly Sociální práce s bezdomovci od Gabriely Schwarzové, se 

dozvídáme zásadní informaci o široké škále faktorů,  jež nám brání vytvořit jedinou 

platnou a vše vystihující definici pojmu bezdomovec. Autorka říká: „Bezdomovectví je 

sociálním jevem podmíněným celou řadou faktorů a představuje krajní podobu 

sociálního vyloučení.“4  

Právní řád říká, že jde o osobu bez státního občanství. Táňa Průdková a Přemysl 

Novotný v knize Bezdomovectví vysvětlují: „Bezdomovci podle našich zákonů 

v podstatě neexistují, protože každý občan České republiky má v občanském průkazu 

zaznamenáno trvalé bydliště.“5  

Ze sociologického hlediska je bezdomovec někdo, kdo je sociálně vyloučen ze 

společnosti; tedy má omezený přístup k sociálním oblastem jako je vzdělání, 

zaměstnání, zdravotní péče apod. a je omezen v možnosti partcipovat na utváření 

společnosti. 

 

Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách naopak popisuje bezdomovce jako 

člověka bez přístřeší a osobu v nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení. 

Nyní se zaměřím na jednotlivé paragrafy, ve kterých se tento popis bezdomovce přímo 

vyskytuje. Paragrafy 61, 63 a 69 definují služby, které se osobám bez přístřeší 

poskytují. Jsou jimi nízkoprahová denní centra, noclehárny, terénní programy. Paragraf 

                                                 
 
3 Průdková, s. 9 
4 Matoušek, s. 315 
5 Průdková, s. 32 
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57 popisuje službu azylového domu jako pobytovou službu na přechodnou dobu 

osobám v nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení.6 

 

O osobě bez přístřeší se hovoří i v zákoně č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné 

nouzi. Paragraf  2 odst. 6 popisuje, kdo je osoba v hmotné nouzi. Osoba v hmotné nouzi 

je v něm mj. definována také takto: 

 

„d) nemá uspokojivě naplněny životně důležité potřeby vzhledem k tomu, že je osobou 

bez přístřeší“7 

 

Existují zákony, které hovoří o společensky nepřizpůsobených občanech. Jejich 

výčet vypracoval kurátor pro Prahu 1 PhDr. Pavel Pěnkava pro seminář věnovaný 

sociální práci s bezdomovci. Tento seminář se konal v roce 2011 na Katedře sociální 

práce Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. 

Zákony, kde se vyskytují slova „společensky nepřizpůsobené“: 

   

100/1988 Sb.  o sociálním zabezpečení      

114/1988 Sb.  o působnosti orgánů ČSR v sociálním zabezpečení      

37/1989 Sb.    o ochraně před alkoholismem a jinými toxikomaniemi      

1/1991 Sb.      o zaměstnanosti      

9/1991 Sb.      o zaměstnanosti a působnosti orgánů ČR na úseku zaměstnanosti     

144/1991 Sb.  o změnách v působnosti orgánů ČR a působnosti obcí v soc. zabezp.      

182/1991 Sb.  provedení zákona o sociálním zabezpečení“8 

 

Osobně považuji za nejlepší definici bezdomovce popis pětileté dcery Pavla 

Pěnkavy, který převyprávěl pan Pěnkava na konferenci o bezdomovectví s názvem Lidé 

bez domova – Součást města či periférie? pořádané Komunitou Sant Egidio ve velkém 

sále Senátu ČR dne 23. 11. 2010. 

Cituji: „Když jsem před lety vycházel z kostela, držel jsem svoji dceru Anežku za 

ruku a vedle mě šel otec, shodou okolností taky s dcerou podobně starou jako ta má, 

a v zádveří kostela tam stál člověk, který tam žebral. A teďka ta holčička řekla: Hele 

                                                 
 
6 Viz. https://sluzbyprevence.mpsv.cz/dok/zakon-108_2006.pdf 
7 Viz. http://projekty.osu.cz/metakor/dok/zakon-111_2006.pdf 
8 Pěnkava, Seminář věnovaný sociální práci s bezdomovci, s. 3 
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tatínku, strašidlo. A teďka ten tatínek teda s hrůzou kouknul na mě – byli jsme teda na 

půdě kostela, takže tam panuje trošku jiný pořádek, trošku jiný názory – a teďka jsem 

sledoval, že se k ní naklání a chce jí něco vysvětlit. A moje dcera teda zareagovala 

rychle a řekla: To není strašidlo, to je člověk, který je nešťastný, protože nemá, kde 

bydlet.“9 

 

 

1. 3 Typologie bezdomovectví 

 
Bezdomovectví se dělí do tří kategorií podle situace, ve které se dotyčný nachází. 

Nejznámější kategorií jsou zjevní bezdomovci, dále pak skrytí a potencionální. Tyto 

základní kategorie pokládám za užitečné nyní zevrubněji popsat. 

 

1. 3. 1 Zjevní bezdomovci 
 

Jsou to lidé, které bychom na první pohled charakterizovali jako bezdomovce. 

Zjevný bezdomovec je ten, který příliš nepečuje o svůj zevnějšek, charakteristické je 

například podivné oblečení, které k sobě neladí, jelikož takovýto člověk živoří, a není 

schopen si svoje oblečení kupovat. Oblečení nachází u popelnic či v kontejnerech, které 

jsou určené ke sběru nepotřebného šatstva. Další možností, jak získat oblečení, je využít 

výdeje oblečení v organizacích zabývajících se pomocí pro bezdomovce. Tyto 

organizace bývají často natolik navštěvované, že vybírat si klienti mohou pouze v první 

půlhodině poté, co oblečení přivezou k výdeji. 

Druhou charakteristikou je, že zjevný člověk bez domova zapáchá, neboť se příliš 

často neumývá.  

Zde bych rozdělila zjevné bezdomovce na ty, kteří se o sebe nechtějí starat, je jim 

jedno, jak vypadají, již rezignovali, a nesnaží změnit svůj život, a na ty, kteří chtějí se 

sebou něco dělat, ale jsou v situaci, kdy nemohou. 

Organizace nabízejí možnost vykoupání se za symbolický poplatek kolem deseti 

až dvaceti korun. Tento poplatek je stanoven proto, aby si lidé bez domova byli vědomi, 

že nemohou vše dostat zdarma. Aby si byli vědomi, že se musí snažit, když chtějí něco 

získat. Stejně tak některé organizace zpoplatňují i jiné služby jako je například výdej 

                                                 
 
9 Pěnkava.  Konference 04 – Pavel Pěnkava – Část 2 
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jídla, hygienických potřeb a někdy i šatstva. Proto ti, kteří žijí v největší bídě 

a nemohou si vydělávat, nedosáhnou ani na zmíněnou koupel. 

Někteří zjevní bezdomovci se snaží získat finance hlavně proto, aby mohli 

zpoplatněné služby využívat. Pokud se jim to daří, stávají se napohled nerozeznatelnými 

od běžných občanů, a tím pádem přecházejí do druhé kategorie, a to mezi skryté 

bezdomovce. 

Třetí charakteristika, kvůli níž nemá kolemjdoucí člověk šanci si zjevného 

bezdomovce nevšimnout, je žebrání, sbírání nedopalků cigaret a hledání věcí 

v popelnici, které se ještě dají použít nebo zpeněžit. Tyto věci si tito lidé ukládají do 

tašek, které vláčejí s sebou. 

 

1. 3. 2 Skrytí bezdomovci 

 
Skrytí bezdomovci jsou ti, kteří tají, že se jim daří špatně. Snaží se oblékat 

a vypadat, jako by nebyli bezdomovci. Skrytými bezdomovci bývají častěji ženy, neboť 

o sebe více dbají, jsou schopny přenést se přes svou hrdost a požádat své přátele 

o dočasné ubytování či dočasně využívají služeb azylových domů. Muži bez domova 

daleko častěji snášejí pokoření o samotě a v bídě. 

 

1. 3. 3 Potencionální bezdomovci 

 
Potencionální bezdomovci jsou ti, kterým hrozí ztráta bytu či sociální vyloučení. 

 

 

1. 4 Příčiny bezdomovectví 

 

 Důvody ke ztrátě zázemí mohou být různé a mohou se navzájem prolínat. Dělíme 

je na vnější a vnitřní. Mezi vnější faktory řadíme okolnosti, které člověk nemůže sám 

ovlivnit, za vnitřní považujeme ty, které vznikají důsledkem jeho jednání. Vnější 

faktory by měla řešit sociální politika. S chudobou může souviset špatná politika 

zaměstnanosti, která efektivně nepodporuje vznik nových pracovních míst. Dále může 

nastat možnost, že v dané lokalitě je nízký počet bytů, který by měla řešit politika 

bytová apod. Nyní si popíšeme nejdůležitější vnitřní faktory. 

 



26 
 

1. 4. 1 Ztráta zaměstnání a dluhy 

 
Ze všech možných příčin převažuje ztráta zaměstnání s dlouhodobou 

neschopností najít zaměstnání nové. Neustále snižující se příjem vytváří potřebu žít na 

dluh. Pokud člověk na danou situaci nezareaguje urychleně a s rozumem, tzn. 

nepřizpůsobí své výdaje příjmům, dostává se do finanční tísně. Častým důvodem 

k vytvoření dluhů je také klamavá reklama, která láká uměle šťastnými úsměvy těch, 

kteří hrají, že si půjčku vzali. Reklama říká, že půjčit si je snadné, zatajuje však, že 

překročení smluvních podmínek vede k vysokým sankcím, zvláště u půjčky 

v nebankovním sektoru. 

Nedořešené dluhy či jiné finanční pohledávky mají za následek soudně 

nařízenou exekuci na plat či odebrání majetku, a tím pádem možnou ztrátu bytu. Tato 

situace nastává v případě, kdy člověk není schopen pohledávky splácet.  

 

1. 4. 2 Vztahové problémy 

 
Další tíživá situace nastává po rozvodu s manželkou/manželem či rozchodu 

s partnerkou/partnerem, kdy jeden z nich tomu druhému zanechá všechen či většinu 

svého majetku. Dostává se na ulici, neboť odchází často narychlo. Důvodem tak 

neracionálního jednání bývá afekt a pocity viny. 

Problémové vztahy mezi dětmi a rodiči někdy způsobí, že se dítě chce 

osamostatnit daleko dříve, než je na to připraveno.  Mladý člověk odchází narychlo ve 

vzteku, a proto nemá příliš promyšleno, co bude dělat dál a jak se uživí. Nejčastěji 

odchází ke kamarádovi a po čase se vrací domů. Některé vztahy jsou natolik 

pochroumané, že mladý člověk raději volí život na ulici. Zde pomáhá rodinná terapie, 

v níž si rodina může své problémy vyřešit. Účinná je i individuální terapie, kdy 

psychoterapeut doprovází mladého člověka v procesu individuace, zrání a separace. 

 

1. 4. 3 Odchod z institucí 

 
Další část bezdomovců se rekrutuje z lidí, kteří opouštějí různá ústavní zařízení. 

Tito lidé totiž často nejsou na odchod z ústavního zařízení  jako jsou dětské domovy, 

nápravné ústavy, léčebné ústavy, nemocnice apod. dostatečně připraveni. V každém 
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z těchto zařízení sice pracuje sociální pracovnice, která by jim měla pomoci, ale vše 

nezávisí pouze na vyřešených finančních záležitostech. 

 V dětských domovech se děti těžko učí samostatnosti a odpovědnosti. Nácvik 

bydlení pro děti z dětských domovů má omezenou kapacitu, takže ne všichni se do 

tohoto programu dostanou. Dalším problémem je, že při odchodu z dětského domova 

mladí lidé dostanou ke startu do úplně nového života pouze malý obnos peněz. Často je 

rychle utratí, protože poprvé nad nimi a jejich rozpočtem nemá nikdo kontrolu 

a konečně mají první příležitost koupit si, co chtějí. Tyto děti by se měly v průběhu 

dospívání učit více hospodařit. Tento faktor je v pedagogické a psychologické literatuře 

popsán, a to je také jeden z důvodů, proč je snaha měnit ústavní zařízení na zařízení 

rodinného typu, kde děti mohou postupně přejímat zodpovědnost, jednat samostatněji 

a také se v průběhu dospívání více učit zacházet s penězi. 

O nápravných zařízeních se mluví jako o nejdražším hotelu, na který si ve vězení 

lidé nemohou vydělat. Existují pracovní nabídky i při výkonu trestu, ale opět jen 

v omezené míře a ne v každé věznici. Tím pádem z nich člověk odchází s dluhem, který 

musí splatit. Zaměstnatelnost bez čistého trestního rejstříku je přinejmenším velmi 

obtížná. Pomoci by měla probační a mediační služba, která zřizuje agentury, které 

zprostředkovávají těmto lidem práci. Ovšem člověk po splnění výkonu trestu odnětí 

svobody je rád, že je konečně na svobodě, a s institucemi, pokud nemusí, nechce mít nic 

společného. Dalším problémem je, že někteří bezdomovci na zimu spáchají nějaký 

trestný čin, aby nemrzli. Pokud nechtějí, nepomůže jim žádná instituce, ani sociální 

pracovníci. 

 

1. 4. 4 Duševní onemocnění 
 

 
Častou a velmi nešťastnou příčinou bezdomovectví je duševní nemoc. Podle 

odhadů psychiatrů více než třetina bezdomovců jsou lidé trpící vážnými duševními 

onemocněními). Nejčastěji se jedná o poruchy osobnosti. V běžné populaci se poruchy 

osobnosti vyskytují asi u 10 % lidí, v psychiatrických ambulancích je 30–50 % pacientů 

s touto diagnózou.10 

                                                 
 
10 Podle přednášky MUDr. Praška v PL Bohnice uskutečněné v říjnu 2011. 
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Mezinárodní klasifikace nemocí (MKN-10) uvádí, že porucha osobnosti se 

projevuje charakteristickou a trvalou vnitřní strukturou a projevy chování, které jsou 

odchylné od očekávaného přijatelného chování dané společnosti. Odchylka se projevuje 

v oblasti kognice, emotivity, v ovládání a uspokojování potřeb, ve způsobu chování k 

ostatním a zvládání interpersonálních potřeb.11 

Abnormální vzorce chování vedou často ke konfliktu s ostatními, jsou příčinou 

osobních obtíží nebo mají nepříznivý dopad na sociální prostředí. S poruchou osobnosti 

bývají současně spojeny časté úzkostné poruchy a poruchy nálad, zejména deprese. Ze 

svých selhání viní tito lidé ostatní. Velmi často je přítomná závislost na návykových 

látkách i somatoformní poruchy. 

Poruchy osobnosti jsou obtížně ovlivnitelné. Vedle farmakoterapie je zapotřebí 

dlouhodobá psychoterapie, která však obvykle není pro lidi na ulici dostupná. Jejich cíle 

jsou většinou krátkodobé a přístup k léčbě málo systematický. Nemají stabilní zázemí 

ani podporu okolí. Proto je potřeba v zařízeních pro bezdomovce vytvářet 

nízkobariérové možnosti přístupu ke službě, držet hranice a počítat s dysfunkčními 

modely vztahování, např. s možnou tendencí k manipulaci a zneužívání.  

Ještě vážnější nemoc, s kterou se můžeme u lidí na ulici setkat, je onemocnění 

psychotického okruhu. 

MUDr. Martin Jarolímek ve své knize O Lidech, kteří onemocněli schizofrenií, 

uvádí, že jsou to ti, „kteří více cítí a jinak rozumějí, a proto více trpí“.12 Psychotické 

onemocnění se projevuje ve sníženém kontaktu s realitou a jejím změněným vnímáním. 

K pozitivním (přidaným) příznakům této nemoci patří halucinace a bludy, pocity 

pronásledování, ohrožení či pocity zvláštních schopností. K negativním (úbytkovým) 

patří zejmena apatie, ochuzení řeči a oploštění emočních reakcí, které obvykle vyúsťují 

v sociální stažení a snížní sociální aktivity. 

Psychotické onemocnění vyžaduje kombinaci farmakoterapie a psychoterapie. 

Psychotická ataka je častým důvodem hospitalizace, jejímž cílem je pacienta 

stabilizovat. Po propuštění však pacienti potřebují další podpůrnou péči. Zde je důležitá 

spolupráce zdravotnictví se sociální oblastí. Nemoc bez doléčení se častěji vrací, což 

způsobuje neschopnost začlenit se do společnosti a do pracovního procesu. Je nutné, 

                                                 
 
11 Mezinárodní klasifikace nemocí, s. 161-162 
12 Jarolímek, s. 5 
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aby pacienti byli napojeni na navazující ambulantní léčbu, chráněnou práci, popřípadě 

chráněné bydlení. 

Etický problém je spojen s dobrovolností a vyžádaností zdravotní péče. 

Nedobrovolně hospitalizováni a léčeni mohou být pouze lidé, kteří jsou nebezpeční 

sobě nebo okolí. Psychotický člověk v akutní fázi však často nemá náhled na svoje 

onemocnění, a léčbu nevyhledává nebo odmítá. Díky omezenému kontaktu s realitou se 

však často dostává do problémů, např. finančních, kvůli nimž se může nekontrolovaně 

zadlužit nebo přijít o své bydlení. To pak zákonitě vede k bydlení na ulici. 

 Další problém představuje distribuce služeb. Psychiatrická zařízení se brání 

dlouhodobým pobytům (tzv. sociálním lůžkům). V azylovém domě však nepřijmou 

psychicky nestabilizovaného člověka. Chráněná bydlení jakožto rehabilitační zařízení 

mají podmínku, že budoucí klient musí mít trvalé bydliště, do kterého se může po 

nácviku samostatnosti vracet. Psychotický bezdomovec tak často propadne záchrannou 

sítí, a zůstává na ulici. 

 

1. 4. 5 Stáří 

 
Stejně tak, jak je těžký přechod z dětství do dospělosti, je náročné i přechod 

z dospělosti do stáří. Zejména změny finanční situace, které nastávají, když člověk 

odchází do starobního či invalidního důchodu, jsou příčinou sociálního propadu. Staří 

a invalidní lidé žijí na pokraji chudoby a stávají se ohroženou skupinou. Větší důraz by 

měl být dáván na spoření během života. 

 

1. 4. 6 Závislosti 

 
Další možnou příčinou bezdomovectví, ale i jeho důsledkem, je alkoholismus 

a závislost na nelegálních psychoaktivních látkách. 

Chronicky závislého člověka může rodina za neustálé pití či užívání drog vyloučit 

jako nefungující, nenapravitelný článek, a tím pádem se ocitne na ulici. Na druhou 

stranu může nastat situace, kdy se člověk dostane na ulici, a vlivem nesnesitelné situace 

začne pít.  

Řešením je dostat závislého člověka do léčebny, kde by měl dostatek času najít 

sám sebe a způsob, jakým chce život prožít. Větší motivaci bude mít člověk  v prvním 
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případě, kdy se díky alkoholu dostane na ulici – je tu větší šance, že se během léčby 

usmíří s rodinou, a tím pádem se bude mít kam vrátit.  

V druhém případě je šance na vyléčení mizivá, neboť tento člověk blízké nemá 

nebo je nechce mít. Proto si myslí, že úspěšnost léčby závisí jen na něm. Ví, že nebude 

mít podporu při léčbě a nakonec ani po ní a že na tom bude stejně, až se z léčebného 

procesu vrátí.  Motivaci ke zlepšení ohrožuje vědomí, že bude opět bez práce, bez 

bydlení a sám. 

  

 

1. 5 Postoje k bezdomovectví 

 

Téma bezdomovectví je nedořešené, vyvolává mnoho otázek a postoje k osobám 

bez přístřeší se velmi různí. Obyvatelstvo bychom mohli rozdělit do tří skupin podle 

jejich postojů.  

První skupina obyvatel – takzvaných odpůrců – tvrdí, že osoba bez domova si za 

to může sama, a proto bychom jí neměli pomáhat. Podle nich by se bezdomovec měl 

o sebe postarat sám. Extrémní názor je dokonce ten, že by se jim z našich daní ani 

neměla poskytovat pomoc a někteří se dokonce dívají skrz prsty na pracovníky, kteří se 

těmto lidem snaží pomoci v jejich svízelné situaci. Tato skupina se skládá převážně 

z pracujících obyvatel, kteří se domnívají, že svojí pílí dosáhli úspěchu. Odměnou jim 

je, že si mohou dovolit standardně bydlet, tedy žít na úrovni. Z odměny za práci mohou 

mít zajištěno kromě ubytování také stravu a zábavu. Chybu, kterou bezdomovec udělal, 

vidí v nedostatečné píli, která vedla k neúspěchu.  

Z dotazníkového šetření, které v roce 1993 provedla Naděje, vyplývá, že 34 % 

dotazovaných si myslelo, že příčinnou toho, že se člověk stane bezdomovcem, je, že se 

těmto lidem nechtělo pracovat. V dotazníku z roku 1996 takto odpovědělo rovněž 34 % 

dotazovaných.13 

Tato skupina je konfrontována další skupinou, jež se lidí bez domova zastává. 

Tito zastánci tvrdí, že lidé, kteří propadnou na dno společnosti, nemusí být odpovědní 

za to, že se nacházejí v nepříjemné životní situaci, a pokud ano, tak chtějí dát člověku 

druhou šanci.  

                                                 
 
13 Hradecká, s. 11 
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V témže dotazníku uvedli jako příčinu bezdomovectví těžkou životní situaci, kdy 

se člověk musí přizpůsobit změně, která přichází, adaptovat se na nové podmínky, které 

před něj staví potřebu změnit své chování, tedy aktivizovat se. Takovéto změny mohou 

být například ztráta zaměstnání, kdy je třeba vynaložit úsilí v hledání nové práce stejně 

tak jako u ztráty bytu. Tuto kategorie zaškrtlo 17 % dotazovaných. Rozvod či odchod 

z rodiny volilo 17 % a následně 20 % přestěhování se. Takto hodnotí situaci 39 %. 

Dramaticky stoupl počet těch, kteří si myslí, že rozvod je příčinou bezdomovectví, a to 

ze 6 % na 20 %.14 

Třetí skupina obyvatel se o tuto problematiku nezajímá, tu zastupuje 17 % ze 122 

odpovídajících. Vzniklou situaci tito lidé nechtěli řešit, a přesunuli řešení na někoho 

jiného.15 

 

Postoje lidí nejsou neměnné. Je možné je ovlivňovat. Nabízí se řada možností, 

jako je zvyšování informovanosti, medializace daného tématu, přiblížení problematiky 

prostřednictvím uměleckého zpracovaní. Příkladem je festival Jeden svět, jejž pořádá 

sdružení Člověk v tísni a který si nachází čím dál víc příznivců, zejména mezi mladými 

diváky.  

Pro výchovu k empatii a solidaritě by mohl být velmi přínosný příklad z židovské 

tradice, která prostřednictvím Svátku stánků (Sukót) každoročně připomíná útrapy 

bezdomovectví při putování pouští po útěku z Egypta. Vychází z přikázání v Tóře (Lv 

23,42–3): „Sedm dní budete bydlet ve stáncích; všichni domorodci v Izraeli budou 

bydlet ve stáncích, aby všechna vaše pokolení věděla, že jsem přechovával Izraelce ve 

stáncích, když jsem je vyvedl z egyptské země.“16 

Užitek z dodržování této tradice komentuje rabín Daniel Mayer: „Sedmidenní 

pobyt ve stáncích má pro nás a pro naše děti také velmi důležitý výchovný moment. 

Opouštíme komfort našeho bytu (vily), nemáme tam ani air-condition, ani tekoucí vodu 

a ani pohodlnou pohovku či křeslo. Nyní sedm dní musíme vystačit s minimem. To nás 

a naše děti učí, že ne vše je v životě samozřejmé, že se člověk mnohdy musí až velmi 

uskrovnit. Člověk je povinen si vzpomenout i na období, kdy žil v bídě. Zvláště tehdy, 

                                                 
 
14 Srov. Hradecká, s. 11 (anketa) 
15 Srov. Hradecká, s. 11 (anketa) 
16Viz.  http://eretz.cz/2011/10/sukot-%E2%80%93-svatek-stanku-neboli-svatek-pod-zelenou-%E2%80%93-
%D7%A1%D7%95%D7%9B%D7%95%D7%AA/  22.10.2011 
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když člověk zbohatl, a nic mu nechybí, musí si vzpomenout na dobu, kdy žil v bídě. 

Takto charakterizuje význam Suky židovský filozof Filón Alexandrijský (asi 20 př. n. l. 

– 50 n. l.). Člověk může být milionářem, vlastnit řadu nemovitostí, ale pokud jej stihne 

těžká nemoc nebo se v jeho zemi rozpoutá zničující válečná vřava, majetek mu není nic 

platný. Proto také náš stánek nazýváme stánkem míru – םולש תכוס. Tak si 

uvědomíme, co jsou pro člověka opravdové priority, a také skutečnost, že židovský 

národ vždy směřoval k míru.“17 

 

1. 6 Potřeby lidí bez domova 

 

Když se zamyslíme nad tím, co znamená nemít domov, zjistíme, že se jedná 

o situaci, kdy člověk nemá stálé místo, kde přespávat, nemá kam se vrátit, nemá žádné 

bezpečné místo. Každý člověk potřebuje svůj prostor, proto bezdomovci zůstávají na 

veřejných komunikacích, parcích, nádražích, pod mostem a v rozpadlých domech, které 

zajišťují těmto osobám více soukromí a ochrany před povětrnostními podmínkami. 

Pokud se člověk stane bezdomovcem, má potřebu si přesně najít toto svoje 

bezpečné místo, které mu zajistí úkryt před nepřízní počasí jako je déšť, krupobití, 

sněhová vánice či vítr a v letním období horko. V zimě si rozdělává oheň, v lepším 

případě vlastní kamínka, aby se mohl v noci ohřát. Dále ho takovéto místo chrání před 

napadením. Některé příbytky chrání pouze tím, že je zde žijící člověk skryt před zraky 

zloděje, jiné jsou naopak z pevného materiálu a jsou vybavené zámky. 

Další potřeba člověka bez přístřeší je nutnost vydělat si peníze, aby se mohl najíst, 

zajistit si hygienu, obléci se a popřípadě uspokojit svou závislost. Muži si peníze 

nejčastěji vydělávají sběrem kovů, často sběrem měděných drátů, které vyhledávají na 

opuštěných místech, a tím přispívají k ekologické recyklaci, neboť je prodávají ve 

sběrnách. Třídění a opracovávání těchto kovů zabere více času, proto tuto práci 

vykonávají spíše ženy, kdežto muži mají za úkol je najít a dopravit. Z nouze se ovšem 

takto postižení lidé uchylují ke rovněž ke krádežím, přičemž páchají daleko větší škody, 

než má hodnota ukradeného materiálu. Další legální možností je sběr papíru, popřípadě 

                                                 
 
17Viz.  http://eretz.cz/2011/10/sukot-%E2%80%93-svatek-stanku-neboli-svatek-pod-zelenou-%E2%80%93-
%D7%A1%D7%95%D7%9B%D7%95%D7%AA/  22.10.2011 
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prodej časopisů do antikvariátu apod. Dále se někteří mohou živit prodejem drog, 

prostitucí apod. 

Jako všichni ostatní lidé i bezdomovci potřebují kolem sebe přátele. Proto většina 

z nich bydlí pohromadě. Každý z nich má svou roli. Muži, jak jsme již řekli, se starají 

o obživu, ženy jsou naopak kuchařkami, strážkyněmi ohně a hlavně strážkyněmi tábora 

před zloději. I v rámci bezdomovecké komunity bují kriminalita. 

Každé společenství má svoje pravidla, aby fungovalo. Tak i společnost lidí bez 

domova si utváří svá vlastní pravidla. Mezi hlavní pravidla patří – žádné násilí 

a poskytování vzájemné pomoci, když je třeba. Některé komunity přijímají mezi sebe 

i narkomany, jiné je odmítají a užívání drog trestají, jelikož vnímají rozdílné chování 

u člověka pod vlivem alkoholu a drog. Porušení pravidel znamená odchod z tábora.  

Vedle přátel si někteří z nich v rámci komunity nacházejí partnery, protože každý 

člověk potřebuje milovat a být milován. 

Lidé bez domova uspokojují převážně jen základní potřeby –viz. rozdělení dle 

Maslowa18. Jeho pyramida potřeb ovšem uvádí, že každý jedinec má kromě základních 

fyzických potřeb ještě potřeby uznání a seberealizace. Některé organizace poskytující 

pomoc lidem bez domova se proto snaží zabezpečit kromě základních i tyto 

„nadstavbové“ potřeby. 

V další části považuji za důležité zaměřit se na to, jak se tito lidé cítí a jak na 

jejich potřeby lze reagovat. Zdůvodním rovněž, proč osoby bez přístřeší mohou chtít 

naši pomoc, přestože říkají opak. 

Lidé se bezdomovci stát dozajista nechtějí, a pokud se jimi stanou, nelíbí se jim 

to. Když říkají, že jim to vyhovuje, že jim vyhovuje tento v zásadě neuspokojivý způsob 

života, něco skrývají před vámi i sami před sebou. Může jim vyhovovat jistá 

bezstarostnost spjatá s touto formou existence, přesto se najde alespoň jedna věc, která 

se jim nelíbí. Otevřeně to neřeknou, je to snad jejich způsob obrany. Obrany lidí, kteří si 

nechtějí k tělu připouštět nepříjemnosti, ale vědí, že nejsou se situací a sebou v ní úplně 

vyrovnaní.19 

Zkusme si představit, jak se člověk bez domova může cítit. Vytvořím zde 

hypotetický scénář. 

                                                 
 
18 Hartl, s. 188 
19 Volná interpretace slov Pavla Pěnkavy,  kurátora pro osoby bez přístřeší na Praze 1. 
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Člověk, o kterého se nikdo z rodiny a přátel nepostará, se musí cítit jistě 

osamoceně a opuštěně. Ví, že je nechtěný, doslova odmítnutý. Nemá práci, tudíž nemá 

tolik příležitostí, jak se socializovat. 

Ze začátku nikam nepatří, lidé si z něj dělají legraci, opovrhují jím, jak vypadá 

a odbývají ho. Hledá si tedy přátele mezi svými kolegy na ulici. Některé nalezne, 

v některých se zklame, některými je obelhán či okraden. Nevěří moc lidem, ale v těch 

přátelích, jež nalezl, má jedinou oporu. Po několika neúspěšných pokusech získat práci 

si už nevěří. Cítí se zoufale, má strach, cítí se i ohrožen na životě, jelikož neví, co bude 

dál. Je tolikrát zklamán, že již nedoufá, že mu někdo pomůže. Přesto stále v skrytu 

doufá alespoň někdy v pomoc. Po delší době si na své bezdomovectví zvyká. 

Je mnoho lidí na ulici, kteří nevěří, že na jejich osudu lze něco zlepšit. Proto tu 

jsou organizace, které mu tuto možnost neustále připomínají a nabízejí. 

 

1. 7 Bezdomovectví a zdraví 

 

Lidé bez domova trpí stejnými chorobami jako běžná populace, přesto jsou však 

náchylnější k některým druhům onemocnění daleko více. Jsou to onemocnění 

způsobená zejména špatným životním stylem, tedy onemocnění, jež vyplývají 

z nedostatku tepla, kvalitní stravy a hygieny. Tato onemocnění bývají často léčena 

nesprávně či vůbec, a to kvůli nedostatečnému zázemí, finanční situaci a malé 

dostupnosti lékařské péče pro bezdomovce. Průběh onemocnění je často zdlouhavý 

a komplikovaný.  

Z diplomové práce s názvem Zdravotní péče o lidi bez domova v Praze napsané 

Andreou Pekárkovou v roce 2010 vyplývá, že v období mezi srpnem 2009 a 2010 bylo 

vyšetřeno zdravotní sestrou a jmenovanou studentkou medicíny 3602 pacientů 

v azylovém domě Armády spásy.20 Studentka vypracovala studii zaměřenou na četnost 

lékařských zákroků v tomto zařízení, ze které budu čerpat v následujících 

podkapitolách, abych popsala nejčastější z nich. Následující tabulka zobrazuje četnost 

                                                 
 
20 Pekárková, s. 12 
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infekčního onemocnění. 

21 

 

 

1. 7. 1 Dýchací obtíže 

 
Mezi vážnější druh onemocnění postihující více bezdomovce než běžnou 

populaci patří onemocnění horních i dolních cest dýchacích. Diagnostikováno bývá 

hlavně astma, zápal plic, tuberkulóza popř. rakovina.  

„Národní jednotka pro dohled nad tuberkulózou v roce 2003 za pouhých 12 

měsíců vyšetřila kolem 1600 bezdomovců: 40 jich muselo být hospitalizováno, byla 

u nich zjištěna závažná plicní onemocnění (rakovina plic, zápaly plic). TBC bylo 

zjištěno u 16, u 6 z nich vysoce infekční případy. Relativní počet TBC onemocnění 

u bezdomovců je v podstatě 100krát větší než u běžné populace.“22 

S méně závažnými onemocněními se setkávají v Armádě spásy. Andrea 

Pekárková uvádí, že se snažili pomoci 11 pacientům s astma bronchiale, kteří neměli 

své léky.23 

                                                 
 
21 Pekárková, s. 17 
22 Vargová, s. 38–39 
23 Pekárková, s. 13 
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Stejně tak i já jsem se setkala při terénní práci s dalšími bezdomovci, kteří měli 

diagnostikováno astma a neměli léky. Nejčastějším důvodem byla ztráta léku 

a nedostatek financí na manipulační poplatek spojený s návštěvou lékaře a výdejem 

léku na lékařský předpis. Další příčinou byla ztráta průkazu pojištěnce, se kterým se 

podle představy bezdomovců musíte k lékaři dostavit.  

 

1. 7. 2 Kožní nemoci 

 
Mezi nejčastější onemocnění typická pro bezdomovce patří kožní onemocnění, 

jako jsou kožní bakteriální streptokokové a stafylokokové infekce, plísně, bércové 

vředy, zavšivení a svrab.24 

V armádě spásy řešili problém zavšivení s 12 pacienty a svrab s 18. Na zavšivení 

pacienti dostávali Difusil a na svrab sirnou mast. Lokálními kortikoidy či antihistamiky 

léčili alergické kožní vyrážky a hmyzí bodnutí.25 

V terénní práci jsem se setkala s lidmi bez přístřeší, kteří měli svrab, abscesy i vši. 

Nicméně na léčebné prostředky pro klienty naše organizace nesehnala finance. 

 

1. 7. 3 Interní onemocnění 

 
Onemocnění trávicího traktu je způsobeno nepravidelnou a zdravotně závadnou 

stravou, zvláště u bezdomovců, kteří se živí prošlými potravinami a zbytky z popelnic. 

Jako prevence slouží výdej jídla neziskovými organizacemi jak v denních centrech, tak 

v terénu. Přesto však nelze pokrýt všechny, kteří pomoc nevyhledávají, a kteří jsou 

těžko nalezitelní v odlehlých oblastech. 

Anacida na úlevu před bolestí žaludku a proti pálení žáhy poskytli v Armádě 

spásy 53 pacientům.26 

Jana Vargová, pracovnice ordinace praktického lékaře Naděje, o. s., při popisu 

nejčastějších interních onemocnění u bezdomovců v časopisu Sestra uvádí, že se jedná 

o onemocnění žaludku, dvanácterníku, jater a ledvin. U ledvin dodává další příčinu, a to 

prochladnutí.27 

                                                 
 
24 Vargová, s. 38–39 
25 Pekárková, s. 16–17 
26 Pekárková, s. 13 
27 Vargová, s. 38–39 
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1. 7. 4 Infekční onemocnění 

Mezi hlavní a nejničivější onemocnění patří virová hepatitida typu C, jež mezi 

bezdomovci postihuje hlavně mladé narkomany. Tato nemoc se přenáší výhradně 

použitým injekčním materiálem. 

 

1. 7. 5 Tržné a řezné rány, popáleniny, omrzliny 

Ošetření tržných a řezných ran, popálenin a omrzlin patří mezi nejběžnější 

léčebné zákroky. Bezdomovci často přicházejí s tržnými ranami, odřeninami 

a popáleninami, které byly způsobeny různými příčinami, např. neopatrností či 

napadením. Při léčbě se jedná nejčastěji o dezinfekci ran, které jsou často zanícené, 

a o jejich převázání. 

Celkem jich v AS ošetřili 1377.28 

 

 

1. 8 Zdravotní péče o bezdomovce v Praze 

 

Systém zdravotní péče pro bezdomovce probíhá jak v terénu, tak v denních 

centrech. Ošetření v terénu je značně omezeno. V programu Máří byly rozdávány jen 

obvazy, dezinfekce a analgetika terénními sociálními pracovníky vyškolenými pouze 

v podávání první pomoci. Naděje do terénu vysílá také mobilní sanitku, s níž vyjíždí 

zdravotní sestra s širší zásobou léků. Pacientům je doporučováno vyhledat lékaře, 

zvláště jedná-li se o akutnější a zásadnější zdravotní problém. 

 

1. 8. 1 Praktický lékař 

V Praze oficiálně slouží pro bezdomovce bohužel jen jeden lékař. Sídlí v Naději 

v Bolzanově ulici blízko Hlavního nádraží. Jelikož je jediným doktorem pro 

bezdomovce, čekárna je vždy plná. „Smutné je, že lékařem zde pracujícím je 78letý 

muž původem z Asie. Jeho přítomnost v ordinaci je často znemožněna jeho zdravotním 

stavem. Ordinace má smlouvu s pojišťovnami pouze na akutní péči. Dlouhodobá 

                                                 
 
28 Pekárková, s. 14–16 
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preventivní péče hrazena není.“29 Takto hodnotí jediného doktora v Naději Andrea 

Pekárková. Z rozhovorů při mé práci na ulici vyplynulo, že lidé bez domova by uvítali 

lékaře, který hovoří česky a rozumí zdejším nemocem, tak jako lékař český. 

Zaznamenala jsem několik stížností na ukvapené závěry s nedostatečně podloženou 

diagnózou. Pro některé bezdomovce je prý lepší koupit si volně prodejné léky, než čekat 

dlouhé hodiny na lékaře, který tytéž léky předepíše. 

 

1. 8. 2 Gynekologická péče 

Ženy bezdomovkyně nejsou z hlediska gynekologické prevence nijak 

podchyceny. Pokud se dostanou k odborné péči, téměř vždy se jedná o stavy spojené 

s těhotenstvím. Na doporučení terénních pracovníků či poradny pro ženy v nouzi se 

obracejí často na Křesťanskou gynekologickou poradnu při Nemocnici milosrdných 

sester Karla Boromejského pod Petřínem.30  

 

 

1. 9 Postoje lékařů ke zdravotní péči pro bezdomovce 
 

Ze studie Andrey Pekárkové na téma Názory a postoje lékařů ke zdravotní péči 

o bezdomovce vyplynulo několik šokujících výsledků: 

Většina lékařů v dotaznících nesouhlasila s tvrzením, že hodnota člověka a lidská 

důstojnost jsou vrozené, jsou dané příslušností k lidskému rodu, a uvedli, že hodnotu 

člověka posuzují nejvíce dle dodržování pravidel společnosti, dle schopností, 

dovedností a inteligence jedince.31 

Lékaři hodnotili výroky na škále 1 až 10, kde 1 = zcela nesouhlasím a 10 = zcela 

souhlasím. Ze 41 odpovědí lékařů na otázku, zda si myslí, že bezdomovci mají 

zdravotní pojištění, se 26,8 % domnívá, že spíše nemají, 34,1 % spíše nesouhlasí se 

zákonným nárokem bezdomovců na plnou zdravotní péči, 36,5 % spíše souhlasí, že 

poskytování péče pro bezdomovce je ztráta času a 34,1 % nepovažuje za problém, že 

v zimě zemřelo na podchlazení mnoho bezdomovců.32 

                                                 
 
29 Pekárková, s. 11 
30 Z osobního rozhovoru s MUDr. P. Remešem, vedoucím lékařem Křesťanské gynekologické 
poradny. 
31 Pekárková, s. 24 
32 Pekárková, s. 24 
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Pokud shrneme předcházející studii, tak je možné, že ve více než čtvrtině případů 

nejsou lidé bez domova do léčení k lékaři přijati, popřípadě jsou přijati neochotně, což 

lze hodnotit jako profesně-etické selhání daných lékařů. 

„Mají bezdomovci právo na lékařskou péči, když někdy dobrovolně hazardují se 

svým zdravím, když mají dluhy na zdravotním pojištění? Zákon říká, že ano, v praxi to 

bývá složitější.“33 

Odmítavé chování lékařů potvrzují i někteří z bezdomovců, se kterými jsem se 

setkala. Proto se lékařům snaží vyhnout i za cenu vlastního utrpení. To bývá spojeno 

také se studem spojeným s bezdomovectvím – z tohoto důvodu raději volí vyhledání 

lékaře určeného přímo pro bezdomovce. 

Jana v rozhovoru sdělila, že ji lékař-gynekolog vcelku ochotně přijal do péče, 

když věděl, že je bezdomovkyně. Podle jejích slov se na ní ale díval divně, dokud 

nezjistil, že již podniká kroky ke změně životního stylu. 

 

Ale na gynekologii tě vzali. Jo, to jo. To jsem si našla doktora v Kobylisích a ten se na 

mě koukal divně, ale tomu jsem pak řekla, že nastupuju do komunity, tak se o mě víc 

nestaral. Prostě mě normálně přijal jako pacientku, ale hrozně se divil, že bydlím 

támhle někde ve křoví. (smích) Já jsem ale neměla nikdy problém. Ani v porodnici 

potom, nebo tak. A on díky tomu, že věděl, že si zařizuju tu léčbu, tak mě bral jako svou 

pacientku.34 

 

Stejně tak je spokojená s přijetím od lékařů i Bobina: 

 

A ostatní lékaři, třeba v nemocnicích? No, když jsem byla po tý operaci, tak suprově. 

Na to, že mě tam přivezli jako bezdomovce, tak nikdo nedělal rozdíly. Jestli jsem 

normální pacientka nebo jestli jsem bezdomovec. Nikdy se mně nestalo, že by mě 

nepřijali, to ne, vždycky jsem měla zdravotní průkaz.35 

                                                 
 
33 Vargová, s. 38–39 
34 Rozhovor Jana, s. 8 
35 Rozhovor Bobina, s. 2 
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1. 9. 1 Perspektiva a etické dilema lékařů 
 

Problém s odmítnutím péče o bezdomovce lékaři se může ještě prohloubit již 

začátkem roku 2012, kdy má vejít v platnost novela zákona O zdravotních službách 

a podmínkách jejich poskytování. Zde se uvádí: 

 

(3) „Pacient, zákonný zástupce pacienta, osoba určená pacientem nebo osoba blízká 

pacientovi je povinen prokázat totožnost občanským průkazem, jestliže o to 

poskytovatel nebo zdravotnický pracovník, jehož prostřednictvím poskytovatel 

poskytuje pacientovi zdravotní služby, požádá. (...) 

(4) V případě, že osoba uvedená v odstavci 3 odmítne prokázání totožnosti, má 

poskytovatel nebo zdravotnický pracovník právo zdravotní služby neposkytnout, nejde-

li o pacienta, kterému je třeba poskytnout neodkladnou péči.“36 

 

Tato novela říká, že o přijetí pacienta rozhoduje lékař. Nyní bude moci odmítnout 

pacienta, který se po vyzvání lékaře odmítne nebo se nebude moci prokázat občanským 

průkazem. Připomínky k novele lze poslat v den, kdy vejde v platnost. Je proto nutné 

vypracovat dobrý znalecký posudek, který by diskriminaci pacientů, kteří se nemohou 

prokázat občanským průkazem, rychle zabránil. 

 

Doporučení: 

Řešení vidím v edukaci lékařů o bezdomovectví a také navýšení praktických 

a odborných lékařů určených přímo pro bezdomovce. Tím by odpadl také problém 

získání lékařské péče při ztrátě občanského průkazu a průkazu pojištěnce. 

Všimnout bychom si měli markantního rozdílu četnosti onemocnění TBC mezi 

běžnou populací a bezdomovci. Bylo by vhodné zřídit specializované pracoviště pro 

bezdomovce s příznaky respiračních onemocnění. Zcela také chybí možnost léčby 

zubních potíží u pacientů bez domova. 

                                                 
 

36 <http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=6&CT=405&CT1=0> 
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1. 10 Bezdomovectví a kriminalita 
 

Bezdomovectví je obecně spojováno s větším výskytem kriminality. Veřejností 

jsou lidé na ulici vnímáni jako hrozba. V posledních letech narůstá očividná 

nespokojenost s vyloučenými skupinami ve společnosti, mnohem více se proti nim 

brojí. V létě 2011 byly v české metropoli vyvěšeny plakáty se stranickými (ČSSD) 

hesly „Pryč s narkomany, bezdomovci a hernami“. Přestože se členové strany obhajují, 

že nechtějí, aby se z lidí stávali gambleři, bezdomovci a narkomané, takové heslo 

působí jako útok proti těmto skupinám.37 Tím také vzrůstá nelibost k těmto skupinám 

u obyvatelstva. 

 Obecně se předpokládá, že lidé bez domova jsou bez financí, a proto je shánějí 

všemi možnými prostředky, i nelegálními. U bezdomovců se jedná o drobnou 

kriminalitu, jako jsou kapesní krádeže, krádeže v obchodech, krádeže kovů 

v přístupných či málo zabezpečených oblastech aj. Přesto nejsou bezdomovci schopni 

větší organizované trestné činnosti tak jako lidé dobře situovaní, kteří mají čas 

a prostředky k jejímu páchání. 

Početní zastoupení trestaných bezdomovců žijících v azylových domech zkoumal 

Institut pro kriminologii a sociální prevenci. Vyplynulo následující: „V námi provedené 

SONDĚ jsme se pokusili o situaci v této oblasti získat informace, které byly touto 

cestou dostupné. Bylo zjištěno, že trestnou činnost má v anamnéze 63 jedinců (40 %). 

Z toho 25 jedinců vícekrát. Mezi obyvateli azylových domů je tedy několikanásobně 

více trestaných osob než v běžné populaci.“38 

 

1. 10. 1 Kriminalita páchaná na bezdomovcích 

 
Pachatelé trestných činů nejsou jen bezdomovci, jsou jimi i běžní občané, kteří si 

za oběť vyberou právě osoby bez přístřeší. Ve své práci jsem se setkala s vraždou 

a těžkým i lehkým ublížením na zdraví spáchanými na bezdomovcích. Tyto činy byli 

spáchané ve vyloučených lokalitách v Praze. Přesto jsou známé útoky spáchané i 

v běžných lokalitách mezi lidmi. Ani jednou jsem se nesetkala s důvěrou bezdomovců 

v policejní vyšetřování. 

                                                 
 
37 Viz. http://www.novinky.cz/domaci/210642-sobotka-zatrhl-cssd-na-praze-5-plakaty-proti-bezdomovcum.html 
38 Štechlová, s. 50 
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 „Podle výzkumu provedeného před dvěma lety mezi 157 obyvateli azylových 

domů bylo 30 z nich napadeno, a dalších 31 opakovaně. Ze všech napadených 27 

nahlásilo vše policii, 19 jen v některých případech. Policie se v polovině případů 

o trestný čin zajímala (začala vyšetřovat), v druhé polovině případů nikoliv (nelze 

ovšem zjistit, o které konkrétní činy či přestupky šlo).“39 

Situace může být zapříčiněna tím, že členové policie jsou někdy rovněž aktéry 

násilí na bezdomovcích. Převážně se však jedná o šikanu projevující se bezdůvodnými 

opakovanými kontrolami občanského průkazu a bezdůvodným vykazování z veřejného 

prostranství. Ve své práci jsem se setkala s bezdomovci, kteří popisují brutální napadení 

a vyhnání cca 150 bezdomovců z Rohanského ostrova v Praze. Trestní oznámení za 

bezdomovce podalo občanské sdružení Naděje.40 

Autorka kapitoly Hate crime a bezdomovectví v knize Zapomenuté oběti uvádí: 

„Bezdomovci kromě střechy nad hlavou ztrácejí často také přístup k institucionální 

ochraně.“41 Přestože se někteří bezdomovci pohybují na hranici zákona, jsou policisty 

vyhledáváni také proto, aby se zajistilo jejich bezpečí. Podle paní B. se kterou jsem se 

v práci často setkávala, záleží na každém z policistů. Někteří opravdu chtějí pomoci, 

někteří ji dle jejích slov chtějí jen vyštvat. Podle jiné paní, která žije pod mostem se 

svým synem, je tvrdých až zlých policistů až 30 %. Z toho 10 % je opravdu krutých. 

Naopak příkladem podporujících složek Policie jsou strážníci, kteří se pohybují v Praze 

na Spojovací. Setkala jsem se skupinou bezdomovců, kterým policie zajistila práci 

a bydlení na ubytovně. Tolerantní bývají policisté v odlehlých oblastech, kde 

bezdomovci squatují. Mohou žít na veřejném či soukromém prostranství (pokud si 

majitel nestěžuje) pod podmínkou zajištění čistoty okolí, ať už nepořádek způsobují, či 

nikoli.   

O pozitivním přístupu policie k bezdomovcům mluví v rozhovoru i Bobina: 

 

Takže tady nejsou žádný, který by Vás vyhazovali? Ne. Jo vlastně jeden sem chodil 

takhle a ten už má zákaz sem chodit. Ale to byl ojedinělej případ. Spíš sem choděj 

a ptají se, jestli něco nepotřebujeme. Jestli jsme třeba nezmrzli. A když byl Nový rok, 

přinesli nám i čaj. Jako s policajtama vůbec žádný problémy nebyly. Vůbec.42 

                                                 
 
39Křížková, Zapomenuté oběti. Cit, podle Šlechtová. Bezdomovectví a bezdomovci z pohledu kriminologie, s. 175 
40 Viz. http://www.rozhlas.cz/zpravy/spolecnost/_zprava/791485 
41 Křížková, s. 174 
42 Rozhovor Bobina, s. 2 
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 Stejně jako Bobina hodnotí práci policie i Jana: 

 

A jak se k Vám chovala policie? Já s nima mám takový zkušenosti, že buď jsem se 

s nima rvala, když jsem dělala nějaký průsery, a nebo naopak mi vždycky pomáhali. 

Nikdy jsem s nima neměla problém, že by si sami od sebe začali. Ani mě 

nekontrolovali, jak vypadám.43 

 

1. 10. 2 Kriminalita mezi bezdomovci 

 
Lidé bez domova mají větší schopnost odhadnout druhého člověka, jelikož mají 

dostatek času na průzkum toho, s jakými typy osobností se setkávají. Nemají pracovní 

povinnosti spojené s chozením do zaměstnání a komunikace a poznávání druhých lidí je 

pro ně daleko větší nutností než pro člověka, který bydlí. Nezabývají se konkrétním 

úkolem, který v pracovní době lidé běžně řeší. Potřebují obecně komunikovat s lidmi, 

a díky tomu získávat přátele, na které se v budoucnu mohou spolehnout v případě 

nouze. Tato pomoc může být materiální, jako je půjčení oblečení, darování jídla, 

nabídnutí možnosti, kde přenocovat, ale také může být ve formě sdělení životně důležité 

informace, kde např. nalezne organizace zabývající se pomocí pro bezdomovce, či jen 

podání názoru na možnost řešení daného problému. 

 Odhadnout druhého člověka je pro ně schopnost primární důležitosti, jelikož 

život na ulici je v různých ohledech nebezpečný. V této souvislosti poukazuji na 

případy, kdy si bezdomovec nalezne „kamaráda“, který ho následně zradí. V těchto 

případech může jít o život. Špatný odhad může mít samozřejmě i menší důsledky, jako 

je např. jen krádež finanční hotovosti. Pokud má bezdomovec zaplacené bydlení 

a nakoupené potraviny, je jeho situace bezpečnější. Pokud je odkázán pouze na dary 

kolemjdoucích a základní pomoc od sociálních organizací, činí ho to více zranitelným. 

Daleko horší dopady může mít špatný odhad člověka, který skrývá svou vypočítavost 

a agresivitu. 

Agrese hrozí i v případech, kdy bezdomovec chce jen někomu pomoci. Této 

pomoci může kdokoliv zneužít. Po špatné zkušenosti s lidmi obvykle nějakou dobu 

                                                 
 
43 Rozhovor Jana, s. 8 
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nechce bezdomovec či bezdomovkyně s druhými bezdomovci vytvářet blízké vztahy. 

Velmi dlouho trvá, než získá opět důvěru k lidem. 

Proto je důležité umět odhadnout člověka, počítat předem s nebezpečím a zařídit 

se podle toho. Mnoho bezdomovců lituje, že se kriminalita rozmohla i mezi bezdomovci 

navzájem. Dokážou pochopit krádeže spáchané ve velkých obchodech, kde je osoba 

majitele neznámá a stejně tak jako většina populace to považují za menší zlo, než okrást 

chudáka. Na rozdíl od běžných občanů tolerují více i kapesní krádeže spáchané na 

pracujících občanech.  

 

1. 10. 3 Násilí na ženách 

 
V etickém povědomí naší společnosti je paradigma, že ženy by měly být 

společností více chráněny. Například v psychologickém inteligenčním testu pro děti 

najdeme otázku, proč se při potápění lodi mají dříve zachraňovat ženy a děti než muži.44 

Odpověď na otázku je jednou z položek, které celkově měří sociální orientaci dítěte ve 

světě. Pobuřují nás více zprávy o tom, že válečné útoky zničily životy žen a dětí než 

prosté výčty válečných ztrát. Toto vnímání vychází z tradičního křesťansko-

judaistického pojetí , ve kterém je zdůrazňována ochrana ženy a jako vysoká hodnota je 

zde akcentována láska k slabším a ostrakizovaným – nemocným, chudým 

a bezmocným.45  

Muž zde má moc rozhodovat, ale současně i povinnost chranit. (List Efezanům 5, 

22–28) V evangeliích Ježíš často oslovuje ženy, a to i ty, které jsou běžnou společností 

vyloučeny kvůli původu (Setkání se Samařskou ženou, Jan 4, 1–42), zdravotnímu či 

duševního stavu (Uzdravení ženy trpící krvetokem Marek 5,25–34), chování (Odpuštění 

cizoložnici Jan 8,2–11). 

                                                 
 
44 Viz Wechslerův inteligenční test. 
45 Kázání na hoře Mt 5.1-11. 
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2 ODLIŠNOSTI ŽEN A MUŽŮ NA ULICI 
 

V této kapitole se budu zabývat některými okolnostmi, které jsou u žen na ulici 

odlišné od mužské části bezdomovců. Jedná se o početní zastoupení, typické příčiny 

bezdomovectví, způsob života na ulici a vývoj chování ženy na ulici. 

 

 

2. 1 Početní zastoupení žen a mužů mezi bezdomovci 

 

Abychom mohli mluvit o rozdílech mezi ženami a muži v bezdomovecké 

komunitě, je třeba se pozastavit u složení této skupiny obyvatel.  

Podle Národní zprávy o bezdomovectví v České Republice v roce 2006 bylo 

zjištěno, že podíl žen mezi bezdomovci v Praze byl 14 % a mužů 86 %. Celkem bylo 

sečteno 3096 bezdomovců, z toho bylo 2662 osob mužského pohlaví a 434 ženského 

pohlaví. Věkové rozložení žen v množině všech lidí bez přístřeší bylo 3,3 % ve věku do 

25 let, 9,67 % od 25 do 60 let a 1,04 % nad šedesát let.46 

Tato zpráva reagovala na nedostatek informací o rozsahu fenoménu 

bezdomovectví v ČR. Přestože již bylo vypracováno několik studií na téma počtu 

bezdomovců jednotlivými organizacemi, jejich sjednocení nebylo možné kvůli neúplné 

dokumentaci a nejednotné metodice.  

  Z výsledku studie Národní zprávy o bezdomovectví v ČR je patrné, že 

zastoupení žen mezi bezdomovci je menší než mužů. I jiné studie dokazují stejné 

výsledky. Jana Haasová ve své knize Jak žijí v Olomouci ženy bez domova píše: 

„Většinu bezdomovců tvoří muži, o tom jasně hovoří statistiky azylových domů či 

výsledky pilotních studií a anket.“47 

Toto tvrzení si můžeme ověřit ze statistik organizace Naděje. V knize Kudy ke 

dnu s podnázvem Analýza charakteristik klientů Naděje, o. s., středisko Praha, 

Bolzanova autoři Libor Prudký a Michaela Šmídová uvádějí genderové zastoupení 

jejich klientů. Bylo vypracováno na základě karet klientů, jež jsou zakládány vždy při 

vstupním pohovoru s novým klientem. Služby křesťanské organizace Naděje využilo 12 

% žen a 8, 8% mužů s tím, že zastoupení žen pomalu stoupá. V roce 1999 bylo 
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zastoupení žen mezi nově přijímanými klienty 0,6 % a v roce 2004 již 19,8 %. Tento 

údaj je nutné ještě prověřovat, neboť může být mírně zkreslen nárůstem popularity této 

organizace a pozitivními zkušenostmi, které ženy s touto organizací získávají.48 

Samotní autoři tento výsledek komentují takto: „V každém případě ale lze říci, že údaje 

přesvědčují o tom, že propadnutí sociální sítí je v této zemi především mužská 

záležitost.“49 

I přes tento závěr je nutné zdůraznit, že u žen je typické latentní bezdomovectví, 

a proto jsou obtížněji detekovatelné. 

  

 

2. 2 Havarovaná životní dráha 

 

Jana Haasová mluví o bezdomovectví jako typu havarované životní dráhy, jež je 

typická spíše pro muže než pro ženy. Tato dráha je spojena s narušenou představou 

o průběhu života nějakou havárií, tím se myslí událostí, která v krátkém čase podstatně 

zasáhla do života člověka. Cituje z knihy Životní dráha jako sociologický problém, kde 

Lubomír Nový hovoří o životní cestě takto: 

„Ženy se spíše ubírají svou životní cestou zpravidla s trvale a mírně vzestupnou 

tendencí, bez větších dramatických situací. Své problémy dokážou utlumit péčí 

o rodinu, děti, domácnost. Případné krize dokážou vyrovnat v zaměstnání a sociální 

postavení tím, že se opřou o lépe situovaného partnera.“50 

U žen bezdomovkyň však tento předpoklad neplatí. V jejich životě došlo ke 

zlomu, v jehož důsledku ztratily zázemí a domov, a ocitly se bez prostředků. Podívejme 

se na příčiny tohoto pádu. 

 
 

2. 3 Příčiny bezdomovectví u žen 

 

Na toto téma jsem nenašla v literatuře konkrétní údaje zaměřené jen na ženy. 

Vycházím proto ze své zkušenosti z práce terénní pracovnice se ženami bez domova ve 

Farní Charitě na Praze 1. 
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Nejčastější příčinou odchodu žen z domova jsou partnerské problémy. „Příčinnou 

bezdomovectví žen bývají obvykle faktory vztahové, především problémy 

v partnerských vztazích, ve většině případů doprovázené násilím. [...]  Často řeší svůj 

partnerský problém způsobem, který je vlastní právě znevýhodněným ženám: bydlením 

u přítele, přítelkyně, rodičů, popřípadě návratem po jistém čase.“51 

Domácí násilí souvisí s postavením ženy v rodině, tedy její schopností vymezit si 

hranice, kam až může partner zajít, a uplatnit je. Tyto ženy jsou většinou submisivní, 

neschopné se asertivně projevit, jelikož partnerovo mocenské chování v nich vzbuzuje 

strach. Opakující se psychické, fyzické, sexuální či ekonomické týrání způsobuje 

devalvaci jejich osobnosti. Tyto ženy jsou charakteristické nízkým sebevědomím 

a silnou nedůvěrou v pomoc zvenčí. Jsou bezmocné a vystrašené. Ženy, které se ocitají 

na ulici, nevyužívají možnosti podání trestního oznámení, kontaktování organizací 

zaměřených na řešení domácího násilí, a raději utíkají z bytu. V mnohých případech ani 

nevědí o možnosti vykázání násilnického partnera z bytu a zákazu přiblížení, popřípadě 

se obávají jeho brzkého propuštění.  

Druhou skupinou jsou mladé ženy, které odchází v konfliktu z původní rodiny. Je 

nutné dodat, že počet mladých bezdomovkyň, které se dostaly na ulici odchodem 

z primární skupiny, narůstá. 

Třetí skupinu tvoří přistěhovalkyně z jiných zemí hlavně ženy ze Slovenska, které 

sem přišly za prací, a nenalezli jí. V životě na ulici velmi často přišly o doklady, které 

mohou získat na úřadech ve své zemi. To jim blokuje další možnosti, jak získat práci 

a lepší sociální statut. 

Výrazným handicapem je jejich nízká úroveň vzdělání a kvalifikace. 

„Život ve městě alarmujícím způsobem postihuje svou rychlou a masivní 

urbanizací hlavně nejslabší jedince. Chudoba postihne ponejvíce vždy ty, kteří jsou 

málo odolní nebo slabí. Nerovnoprávnost mužů a žen, odlišnost jejich rolí, povinností 

a nerovných přístupů k prostředkům, jako jsou nemovitosti, půjčky, školy, školení, 

ztěžuje ženám možnost pozvednout svou životní úroveň.  Městská chudoba tak roste 

především mezi ženami. Rozvedené a separované ženy musí ustavičně bojovat 

s diskriminací, vykonávat často těžkou fyzickou práci, bez přístupu ke vzdělání 

překonávat daleko těžší úkoly života chudých a bez domova.“52 

                                                 
 
51 Bezdomovství – extrémní vyloučení, s. 30–31 
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2. 4 Vzorce chování žen na ulici a jejich proměna na ulici 
 

Abychom mohli sociálně-psychologicky definovat jinak ženu a jinak muže, 

musíme nalézt stereotypy, jež naše společnost přisuzuje ženám a mužům. Nejprve si 

musíme definovat, co stereotyp je. Podle Psychologického slovníku je stereotyp: 

„Opakující se, navyklý způsob jednání neboli automaticky používaný pohybový či 

mluvní návyk, jehož změna je nesnadná a provázená negativními emocemi (parazitní 

slova, způsob chůze aj.)“53  

Tyto stereotypy nám vštěpují rodiče, společnost, média, knihy aj. již od útlého 

mládí. Sdělují nám, jaké chování od nás společnost očekává, a tím nás k danému 

chování směřují.  

Stereotypní chování vede k upevňování typických vlastností, které se k ženám 

a mužům vztahují. 

Jako typicky ženské vlastnosti můžeme uvést, že ženy jsou bezmocné, citově 

založené, emocionální, empatické, jemné, milovnice dětí, mírné, náladové, nelogické, 

nerozhodné, nesamostatné, něžné, ohleduplné, parádnice, pasivní, pečlivé a opatrné, 

plné porozumění, poslušné, povolné, přitažlivé a dráždivé, příjemné, přívětivé, 

senzibilní, slabé, soucitné, šarmantní, taktní, toužící po jistotě, úzkostné, vyžadující 

ochranu, zaměřené na rodinu, závislé, žvanivé.54 

 Ženy jsou zde znázorněny jako citové bytosti s velkou dávkou porozumění, jež 

jsou panenkami, o které je nutno pečovat, neboť jsou velmi zranitelné a křehké vůči 

osudu. Naopak muži zastupují přesný opak těchto vlastností. 

Dle opakujících se různých průzkumů jsou muži agresivní, aktivní, autoritativní, 

bojovní, ctižádostiví, dobrodruzi, dominantní, neohrožení, nesnadno zranitelní, 

nezávislí, objektivní a věcní, panovační, podnikaví, přímí, racionální, realističtí, 

rozhodní, rozvážní, sebejistí, sebevědomí, schopní sebeovládání, silní a energičtí, 

soutěživí, spolehliví, stateční a smělí, tvrdí, velcí a silní, vůdci, vyrovnaní zodpovědní a  

– muži nepláčou. 55 

V krátkosti jsou tedy muži průbojní se schopností se postarat o sebe, o svou 

rodinu, na úkor nerozvinutého emočního cítění. 
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Model dvojrozměrný: 

 Hartmuth opouští jednorozměrný model muže a ženy a porovná jedince se 

škálou vlastností, která má na jednom pólu typicky ženské rysy a na druhém typicky 

mužské. Nepřisuzuje ženám ani mužům absolutní vlastnosti, ale jen jejich 

odstupňování. „Každá osoba může mít znaky jak maskulinní, tak femininní, nezávisle 

na svém biologickém pohlaví.“56 Tento model se nazývá dvojrozměrným. 

 Vztáhneme-li se k tomuto modelu, můžeme se dívat, jak se mění u osobnosti 

zastoupení mužských a ženských vlastností a vzorců chování v různých životních 

situacích. Jednou z extrémních životních situací je bezdomoví. Ženy jsou obvykle 

spojovány s péčí o domov a rodinu. Co se s nimi děje, když domov ztrácí nebo nemají? 

 

 

2. 4. 1 Latentní bezdomovectví žen 

 
Jak jsem již jednou zmiňovala, ženy bez domova jsou spíše latentními 

bezdomovkyněmi. Jana Haasová poukazuje na fakt, že o těchto ženách mnoho nevíme, 

neboť se vymykají jakékoliv kontrole. Pokud je náhodně spatříme na ulici, tak jen na 

velmi krátkou dobu.57 Stejně tak popisuje důvod, proč tyto ženy raději volí tuto formu 

bezdomovectví: 

 „V současné době se na ženu-bezdomovkyni dívá velmi negativně majoritní 

populace, která ji odsuzuje daleko více než muže bezdomovce. Proto ženy volí latentní 

formu bezdomovectví. Ukrývají své stigma i za cenu utrpení a týrání ze strany partnera, 

protože reakce veřejnosti je tvrdá.“58 

Klientky, se kterými jsem setkávala na ulici, popisovaly slovní útoky 

kolemjdoucích občanů jako velmi nepříjemné, napadající jejich lidskou důstojnost. 

V knize Bezdomovectví – extrémní vyloučení manželé Hradečtí popisují rizika 

tohoto druhu bydlení u přátel či známých. Vnímají ho jako nejisté, protože bývá 

založeno na ústní dohodě. Zdůrazňují, že tyto ženy mohou být zneužívány způsobem 

s rysy otroctví. Toto bydlení označují v lepším případě jako potencionální 

bezdomovectví, někdy dokonce jako skryté.59 
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Jednou se mi v práci podařilo navštívit bývalou zjevnou bezdomovkyni. Nalezla 

lépe situovaného partnera, ke kterému se přestěhovala. Stěžovala si na jeho násilnické 

chování a na omezování osobní svobody. Na otázku, proč u něj zůstává, odpověděla, že 

už se nechce vrátit na ulici, přesněji do srabu, v kterém žila, proto bude raději tolerovat 

násilí na ní páchané. 

  Je nutné zdůraznit ještě další velmi závažnou skutečnost, že ženy zjevného, 

skrytého či potencionálního bezdomovectví mají často s sebou děti.“60 Klára Šivlová 

a Ondřej Mikulášek ze střediska Samaritán říkají, že nejčastější příčinou, proč ženy volí 

latentní bezdomovectví, je obava z možného odebrání dětí. Tvrdí, že muži nejsou na 

děti tolik fixováni, proto jsou spíše zjevnými bezdomovci.61  

Přesto bych ráda uvedla, že ženám se častěji než mužům při rozvodu svěřuje dítě 

do péče. Mnozí muži bez domova mi ukazovali fotografie svých dětí, které mají jejich 

bývalé manželky v péči. Tvrdili, že by se o děti také dokázali postarat, kdyby jim je 

soud svěřil do péče a kdyby dostávali příspěvky od státu a alimenty, tak jako teď 

dostávají matky jejich dětí. V tomto případě je možné, že by také spíše byli pouze 

potencionálními či latentními bezdomovci. 

 

2. 4. 2 Obtíže a změny chování ženy v průběhu života na ulici 

 
První dny na ulici bývají jedny z nejtěžších. Jedna žena bez domova mi je 

popisovala. Na ulici se dostala tím, že s manželem přišli o práci. Jednou šel její manžel 

navštívit své přátele, kteří žili pod mostem Legií. Její manžel se se svými přáteli opil. 

Tato oblast je známá vysokou úmrtností jejích obyvatel. Osoby, jež tam žijí, mají 

relativně malý kus prostoru před svými provizorními přístřešky. Stejně jako tři muži 

před ním za poslední rok, i její muž spadl do vody a utopil se ve Vltavě. Paní prožívala 

velký smutek a depresi. Přestala hledat práci. Mezitím se jí zvyšoval dluh na bytě, 

a proto o něj přišla. První tři týdny spala v příkopu, nevěděla, kde jsou organizace, které 

osobám bez přístřeší pomáhají. Živila se odpadky z popelnic, nosila oblečení, které 

u nich našla. Styděla se oslovit kolemjdoucí, a požádat je o pomoc. Bála se jejich 

reakce. Proto si začala povídat s bezdomovcem. Její život se po třech týdnech rapidně 

zlepšil, neboť jí onen bezdomovec poradil, kam se obrátit, aby získala jídlo, ošacení 
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a hygienu. Nabídl jí, aby žila s ním v boudě, kterou sestavil z prken. Žila s ním asi půl 

roku, nicméně místo musela opustit kvůli nadměrnému užívání alkoholu. Od té doby je 

místo jejího pobytu neznámé. 

Jinak hodnotí své první dny na ulici Bobina: 

 

Jaké byly první dny na ulici? První dny šly dobře, protože to bylo v létě. Chodilo se 

po sběru a na příležitostný brigády. A měla jsem kamarády a přítele. My jme se poznali, 

než jsem skončila s bytem. To je nejlepší, když je člověk na ulici, že člověk má 

kamarády. Že má kamarády, že když člověk neví, nemůže kudy kam, tak ty kamarádi se 

za něj vždycky postavěj. Ale člověk se stejně musí rozhodovat, kterej kamarád je dobrej 

a kterej ne. Za kterýho se člověk může postavit a za kterýho ne. Ty kamarády jsem už 

měla daleko dřív a ty s kterýma jsem začínala, ty jsem znala daleko z dřívějška.62 

 

V knize Specifikace žen mezi lidmi bez domova, která je výstupem stejnojmenné 

konference pořádané Charitou Olomouc, pracovníci střediska Samaritán sdělují 

výsledky sondy, kterou pořádali se ženami bez domova. Říkají, že všechny ženy shodně 

uvedly, že první dny na ulici byl pro ně šok. Zaznamenaly ztrátu soukromí a sebepojetí. 

Cítily se bezradné, a proto vyhledaly komunitu bezdomovců, aby se naučily, jak 

přežít.63 

Pro ženu, která se dostala na ulici, je důležité udržet si základní hygienické 

návyky a tím zdání normálního života před spoluobčany i sama před sebou. Znamená to 

ale také, být stále přitažlivou ženou, udržet se krásnou, cítit se opravdu jako žena. 

K tomu, aby se bezdomovkyně opravdu mohla cítit ženou, je třeba denní hygiena, 

možnost vybrat si oblečení, které se jí líbí (pokud takovou možnost charita nabízí), mít 

možnost ho střídat, malovat se a nosit módní doplňky. Pokud tuto možnost nemá, 

nějaký čas strádá. Kvůli tomu vnímá své bezdomovectví hůře než muži. 

Z článku s názvem Co potřebují ženy na ulici – pohled z nízkoprahových služeb 

se můžeme dočíst, že lidé brzy poté, co přijdou na ulici, ztrácejí vlivem nedostatku 

soukromí pocity studu.64 

Další potřebou je potřeba bezpečí. Ženy jsou odjakživa vnímány jako křehké 

bytosti, které muž musí ochraňovat. V drsném životě na ulici potřebují ženy nejen 
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informace, jak přežít, ale také ochranu. Tu jim může poskytnout komunita bezdomovců. 

Komunita je chrání před lidmi, kteří žijí mimo ni. Uvnitř však existuje jistá rivalita 

a vznikají šarvátky. I zde je dobré mít někoho, kdo ženu ochrání. Proto také ženy 

vytvářejí blízký vztah s mužem, který by jim zajistil lepší postavení a bezpečí. Ve 

vzniklé partnerské dvojici se utváří dělba rolí.65 

Ze sondy, kterou vypracovali pracovníci střediska Samaritán, vyplývá, že ženy na 

rozdíl od mužů pečují o místo, kde přespávají, čímž vytvářejí „náhradní domov“ a nebo 

motivují partnery k vyhledání náhradního bydlení ve formě opuštěného domu či squatu. 

Na otázku, v čem ženy na ulici cítí výhodu oproti mužům bez přístřeší, odpověděly, že 

při žebrání mají lidé k žebrajícím ženám větší slitování. Autoři dále uvádějí, že si 

všimli, že ženy bez domova jsou častěji než muži zadané. U mladších žen jde 

o krátkodobé vztahy, zůstávají s partnery s vyšším statutem. Starší ženy na ulici 

upřednostňují dlouhodobý vztah, v němž si vytvářejí stabilní zázemí.66 

Při terénní práci jsem si všimla, že ženy pobytem na ulici hrubnou a nejsou 

schopny udržet si svoji ženskost jak ve vystupování, tak ve vzhledu. Mnohými 

charakteristikami se přibližují mužům. 

Pavel Pěnkava ve své rigorózní práci na téma Výchovně vzdělávací prvek 

v sociální práci s cílovou skupinou osob bez přístřeší uvádí, že v období do jednoho 

roku bezdomovectví se lépe navazuje důvěrný vztah s klientem, klient je ke změně své 

situace motivovaný a klade si předsevzetí. Viníka své situace nevidí v sobě, ale hledá ho 

ve svém okolí. Po roce se z nováčka stává právoplatný člen na vyšším žebříčku 

v hierarchii bezdomovecké komunitě. Pokud žije sám, získává jistotu v samostatnosti. 

Do pěti let na ulici nastávají zdravotní komplikace, zvyšují se dluhy, v některých 

případech se začne vyskytovat kriminální činnost a vazby na rodinu se pomalu 

vytrácejí. Do deseti let zdravotní komplikace přecházejí do chronické fáze. Narůstá 

pasivita a rezignace. Bezdomovec se zcela ztotožní se svým životním stylem.67 

Moje zkušenosti z terénní práce autorovy poznatky potvrzují. Zároveň jsem ale 

viděla rozdíly ve vztahování žen a mužů k sociálním pracovníkům. Všimla jsem si, že 

ženy rychleji získávají důvěru v pracovníky a rychleji se v kontaktu otevírají. Jsou 

schopny víc mluvit i o intimních záležitostech a projevují více své emoce, dokážou 
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67 Pěnkava. Výchovně vzdělávací prvek v sociální práci s cílovou skupinou osob bez přístřeší, s. 48-49 
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plakat a ulevit si. V rozhovoru jsou schopny častěji dojít k větší reflexi své situace 

a hlubšímu náhledu.  

 

 

2. 5 Ženy na ulici v náročných situacích rozhodování 

souvisejících s jejich ženstvím 

 

Ženy bez domova jsou bezpochyby ženy v extrémní a nebezpečné životní situaci. 

Řeší otázky, které si kladou ženy běžně, ale zároveň jsou ovlivňovány extrémními 

životními podmínkami. Podívejme se na některé náročné situace jejich rozhodování. 

 

2. 5. 1 Touha po dítěti versus realita 

 
Plánované rodičovství není v této cílové skupině příliš obvyklé. Touha mít dítě je 

málo vyjadřovaná. Přesto ji ženy v produktivním věku často zažívají. Vnímají ji však 

jako nepatřičnou vzhledem ke své životní situaci. Většina těhotenství je neplánovaných, 

to souvisí s nedostatkem financí na antikoncepci a celkově nestrukturovaným životním 

stylem. 

Dvacetipětiletá Z. pocítila velkou touhu po dítěti, když se zamilovala a žila na 

ulici. Její partner byl muž, kterého znala krátkodobě. Neměli žádné ubytování 

a zabezpečení pro dítě, a přesto se pro ně rozhodli. Partner ji opustil po potvrzení 

těhotenství. Příběh této ženy budu detailněji popisovat v další části práce. 

 

2. 5. 2 Ženy bez přístřeší a mateřství 

 
Dilema v těhotenství spočívá v rozhodování, zda přivést dítě na svět do 

nevyhovujících podmínek či zvolit přerušení těhotenství. Jedna ze základních 

psychologických potřeb je potřeba místa – u dítěte místa v matčině srdci. To je 

problematické u matky, která sama nezažívá, že má své bezpečné místo na světě. Je to 

také rozhodnutí zda se více vystavit kontaktu se světem a institucemi, v první fázi 

hlavně zdravotními. Pro mě jako sociální pracovnici byla takováto situace výzvou 

hledat zařízení, která by ženu dále neostrakizovala, nýbrž přijala i s jejími 

specifičnostmi a dále podporovala. Příkladem může být například Křesťanská 
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gynekologická poradna při nemocnici Milosrdných sester sv. Karla Boromejského Pod 

Petřínem, kde se klientky setkaly se vstřícným přístupem. 

Klientky při tomto rozhodování musí přijmout fakt, že přístup terénního 

sociálního pracovníka se mění: vedle provázení a podpůrné pomoci přibývá sociální 

kontrola z důvodu zajištění práv dítěte. 

 

2. 5. 3 Rozhodování, zda si dítě ponechat v péči 

 
Další dilema je vázáno na rozhodnutí dítě donosit. Pokud se žena pro tuto cestu 

rozhodne, je konfrontována s realitou špatných životních podmínek. Volí dále, zda dítě 

bude s ní, či ne. Zda je lepší vzdát se ho a dát k adopci, či se pokusit svoje podmínky 

změnit. Volbou způsobu porodu („doma“, či v porodnici) většinou žena určuje i způsob 

předání dítěte do adopční péče. V České Republice existuje síť 46 babyboxů, které 

klientkám umožňují anonymně odložit dítě tak, aby o něj bylo bezpečně postaráno. Této 

možnosti využilo k 19. 9. 2011 šedesát matek. Tuto možnost využívají ženy, které se 

obávají kontaktu se zdravotnickými zařízeními.68 

Potvrzené mateřství se ukazuje jako velmi silný motivační faktor ke změně, a to 

nezávisle na okolnosti, zda žena má či nemá partnera. 

Významně vystupuje faktor dostupné sociální pomoci. Překvapivé pro mě bylo, že 

jsem se setkala více s realizovaným pokusem o změnu života u matek narkomanek na 

ulici než u běžných bezdomovkyň. Závislé ženy zřejmě těhotenství vnímaly jako svoji 

poslední šanci a impulz k léčbě, a nastoupily do komunity pro matky s dětmi. 

 

2. 5. 4 Dilema, zda se s dítětem umístěným v náhradní péči stýkat, či ne 

 
Děti se do ústavní péče dostávají proti vůli matek. Nejčastějším důvodem je 

nedostatečné sociální zázemí a schopnost matky postarat se řádně o dítě. Žena, která 

o dítě takto přichází, často doufá, že se její situace zlepší. Chodí dítě navštěvovat, aby 

s ním neustále udržovala vztah. Posiluje tím u dítěte i sebe víru, že ho brzy dostane zpět 

do své péče. Postupem času, kdy se situace nelepší, cítí čím dál větší stud. Když se 

situace nemění, upadá do větších výčitek a deprese. V tomto psychickém rozpoložení je 

velké riziko, že dítě přestane navštěvovat. 

                                                 
 
68 Viz. http://artax.karlin.mff.cuni.cz/~omelm9am/babybox/bb-uvod.php 
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Rodič, který nenaplňuje svoji roli, je vystaven velmi silným pocitům viny a studu. 

Při návštěvě dítěte si tyto pocity si zřetelně uvědomuje při setkání s ošetřovatelským 

personálem. Tohle téma se týká nejen matek bezdomovkyň, ale i například matek dětí 

s kombinovaným postižením, které jsou umístěny v ústavní péči. Žena se musí 

rozhodnout, zda se těmto nepříjemným pocitům vystaví. Mnohdy vytváří velmi silný 

blok a bariéru v kontaktu s dítětem. 

V praxi je běžné, že žádost k umístění do pěstounské péče se podává po půl roce 

nekontaktování dítěte matkou. Pokud je matka na ulici v takové situaci, že není schopná 

svou situaci změnit, je v nejlepším zájmu dítěte, aby dítě nijak nekontaktovala. Je na 

uvážení sociálního pracovníka, jaké jsou šance, že se její situace zlepší. Pokud ji bude 

podporovat, a k ničemu to nepovede, jen to oddálí umístění dítěte do náhradní rodiny. 

 

2. 5. 5 Rozhodování o svém těle 

 
Při životě na ulici bez zaměstnání se žena ocitá před problémem, jak získat 

prostředky na obživu. Vedle žebrání, ke kterému obvykle dospěje dříve, řada žen 

zvažuje nabídku sexuálního styku za úplatu. Velmi časté je poskytování sexu jako 

protislužby za ochranu, poskytnutí jídla či bydlení.  

U žen na ulici, které se rozhodují pro prostituci, a zejména u těch, které jsou 

současně závislé na drogách, vidíme často zvýšenou sebenenávist a negativní vztah ke 

svému tělu. Ten je často důvodem odlidštěného a instrumentálního zacházení se sebou. 

Ukázku z příběhu týkajícího se tohoto rozhodování uvedu také v další části práce. 
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3. 1 Imago Dei/Imago Christi 
 

 

Podle Bible byl člověk stvořen jako obraz a podobenství Boží (srov. Gen 1,26) 

Hebrejská etymologie ukazuje na blízkost slova člověk (adam), hlína (adama) a podoba 

(demut). Jistě nemůžeme v úplné plnosti pochopit, co přesně má tím zrcadlícím 

obrazem být. „Výraz podoba chce zdůraznit blízkost, důvěrný vztah a příbuznost, ale 

také poukázat na rozdílnost.69 V prvních kapitolách knihy Genezis se dále dočteme, že 

Bůh zmocňuje člověka, aby zacházel s ostatním stvořením zodpovědně, a ne svévolně. 

Člověk tedy od Boha dostává kompetenci a svobodu jednat jako dobrý hospodář, 

a v tom zrcadlit Boha. Bůh si přeje, aby stvoření svěřené člověku do péče rostlo 

a vzkvétalo. 

Toto právo a závazek tedy můžeme pokládat za zobrazující a usuzovat z něho na 

vztah Boha k člověku. Bůh člověka volá k bezprostřednímu vztahu s ním, vztahuje se 

k němu partnersky, aniž tento vztah Bůh podmiňuje jakýmikoliv lidskými vlastnostmi. 

Vzhledem k tomu, že se v práci dotknu specifik a rozdílů u žen a mužů bez přístřeší, 

zmíním také, že Stvořitel založil rovnost žen a mužů, a to přes všechny rozdílnosti. 

I stvořený člověk ve vydání mužském a ženském má jako společenství muže a ženy 

reprezentovat Boha. Každá žena a každý muž je podle Bible volán k plně vydařenému 

životu a takto založená transcendentální důstojnost mu zůstává, i když je jeho lidský 

život poškozen, ponížen, na dně. Je to ten rozhodující moment, jak odpovědět na 

otázku, proč se těmito lidmi zabývat a proč se jim věnovat, i když jsou na okraji 

společnosti, bezvýznamní, zapáchají a neužiteční pro společnost. 

Toto bezpodmínečné přijetí je v rozporu s běžnou společenskou praxí, která 

přiznává hodnotu jen lidem výkonným a životně úspěšným. Snad právě kvůli tomuto 

rozporu křesťané věří, že Bůh jim nabídl ještě jednou viditelný a názorný obraz Boží 

příchodem Ježíše Krista (Imago Christi). „Ježíš Kristus je vrcholným obrazem Boha, 

podle něhož může poznat, jak nalézt sama sebe a svou identitu.“70 Může vést 

                                                 
 
69 Milfait René, Název. Studijní materiály předmětu Teologická etika, ISJabok. In: 
https://is.jabok.cz/auth/el/JA10/zima2011/T322/um/Idea_cloveka_stvoreneho_kobrazu_a_podobenstvi_Boha.pd
f?fakulta=JA10;obdobi=44;studium=562;kod=RJ3372 
70 Milfait René, Název. Studijní materiály předmětu Teologická etika, ISJabok. In: 
https://is.jabok.cz/auth/el/JA10/zima2011/T322/um/Idea_cloveka_stvoreneho_kobrazu_a_podobenstvi_Boha.pd
f?fakulta=JA10;obdobi=44;studium=562;kod=RJ3372 
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k porozumění tomu, co pro všechny lidi může znamenat život ve svobodě, lásce, 

spravedlnosti a solidaritě. 

Ježíš ve svém Kázání na hoře, svými Blahoslavenstvími, definitivně boří 

výkonový model člověka a ve shodě s jeho učením církev neustále hlásá, že vlastními 

činy si posmrtnou spásu nemůže nikdo z nás jakkoliv zasloužit. Zachráněni jsme jedině 

Boží milostí, která byla nabídnuta každému z nás, protože – a pokud – jsme lidmi. Jeho 

cesta se věnuje i a přednostně lidem vyloučeným, pohrdaným a bezmocným. I oni 

spadají do přikázání lásky. Je-li Ježíš Kristus vrcholným obrazem a podobenstvím 

Boha, pak je jeho styl postojů a jednání rozhodujícím měřítkem a zrcadlem pro ty, co ho 

vyznávají. Jemu se mají připodobňovat, protože on je pro ně naplněný imago Dei. Mají 

vrůstat do imago Christi a stále se jím více stávat. 

 

 

3. 1. 1 Důstojnost založená na Imago Dei/Christi  
 

Ve vztahu k hodnotě ženství a žen jako příslušnic lidského rodu jsou v prvních 

kapitolách Bible při nejmenším dva prvky, z nichž je možné vyvozovat nejen rovnost 

ženy a muže, ale dokonce mimořádnou hodnotu ženství. Prvním z nich je skutečnost, že 

muž byl stvořen dříve než žena. Na první pohled to může vést k úvaze, že priorita 

stvoření znamená nadřazenost. Ale z celého kontextu první zprávy o stvoření vyplývá, 

že je to vlastně naopak: Před člověkem byli stvořeni živočichové, před živočichy 

rostliny a čím později dochází ke stvoření, tím jakoby to neslo vyšší hodnotový status. 

V konečném – a jistém specifickém (a feministické teologii příznivém) – smyslu to 

může znamenat, že žena je vrcholem stvoření.  

 

Druhým prvkem je skutečnost, že žena byla sice stvořena jako pomoc muži, ale 

výslovně je zde řečeno, že je to pomoc „jemu rovná“. To viděl jasně i Adam Clarke, 

americký biblista, který v první polovině 19. století vydal komentář k celému Písmu 

a k danému místu uvádí: „Máme-li dané slovo přeložit s pečlivou doslovností71, pak to 

označuje někoho, kdo je dokonalým protějškem. Znamená to, že žena je dokonalou 

                                                 
 
71 71 Pozn. slovo „ezer“, které je zde přeloženo jako pomoc, je v Písmu použito vícekrát pro samotného 
Hospodina 
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podobou muže, nebyla ani nadřazená ani podřazená, ale ve všem jako muž a byla muži 

rovná. 

 

3. 1. 1. 1 Ježíšova péče o pohrdané a vyloučené – žena hříšnice 
v domě farizeově, cizoložná žena 

 
Jestliže Ježíš viděl zdroj lidské důstojnosti už v samotném faktu, že člověk je 

člověk, nelze se divit, že v mnoha evangelijních příbězích vystupuje jako někdo, kdo 

navrací důstojnost lidem, kteří se z hlediska výkonově či úspěšnostně zaměřené 

společnosti ocitali na jejím okraji. A to nejen z hlediska materiálního blahobytu (Ježíš 

blahoslaví chudobu a říká: „Blahoslavení chudí“ – Lk 6,20), ale i z hlediska jejich 

sociálního statutu (žena Máří Magdaléna je prvním člověku, kterému se zjeví vzkříšený 

Ježíš a po věří ho (ji) úkolem oznámit tuto zvěst ostatním apoštolům – Jan 20,17), ba 

dokonce i z hlediska statutu morálního či náboženského (Lk 7,36–50):  

Jeden z farizeů pozval Ježíše k jídlu. Vešel tedy do domu toho farizea a posadil se 

ke stolu. V tom městě byla žena hříšnice. Jakmile se dověděla, že Ježíš je u stolu v domě 

farizeově, přišla s alabastrovou nádobkou vzácného oleje, s pláčem přistoupila zezadu k 

jeho nohám, začala mu je smáčet slzami a otírat svými vlasy, líbala je a mazala 

vzácným olejem. Když to spatřil farizeus, který ho pozval, řekl si v duchu: „Kdyby to byl 

prorok, musel by poznat, co to je za ženu, která se ho dotýká, že je to hříšnice.“ Ježíš mu 

na to řekl: „Šimone, chci ti něco povědět.“ On řekl: „Pověz, Mistře!“ – „Jeden věřitel 

měl dva dlužníky. První byl dlužen pět set denárů, druhý padesát. Když neměli čím 

splatit dluh, odpustil oběma. Který z nich ho bude mít raději?“ Šimon mu odpověděl: 

„Mám za to, že ten, kterému odpustil víc.“ Řekl mu: „Správně jsi usoudil!“ Pak se 

obrátil k ženě a řekl Šimonovi: „Pohleď na tu ženu! Vešel jsem do tvého domu, ale vodu 

na nohy jsi mi nepodal, ona však skropila mé nohy slzami a otřela je svými vlasy. 

Nepolíbil jsi mne, ale ona od té chvíle, co jsem vešel, nepřestala líbat mé nohy. 

Nepomazal jsi mou hlavu olejem, ona však vzácným olejem pomazala mé nohy. Proto ti 

pravím: Její mnohé hříchy jsou jí odpuštěny, protože projevila velikou lásku. Komu se 

málo odpouští, málo miluje.“ Řekl jí: „Jsou ti odpuštěny hříchy.“ Ti, kteří s ním byli 

u stolu, začali si říkat: „Kdo to jen je, že dokonce odpouští hříchy? A řekl ženě: „Tvá 

víra tě zachránila, jdi v pokoji!“  
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Zajímavé je, že tyto příklady se týkají osob v Ježíšově době skutečně 

ostrakizovaných, totiž žen. I další příklad, kde se Ježíš zastává ženy provinilé hrdelním 

zločinem (v očích dnešních lidí srovnatelné snad se zločinem sexuálního zneužívání 

dětí), to uvádí velmi zřetelně (Jan 8,3–11): 

 

Tu k němu zákoníci a farizeové přivedou ženu, přistiženou při cizoložství; postaví 

ji doprostřed a řeknou mu: „Mistře, tato žena byla přistižena při činu jako cizoložnice. 

V zákoně nám Mojžíš přikázal takové kamenovat. Co říkáš ty?“ Tou otázkou ho 

zkoušeli, aby ho mohli obžalovat. Ježíš se sklonil a psal prstem po zemi. Když však na 

něj nepřestávali naléhat, zvedl se a řekl: „Kdo z vás je bez hříchu, první hoď na ni 

kamenem!“ A opět se sklonil a psal po zemi. Když to uslyšeli, vytráceli se jeden po 

druhém, starší nejprve, až zůstal sám s tou ženou, která stála před ním. Ježíš se zvedl 

a řekl jí: „Ženo, kde jsou ti, kdo na tebe žalovali? Nikdo tě neodsoudil?“ Ona řekla: 

„Nikdo, Pane.“ Ježíš řekl: „Ani já tě neodsuzuji. Jdi a už nehřeš!“ 

 

3. 1. 1. 2 Kritika výkonnostního modelu života – podobenství 
o farizeovi a celníkovi 

 
Z masmediálních zpráv vyplývá, že velká část lidí majoritní společnosti vnímá 

bezdomovce jako možný zdroj ohrožení, jako ty, kteří ve zvýšené míře porušují právo 

i etické normy. Mnohem zajímavější je ale skutečnost, že v oblasti etiky je možné ve 

vztahu k bezdomovectví poukazovat na masivní selhávání majoritní společnosti. I 

u těch lidí, kteří přistupují fenoménu bezdomovectví bez xenofobie, tedy i u velké části 

věřících, lze velmi často pozorovat postoj analogický postoji farizea, který popisuje 

Ježíš ve známém podobenství o farizeovi a celníkovi (Lk 18,9–14) 

V tomto podobenství farizeus v chrámě děkuje za to, že není jako ostatní hříšní 

lidé, a zdůrazňuje své zásluhy. Za ním stojící celník cítí svojí vinu, a prosí za odpuštění.    

 

Ježíš toto podobenství uvádí slovy, že je o těch, kteří si na sobě zakládali, že jsou 

spravedliví, a ostatními pohrdali. Zdůrazňuje, že se domů vrátil ospravedlněn celník, 

nikoli farizeus. 

 I v dnešní době se zdá, že mezi věřícími je tento výkonnostní postoj postojem 

převládajícím. Podobně jako u většinové populace, i věřící lidé za samotný fakt, že 

někdo se ocitne na okraji společnosti zcela bez prostředků a sociálního statutu, viní 
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především oběti (zde bezdomovce) samotné. U vysoce výkonnostní části populace jde 

o moralistní postoj charakterizovatelný sloganem „dobře jim tak, mají se snažit“. 

U vstřícnější části jde spíš o postoj charakterizovatelným sloganem: Bože děkuji ti, že 

mně žehnáš, že nejsem jako tito lidé. Žiji mravně, vychovávám dobře své děti, každý 

týden chodím do kostela, neopíjím se, modlím se pravidelně ráno i večer…    

 

3. 1. 1. 3 Ježíšova výzva k mezilidské pomoci – Ježíšova 
eschatologická řeč 

 

Kupodivu jen minoritní část běžné i věřící populace vnímá bezdomovectví jako 

výzvu pro svůj etický a náboženský život. Ve své eschatologické řeči (Mt 25,34–45) 

hovoří Ježíš o lidech spasených a o lidech zavržených, přičemž kritériem jejich 

rozdělení není běžná laická morálka, dokonce ani víra v Ježíše Krista, ale skutečnost, 

jak se tito lidé ve svých životech chovali vůči potřebným: „Tehdy řekne král těm po 

pravici: ‚Pojďte, požehnaní mého Otce, ujměte se království, které je vám připraveno od 

založení světa. Neboť jsem hladověl, a dali jste mi jíst, žíznil jsem, a dali jste mi pít, byl 

jsem na cestách, a ujali jste se mne, byl jsem nahý, a oblékli jste mě, byl jsem nemocen, 

a navštívili jste mě, byl jsem ve vězení, a přišli jste za mnou.‘ Tu mu ti spravedliví 

odpovědí: ‚Pane, kdy jsme tě viděli hladového, a nasytili jsme tě, nebo žíznivého, a dali 

jsme ti pít? Kdy jsme tě viděli jako pocestného, a ujali jsme se tě, nebo nahého, a oblékli 

jsme tě? Kdy jsme tě viděli nemocného nebo ve vězení, a přišli jsme za tebou?‘ Král 

odpoví a řekne jim: ‚Amen, pravím vám, cokoliv jste učinili jednomu z těchto mých 

nepatrných bratří, mně jste učinili.‘ Potom řekne těm na levici: ‚Jděte ode mne, 

prokletí, do věčného ohně, připraveného ďáblu a jeho andělům! Hladověl jsem, a nedali 

jste mi jíst, žíznil jsem, a nedali jste mi pít, byl jsem na cestách, a neujali jste se mne, 

byl jsem nahý, a neoblékli jste mě, byl jsem nemocen a ve vězení, a nenavštívili jste mě.‘ 

Tehdy odpovědí i oni: ‚Pane, kdy jsme tě viděli hladového, žíznivého, pocestného, 

nahého, nemocného nebo ve vězení, a neposloužili jsme ti?‘ On jim odpoví: ‚Amen, 

pravím vám, cokoliv jste neučinili jednomu z těchto nepatrných, ani mně jste 

neučinili.‘“ 

Z výkladového hlediska je v uvedeném podobenství zajímavé zejména to, že 

nejen zavržení, ale ani vyvolení nevědí, kdy jejich běžné lidské jednání a vztahování 

mělo křesťansky pozitivní, či křesťansky negativní hodnotu. V Ježíšových očích je 

touto hodnotou jednoduchá mezilidská pomoc, pomoc nejslabším a ostrakizovaným. 



62 
 

Vztaženo k dnešnímu světu, jako by dokonce samotný fenomén bezdomovectví byl 

jakýmsi pedagogickým záměrem Božím umožňujícím lidem hlubší etickou 

a náboženskou reflexi vlastní životní zralosti a vlastních etických a náboženských 

postojů. 

 

3. 1. 2 Náboženská víra a  bezdomovectví 
 

Vztahy k praktikované křesťanské víře jsou mezi bezdomovci poněkud 

komplikované. U velké části bezdomovců nelze o náboženské víře hovořit, situace se 

ale mění u té části z nich, která spoléhá na pomoc křesťanských charitativních 

organizací (Naděje, Armáda Spásy, Sestry matky Terezy atd.). Zde se lze setkat 

s jakýmsi vysoce pragmatickým přístupem k praktikování křesťanské víry. Tito lidé 

samozřejmě pozorují – často možná jen předpokládají – určitý misionářský zápal 

pracovníků těchto organizací. Aby si vylepšili svůj sociální status mezi klienty těchto 

organizací, jsou ochotni účastnit se i běžných náboženských aktivit, jako je třeba 

modlitba před jídlem, účast na hovorech o náboženství a Bohu, dokonce i účast na 

bohoslužbách. Mimo takto daný kontext se však k těmto svým aktivitám stavějí velmi 

skepticky. 

 

Pokud mezi bezdomovci můžeme hovořit o skutečné náboženské víře, její vývoj 

bývá v čase diametrálně odlišný podle toho, z jakého nevědomého obrazu Boha 

vychází. U části bezdomovců, kteří do té doby praktikovali svou náboženskou víru, 

můžeme pozorovat totální zcyničtění, odpad od víry, a až určitou nenávist vůči Bohu, 

náboženství a věřícím lidem. U jiné části naopak setkání s osobním utrpením, neštěstím 

a ostrakizací může vést k velkému prohloubení jejich víry. Paralelu k tomuto 

protikladně podvojnému vývoji můžeme nalézt už v nejstarších textech Bible, konkrétně 

v knize Job: 

Jobovu rodinu postihne velké neštěstí, které má za úkol vyzkoušet, zda bude Job 

bohabojný i v situaci, kdy se mu nebude dařit dobře. Po ztrátě majetku, dětí i zdraví je 

Job stále pokorný. Jeho žena ho nabádá, aby se vzepřel Bohu a zlořečil mu. Avšak Job 

své ženě odpovídá, že bude přijímat z ruky Boží dobré i zlé. (Job 1,1– 2,1) 

Příběh Joba ukazuje na dva typy náboženské víry, které se uplatňují ve vztahu 

k neštěstí. Jobova žena představuje víru v existenci všemocného ochránce. Ta vyrůstá z  
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našich raných zkušeností. Jako děti jsme byli přesvědčeni o tom, že naši rodiče jsou  

všemohoucí, milují nás a touží uspokojit všechny naše potřeby. Tato víra může být 

velmi pevná, ale v nadměrné zátěži se často prolomí, zhroutí a může se proměnit až 

v antiteismus.  

Job představuje typ víry v Boha jako dárce životního smyslu. Job jakoby říkal: 

Věřím, že i mé neštěstí má nějaký smysl. A právě víra v tento smysl pomáhá vydržet 

a žít ve strastiplných životních situacích. Sílu tohoto postoje ukazuje ve svých knihách 

i V. E. Frankl, když vypráví o prožitcích lidí z fašistických koncentračních táborů. 

 

3. 2 Lidská důstojnost a lidská práva 
 

V této kapitole bych ráda popsala co je lidská důstojnost a lidská práva. Poukážu 

na jednotlivé zákony či úmluvy, abych zdůraznila jejich důležitost v lidské společnosti. 

Stěžejní pro mne bude otázka, komu tato práva náleží a co z nich vyplývá. 

  

3. 2. 1 Lidská důstojnost jako lidskoprávní princip 
 

Pokud hovoříme o lidské důstojnosti, je třeba si vzpomenout na Kantovo 

vyjádření lidské důstojnosti. Kant odmítá hodnotit člověka podle jeho ceny pro 

společnost, podle jeho užitečnosti a vážnosti mezi lidmi, ale říká, že člověk je hodnotou 

sám od sebe. Zdůvodňuje to tím, že člověk je mravním subjektem, se schopností 

rozlišovat dobro a zlo a se schopností si utvářet svůj vlastní závazný mravní žebříček 

hodnot, podle kterých se svobodně rozhoduje, jak jednat. Je také schopen na základě 

těchto hodnot reflexe svého chování. Tyto schopnosti jsou ryze lidské a odlišují člověka 

od zvířete. 

 Kantův kategorický imperativ nám říká: „Jednej tak, abys používal lidství jak 

ve své osobě, tak i osobě každého druhého vždy jako účel a nikdy pouze jako 

prostředek.“72 S člověkem tedy nemá být nakládáno jako s věcí, ale jako s účelem, tedy 

                                                 
 
72 Milfait René, Název. Studijní materiály předmětu Teologická etika, ISJabok. In: 
https://is.jabok.cz/auth/el/JA10/zima2011/T322/um/893923/Lidska_dustojnost_2011.pdf?fakulta=JA10;obdobi=
44;studium=562;kod=RJ3372 
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tak, aby mu takové jednání bylo ku prospěchu. Hovoří o svobodě, ale také 

o odpovědnosti vůči druhým. 

Pokud shrnu Kantovo pojetí člověka, tak člověk není věc a není možné ho – 

pokud jde o jeho hodnotu – nijak posuzovat, jeho důstojnost je a priori daná a neměnná.  

Bezpodmínečná důstojnost je nejvyšším morálním principem, který tvoří obraz 

člověka a zároveň cílem, jenž vyplývá ze svobody člověka. 

Proto i žena a muž bez přístřeší jsou nositeli této rovné důstojnosti a z ní 

vyplývajících základních práv.  

 

3. 2. 2 Lidská práva 

 

Jak nám již název napovídá, lidská práva jsou spojena s lidstvím jako takovým. 

To znamená, že náleží každému člověku jen díky tomu, že je člověkem. Lidská práva 

zahrnují všechny lidi, a to bez výjimky. Nejsou vázaná na žádná kritéria, která jsou 

potřeba splnit, aby si je mohl člověk nárokovat. Tím se vylučuje možnost diskriminace 

z jakéhokoliv důvodu. Předchází se tím vyloučení osob z působnosti lidských práv, 

rozlišování lidí a vzniku nerovností mezi nimi. Lidská práva zdůrazňují rovnost všech 

osob bez výjimky. Tato práva jsou nezadatelná, nezrušitelná a nezcizitelná. Tato práva 

vycházejí z lidské důstojnosti a mají zásadní svrchované postavení před ostatními 

zákony, aby se předešlo jejich potlačování. 

Zajišťují respekt k lidské důstojnosti tím, že člověk v nich je popsán jako subjekt 

svobodného sebeurčení a spolurozhodování. Tím se automaticky u člověka nárokuje 

právo na svobodu a právo na rovnoprávnost.  

 O lidské důstojnosti, svobodě, rovnoprávnosti, úctě k lidským právům 

a povinnosti solidarity se hovoří již preambuli Ústavy České republiky jako 

o nedotknutelných hodnotách, podle kterých se má chránit a rozvíjet náš stát. V článku 

tři hlavy první se říká, že součástí ústavního pořádku České republiky je Listina 

základních práv a svobod.  

O lidských právech se také hovoří na mezinárodní úrovni, příkladem může být 

Evropská konvence lidských práv na úrovni rady Evropy, Charta základních lidských 

práv na úrovni Evropské unie či Mezinárodní listina lidských práv, Charta spojených 

národů či Všeobecné prohlášení lidských práv na globální úrovni. 

 Pro spojení s právy žen bez domova zde uvádím ukázku z této listiny z článku 3:  
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„(1) Základní práva a svobody se zaručují všem bez rozdílu pohlaví, rasy, barvy 

pleti, jazyka, víry a náboženství, politického či jiného smýšlení, národního nebo 

sociálního původu, příslušnosti k národnostní nebo etnické menšině, majetku, rodu nebo 

jiného postavení.“73 

 

Zde je vysloveně řečeno, že lidská a základní práva nesmějí být odepřena nikomu. 

Vztáhneme-li tuto ukázku na problematiku žen bez domova, je zřejmé, že jim náleží 

práva jako kterémukoliv jinému občanu ČR. 

„Podle jiného dělení se systém základních práv člení na tzv. lidská práva, která 

svědčí každému bez rozdílu státní příslušnosti (např. zákaz trestu smrti), a práva 

politická, která mohou v plné míře využívat pouze čeští občané – čeští státní příslušníci 

(např. právo sdružovat se v politických stranách).“74 

Základním lidským právem je právo na život. Dále existují lidská práva, jež nám 

zaručují určité svobody. Vyjmenuji zde pro ukázku jen jednotlivé okruhy svobod, které 

musí být zaručeny všem, tedy i lidem bez domova: Jedná se o osobní svobodu, svobodu 

pohybu, pobytu, myšlení, svědomí, náboženského vyznání, vědeckého bádání, 

umělecké tvorby, projevu, svobodu shromažďovací, spolčovací i koaliční. Vedle těchto 

občanských a politických práv máme ještě práva sociální a ekologická.75 Jednotlivá 

práva se ze sebe vyvozují a jsou v logické konzistenci. Nelze je oddělovat, nelze je 

z nich vybírat jen některá. Nelze je na druhou stranu přiznávat pouze některým členům 

společnosti a jiným j upírat. Tedy náležejí mužům i ženám, bohatým, chudým i lidem 

bez domova. 

 
3. 3 Teologicko-etická reflexe příběhů žen bez domova 

 

Otázkami vzniku bezdomovectví či otázkami fungování současné společnosti 

západního typu se zabývá mnoho věd, zejména sociologie, která dokáže analyzovat 

tento stav a uvádět velké množství proměnných, které se na vzniku bezdomovectví 

podílejí. Empirická věda však popisuje pouhý stav, který je, případně který může být. 
                                                 
 
73Viz. http://www.psp.cz/docs/laws/listina.html 
74 Viz. http://iuridictum.pecina.cz/w/Lidsk%C3%A9_pr%C3%A1vo 
75 Viz. http://iuridictum.pecina.cz/w/Lidsk%C3%A9_pr%C3%A1vo 
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Neříká však, co by „mělo být“. Na otázky tohoto typu odpovídá etika. Dává odpovědi 

na otázky, proč něco dělat, proč se angažovat, proč pomáhat trpícím a ostrakizovaným.  

V tomto smyslu hraje etika obecně a křesťanská etika speciálně nezastupitelnou úlohu. 

Teologická etika často používá k etické reflexi paralelu s biblickými příběhy. 

Bible je nadčasová kniha, a může být pro nás zrcadlem, ve kterém zahlédneme sebe 

sama. Prostřednictvím většího porozumění sobě i situaci, ve které se nacházíme, 

můžeme dojít k vědomějšímu a správnému rozhodování či zhodnocení minulých 

zkušeností. Této schopnosti se využívá i v psychoterapeutické práci např. 

v hagioterapeutických skupinách76, které jsou popisovány v knize Nahá žena na střeše. 

Uvedu zde některé ukázky z rozhovorů s ženami, které mají zkušenost se 

životem na ulici, pokusím se definovat některé uzlové body v jejich rozhodování 

a srovnat je s obdobným dilematem tak, jak je popisuje některý biblický příběh. Tyto 

příběhy mohou vypadat, že s konkrétní situací ženy zdánlivě nijak nesouvisejí, přesto 

však mohou být inspirací pro správné rozhodnutí. 

 

3. 3. 1 Kritéria a motivy ve zvažování priorit 
 

3. 3. 1. 1 Sebenenávist a sebedestrukce 
 

Jana měla fenku, kterou milovala. Vychovávala ji od malička a fenka s ní prošla 

mnohé přechodné domovy, které si po odchodu z původní rodiny našla. Fenka s Janou 

zažila týrání od jednoho partnera, kvůli němuž muže napadala. Jana se dostala do 

situace, kdy se chtěla osamostatnit a najít si práci. Narážela však na to, že s sebou si psa 

do práce vzít nemůže, a proto se rozhodla vydělávat efektivněji a bez nutnosti psa 

opustit. Začala se živit prostitucí. 

Už si zmínila prostituci, jaký jsi na ní měla názor? Byl to jen způsob, jak si vydělat 

na jídlo. Aspoň jsem se nemusela hrabat v popelnici a byla jsem s Majdou.77 

 

Posléze, když otěhotněla, objevil se nový problém. Měla psa natolik ráda, že 

téměř nedokázala posoudit, kdo má větší hodnotu, zda dítě, či pes. To je vidět na části 

rozhovoru, kde hovoří o tom, jak pro ni bylo těžké psa kvůli dítěti opustit. 

                                                 
 
76 Srov. http://www.hagioterapie.cz/ 
77 Rozhovor Jana, s. 8 



67 
 

 

Takže jste se rozhodovala, jestli je důležitější pes nebo dítě? Ze začátku ne, já jsem 

furt chtěla Martínka, ale potom pro mě bylo hrozně těžký opustit Majdu. To bylo 

nemyslitelný. Potom i v tý Armádě spásy, tam mi nabízeli dát jí do útulku, než se potom 

objevila Anička, která mi ji pohlídala.78 

 

I když posléze začala Jana pracovat, bylo pro ni těžké změnit pořadí hodnot a dbát 

více o sebe a dítě než o psa. Zpočátku to byl silný boj citů a vůle. 

 

A změnil se Váš pohled na sebe, když jste začala pracovat? No, kromě toho, že jsem 

dycky trpěla, že mám tu Majdu a že jsem chtěla bejt furt s ní a bála jsem se jí nechávat 

někde samotnou, tak kromě toho, že jsem furt myslela na ní a furt mě to prostě táhlo za 

ní. Já už jsem pak věděla, že prostě musím, že už prostě musím, no. Že jsem se dala 

dobrovolně na tu cestu, že budu abstinovat a že s tím něco udělám, takže už jsem prostě 

musela... A byla jsem těhotná.79 

. 

Tato část životního příběhu ukazuje na celkovou etickou nevyváženost, 

sebedevalvaci a povýšení hodnoty zvířecího života nad lidským. Když jsem byla na 

stáži v Psychiatrické léčebně Bohnice, chodila jsem na hagioterapeutické skupiny, které 

vedl MUDr. Prokop Remeš. Byla jsem svědkem toho, jak se paralela obdobného 

etického dilematu objevila při hagioterapeutickém sezení nad příběhem z Markova 

evangelia o uzdravení posedlého v Gerase (Mk 5,1–20). Ježíš v tomto příběhu vyhání 

z člověka postiženého démonickou posedlostí zlé duchy a ti ho prosí, aby nemuseli 

opouštět danou krajinu a mohli vstoupit do stáda vepřů, které se páslo nedaleko. Ježíš 

jim to dovolí. „Tu nečistí duchové vyšli z posedlého a vešli do vepřů; a stádo se hnalo 

střemhlav po srázu do moře a v moři se utopilo. Bylo jich na dva tisíce“ (Mk 5,13). Ve 

skupinách se objevila a prý často objevuje u klientů zlost na Ježíše a lítost nad 

zahynulými vepři. Uzdravení posedlého není vnímáno jako dostatečný důvod k oběti 

„nevinných“ zvířecích životů. Podle dr. Remeše se ale při hlubším probírání tématu 

často ukáže, že za tímto postojem, který snižuje hodnotu člověka na úroveň hodnoty 

zvířete, nebývá ani tak „láska ke zvířatům“, jak si to klienti sami pro sebe vysvětlují, ale 

                                                 
 
78 Rozhovor Jana, s. 7 
79 Rozhovor Jana, s. 6 
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daleko spíš nedůvěra a nepřátelství vůči lidem. Ta se v příběhu Jany objevila 2x. 

V nedůvěře k tomu, že by mohla najít vstřícné pracovní prostředí a i v postoji k sobě 

v nenávistném a málo ochranitelském zacházení sama se sebou.  

Naštěstí po čtrnácti dnech praktikování domácí prostituce i ona narazila na 

hranici, kterou nebyla ochotná ve vztahu k sobě překročit a s mou pomocí udělala 

změnu. Nastoupila do tréninkového sociálněrehabilitačního programu v Armádě spásy 

na částečný úvazek a psa nechala doma. Ježíš v tomto příběhu jasně ukazuje, že při 

zachování vlastního života je potřeba se vymezit vůči věcem méně důležitým 

a podstatným. Jana potřebovala jen ujištění, že takto je to správné a že si to může 

dovolit. 

 

3. 3. 1. 2 Právo na autonomii vs. práva nenarozeného dítěte 
 

Jana, jak jsem již psala, zatoužila po dítěti, ačkoli byla v nepříznivé životní 

situaci. 

 

Jak k tomu došlo, že jste otěhotněla? Měla jste stálého partnera? No, já jsem si dítě 

hrozně přála, ale neměla jsem žádného partnera. Ale já už jsem si to dítě přála, 

a protože jsem byla z těch drog hrozně zničená a tak nějak jsem prostě vnitřně po něm 

toužila, když se najednou objevil Petr, a ten se vyloženě objevil. Prostě v noci najednou 

zaklepal na dveře a přišel. Neznali jsme se. Dali jsme si teda čáru a vyspali jsme se 

spolu. No, a on ten samej večer mě seznámil s Liborem, s kterým jsem začala hnedka 

spát a začli jsme spolu chodit... Takže já jsem vlastně jednu noc měla dva chlapy – 

a jeden z nich je Martínkův otec.80 

 

 Otěhotněla poměrně rychle a narazila na problém. Byla těhotná a zároveň 

závislá. I když se k těhotenství upínala jako k možné cestě životní změny, vyděsilo jí, že 

by se drog a svobodného života bez pravidel měla opravdu vzdát. Nebyla schopná se 

rozhodnout a dlouho to řešila.  

 

                                                 
 
80 Rozhovor Jana, s. 6 
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Těšila jste se, že se dostanete z ulice? To jsem nevěděla, že se budu muset dostávat 

z ulice. Já jsem se přes Káčko dostala do stacionáře a jediný východisko, který mi 

nabídli, když bych si to dítě chtěla nechat – a to že jsem chtěla – že se musím doléčit. Do 

komunity pro matky s dětma. A já jsem řikala, jé dyť mám Majdu. A tohle.81 

 

Přestože v naší společnosti nejsou nenarozené děti právně chráněny (možnost 

interrupce), cítila Jana konflikt svých zájmů a potřeb nenarozeného dítěte. Tato situace 

ji přivedla ke krizi, ve které se jí objevily halucinace s náboženskou tématikou. Měla za 

to, že její dítě je mesiáš, který může zachránit i jí a svět. Psychiatři uvádějí, že obsahy 

halucinací mohou někdy symbolicky znázorňovat jádro vnitřního konfliktu. Janě se 

v nich zvýraznila hodnota dítěte a zvolila řešení jednou a dost. Symbolickou dávkou se 

rozloučila s nevázaným životem a rozhodla se vstoupit do komunity matek s dětmi. 

Inspiraci nám v této situaci může být příběh z deuterokanonické knihy Júdit, který 

popisuje obléhání města Betulie asyrským vojskem. Obklíčené město je bez vody, děti 

a slabší hynou. Král města vyčkává a doufá v nadpřirozenou Boží pomoc. Mladá vdova 

Júdit jde a lstí zabije asyrského vojevůdce Holoferna. Postavy tohoto příběhu mohou 

reprezentovat vnitřní síly lidské duše: izraelské město Betulie, jeho obyvatelé, děti 

a nemluvňátka, umírající žízní mohou být vnímány jako obrazy křehkých na život 

orientovaných sil člověka, asyrské vojsko s generálem Holofernem obléhající Betúlii 

může pak zobrazovat útočící síly destruktivity a smrti. V krizové situaci jsou možná dvě 

řešení – vyčkávání a aktivní boj proti zlu. Júdit, zobrazující jáství člověka (self), se 

rozhodne vzít situaci aktivně do svých rukou. Postaví se na stranu života a Holofernovi, 

coby obrazu sil smrti a destruktivity, utne hlavu. Tím je zachráněna nejen ona osobně, 

ale i celé město Betúlie s ženami, starci i nemluvňátky. 

Pro Janu může být postava Júdit podporou v aktivizaci sebezáchovných a na život 

zaměřených sil, jejichž pomocí se musí vůči celému drogovému světu, světu smrti 

a destrukce, rázně vymezit a odříznout se od něho. 

 

3. 3. 1. 3 Pocity viny vs. sebeúcta 

 
Jednou jsem při své práci potkala na ulici zbitou ženu pocházející ze Slovenska. 

Z vyprávění jsem se dozvěděla, že do Čech přicestovala, aby si vydělala a zlepšila 

                                                 
 
81 Rozhovor Jana, s. 7 
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sociální situaci svých dětí. Na nádraží ji po příjezdu okradli o peníze i o doklady, které 

jí údajně na velvyslanectví odmítli vydat. Kvůli ztrátě dokladů přišla o práci. Seznámila 

se s bezdomovci a zůstala s nimi. Sblížila se s jedním mužem, který ji ale začal brzy bít 

a ubližovat jí. Když jsem se dozvěděla, že má na Slovensku rodinu, nabídla jsem jí, aby 

jim zavolala. Půjčila jsem jí služební mobil a ona zkusila zavolat synovi. Slyšela jsem, 

že se jí ptá, jak se má. Žena svému synovi ale lhala a sdělila mu, že se má dobře. Když 

zavěsila, ptala jsem se jí, proč neřekla pravdu. Odpověděla, že se stydí za to, jak 

skončila. Řekla jsem jí: „Zdálo se mi, že Vás má syn rád a že se o Vás opravdu bojí.“ 

Viděla jsem, že ji to emočně zasáhlo. Nabídla jsem jí, aby mu zavolala ještě jednou, aby 

mu sdělila pravdu a požádala ho, zda by jí mohl poslat do Western union peníze na 

autobus na Slovensko. Váhala, ale stále se držela falešné naděje, že najde práci 

a přiveze domů nějaké peníze. Řekla jsem jí: „Ale víte přece, že se to bez dokladů 

nejspíše nestane.“ Sbírala odvahu a pak mě požádala, abych mu zavolala sama. Udělala 

jsem to, představila jsem se jako terénní pracovnice a vysvětlila mu, že se jeho matka 

při snaze vydělat peníze dostala do obtížné situace a potřebovala by jeho pomoc. Syn 

odpověděl, že na penězích mu nezáleží, hlavně aby byla v pořádku doma u rodiny. 

Upozornila jsem ho, že potřebuje lékařské ošetření. Syn do hodiny poslal peníze a paní 

s lístkem nastoupila do autobusu a vrátila se domů.  

 

Paralelu k tomuto příběhu nemusíme složitě hledat. V Lukášově evangeliu (Lk 

15,11–24) je popsáno Ježíšovo podobenství o návratu ztraceného syna, který po 

opuštění otcovského domu odejde do ciziny. Tam zchudne a propadne se až na naprosté 

dno. Po nějaké době strádání překoná stud a najde v sobě sílu k návratu domů. 

V podobenství je zajímavá pasáž, v níž ztracený syn sám sebe hanobí a domnívá 

se, že už si nezaslouží být člen rodiny. V kontaktu se svým otcem však zažívá 

překvapivou zkušenost: je s velkou láskou bezpodmínečně přijat, jeho otec znovu 

pozvedá jeho důstojnost a hodnotu. Nařizuje, aby ho dobře oblékli a nechá zabít 

vykrmené tele k slavnostní hostině. Radost ze shledání mu ukáže sílu vztahu, kterému 

nevěřil. Podobně se i tato paní přesvědčila, že nemusí být úspěšná, aby pro syna měla 

hodnotu. 

Pro zmiňovanou paní je postava ztraceného syna inspirujícím příkladem 

v momentu, kdy zažívá vinu a stud. Radostné přijetí, které se synu dostává od otce jí 

může pomoci dodat naději, že i ona bude svými blízkými přijata. 
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Části příběhů, které jsem popsala, ukazují momenty, kdy správná odpověď na 

otázku, jak by to mělo být, pomáhá ženám na ulici udělat změnu a ukončit „kariéru“ 

bezdomovectví. Rozhovor se sociálním pracovníkem či s někým, komu na nich záleží, 

může napomoci k upevnění sebedůvěry a hodnot, které vedou k vyřešení situace. 

 

3. 3. 2 Duchovní smysl bezdomovectví 
 

Dominantním příběhem Starého zákona je příběh, který pojednává o vyvedení 

židů z Egypta, o jejich cestě z otroctví, čtyřicetiletém bloudění a putování a o nalezení 

země zaslíbené. I oni byli po čtyřicet let poutníky bez domova, kteří se drželi naděje na 

nový domov. Stejně jako oni, i nynější bezdomovci mají právo dostat šanci, která může 

vést k jejich záchraně. 

 

Když přišli za Ježíšem učedníci a ptali se ho, proč slepý člověk u jejich nohou 

trpí slepotou od svého narození (Jan 9,1–7), očekávali informační dopověď typu: „Nu, 

protože ...“ Ježíš ale odpovídá v jiném smyslu, nikoliv informačně, ale performačně, 

nikoliv vysvětlováním, ale výzvou: „On trpí, abyste […] něco s tím začali dělat.“ 
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ZÁVĚR 
 

Při zpracovávání tématu své práce jsem vycházela ze studia odborné literatury 

a z kvalitativní analýzy rozhovorů s ženami bez domova.  Nejprve jsem analyzovala 

bezdomovectví jako sociální fenomén se zaměřením na specifika bezdomovectví žen. 

Následně jsem se zaměřila na teologicko-etické aspekty tohoto fenoménu, použila jsem 

konceptu člověka jako Imago Dei/Imago Christi, tak jak je zobrazován ve Starém 

i Novém Zákoně a analyzovala jsem ho ve vztahu ke konkrétním životním příběhům 

žen bez domova. V práci se podařilo naplnit stanovené cíle a potvrdit původní 

předpoklad, že život žen na ulici má své specifické projevy oproti životu mužům bez 

přístřeší. Početní zastoupení žen na ulici je výrazně nižší než početní zastoupení mužů. 

Obvyklejší formou je latentní bezdomovectví, které má mimo jiné ochranou funkci před 

útoky majoritní společnosti, jež posuzuje ženu bez domova kritičtěji. Tato ochrana 

slouží v případě rodičovství i jako ochrana proti odebrání dětí z péče. 

Životní dráha žen bez domova je odlišná od obvyklé ženské životní cesty s mírně 

vzestupnou tendencí bez větších dramatických situací. Na rozdíl od mužů bývají 

příčinnou bezdomovectví u žen nejčastěji faktory vztahové. Výrazně často jsou to 

problémy v partnerských vztazích doprovázené násilím.  

Ženy na ulici mají tendenci vyhledávat blízké partnerské vztahy, které jim přináší 

bezpečí a ochranu. I v životě na ulici se projevují typicky genderové role v dělbě práce 

a získávání prostředků na obživu. 

 Ženy na ulici řeší typická ženská dilemata, tato však jsou zabarvena extrémními 

životními podmínkami. Zažívají touhu po dítěti a řeší, zda dítě přivést na svět i za 

nepříznivých existenčních podmínek, či podstoupit přerušení těhotenství. V případě 

donošení dítěte volí, zda je lepší se dítěte vzdát, nebo zda svoje podmínky změnit. 

Pokud je dítě v náhradní péči řeší otázku, zda se s ním stýkat, či ne – zda s ním udržovat 

vztah. Při získávání prostředků na obživu mnohdy zvažují nabídku sexuálního styku za 

úplatu či protislužbu.  

Na rozdíl od mužů jsou ženy na ulici vstřícnější nabídce sociální pomoci 

a v rozhovorech jsou sdílnější, více projevují své emoce a rychleji jsou schopny 

hlubšího náhledu na svou životní situaci. Rozhovor se sociálním pracovníkem jim tak 

může dopomoci v problematických situacích k uspořádání hodnot a k autentičtějšímu 

rozhodování. 
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Dále se v mé práci potvrdil předpoklad, že teologická etika představuje přínosný 

pohled na problematiku bezdomovectví. Na rozdíl od běžné etiky, která vychází 

z filozofických premis vyplývajících z rozličných myšlenkových systémů, teologická 

etika vychází jako ze svého základního zdroje z Bible. Bibli považuje nejen za pramen 

bohaté lidské zkušenosti procházející dějinami, ale i za samotné Boží slovo. V rámci 

své práce jsem ukázala, že nejen texty Starého zákona, ale zejména texty Nového 

Zákona a v jejich rámci Ježíšova podobenství, rozpracovávají věčnou a všelidskou 

problematiku dobra a zla způsobem, který může být inspirativní i pro nové etické 

pohledy na bezdomovectví žen a na otázky, které ženy takto žijící musejí řešit. Přes 

reflexi Bible, jejích příběhů a do nich zakomponovaných zkušeností, se tak teologická 

etika může stát jedním z rovnocených zdrojů, o které se může opírat i moderní 

legislativa.  
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Přílohy 

FARNÍ CHARITA PRAHA 1 – NOVÉ MĚSTO 
 

Pro představu fungování dobré praxe bych chtěla popsat terénní program Máří a s ním 

související služby Farní Charity Praha 1, v nichž jsem rok a půl aktivně působila a měla 

je možnost spoluvytvářet do nynější podoby.  

Terénní Program Máří zajišťuje několik na sebe navazujících služeb, které jsou všechny 

určeny pro ženy bez domova. Vychází z předpokladu, že žen na ulici je daleko méně 

(kolem deseti procent), proto se většina organizací zaměřuje spíše na muže. Posláním 

této organizace je pomáhat lidem na principech křesťanské lásky. 

„Cílem našich aktivit je být záchrannou sociální sítí a napomáhat, prostřednictvím 

poskytovaných sociálních služeb, ke zlepšení životní situace žen v sociální nouzi. 

Intenzivní individuální prací se snažíme zmírnit dopady sociálního vyloučení, kterým 

jsou naše klientky vystaveny. Výsledkem sociálního vyloučení je často změna 

hodnocení své osoby (ztráta sebedůvěry, negativní hodnocení), svých kvalit, schopností 

(k ničemu nejsem, nic neumím) a možností (nic mě nečeká a ani já nic radši nečekám). 

Člověk v této situaci a duševním rozpoložení není ochoten a často ani schopen svou 

situaci měnit. Proto je potřeba postupovat s uživatelkami pomalu a velmi citlivě. Pouze 

tento postup je efektivní, protože se řeší samotná příčina, a ne pouze symptom.“82 

 

Terénní služba 
 

 
První službou je terénní práce. Jejím hlavním úkolem je vyhledávat klientky na 

území hlavního města Prahy, aktivně je oslovovat a nabízet jim služby poradny pro 

ženy. Při vyhledávání klientek se osvědčuje spolupráce s Policií ČR, která má díky 

velkému počtu strážníků přehled o místech, kde se lidé bez domova zdržují. Dalším 

zdrojem informací mohou být klienti samotní či jiné cílové skupiny, jako např. uživatelé 

drog. Ve sdělování informací bývají ochotní, což by mohlo vypovídat o důvěře 

v nabízené služby. „Pomoc terénního sociálního pracovníka musí být spojena s citlivým 
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získáváním důvěry uživatele a navázání pokud možno přátelských vztahů. Pouze 

v ovzduší vzájemné důvěry má snaha motivovat klienta k aktivnímu řešení jeho situace 

naději na úspěch. Je-li řeč o přátelském vztahu, je tím myšlena především úcta 

k člověku a respektování jeho osobnosti a soukromí.83 Po oslovení klienta společně 

hledáme zakázku, tedy to, co by klient potřeboval řešit. Terénní pracovník zejména 

nabízí služby, které zabezpečují základní lidské potřeby jako je např. v zimě teplý čaj, 

a dle možností nabízí potravinovou pomoc, ošacení a přikrývky, lékařské ošetření. Další 

služby se týkají poradenství ohledně hmotného zabezpečení, možností ubytování apod. 

V případě potřeby odkazuje pracovník na jiné organizace. Jeho prací je také doprovod 

klienta a asistence – např. při vyřízení občanského průkazu. Dále služba nabízí základní 

poradenství i pro muže. 

 
Poradna pro ženy 

 
 

Do poradny pro ženy přicházejí jednak klientky oslovené terénním sociálním 

pracovníkem, dále ženy, které na tuto službu někdo upozornil nebo ženy, které si tuto 

službu vyhledaly samy.  

V poradně se nabízejí služby, jako je výdej šatstva, bot, přikrývek, hygieny, 

jídla. Dále je možno objednat se na hodinu poradenství. Klientky při ní mají možnost 

hledat si práci v novinách či na internetu, který je k tomuto účelu k dispozici. Pokud 

klientka s počítačem neumí, asistuje jí sociální pracovnice, která jí vše vysvětlí a naučí 

ji vše potřebné.  

Klientky si mohou zdarma zavolat na úřady, ubytovny a jiné organizace, které 

by mohly zlepšit jejich stávající situaci. Klientce je nabídnuto poradenství ohledně 

dávek, důchodů a úlev, jež člověk v hmotné nouzi může čerpat. Poradna pro ženy 

odkazuje na jiné bezplatné služby, zejména právní, medicínské, psychologické 

a duchovní .  

Cílem tohoto centra je pomoci klientce překonat těžké životní období pomocí 

zvyšování motivace ke změně, jež má za následek osobní růst. Důležité je zvyšování 

schopností klientky postarat se o sebe. Klientka je neustále podporována ke změně, 
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zdůrazňují se úspěchy, kterých dosáhla. Podporuje se zde její sebeúcta a sebedůvěra. 

Klientka má možnost nacvičit si zde pracovní dovednosti prodejem pohledů na ulici. 

K prodeji je zaučována jednodenním až dvoudenním prodejem s terénními sociálními 

pracovníky. 

 
Výtvarný ateliér Plamen poznání 

 
 

 O svém projektu Dana Mikešová, výtvarná pracovnice v sociálních službách, 

píše: „Hlavní důvod, proč vznikl motivační výtvarný ateliér, je, že lze uměleckým dílem 

vyjádřit nejniternější pohnutky lidského ducha. Mezitím se odehrává celá řada 

momentů, kdy máme příležitost zahlédnout sami sebe, oslovit druhé, sdělit jim své 

pocity a obdarovat sebe i je radostí z vytvořeného díla.“84 

Výtvarný ateliér Plamen poznání je místem, kde se setkávají lidé se stejnými 

problémy. Mohou se navzájem podporovat a předávat si své zkušenosti. Na místě se 

socializují a zlepšují své umělecké dovednosti. Cílem projektu je zapojit klienty do 

aktivizačního programu, dopomoci jim k drobnému výdělku. Společná tvorba na klienty 

působí arteterapeuticky. Rozvíjejí se, získávají uznání od ostatních, a tím se zvyšuje 

jejich sebehodnocení a sebeúcta, neboť ve výtvarném ateliéru lidé mohou objevit 

dovednosti, o kterých nevěděli, že je mají. 

 

Kazuistika 
 

 
Písemné podklady pro kazuistiku jsem zpracovala na měsíční praxi ve Farní charitě 

Praha 1 – Nové město v Terénním programu Máří. Čerpala jsem z osobního kontaktu 

a informací, které se pro potřeby terénní práce zapisují do obecné dokumentace. 

Seznámení s klientkou proběhlo při terénní práci v Praze. Klientka pochází ze 

Slovenska, byla oslovena po roce, co se přestěhovala do Prahy. Paní M. je vdaná, 

s manželem však nežije. Mají spolu jedno dítě, o které se ovšem stará její matka na 

Slovensku. Klientka ho navštěvuje přibližně jednou za rok. Prý jí stačí vědět, že je 

v pořádku. Vztahy s matkou jsou napjaté, matka ji odsuzuje za způsob života, který 
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vede. Proto ji také paní M. nenavštěvuje častěji. Vztahy s matkou klientka řešit nechce 

a ani neuvažuje nad tím, že by se přestěhovala zpět na Slovensko, kde by se ujala péče 

o své dítě. Pohlaví ani věk tohoto dítěte neznám. 

Klientka má další dítě s bývalým přítelem. Dceři je přibližně rok a půl. Je již tři 

čtvrtě roku umístěna ve FOD Klokánek. V prvním měsíci umístění ji klientka 

navštěvovala, ale poté se začala stydět za to, že žije stále na ulici, a že se sebou 

nedokáže nic dělat. Dítě přestala navštěvovat. 

 Paní M. se na ulici dostala tak, že se přestěhovala do České republiky, kde 

chtěla pokračovat ve své kariéře zdravotní sestry. Úřady v ČR jí neuznaly její vzdělání 

ze Slovenska a výkon zdravotní sestry jí byl tudíž znemožněn. Přesný popis jsem 

nedostala, klientka mluvila chaoticky a mlžila. Nyní žije s novým přítelem 

v neúnosných podmínkách pod mostem. 

 Po navázání vztahu a povídání si o dceři rozkryla zakázku, že by chtěla mít 

dceru opět ve své péči. Díky tomu, že žije na ulici a nemůže se starat o svou dceru, trpí 

depresemi. Na psychologická sezení nechodí. 

  Spolupráce s terénními sociálními pracovníky jí vlila novou energii, díky níž po déle 

než půl roce za doprovodu terénní sociální pracovnice a dalších přátel navštívila svou 

dceru. Obávala se výtek tet, které se o její dceru starají. Doprovod jí dodával pocit 

jistoty, který jí pomohl překonat strach a vinu. Bohužel o pár týdnů překročila limit 

nezájmu a FOD Klokánek podal žádost k soudu, aby její dcera mohla být svěřena do 

opatrovnictví. Klientka i nadále chce usilovat o získání dcery do své péče, což je ovšem 

podmíněno změnou její situace, a to zejména získáním bytu a práce. Bylo jí navrženo, 

aby spolupracovala s poradnou pro ženy, nicméně klientka nyní využívá jen 

nízkoprahových služeb. 

 Po prvním setkání šla dceru navštívit ještě dvakrát. Jednou přišla pozdě a dcera 

již byla na výletě, podruhé měla polité šatstvo alkoholem a byla podnapilá, a proto jí 

návštěva byla odepřena. 

Při dalším setkání s terénními pracovníky rozkryla další zakázku. Chtěla se jít 

léčit se závislostí na alkoholu do komunity pro matky s dětmi. Bohužel žádná taková 

komunita neexistuje, v ČR existuje jen pro matky závislé na nealkoholových drogách. 

Byly jí navrženy AT poradny a také krátkodobá ústavní péče. Bez dcery tam ovšem 

nechce jít. Dostala úkol napsat pro a proti, ten však nesplnila. 

Nyní je klientka ve stavu neaktivity, ovšem říká: „Potřebuji někoho, kdo by mě 

nakopal do zadku.“ 
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Nyní je třeba klientku motivovat k nastoupení do jakékoliv léčby proto, aby se 

dokázala uchytit v zaměstnání a mohla jít bydlet do azylového domu buď s dcerou, 

nebo bez ní. V azylových domech je totiž podmínka, že klientka nesmí být pod vlivem 

alkoholu. 

 

 

 

Příklad získávání prostředků pro provoz Farní Charity: 

 

 

 


