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Abstrakt 

Práce uchopuje problematiku bezdomovectví z emické perspektivy samotných lidí na 

ulici. Důležitost jednotlivých kategorií je zde řazena kontextem ulice. Vedle odkazu na 

význam typologie bezdomovectví, nebo jeho osobní - individuální  rovinu, jsou zde zmíněny 

především strategie přežití, potřeby lidí na ulici, druhy činností, kterými se zabývají, či jejich 

ekonomické chování. Kromě samotných bezdomovců je zde dán prostor i těm, kteří jsou 

lidem na ulici nejblíže - charitativním pracovníkům. Práce se věnuje i problematice exkluze 

bezdomovců a nastiňuje některé možné návrhy řešení této problematiky. Z výzkumných 

technik jsou použity především polostrukturované narativní rozhovory, zúčastněné a 

nezúčastněné pozorování. 

Abstract

  This paper looks at the issue of homelessness from an emic perspective of a homeless 

people themselves. The categories under discussion here, and the order of importance in 

which they are presented arises from the context of the street and has been determined by the 

research itself. Besides a reference to a typology of homelessness it focuses primarily on the 

personal – individual strategies of survival, the needs of people on the street, their activities 

and economic behavior. In addition there is a space for the voice of homeless people’s closest 

associates, charity workers. The paper also applies topics such as exclusion homeless people 

and outlines some possible solutions. The research methods employed are, semi- structured 

narrative interviews, participate and non-participate observation. 
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1. Úvod  

Lidé na ulici, lidé bez domova, „bezdomovci“. Fenomén se kterým se v běžném životě  

osobně jistě setkal téměř každý. V České republice (částečně ještě v tehdejším 

Československu) se lidé, kteří žijí a přespávají venku na ulici, začali objevovat ve větších 

městech po roce 1989, kdy přestala platit povinnost pracovat a bezprizornost pozbyla 

kriminalizující charakter. Lidé bez domova bezesporu tvoří pomyslné dno společenského 

žebříčku, jsou viditelnou materializací chudoby a často také terčem pohoršení a opovržení. 

Přestože podobné sociální kategorie nejsou v evropské historii výjimkou a v dějinách lze 

doložit existenci různých tuláků, žebráků či vagantů, tito lidé určitým způsobem narušují 

celkově sdílenou představu o vymoženostech moderní společnosti, obecném pokroku a 

trvalém růstu životní úrovně. Problematikou bezdomovectví se v současnosti zabývá celá řada 

charitativních a neziskových organizací, které se snaží pomoci, byly napsány mnohé studie 

mapující počet lidí žijících na ulici, zkoumající jejich věkovou a genderovou skladbu a 

hledající důvody, jak a proč se tito lidé k podobnému způsobu života dostali. Na 

internetových stránkách některých z těchto organizací lze vystopovat snahu o určitou 

typologizaci a rozlišování mezi lidmi bez domova. Termínem „bezdomovec“ však lze, jak se 

zdá, označit člověka, který dlouhodobě nemá možnost využívat nějaké přístřeší. Zákon O 

hmotné nouzi (111/2006, §2) definuje osoby nacházející se „v hmotné nouzi" vzhledem k 

nedostatku finančních prostředků a neuspokojivého sociálního zázemí, jejímž důsledkem by 

mohlo být sociální vyloučení, může jí být i „osoba bez přístřeší". 

Předkládaná práce je v první řadě pokusem o nahlédnutí života na ulici, z emické 

perspektivy pohledu samotných bezdomovců. První tematická redukce výzkumného problému 

zde probíhá prostřednictvím odhlédnutí od individuálních osudů jednotlivých aktérů, 

zaměřením na prožívanou realitu existence na dně pomyslné společenské hierarchie a snahou 

o postihnutí okruhů a témat, které se v setkání s touto realitou jeví jako klíčové a určující. Z 

těchto témat se pak jedná především o ekonomiku bezdomovectví spojenou se strategiemi 

přežití na ulici, o popis exkluze a marginalizace, která se k bezdomovectví váže, a o snahu 

nalézt vymezující pojmy, tedy určitou typologii bezdomovectví pohledem z ulice, přes 

skutečnost, že právě typologizace je v dané problematice subjektivní kategorií. Probíhá totiž v 

závislosti na úhlu pohledu a z hlediska záměrů, ke kterým je vytvářena. Z pohledu veřejnosti, 

či většinové společnosti může být založena na vnějších, viditelných znacích. Z pohledu 

samotných bezdomovců může mít podobu určité vnitřní hierarchizace, může souviset s 

chápáním vlastní identity odlišením od ostatních lidí na ulici. Pro potřeby různých 
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charitativních organizací pak třeba může mít podobu určující míru bezprizornosti, kategorie 

podle stupně potřebnosti pro zajišťování pomoci v nízkoprahových centrech. 

Výše uvedené okruhy jsou v práci uchopeny metodami zúčastněného pozorování a 

polostrukturovaných rozhovorů přímo mezi bezdomovci a později také mezi pracovníky 

institucí, které bezdomovcům pomáhají. Zohlednění institucionální roviny je vedeno snahou o 

komparaci kategorií a dat získaných od lidí na ulici, ve smyslu jejich relevance a pravdivosti, 

a také potřebou pohledu z odlišné perspektivy. Participace, či pozorování na aktivitách, kde se 

tyto dvě skupiny setkávají, je pro daný terén důležité jednak z důvodu odlišného přístupu 

k bezdomovectví, pomáhající versus samotní aktéři - bezdomovci. Pomáhající instituce mají 

dále pro lidi na ulici velký význam po stránce materiální, či psychologické (duchovní). 

Zmíněné instituce jsou v neposlední řadě také jistou spojnicí mezi bezdomovci a majoritní 

společností. Jsou obhájci marginální skupiny v očích majority a zároveň jakýmisi strážci 

čistého svědomí majority v konfrontaci s menšinou. Majorita se skrze finanční příspěvek 

charitativní organizaci, nebo pouze tím, že ví o existenci těchto organizací, může zbavit 

výčitek svědomí při setkání s touto formou extrémní chudoby.  

V úvodu práce bych ještě rád zmínil už výše naznačenou otázku terminologie, 

konkrétně pak pojmů „bezdomovec“ a „bezdomovectví“. Hradečtí (1996:8,21) ve své práci 

uvádějí, že slovo bezdomovec dosud není obsaženo ve slovnících spisovné češtiny a 

v některých slovnících překladových pak může být významově překládáno spíše jako osoba 

bez státní příslušnosti, nebo domovského práva. Nicméně zdůrazňují, že „v českém prostředí, 

v našem významu již zdomácnělo“, a proto ho používají. Podle pravidel českého pravopisu 

označuje status bezdomovce, tak jak ho používají i Hradečtí (1996), slovo „bezdomovství“. 

V hovorové češtině je však pro status bezdomovce více používáno „bezdomovectví“. Pojem 

„bezdomovectví“ se později objevuje i v literatuře odborné (Štěchová, Luptáková, Kopoldová 

2008:4,31). Alternativou ke slovu bezdomovec může být i pojem „člověk na ulici“, nebo 

„člověk bez přístřeší“. Tyto pojmy však mohou mít odlišný význam třeba v odkazu na 

typologii (označení situace člověka – kde přespává), nebo v přístupu k problematice, podobně 

jako „klient“, či „uživatel služeb“ (v odkazu na vztah z hlediska pomáhající instituce). Další 

rovinou označování mohou být i některé slangové formy obsahující hodnotící, pejorativní, 

nebo i eufemizující konotace jako „bezďáci“ nebo „bezdomáči“, „bezdéčka“, používané často 

přímo lidmi na ulici. V souvislosti s pro někoho možná hanlivě znějícím „bezďáci“ a 

„bezdomáči“, jsem se přímo na ulici setkal s označováním majoritní populace jako „domáči“, 

nebo „domováci“ (ti, co mají kde bydlet). 
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Pro potřeby této práce budu nejčastěji používat obecně rozšířené pojmy 

„bezdomovectví“ a „bezdomovec“. Řidčeji také „člověk (lidé) na ulici“, tak jak jsem tyto 

kategorie používal při setkáních s účastníky výzkumu. Kontaktní otázka „jste na ulici?“, nebo 

„oni jsou také na ulici?“ zní v některých situacích přeci jenom lépe než ono mnohdy hanlivě 

chápané slovo „bezdomovec“.  

2. Formulace výzkumné otázky 

2.1 Interpretační rámce 

Bezdomovec a bezdomovectví, jako český ekvivalent k anglickému homeless a 

homelessness jsou pojmy, které se v obecném povědomí začínají ve větší míře objevovat 

zhruba ve druhé polovině 20. století (Glasser, Bridgman 1999). Po staletí existující koncept 

tuláctví (vaganti, poutníci, vandráci, pobudové, hoboes, skid rowers, tramps, bums), se v 

urbánním prostředí západních společností 20. století přetváří v obecně používaný termín 

homelessness. Tento pojem začíná nabývat důležitosti v 60. a 70. letech 20. století v 

souvislosti s tzv. „revolucí lidských práv" (Levinson, Ross 2007), kdy o něj zejména ve 

Spojených státech amerických vzrůstá zájem ze strany politických a sociálních institucí. Širší 

povědomí o bezdomovectví je podporováno mediální pozorností a má zčásti za následek 

dekriminalizaci některých aktivit, které jsou s životem na ulici spojené (zastavení stíhání za 

spaní venku, vykazování bezdomovců za hranice měst a okresů atp.) a zintenzivnění 

společenské diskuze o její regulaci. Bezdomovectví se tak v západních společnostech stává 

tématem vzbuzujícím mnohdy rozporuplné reakce. Na jedné straně zde stojí kritika sociálního 

systému, který se přes bohatství a obecně deklarovanou vyspělost západních společností, 

nedokáže vyrovnat s takto otevřeně se presentující chudobou. Na straně druhé se objevují 

názory, které chápou bezdomovce spíše jako deviantní skupinu, která určitým způsobem 

vybočuje z normy a narušuje obecně sdílená společenská pravidla a normy. 

Takto komonsensuálně vnímanou dichotomii je v konceptuální rovině možné popsat 

prostřednictvím některých „velkých" společenskovědních koncepcí, jak to ve své knize 

vysvětluje M. Ravenhill (2008): Z hlediska funkcionalistické teorie, kde je na společnost 

pohlíženo na základě společenských zřízení a sociálních systémů, vysvětlující proč tyto 

systémy přetrvávají ve sdílených hodnotách zúčastněných, tak může být bezdomovec vnímán 

jako deviant vybočující z normy (Rossi 1989). Ravenhill (2008:27) shledává 

funkcionalistický přístup k bezdomovectví jako nedostačující proto, že je bezdomovec 

vnímán už od počátku jako ten, jehož jednání je určitým způsobem poruchové a vybočující z 
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normy (deviantní). Pokud však jedinec opustí rodinu (společenskou strukturu), může to být 

rovněž důkazem nefunkčnosti, selhání, či patologie rodiny samotné. 

Pohled na bezdomovce, který je obětí ekonomického a sociálního systému, rodiny, 

špatné bytové politiky atp., zase podle Ravenhill nabízí strukturalismus, který místo vztahu 

jedince ke společnosti, řeší dopady struktury na individuum. Přílišné zaměření na strukturu 

(makro perspektivu) přehlíží agency jednotlivce. Jeho schopnost být na těchto strukturách do 

jisté míry nezávislý.  

Megan Ravenhill (2008) ve svém přehledu teoretických koncepcí a jejich aplikaci pro 

výzkum bezdomovectví pokračuje symbolickým interakcionismem, kde je kladen důraz na 

sociální proces. Sociální realita je zde chápána skrze individuum, které konstruuje, 

dekonstruuje a rekonstruuje svůj svět, své okolí a samo sebe. Symbolický interakcionismus 

dává vzniknout konceptům jako nálepkování, sociální psychologie, agency. Ravenhill také 

zmiňuje sociální kapitál (Bourdieu 1998) a koncept strukturace (Giddens 1984), aby závěrem 

svého výčtu teoretických přístupů konstatovala, že žádná z teorií nemůže postihnout 

problematiku bezdomovectví celkově sama o sobě. Komplexní pojetí sociálního tématu 

vyžaduje holistický přístup a kombinaci jednotlivých pohledů. Rozpletení „amalgámového 

jazyka" jednotlivých teoretických přístupů (jejich paradigmat a terminologie), které je při 

jejich aplikaci (vtělení) do výzkumu, jež využívá více teoretických zdrojů a pohledy z 

různých perspektiv, je pak určitou daní pro komplexní pochopení (uchopení) zkoumané 

problematiky. 

Pro antropologický výzkum, který je specifický především pobytem výzkumníka 

terénu, je místo aplikace jednotlivých velkých teoretických koncepcí (grounded theories) 

důležitá metodologie. Antropologie hledá odpověď na otázku, co vede některé lidi k životu na 

ulici prostřednictvím rozšířeného terénního výzkumu, holistického přístupu s využitím kros-

kulturálních perspektiv (Glasser, Bridgman 1999). Mezi klasické autory zabývající se 

problematikou bezdomovectví patří Nels Anderson (1923), který je zároveň průkopníkem 

metod zúčastněného pozorování. Jeho výzkum potulných dělníků (hobos) z Chicaga 20. let 

20. století předznamenává nástup urbánní sociologie Chicagské školy, obrat zájmu výzkumu 

dovnitř západních společností. Při výzkumu hobos, Anderson zmiňuje důvody 

bezdomovectví, kategorizuje a popisuje návrhy řešení bezdomovectví. To vše již v prvních 

dekádách 20. století.  Kulturu ulice a svět mužů, kteří se živí občasnou nekvalifikovanou 

námezdní prací ve Washingtonu 60. let, v knize Tally's Conner představuje Elliot Liebow 

(1966), který strávil dvacet měsíců v prostředí chudinské čtvrti ve Washingtonu, zúčastněným 
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pozorováním života v černošském ghettu, popisujíce vztahy mezi muži, kteří tráví velkou část 

dne v komunitě na ulici. Představuje jejich vztahy k práci, rodinám, dětem, přátelům apod. 

Studium fenoménu bezdomovectví prostřednictvím antropologických výzkumních 

technik probíhá již bezmála jedno století. Spolu s novými informačními technologiemi a 

popularizací společenských věd (populárně vědecké časopisy, dokumentární filmy), zde 

dochází k širšímu povědomí - posunutí diskurzu do veřejné sféry, k popularizaci tématu a 

následně jeho možného využití jako zástupného problému k jiným (politickým, společensko -

mocenským) cílům. Ke komplexnějšímu obsažení problematiky bezdomovectví je třeba 

zaujmout teoretický přístup spojující perspektivy mikro a makro,  sociální změnu, užitečnou 

technikou je také triangulace, která umožňuje zohlednit různé perspektivy - interview 

doplněné o rozšířené pozorování u stejné osoby (Glasser, Bridgman 1999:6). Je třeba 

zohlednit různorodost zúčastněných jedinců a okolností, které na ně působí (Kennett, Marsh 

1999:17). Pro výzkum tak komplexního fenoménu jako bezdomovectví je třeba, uplatnit 

metodickou redukci zaměřením na popis pouze určitých témat či okruhů.  

Tematické okruhy popisované v této práci se z větší míry profilovaly až v samotném 

průběhu výzkumu na základě použitých kvalitativních výzkumných metod, kdy získávání dat 

probíhá spíše induktivním způsobem. Jednotlivé významové struktury jsou podle dat 

získaných z terénu sestaveny do roviny obecnější, která zahrnuje témata jako typologie 

(stratifikace), exkluze, vztah k většinové společnosti, obecné příčiny bezdomovectví a návrhy 

(politiky) pro řešení této problematiky. Druhá rovina je spíše individuální a postihuje osobní 

důvody bezdomovectví, strategie přežití, potřeby, společenský život a ekonomické chování 

jednotlivců, participantů výzkumu. Samostatnou část pak tvoří ekonomická rovina 

bezdomovectví v návaznosti na širší teoretické koncepce ekonomie chudoby ve spojení 

s urbanitou.  Výše uvedená témata jsou však pro danou výzkumnou oblast specifická, což do 

značné míry dokládá i literatura, která se tématem bezdomovectví zabývá. Tato kapitola se 

dotýká jednotlivých témat na základě již existujících antropologických konceptů. Dále v textu 

budou zohledněna především data z terénu a také některé jiné pohledy (hledisko pomáhajících 

institucí atp.). 

Typologie: Otázka typologie bezdomovectví souvisí se sociální identitou a utváří se 

jednak zvenčí při posuzování, kdo vlastně patří mezi bezdomovce, ale také zevnitř jako 

hledisko sebeidentifikace. Kategorizaci lidí na ulici představuje už Anderson (1999) ve 

výzkumu z Chicaga 20. let. Zmiňuje zde sezónní pracovníky, migrující dělníky (hobo), 

migrující a nepracující (tramps) a nemigrující námezdní pracovníky (homeguard). Clair a 

Wasserman (2010) hovoří o obtížnosti identifikovat bezdomovce z pohledu výzkumníka. Tzv. 
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rough sleepers (lidé přespávající na veřejných místech v urbánním prostředí), jsou spolu 

s uživateli sociálních služeb, pouze malou částí bezdomovecké populace. Problematiku 

vstupu do terénu proto popisují jako hledání přístupu ke „skryté populaci“ (lidé přespávající v 

přístřeších mimo veřejná prostranství a také ti, kteří nevyužívají sociální služby a své 

bezdomovectví skrývají). Jinou definici zastávají pomáhající instituce, jinou výzkumníci. D. 

Levinson, M. Ross (2007) rozlišují tři hlavní skupiny bezdomovců v USA podle toho, jedná-li 

se o rodiny, nezletilé, nebo svobodné dospělé. Další charakteristiky (kriminalitu, závislosti, 

duševní choroby, etnicitu) shledávají pro kategorizaci marginálními z důvodu, že se stejným 

způsobem vztahují na populaci (vesměs nižší sociální vrstvy) obecně. Dále zmiňují fakt, že se 

složení a struktura bezdomovecké populace ve velkých městech USA neustále mění. 

„Typický“ model svobodného alkoholika z 50. a 60. let nahrazují v letech 80. chudé 

přistěhovalecké rodiny. O typologii „zevnitř" vypovídají například koncepty jako 

„diskreditované identity" (Meanwell 2012), které umožňují zaujmout distanci uvnitř 

bezdomoveckých komunit, vznik sociálních rolí spojených se vztahy na ulici. Status 

bezdomovectví bývá mnohdy překryt jinými stigmatizujícími kategoriemi (mentální nemoc, 

kriminální minulost, alkoholismus, drogy). Různé kultury ulice fungují také jako alternativa k 

rodině, kterou byli bezdomovci odmítnuti (Spradley 2000). Vnitřní stratifikace skupin 

bezdomovců je dále spojená s otázkou osobní bezpečnosti. Vypovídá o tom i dělení na „staré“ 

a „mladé“ bezdomovce. Starší lidé, kteří jsou na ulici mnoho let, se obávají mladších 

jednotlivců, kteří jsou fyzicky zdatnější, mají kriminální minulost a mohou jim proto být i 

nebezpeční (Levinson, Ross 2007). Označení „starý“ bezdomovec může být dále i zdrojem 

vážnosti (jako starší, zkušený, rada starších v kmenovém systému) a s tím spojeného vyššího 

společenského postavení. Při výzkumu provedeném pro tuto práci se ukázalo, že v pražských 

ulicích bývají starší lidé často některými mladšími zneužíváni, či ohrožováni (viz kap. 6: 

ohrožení, nebo přílohy: rozhovory Pepa). Mezi bezdomovci jsou běžně tradovány příběhy o 

zneužívání druhých. Pepa a Klobouk mě přímo v terénu na podobné situace upozorňovali. 

Exkluze: Sociální exkluze může probíhat na občanskoprávní, rodinné, individuální a 

institucionální rovině. Souvisí s širšími obecně sdílenými narativy, kulturními a 

institucionálními prvky, které přesahují osobní zkušenost jednotlivce. (Kennett, Marsh 1999). 

Vzniká a přetváří se v obecném diskurzu. Bezdomovci bývají někdy zahrnováni do konceptu   

underclass (Myrdal 1960), nebo také lumpenproletariat (Murray, Welshman, Marx1). Na 

základě své viditelnosti a přímé konfrontaci s veřejností bývají lidé na ulici vnímáni jako 

                                               
1 Část populace, která je na nejnižším místě sociální hierarchie (podobně jako Marxův 
lumpenproletariát: 1845, The German Ideology).  
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undeserving poor. Na rozdíl od těch z řad bezdomovců, co zvládají svojí identitu skrývat a 

jsou vyřazeni z underclass diskurzu. Diskuze „deserving a undeserving" je stará několik set 

let a velmi zjednodušeně se jedná o přesvědčení, že mezi „zasloužené chudé" patří pouze staří 

a nemocní lidé (viditelně handicapovaní), zatímco ti, kteří jsou „schopni práce" jsou 

„chudými nezaslouženými" (Welshman 2006:17). 

Důvody sociálního vyčlenění bezdomovců ze společnosti lze dále pozorovat ve 

spojení s konceptem moderního občanství, který je budován na základě „užitečnosti“ zejména 

ekonomické aktivity a nezávislosti. Se vznikem národních států jsou tak za „důležité“ z 

hlediska ekonomické a politické participace považovány pouze některé segmenty populace. 

Bezdomovectví pak svou závislostí, potřebou vedení a ochrany spadá do opačného spektra a z 

těchto důvodů přispívá k přesvědčení, že dlužníky a ekonomickými parazity ve společnosti 

jsou právě chudí (Arnold 2004). Lidé žijící na ulici často psychicky a emocionálně strádají. 

Extrémní chudoba, ekonomická a residenční nestabilita jsou stresujícími faktory, které vedou 

k riziku konfliktů. Jeho materializace - ulice, do velké míry způsobuje častější postihování ze 

strany policie. Zároveň i riziko, stát se obětí trestného činu, vede k viktimizaci bezdomovců 

(Levinson, Ross 2007). 

Společnost: Výše již zmíněný termín underclass byl ve Spojených státech a v Británii 

používán během 80. let, aby byl později nahrazen termínem sociální exkluze2 (Welshman 

2006). Tento pojem pochází podle Welshmana z Francie 70.let, kdy byl použit v souvislosti s 

tzv. „novou chudobou" a referoval především na dlouhodobou a opakovanou nezaměstnanost 

a změny v sociálních vztazích v „pohyblivém" urbánním prostředí (rozpad rodin, domácnosti 

svobodných matek, úpadek tradičních sociálních sítí - na pracovištích, nebo v rámci 

společenských tříd). Exkluze je narušením původních svazků spojujících jedince se 

společností. Absence (přerušení) osobních vazeb s lidmi na ulici sice stále nezavrhuje jistou 

formu soucitu, ve formě uvědomění si některých strukturálních okolností, které k „cestě na 

ulici" vedou. Na straně druhé však otevírá prostor k presentaci bezdomovectví jako důsledku 

nezodpovědného chování, nebo lenosti (Meanwell 2012). Bezdomovectví je stigmatizováno 

mnohem více než chudoba a podobně jako duševní nemoci. Příkladem negativního přístupu 

veřejnosti k bezdomovectví může být tzv. koncept „NIMBY" (not in my backyard), který 

pochází z USA 80.let (Meanwell 2012). Negativní reakce (NIMBY) veřejnosti na možnost 

umístnění sociálních center v určitých lokalitách v Praze byly zmiňovány i ve výzkumu 

                                               
2 Nahrazen pouze dočasně a v daném kontextu. Welshman (2006), ve své knize mapuje různé koncepce 
chápání underclass mezi lety 1880-2000. Sociální exkluze, která v 90. letech určovala politiku Labour Party 
Tony Blaira pojem underclass zcela nenahradila. Underclass byl a je v různých kontextech a teoriích chudoby 
používán dál (deserving and undeserving poor, kultura chudoby atd.). 
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provedenému pro tuto práci (rozhovory s O.A a O.B). Tom Gill (1999)3 v kapitole o 

námezdních dělnících v Japonsku popisuje chudinské čtvrti Yoseba, které jsou určitými 

„místy pro nepřizpůsobivé". V těchto čtvrtích žijí skoro výhradně muži, nedochází zde k 

reprodukci, lidé tam přicházejí a čím déle zůstávají, tím obtížnější je vrátit se zpět. Tito 

dělníci, mnohdy pocházející z rurálních oblastí, se po zpřetrhání původních sociálních vazeb 

vážou na nové prostředí a tvoří svou novou identitu (svoboda, romantika - jednoduchý život 

pod širým nebem) v opozici k pracujícím za mzdu (žijícím všední život), „bílým límečkům". 

Reálná šance na jejich návrat se snižuje  vzrůstající závislostí na gamblingu a alkoholu. 

Výplata každý den a orientace na přítomnost znemožňují dlouhodobější plánování a jenom 

prohlubují příslušnost k ghettu. Tato příslušnost ale také znamená vyjádření odstupu od 

společnosti. Odstupu, který je aktivní, vážný a místo nezájmu vyjadřuje jejich agency.  

Bezdomovci jsou z hlediska implicitních norem a pravidel zastávaných ve společnosti 

vnímáni jako cizí prvek. (Arnold 2004: 21, 44, 57). M. Arnold však v této odtažitosti spatřuje 

mýty a stereotypy, které ve skutečnosti vypovídají více o „mainstreamové" společnosti než o 

bezdomovcích. Informace, které má společnost o bezdomovcích navíc vesměs pocházejí z 

médií, akademického prostředí, veřejného mínění. Nereflektují situaci samotných 

bezdomovců a v podstatě tak mohou reprezentovat cokoliv. M. Arnold v tomto místě zmiňuje 

M. Foucaulta (2000), změnu principu trestání v industriálních společnostech, kde stát přebírá 

kontrolu nad populací. Dichotomie my a oni vede k prohlubování implicitních norem chování 

k taxativnímu rozlišování co je, nebo není přípustné. V opozici k obecně stanované 

„normalitě" je třeba označit všechny anomálie, deviace, nemoci a potenciální nebezpečí. Ty je 

třeba prostřednictvím disciplinárního modelu - panoptismu (separace, dohled, kontrola)4, 

přivádět na pravou míru, léčit, normalizovat, homogenizovat. Postupovat proti výskytu 

bezdomovectví prostřednictvím represivních opatření centralizované moci, postihováním 

tuláctví, zahálky, přespávání na veřejných místech, prosazováním zákonů proti žebrání apod., 

mnohdy znamená kolizi s principy základních lidských práv a svobod. Trestání praktik, které 

jsou nezbytné pro přežití a kriminalizace těch, kteří se ve skutečnosti žádného zločinu 

                                               
3

in: Day Sophie, Papataxiarchis Evthymos, Steward Michael: Lilies of the field, Marginal people eho 
Live for the Moment, Bouder, CO, 1999

4 Co se týče panoptismu a panoptikonu (principu žaláře jako místa neustálého dohledu, být viděn a 
nevidět, kontrolované izolace), nežijí vlastně lidé na ulici v takovém panoptikonu? Když jsou donuceni všechny 
své denní aktivity provádět pod dohledem kolemjdoucích, ve veřejném prostoru? Co nás na bezdomovectví 
pohoršuje není samotné pití alkoholu, nebo vykonávání osobních potřeb na ulici. Je to skutečnost, že by takové 
praktiky měly být skryty očím veřejnosti a vykonávány v soukromí.   
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nedopustili, znamená tvorbu nových delikventů, snížení šancí na reintegraci a prohlubování 

napětí ve společnosti (Foucault 2000). 

Přistupovat k bezdomovectví jako k delikvenci a odlišnosti, kterou je třeba napravit, 

pak nemusí být (pokud zůstaneme u Foucaulta) pouze záležitostí represivních složek státní 

moci, nebo postojem negativně naladěných občanů. Disciplinární pojetí principů fungování 

státu a jeho institucí spojené s kategorizací, normalizací a dohledem leží v základech všech 

moderních institucí. Pokud bezdomovec vstoupí do veřejného systému sociální péče, setkává 

se s úředníky, kteří jeho případ posuzují podobným způsobem (Arnold 2004). Mnozí pražští

bezdomovci odmítají využívat (kromě extrémních situací jako jsou velké mrazy apod.) 

sociálních zařízení zřízených magistrátem z důvodu, že je po nich požadováno dodržování  

disciplíny, podřízení se pravidlům totalitní instituce, kde o jejich osudu (kde budou spát, 

dostanou-li přidělenou práci apod.) rozhodují pověření pracovníci na základě jakýchsi 

klasifikačních, objektivizujících parametrů (více v kapitole Exkluze, nebo v rozhovorech: 

Pepa, Kája, Honza). Rozdíl mezi vězením a azylovou noclehárnou z hlediska hierarchické 

struktury5 také může být pouze ve vzdálenosti jednotlivých aktérů ve společenské hierarchii. 

Řadoví pracovníci azylových center pro přímý kontakt s klienty jsou často sami bývalými 

bezdomovci. (Arnold 2004). 

Negativní postoje veřejnosti (společnosti) k bezdomovectví tak mnohdy mohou 

spočívat právě ve vnímání pojmu „bezdomovectví", v pozitivisticky laděné snaze jednoduše 

(uchopitelně) popsat a kategorizovat problém, který je ve skutečnosti složitý a vrstevnatý. 

Osobní rovina: Jedná se zejména o důvody bezdomovectví z individuálního hlediska. 

Osobní příběhy se mnohdy navzájem podobají, což však může být zčásti důsledkem 

biografické iluze (Bourdieu: 1998) a zkušeností s osudy ostatních lidí „na ulici". Narativní 

koncepce popisu vlastního osudu jsou v kontextu ulice poměrně často používány6 a mohou 

tak obsahovat vědomě i nevědomě přejaté prvky biografie jiných osob. Patří sem i strategie 

přežití, podle kterých je možné částečně zachytit typologii bezdomovectví „zevnitř". Při 

kontaktu s jednotlivými bezdomovci byli ostatní (jednotlivci i skupiny) často označováni na 

základě toho, jakým způsobem získávají obživu (jejich specializace). Dále pak materiální 

potřeby nutné k přežití na ulici, čím se liší od potřeb většinové populace. Také o 

ekonomickém chování bezdomovců, jak se dá žít s minimálními náklady a jsou-li náklady při 

                                               
5 Jedná se o tzv. quasitotalitní instituce, kde různá pravidla a nařízení omezují uživatele a v podstatě 
vedou k jejich nesamostatnosti, pouze prohlubují jejich závislost. (Armaline 2005, Bogard 1998 a DeWard and 
Moe 2010 in Meanwell 2012)
6 V rámci socializace uvnitř komunity, jako prostředek pro kontakt s veřejností, při „práci"- žebrání, pro 
setkání s výzkumníky a sociálními pracovníky, pro vyjednávání vlastní identity (chápání sama sebe). 
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takovém způsobu existence skutečně minimalizovány. V neposlední řadě jde o společenský 

život v kontextu komunity, lze-li o nějaké hovořit, o individuální potřebě sdružování, o

mezilidských vztazích na ulici vůbec. 

Levinson a Ross (2007) ve své knize o bezdomovectví kritizují hledání důvodů pro 

vznik bezdomovectví na základě jednotlivých faktorů (určování, co působí více a co méně). 

Kritizují odborné debaty vedené způsobem, zda-li je například větším důvodem duševní 

nemoc, nebo nedostatek bytů, funkcionalistické, či strukturální faktory. Ve skutečnosti jde 

podle nich o souhru různých činitelů instituciálních, společenských i individuálních. 

Protože jsou důvody vedoucí k tomu, že lidé „končí na ulici", tak rozličné, je obtížné 

je generalizovat či stanovit jejich hierarchii, které z nich působí více, nebo častěji. Při studiu 

bezdomovectví je zapotřebí sledovat linie jednotlivých životních příběhů. Bezdomovectví je 

sociální proces a jako takový není statický. Místo sledování jednotlivostí je proto třeba, 

zaměřit se na přechody (procesy), které mají na jedince vzhledem k bezdomovectví 

odstřeďující, či dostřeďující účinek (McNaughton 2008). Procesy, které působí na vznik 

bezdomovectví, se dále stejně tak jako struktura bezdomovecké populace v různých 

společnostech a v různých obdobích mění  (Meanwell 2012). 

Pro lidi na ulici obvykle platí fenomén odlišného vnímání času (Lewis 1996). Jejich 

život není časově strukturován pracovním procesem, spíše pak provozní dobou různých 

denních center charitativních organizací, které bývají otevřené většinou ve všední dny. O 

víkendech, kdy tato centra bývají zavřená, jsou jejich pravidelní uživatelé odtržení od 

společenského života a mnohdy i přísunu potravin nebo jiných předmětů denní potřeby. 

Podobný časový zvrat existuje i mezi dnem a nocí. Veřejná prostranství, která jsou přes den 

využívána pro komerční, zábavné a jiné běžné denní aktivity, slouží v noci jako útočiště pro 

bezdomovce, kteří tak využívají uvolněné „ekologické niky", opuštěných městských center 

(Susser 1996). Pro život na ulici, je důležité umět využít dané situace. Jako protipól k často 

zmiňované nespolehlivosti, která je přičítána osobnostnímu charakteru bezdomovců, zde stojí 

nutnost neustálého stavu určité nastraženosti (pohotovosti) k využití nenadálé příležitosti. 

Bezdomovci svým způsobem přežívání rekonfigurují konvenční (mainstreamové) vnímání 

času a prostoru. (Susser 1996). Jejich odlišné strategie tak mohou být dalším z důvodů 

nepochopení, či negativního vnímání bezdomovců ze strany majority v urbánním prostředí. 

Osobní rovina bezdomovectví úzce souvisí s vnímáním sebe sama, s potřebou 

definování vlastní identity. Snow, Anderson (1987) rozlišují identity na: a) sociální 

(přisouzené druhým za účelem jejich umístnění v sociálním poli), b) osobní (významy, které 

si přisuzuje sám aktér) a na c) koncept „sebe-sama" (ústřední a jednotící představa -
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kompromis mezi idealizovanými představami a převzatými sociálními identitami). 

Konstrukce osobní identity probíhá mimo jiné prostřednictvím konversace a vyjednávání 

(stvrzování) vlastních představ v interakci s ostatními (Snow, Anderson 1987). Skutečnost, 

kterou zde chceme v souvislosti s výzkumem Snow a Anderson zmínit, je fakt, že osobní 

identita, kterou si lidé na ulici prostřednictvím vzájemných interakcí budují (zohledňují), 

souvisí pouze minimálně se skutečnými důvody jejich bezdomovectví. Což dokazuje 

především fakt, že se takto vytvářené osobní identity bezdomovců v průběhu života na ulici 

mění. Bezdomovci při vzájemné konverzaci zřídka zpochybňují biografickou naraci ostatních 

a ve srovnání s jinými sociálními skupinami ve společnosti (kolegové v zaměstnání, sousedé, 

přátelské skupiny), tak mají větší volnost pro konstrukci vlastní identity7.  

Flexibilita vnímání a vyjadřování identity v bezdomovectví vyplývá také ze 

skutečnosti, že „status" bezdomovce není pevně danou a definitivní kategorií a lidé, kteří se 

ocitli "na ulici", mají z předchozího života „zvládnuté" a naučené jiné sociální role (Goffman: 

1999), do nichž jsou schopni sebe sama opět stylizovat. Wasserman a Clair (2010) popisují 

některé „zmírňující strategie" používané bezdomovci s ohledem na stigma, které „status" 

bezdomovce ve společnosti znamená. Bezdomovectví tak může být představováno v různých 

romantizujících konotacích jako svobodný a nezávislý život (podobně jako T.Gill: 1999). 

Uniknout stigmatu bezdomovectví lze i udržováním „nebezdomovecké" identity třeba 

prostřednictvím kontaktů s rodinou. 

  Jako doplnění stručného teoretického náhledu na problematiku antropologického 

terénního výzkumu fenoménu bezdomovectví bych použil dva krátké úryvky z knihy 

amerických antropologů P. Bourgois a  J. Schonberga - Righteous dopefiend (2009). Kniha 

popisuje dvanáct let trvající terénní výzkum mezi drogově závislými bezdomovci na 

předměstí San Francisca na přelomu tisíciletí.  První úryvek je ze začátku knihy a vysvětluje 

obecné premisy antropologického přístupu v kontextu s prezentací terénních zápisků a 

fotografií drogově závislých bezdomovců. Fotografie detailně znázorňují drsnou realitu 

narkomanů na ulici. 

„Kulturní relativismus, diskrétnost a respekt. 

Náš přístup k výjevům, které jsou presentovány v terénních zápiscích a na 

následujících fotografiích vychází z antropologických zásad kulturního relativismu, kdy se 

záměrně vzdáme morálního úsudku, za účelem pochopení a porozumění odlišné logice 

                                               
7 Přispívá k tomu i skutečnost, že bezdomovci mnohdy pocházejí z různých prostředí (mají různé životní 
zkušenosti) a pravdivost tvrzení ostatních ani nejsou schopni posoudit.  
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sociálních a kulturních praktik, které na první pohled často probouzejí emotivní reakce a 

zabraňují analytické sebereflexi". 

Druhý úryvek pochází z konce knihy a předchází kapitole navrhující některá řešení 

problematiky drogově závislých bezdomovců spolu s kritikou zdravotního a sociálního 

systému.  

„Kriticky aplikovaná veřejná antropologie. 

Jako antropologové, kteří studují lidi žijící v podmínkách extrémního útlaku a utrpení, 

cítíme jako svou povinnost spojit teorii s praxí. Jinak bychom byli pouhými intelektuálními 

voyeury. Je politicky i analyticky potěšitelné zaujmout kritickou teorií, ale zároveň je třeba 

pracovat na rovině bezprostředních opatření, která mohou být učiněna v krátkodobé i 

dlouhodobé perspektivě k omezení utrpení, strukturálně způsobeného objektům našeho 

výzkumu."  (Bourgois, Schonberg 2009). 

Předcházející úryvky znázorňují etické hledisko antropologického výzkumu, který se 

při konfrontaci s extrémním utrpením a útlakem vzdává své metodologicko-teoretické 

neutrality a přiklání se k obecným humanitním hodnotám. Bezdomovectví je jedno z témat, 

které ukazuje hranice antropologické představy o kulturním relativismu (Bourgois, Schonberg 

2009). 

Ekonomie chudoby: Ulice, Skid row, Yoseba. Jak jí přežít? Ekonomický aspekt 

života na ulici má pro jeho aktéry mnohdy větší význam z hlediska nutnosti shánět obživu ze 

dne na den, než pro lidí žijící „spořádaným" způsobem života. Ekonomická rozvaha - výčet 

příjmů a nákladů - zde není prováděna v řádu měsíců ani týdnů. Celkový finanční kapitál 

jednotlivce na ulici se může otočit během jediného dne někdy vícekrát. V této práci je 

ekonomické hledisko života bezdomovců zmíněno zejména proto, že mu je přisuzována velká 

důležitost mezi samotnými bezdomovci. Otázky týkající se přežití, kde a jakým způsobem 

získat finanční hotovost, sehnat jídlo, nocleh a oblečení, patří mezi bezdomovci k nejčastěji 

diskutovaným tématům při jejich běžných rozhovorech. Úspěšné ekonomické strategie a 

přístup k různým materiálním a finančním zdrojům mají vliv podobně jako ve společnosti 

obecně na společenské postavení jejich nositelů, na vnitřní hierarchii a také na typologii, 

z hlediska specializace na „trhu“ bezdomovectví. Ekonomický aspekt je zde důležitý proto, že 

oni sami (lidé na ulici), ho neustále řeší, jsou k tomu okolnostmi donuceni. 

Ekonomie chudoby se z teoretického hlediska týká koncepcí jako: peníze chudých 

(definice chudoby, adaptace v závislosti na strategiích a nakládání s penězi ve snaze zvrátit, 

vyrovnat chudobu, také chudoba v komparaci s životem „bohatých“ a jejich nakládání 

s penězi), kultura chudoby (adaptivní schopnost člověka, která má tendenci se reprodukovat 
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z generace na generaci, Lewis 1968), nebo výzkumu některých marginálních skupin 

obyvatelstva, kde je zřetelná vazba na ekonomické faktory obecně. 

K. Polanyi (2001) rozděluje možné přístupy k ekonomii na formální (jako racionální 

procesy rozhodování) a substantivní (jako studium obživy lidí). V kontextu západní 

modernity pak oba významy splývají. Logika tržního mechanismu je v kapitalismu 

institucionalizována, peníze mají odosobněnou hodnotu a trh je místem pro vyjednávání ceny. 

Trh a toky peněz působí jako prostředníci. Směna v jiných ekonomikách funguje na základě 

jiných institucí (příbuzenství, náboženství), ekonomie jim je podřízena. Pro studium 

ekonomiky nezápadních společností je nutno čerpat z obsahu (organizace atd.) těchto 

ekonomik. Tyto obsahy musí být vlastní celé společnosti – celospolečenský kontext. Při 

studiu ekonomik nezápadních společností se nelze zaměřit na ekonomické procesy, ale 

postupovat přes studium neekonomických institucí. Ekonomie musí být podřízena 

antropologii. Antropologie se přiklání spíše k substancionalismu. Výzkum ekonomického 

chování skupin jako jsou třeba bezdomovci, se z formalistického hlediska může zdát jako 

iracionální. Z hlediska induktivně a reflexivně chápaného antropologického výzkumu, lze 

mnohdy zdánlivou iracionalitu vysvětlit, lidé činí rozhodnutí i podle společenských potřeb, 

pocitům bezpečí, lásky apod. 

Antropologický výzkum strategií přežití mezi bezdomovci má význam právě z těchto 

důvodů. V odborné literatuře je popis sociálních praktik u marginálních skupin vysvětlen 

v knize Lillies of the field (Day, Papataxiarchis, Stewart 1999). Konstrukce chudoby zde 

probíhá na základě kategorií spojených s vlastním vnímáním času, tvorbě vlastních hierarchií, 

konstrukcí bezčasé přítomnosti, dokonalé znalosti místa a jeho struktury, vytváření vlastních 

ideologií.

Ekonomické aspekty života na ulici zmiňují také někteří z autorů zabývajících se 

konkrétně bezdomovectvím. Přežití na ulici zahrnuje širokou škálu různých praktik, od 

využívání pomoci ze strany institucí, přes různou námezdní práci (mnohdy v rámci šedé 

ekonomiky), po činnosti jako žebráni, prodej drog, prostituci, nebo prohledávání kontejnerů. 

Důležitým prvkem ve strategiích pro přežití je však oblast sociálních vztahů, díky kterým lze 

získat jak materiální věci (jídlo, oblečení a peníze), tak i důležitý pocit bezpečí a vzájemnosti 

(Levinson, Ross 2007).  

Strukturální změny v ekonomice západních zemí jsou jedním z faktorů pauperizace 

některých společenských vrstev v určitých oblastech. Postindustriální realita rezidenční čtvrti, 

předměstí San Franciska, Edgewater Boulevard  (Bourgois, Schonberg 2009), přispěla ke 

změnám společenských vztahů. Majitelé malých obchodů využívají bezdomovce z okolí  pro 
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námezdní práci. Vznikají vztahy patron – klient, kdy majitelé obchodů o svých zaměstnancích   

vědí většinu detailů z jejich osobního života (detaily ohledně závislostí, kriminální historie, 

osobních vztahů apod.). Původně čistě ekonomické vztahy tak tváří v tvář extrémní chudobě 

nabývají symbolický charakter. 

V některých urbánních „ostrůvcích“ uvnitř západních společností spojených s 

chudobou a marginalizací (v ghetech, slamech, nebo místech, kde žijí bezdomovci) se tak 

objevují ekonomické vztahy, které nesouvisí s čistě tržním – západním modelem směny. 

Místo toho nastolují formy společenských vztahů, založené na principech služeb a 

protislužeb, dluhu a závazku, vzájemné pomoci a reciprocity, na společenské hierarchii, která 

se vytváří prostřednictvím přístupu ke zdrojům a jejich přerozdělování (Mauss 1999). 

Subjektivní pohled na zkoumání bezdomovectví. Zkušenost, o kterou mě setkání s 

pražskými bezdomovci obohatilo, je těžko definovatelný pocit sounáležitosti (pochopení, 

rebelie, spiklenectví, punku, nebo směsi všeho zmíněného), který občas mám, když potkám na 

ulici osamělou postavu v obnošených šatech, která mě o něco žádá. Původně to byly snad 

spíše pocity soucitu, lítosti, rozpaků, nebo pohoršení. Popíjet v létě na lavičce v parku 

„krabičák", nebo sedět v zimě v boudě z koberců u ohně, kouřit cigarety a pít „turka" z 

plechového hrnku „pro hosty", z vody „tam z té roury". Pokřikovat v létě na kolemjdoucí (ale 

v dobrém rozmaru, a přátelsky), debatovat v mrazu pod mostem u ohně o politice. Přesunovat 

se v centru Prahy z místa na místo, před motorizovanou hlídkou městské policie a schovávat 

pet lahve s vínem do batohu, aby nebyly vidět. Jet v sychravém podzimním večeru tramvají se 

skupinou dalších, od ohně zapáchajících lidí a cítit na sobě pohoršené pohledy „spořádaných“ 

Pražanů, jedoucích domů z práce. S některými z lidí, které jsem při tomto „dobrodružství" 

potkal, vedu stále svůj vnitřní dialog.  

Mé setkání s fenoménem bezdomovectví proběhlo ve snaze, uplatnit kvalitativní 

metody antropologického výzkumu a prostřednictvím osobního kontaktu s bezdomovci se 

snažit o zprostředkování native point of view. V praktické rovině se jednalo o kontakt s dvěma 

skupinami bezdomovců, s jednou z nich v létě, s druhou v zimě. Ke „svým známým“ jsem se 

vydával vždy ráno a trávil s nimi celý den až do večera, nebo spíše dokud mě únava 

nedonutila jít domů. Návštěvy byly nepravidelné, s první skupinou jsem se setkával v parku a 

při loučení nebylo nutné říkat, kdy zase přijdu, své známé jsem tam dříve, nebo později vždy 

potkal. Za skupinou druhou jsem chodil „domů“ , do přístřešku zbudovaného na okraji města 

a vždy jsem se předem dohodl, kdy se u nich opět zastavím. Na návštěvu jsem obvykle přinesl 

nějakou drobnost, většinou jídlo: mléko, sýry, pečivo k snídani, odpoledne pak i pivo, nebo 
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víno, na oplátku mi většinou byla nabídnuta káva. Několikrát se stalo, že s osazenstva 

příbytku ještě všichni spali, a tak jsem seděl ve „společenské místnosti“ nějakou dobu sám, 

než se probudil první obyvatel a rozdělal oheň (většinou to byl Kája). V rámci interakce s 

oběma skupinami, jsem byl účasten kontaktů (návštěv) se skupinami jinými. Někdy při tom 

bylo „těm druhým“ vysvětlováno, kdo jsem, někdy ne. Pokud se někdo ptal. Jestli si o mě 

povídali během mé nepřítomnosti, nevím.  

V průběhu docházení ke skupině z parku, v létě 2010, jsem měl v centru Prahy ještě 

několik „kontaktních osob“, se kterými jsem tu a tam poseděl na lavičce a „znal se od vidění“. 

Byli to Pípák a Pepa, kteří později souhlasili s nahrávanými rozhovory a Bábi. Tyto  známosti 

mi umožňovaly přisednout k nim na lavičku a pozorovat ostatní lidi na ulici bez toho, abych 

působil nějak rušivě nebo cize. Kromě přímých interakcí s těmito lidmi, jsem byl několikrát 

přítomen při poskytování pomoci organizací Naděje, v zimě u Stanů zřizovaných Městskou 

částí Praha 1, u azylového domu sv. Terezie v Karlíně, u lodi Hermes. Dále také a místech v 

centru Prahy, kde dochází k „organizovanému žebrání“, na tramvajových zastávkách, kde 

bezdomovci přespávají a podobně. Mnoho rozhovorů jsem také absolvoval „v civilu“ (mimo 

terén), na cestách ze zaměstnání. Celkové „nastraženosti“ vůči danému terénu se nedá 

vyhnout a  bezdomovectví se v Praze „vynořuje“ za každým rohem. S tím samozřejmě souvisí 

i různá nepřímá setkání s tématem (články v médiích, různé reportáže, dokumentární filmy, 

diskuze s přáteli apod.). 

Subjektivně vnímaná obtížnost terénu. Ze setkávání s bezdomoveckým způsobem 

života plyne jistá náročnost, kterou jsem si před vstupem do terénu neuvědomoval. Zdánlivé 

posedávání na ulici a „nic nedělání“ často obecně přisuzované bezdomovcům, je ve 

skutečnosti velmi náročná činnost. Tito lidé jednak za den nachodí v součtu značné 

vzdálenosti, mnohdy ve špatné obuvi, s nepohodlnými zavazadly a v nevhodném oblečení, 

nemohou se jednoduše převléci. Problematická je i možnost odpočinku, mít chvilku pro sebe 

na osobní hygienu, pohodlné spočinutí v soukromí. Tuto možnost však nemají ani během noci 

a každé ráno je tak pro ně jen pokračováním strastí z předchozího dne. Mirka mi jednou 

vyprávěla příhodu, kdy jí poradkyně na Úřadu práce doporučovala zaměstnání blízko konečné 

tramvaje, ve které obvykle spí. Paní věděla, že je Mirka „na ulici“. Paní však „nemohla 

pochopit, že člověk po noci strávené v tramvaji prostě nemá energii na to, aby vydržel osm 

hodin pracovat“ (rozhovor s Mirkou). Existence „na ulici“ je existencí v podobném stavu, 

který občas zažívají turisté při návštěvě cizího velkoměsta, tento stav je však trvalý. Člověk 

na ulici musí být navíc neustále připraven na náhodné příležitosti spojené se sháněním obživy, 

připraven komunikovat s okolím. Připraven následovat své známé mnohdy mladší a fyzicky 
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zdatnější za všech povětrnostních podmínek, v zimě, v létě. O tom vypovídá výše zmíněné 

odlišné vnímání času a prostoru. Den zde není rozdělen na fázi pracovní a práci odpočinku 

(popřípadě fázi setkávání s přáteli apod.).  

Při mém pobytu v terénu jsem již k večeru mnohdy cítil značnou únavu. Po 

celodenním chození po ulicích, nedostatečném stravování, značném množství vykouřených 

cigaret, vypitého alkoholu a neustálé snaze být stále „ve střehu" a udržovat kontakt se 

skupinou, klást otázky a pamatovat si odpovědi, mne většinou přepadly pocity deprese a 

znechucení. Obtížnost terénu v případě studia bezdomovectví bych kromě některých vcelku 

pochopitelných faktorů jako fyzická únava, nepříjemný zápach a špína, hlad, zima, psychická 

náročnost apod., rozdělil do tří kategorií. 1) Na překonávání obtíží přímo mezi bezdomovci, 

2) na překážky ze strany okolí a 3) na nutnost čelit některým komplikacím i v rámci osobního 

života (partnerského vztahu apod.). Přímo mezi bezdomovci jde především o udržení rytmu a 

tempa s ostatními. Přestože činnosti, ke kterým během dne na ulici dochází, nejsou 

samostatně nikterak náročné, na konci dne mohou způsobit značnou únavu. Tato únava je 

násobena i snahou o reflektování poznávaných skutečností soustředěním se na to, co ostatní 

říkají a nutností si mnoho věcí pamatovat. Ze strany okolí se jedná zejména o jistou formu 

strukturálního znevýhodnění, které se k bezdomovectví váže a člověk, který je 

s bezdomovectvím nějak spojen, musí počítat s určitými následky. Mám zde na mysli 

především negativní vnímání bezdomovců ze strany okolí, které však může mít v mnohých 

případech racionální základ. Jistá forma strukturálního znevýhodnění může probíhat i ze 

strany bezdomovců vůči těm, kteří je z různých důvodů kontaktují.8 Osobní rovina je čistě 

praktické hledisko, jak zkombinovat terénní výzkum s docházením do zaměstnání a rodinným 

životem. Kde skladovat zapáchající oblečení po návratu z terénu. Jak po návratu z terénu 

komunikovat s partnerem, mnohdy ve stavech rozladění, opilosti a deprese a kde najít energii 

k zápisům do terénního deníku. Jak se po celodenním blízkém kontaktu s bezdomovci opět 

„přeladit“, do běžného režimu. Jak zvládnout pocity odporu a znechucení, nebo naopak lítosti 

a špatného svědomí vůči bezdomovcům. 

Jakkoliv tyto nesnáze nelze srovnat s překážkami, které musí překonávat člověk, který 

je skutečným bezdomovcem. Zmiňuji je právě proto, že naznačují jakými směry se mohou 

                                               
8 Mezi bezdomovci mohou být takto strukturálně znevýhodněni například pracovníci charitativních 
organizací. Přestože se bezdomovcům snaží pomoci jejich situaci řešit a jsou tedy nepochybně na „jejich straně“, 
mohu z vlastní zkušenosti potvrdit změnu dynamiky společenské interakce ve skupině bezdomovců, v jejich 
přítomnosti. Pozice výzkumníka je v tomto ohledu mnohem neutrálnější. Po překonání počáteční zvědavosti a 
nedůvěry už dále nevzbuzuje žádné obavy, nebo očekávání. 
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těžkosti spojené s životem na ulici ubírat (i když s daleko větší intenzitou) a jak v praktické 

rovině probíhá stigmatizace bezdomovectví.  

Prosincový večer je chladný, ale v chatrči je teplo. Celodenní sezení u otevřeného 

ohně, kde je kouř odváděn v rohu „místnosti“ dírou ve stropě, ale jinak se povaluje kolem 

dokola a vše kolem už je tímto kouřem nasáklé, je lepší než být venku. Když se jako každý 

večer chatrč opouští kvůli návštěvě jiných kamarádů bezdomovců, je třeba se převléct z 

„domácího“ do „společenského“ oblečení, které je schované ve stanu. Zbytku těla se pomůže 

„suchou sprchou“, neboli deodorantem ve spreji. Energii na to odejít s ostatními „na 

návštěvu“, mám z několika návštěv v chatrči pouze jednou. 

Letní den kdy jsem od rána na ulici. Potkávám skupinu v parku, potom jdu ještě na 

místo, kde sedává Bábi. Bábi sedí spolu s jinou skupinou na zemi u metra. Kouří se cigarety a 

pije „krabičák“. Dochází k mé nelibosti k diskusi, co to znamená antropologie, což znamená 

být zhruba hodinu ve středu pozornosti a odpovídat na otázky asi šesti lidí. Když se potom 

vracím do parku, potkávám Ditu, která je připravená udělat se mnou „ten rozhovor“. Sedíme 

ve „fastfoodu“ a po zhruba dvou hodinách odcházíme každý po svém. Ditin příběh by mohl 

být námětem pro velmi smutný film. Vypráví o dlouhodobém užívání drog a alkoholismu, 

pouliční prostituci a zneužívání ze strany bývalých partnerů. Jinak velmi atraktivní mladá 

žena, svou překotnou řečí vykazuje známky závislosti na pervitinu, má zkažené zuby a 

evidentně není v nejlepší fyzické kondici. Ale patrně až příběh o jejím synovi, kterého dala 

k adopci a nemůže ho proto vídat, nebo snad její upřímná odpověď, že v životě hledá lásku, 

na mě zapůsobily takovým způsobem, že jsem po zbytek večera a ještě několik dnů, musel 

přemýšlet o jejím osudu. Přímá konfrontace se situací, ve kterých se tito lidé nacházejí může 

vést k pocitům skleslosti a deprese. V součtu s únavou, zápachem, zimou či hladem a vším, co 

den v terénu přinesl, si je možné představit, v jakém rozpoložení jsem se navracel z ulice 

domů. Těžko si lze představit, v jakém rozpoložení se tito lidé nacházejí sami každý den a 

každou noc. 

Je krátce po poledni. Se skupinou bezdomovců sedíme už několik hodin na obvyklém 

místě v parku. Městští policisté jsou dnes přívětiví a přestože nás sledují, ještě nás nepřišli 

legitimovat, nebo vyhnat pryč. Panuje celkem uvolněná atmosféra. Pije se krabicové víno 

přelité do pet lahví v batohu tak, aby si policisté nevšimli, že se popíjí. Najednou zaregistruji, 

že po jednom z hlavních chodníků prochází paní, která je obchodním partnerem firmy, ve 

které jsem zaměstnán. Během své pracovní doby se s ní běžně setkávám. Paní projde asi metr 

ode mne, vyhne se očnímu kontaktu a jakoby mě přehlíží. Po několika dnech, opět 

v zaměstnání, považuji za vhodné zajít za příslušnou paní a podat jí informaci, z jakých 
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důvodů mě mohla vidět na lavičce v parku mezi bezdomovci. Paní je mým vysvětlením 

potěšena, přiznává, že si mě v parku všimla a se zájmem se vyptává na mé studium 

antropologie. Několik dnů na to mě jiná pracovnice kanceláře, podřízená zmíněné paní, 

pozdraví s úsměvem a slovy, „dobrý den, tak jak to jde s bezdomovci?“

Tak jako je v městské hromadné dopravě zvykem pouštět starší lidi sednout a ten, kdo 

se této společenské konvenci nepodřídí, může počítat s případnými sankcemi (káravými 

pohledy, nebo ústním napomenutím od spolucestujících), stejně rozšířené, je podobným 

způsobem sankcionovat bezdomovce. Nepopírám, že být nablízku člověku, který se několik 

dní nemyl a má špinavé šaty, pro někoho nemusí být příjemným zážitkem. Málo kdo si však 

dovolí veřejně pokárat člověka, který třeba hlasitě telefonuje. Vědomí této skutečnosti mi při 

návratech ze setkání s bezdomovci mnohdy komplikovalo cestu domů. Kromě dnů, kdy jsem 

se vracel od ohně, nebo z popíjení vína na špinavé ulici a v tramvaji si ode mě lidé odsedli, 

protože jsem zřejmě skutečně zapáchal. Cítil jsem jakýsi pocit „provinění" při svých 

návratech neustále. Znalost společenského kontextu, ve kterém může být člověk na základě 

určitých vnějších znaků takto sankcionován, u mě vedla k nejistotě. Vzhledem k únavě a ne 

zrovna optimistickému naladění, se kterými jsem se vracel, je těžko říct, zdali byla gesta 

spolucestujících, nebo pohledy, které jsem na sobě cítil, výplodem mé fantazie, nebo realitou. 

Jisté je, že skuteční bezdomovci se s podobnými věcmi musí potýkat každý den. Vnímání 

podobných věcí je subjektivní záležitost, „ti špinavci" (jak Jarda nazývá ty z bezdomovců, 

kteří na hygienu rezignovali úplně) už možná podobné myšlenky vytěsnili. Mirka, která v 

tramvajích přespává, se snaží své bezdomovectví skrývat a „odhalení" na veřejnosti je jí 

nepříjemné. 

Bezdomovectví ve své podstatě skutečně je nečisté (nehygienické) a potenciálně 

nebezpečné. O tom, že je tak i vnímáno mě přesvědčila má, jinak tolerantní a empatická 

partnerka. Potřeba očkování proti žloutence před vstupem do terénu by asi později napadla i 

mne samotného a upozorňování, na možná zdravotní rizika při setkávání s těmito lidmi, zas 

tak časté nebylo. Některé z mnou (subjektivně) vnímaných komplikací byly věci jako 

procedura svlékaní se z „terénního oblečení" na chodbě před bytem a jeho odděleném 

skladování. Připomínky partnerky, že i několikrát vyprané oblečení stále zapáchá (po 

hodinách strávených v chatrči u ohně asi ano). Povinnost strávit po návratu z terénu 

dostatečně dlouhý čas v koupelně, byla vzhledem k malým dětem, které máme doma, 

pochopitelná. 

Předchozí řádky nejsou snahou o laciné nadlehčení „nelehkého" tématu. Je to popis 

některých detailů, které se na subjektivním prožívání zkušenosti ulice podílejí. Celkový 
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dojem je ovlivněn těmito i mnoha zde neuvedenými drobnostmi, které se navzájem sčítají. 

Podobné detaily nám pomáhají pochopit, jak veliká je propast, která nás od bezdomovců 

(bezdomovce od nás) dělí. V případě, že si pak uvědomíme, že bezdomovci jsou vlastně jedni 

z nás (nejedná se o odlišnou kulturu, všichni bezdomovci vzešli z majority, znají a chápou 

širší kulturní kontexty), možná se nabídne myšlenka, jak málo stačí, aby ke vzniku podobných 

propastí došlo.  

3. Uvedení do výzkumu

3.1 Cíle výzkumu

Záměrem výzkumu bylo především odhalit některé z významových kategorií, jejichž 

výklad by bylo možno přisoudit přímo lidem na ulici, a pokusit se stanovit jejich relevanci a 

důležitost. Zjistit jak tento dnes obecně a často diskutovaný fenomén vyvstává (probíhá, 

prezentuje se) pohledem „zdola". Z tematických okruhů zde vyvstává především ekonomická 

stránka života lidí na ulici, vazby na společnost jako celek, míra a důvody vyloučení –

sociální exkluze a jakou měrou se právě finanční a ekonomická situace na této exkluzi podílí. 

Dále také, jakým způsobem probíhá marginalizace lidí bez domova ze strany většinové 

společnosti, existuje-li specifická, bezdomovecká ekonomika a v jakém je potom vztahu, ke 

způsobům získávání a nakládání s finančními prostředky ostatních skupin (sousedících 

sociálních polí), k šedé ekonomice, k majoritní společnosti? Kromě stránky ekonomické se 

práce zabývá i vnitřní strukturou této skupiny, relevancí pokusů o její kategorizaci, je-li 

možné odhalit typické a obecně shrnující archetypy bezdomovců podle jejich způsobu 

přežívání, vztahu k návykovým látkám, či politickým názorům. Lze-li vůbec popisovanou 

skupinu shledat natolik koherentní, aby mohla být představována pod sjednocujícím pojmem 

„bezdomovci“? Je-li bezdomovectví volbou? Je-li možné označit lidi bydlící na ubytovnách, 

kteří však  přes den pobývají s ostatními na ulici, stále ještě jako bezdomovce? 

3.2 Metody

Ke sběru dat byla v práci použita technika polostrukturovaných, narativních rozhovorů 

doplněných o zúčastněné a nezúčastěné pozorování spojené s pobytem v terénu, kde 

docházelo k dalším neformálním rozhovorům a setkáním jak s osobami, které by bylo možno 

přímo označit za „bezdomovce“, tak i s těmi, kterých se zde popisovaná tematika nějakým 

způsobem jinak dotýká.  Při realizaci rozhovorů byl kladen důraz na získání důvěry pramenící 

z osobního setkání výzkumníka s participanty/respondenty. Pro polostrukturovaná interview 

byla nejprve vytvořena kostra základních tematických okruhů, která byla po přepisu prvních 
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rozhovorů a jejich analýze doplněna o nově se objevující témata a kategorie. Rozhovory byly 

se souhlasem participantů/respondentů nahrávány na diktafon a poté doslovně přepisovány, 

mnohdy i s chybami v syntaxi a pravopisu. Samotný přepis byl pak proveden bez použití 

transkripčního jazyka a transkripčních znaků. Jednotlivé kódy či významové trsy byly 

derivovány přímo z přepisů samotných, ty byly obratem použity pro evaluaci či zhodnocení a 

tvorbu dalších výzkumných otázek. 

Etická stránka výzkumu byla po procedurální stránce zajištěna ústním informovaným 

souhlasem od každého, s kým byl veden zaznamenávaný rozhovor. V praktické rovině pak 

hlavně snahou o citlivé uchopení problematiky zejména v případě setkání s osobami, pro které 

by mohlo zodpovídání některých otázek přivodit negativní psychické, či psychologické reakce 

ve spojení s traumatickými prožitky v minulosti, nebo vyvolat některé vzpomínky spouštějící 

emocionálně diskomfortní stavy. Podobně opatrný přístup vyžaduje i přímá konfrontace 

s praktikami, které se svou podstatou mohou blížit k hranici porušování zákona. 

Jména osob informantů a účastníků výzkumu jsou v práci většinou záměrně změněna, 

nebo v případě pracovníků  charitativních organizací skryta za iniciály, určující pouze pořadí 

setkání s nimi. Charakteristika zkoumaného pole je však už sama o sobě specifická určitou 

anonymitou, kdy se lidé na ulici i sami mezi sebou někdy znají pouze na základě přezdívek, či 

křestních jmen, které nemusí odpovídat skutečnosti.  

Metody přímého sběru dat spojené s pobytem v terénu byly dále doplněny o prameny 

z odborné literatury, novinových článků, filmových dokumentů, internetových stránek a 

odkazů, informační literatury vydávané zainteresovanými organizacemi či institucemi a 

v neposlední řadě i postřehy a radami některých z odborníků, kteří se danou problematikou 

zabývají. 

Zohlednění emické perspektivy prostřednictvím popisu praktik a strategií života na 

ulici – odhalování jeho detailů, představuje čtenáři kontext strukturálního znevýhodnění. 

Bourgois, Schonberg ve své knize o bezdomovcích závislých na heroinu prezentují fotografie 

zobrazující utrpení a bídu. „Dobrá etnografie by však měla ukázat bídu sociálně slabých, 

která by jinak zůstala pro širší veřejnost skrytou“ (Bourgois, Schonberg 2009:298). 

3.3 Průběh  

Ke zkoumání tématu bezdomovectví jsem se poprvé dostal během praktických cvičení 

semináře k předmětu „Interview jako antropologická metoda“, kde jsem měl možnost 

nahlédnout do zmíněného terénu a poznat některá specifika života na ulici. K prvnímu 

kontaktu se zkoumanou skupinou došlo v dubnu 2010 v centru Prahy, oslovením staršího 
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pána, u kterého bylo již podle vnějšího vzezření zřejmé, že se jedná o osobu bez přístřeší. 

S pánem jsem na lavičce strávil několik hodin, přičemž mimo jiné souhlasil, abych na 

diktafon zaznamenal asi čtyřicetiminutový rozhovor, pro který jsem si předem připravil 

strukturu několika základních otázek seřazených podle okruhů tak, abych se seznámil se 

základními specifiky zkoumaného terénu. Tento první rozhovor byl zaměřen zejména na 

ekonomickou stránku života na ulici, na způsob získávání zdrojů a praktickou stránku týkající 

se přežití jako takového. Původní guide list obsahoval krátkou výzvu k představení osobního 

příběhu účastníka výzkumu, poté však už následovaly konkrétní odkazy k praktickým 

záležitostem ohledně získávání a utrácení peněz, určení priorit v rámci materiálního 

zabezpečení, tedy na co konkrétně je třeba na ulici sehnat peníze a hledání souvislostí mezi 

financemi a bezdomovectvím vůbec. Otázky jestli se dá na ulici šetřit, jestli se s ostatními 

bezdomovci dělí, co znamená hodně peněz a jestli jsou peníze na ulici opravdu tím největším 

problémem, přispěly k většímu pochopení fungování takového způsobu života. Protože byl 

tento první rozhovor součástí výzkumu k praktickým cvičením, kterých se zúčastnilo více 

kolegů navštěvujících seminář, dovolil jsem si výsledky práce ze semináře s jejich svolením   

použít jako určitý druh předvýzkumu a některé další z provedených rozhovorů jako rozhovory 

pilotní. 

Na základě takto získaných informací již bylo možno sestavit širší guide list, který byl 

rozdělen do několika rovin tvořících jednotlivé významové celky a jejich subkategorie. Pro 

udržení osobního kontaktu a určitého zařazení jednotlivce to byla rovina individuální 

(základní osobní informace, životní příběh, jak se živí, kde přespává). Dále znovu v širším 

smyslu ekonomika (kolik peněz je potřeba k přežití na ulici, jak s penězi nakládají), rovina 

strategií (jak se dá na ulici uživit, jak to dělají ostatní, chodí-li do práce, co lze nazývat prací). 

Obecně o bezdomovectví (kdo je vlastně bezdomovec, jestli je více druhů bezdomovců, jak se 

navzájem odlišují, existují-li skupiny), zde později naváže téma typologizace. Nakonec opět 

šířeji otázky související z exkluzí (co je na ulici největší problém, jak se k lidem na ulici 

chovají ostatní, v čem jsou lidé na ulici jiní, proč končí lidé na ulici a podobně). Guide listy

používané jako hrubou kostru pro polostrukturované rozhovory jsem v průběhu výzkumu 

ještě několikrát upravoval podle zaměření na různé významové kategorie a podle informantů, 

se kterými byly rozhovory vedeny. Spolu se ziskem nových informací jsem upravoval 

původní a přidával nové kategorie, odlišné otázky jsem použil při zaměření na skupiny a 

skupinový život lidí na ulici. Jiný guide list jsem použil při kontaktování a rozhovorech 

s pracovníky  organizací, které bezdomovcům pomáhají.  
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K prvnímu významnějšímu kontaktu s výzkumným polem došlo v září 2010, kdy jsem 

se seznámil s dvěma skupinami bezdomovců v centru Prahy, se kterými jsem paralelně asi 

týden trávil čas na ulici, prováděl zúčastněné pozorování a zrealizoval několik rozhovorů. 

Jedna ze skupin přitom vykazovala znaky určité větší homogenity, její členové se navzájem 

již delší dobu (několik let) znali a přístup mezi ně ze strany ostatních bezdomovců byl do jisté 

míry omezen právě touto známostí. Členové této skupiny se i přes skutečnost, že spolu  byli 

skoro celý den vždy navečer rozešli, aby strávili noc každý odděleně – sami, nebo se skupinou 

jinou. Odděleně, až na výjimky jako společné dotazování kolemjdoucích na nějaké drobné 

mince, provozovali rovněž své ekonomické aktivity. Spolu se tedy scházeli, jak se domnívám 

zejména ze společenských důvodů. Druhá skupina byla z hlediska výlučnosti a přístupu do ní 

mnohem otevřenější a byla vázána spíše na dané místo v centru Prahy. Byla mnohem větší, 

lidé se mnohdy znali pouze od vidění a skladba jejích členů se často měnila. V této skupině 

jsem díky určité anonymitě mnohdy nemusel vysvětlovat důvod své přítomnosti a odhalovat 

pozici výzkumníka. Zde jsem také později několikrát navázal kontakt s jednotlivci, či 

menšími skupinami, se kterými jsem podnikal kratší několikahodinové „výlety“, vedl 

neformální rozhovory a částečně se účastnil drobných ekonomických aktivit jako sbírání 

lahví, prohledávání odpadkových košů, nebo žebrání peněz od kolemjdoucích. 

Počátkem listopadu 2011 jsem postupně znovu navázal kontakt s jinými dvěma 

skupinami bezdomovců tentokrát však v místě jejich „bydliště“, nebo přesněji tam, kde se 

zdržovali přes noc. Tyto skupiny jsem opět v nepravidelných intervalech navštěvoval, 

prováděl zúčastněné pozorování a vedl neformální rozhovory. V tomto případě se však 

jednalo o užší kontakt o pozvání „domů“ a částečný zásah do soukromí. První skupina měla 

vlastními silami postavený přístřešek v bývalém komerčně využívaném areálu mimo centrum 

Prahy, kde na různých místech přebývalo takových skupin více. U druhé pak šlo o útočiště 

zbudované pod jedním z pražských mostů. Kontakt na druhou skupinu jsem získal osobním 

doporučením jednoho z členů skupiny první. V porovnání se setkáními z první fáze výzkumu 

se charakter pozorování lišil zejména vstupem do odlišné sféry života jednotlivých 

participantů. Místo části dne, která u běžné populace slouží především k ekonomickým a 

společenským aktivitám, se jednalo zejména o rána a večery, tedy čas obvykle vyhrazený 

odpočinku a relaxaci, nebo přípravě na denní společensko – ekonomické aktivity. První 

z těchto skupin by bylo možno charakterizovat jako skupinu přátel, známých, či kamarádů, 

kteří jsou do jisté míry nuceni spolupracovat. V jejich společném příbytku mají oddělená 

místa (ložnice) pro každého z nich, zároveň je tu společná místnost (obývák), kde dochází ke 

společným aktivitám, které vyžadují společné úsilí (úklid, shánění dřeva, udržování ohně, 
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nošení vody). Pod mostem se jedná spíše o sousedské soužití, společné prostory jsou pouze 

venku. Každý se stará o sebe (někdy i partnera), sousedům může pomoci, ale společné 

aktivity jsou pouze dobrovolné.  

Na podzim 2011 jsem z důvodu evaluace dosud získaných dat a potřebě pohledu na 

problematiku z „druhé strany“ začal kontaktovat organizace, které v Praze lidem bez přístřeší 

pomáhají. Během prosince, ledna a února 2011- 2012, jsem byl postupně přijat zástupci tří z 

těchto organizací a nahrál s nimi na diktafon zhruba hodinové polostrukturované rozhovory. 

Přes poměrně hektickou dobu, ve které jsem některé z nich zastihl (zaneprázdněnost a 

pracovní vytíženost z důvodu velkých mrazů a zvýšené poptávce po poskytovaných službách 

ze strany uživatelů), jsem se z jejich strany setkal s ochotou, zájmem a vstřícným přijetím. Mé 

otázky se týkaly především typologie, či možnosti typologizovat lidi bez přístřeší, poznatků 

vyplývajících z osobní zkušenosti odborných pracovníků s lidmi na ulici, specifik 

vyplývajících právě z pohledu pomáhajících organizací a také exkluze a následně inkluze u 

bezdomovců v širších souvislostech. 

Kromě výše popsaných setkání a interakcí, které byly založeny na bližším osobním 

kontaktu, jsem využil i metod nezúčastněného pozorování, nebo neformálních rozhovorů 

s lidmi, které jsem blíže neznal. Byl jsem účasten poskytování potravinové pomoci a 

základního zdravotnického ošetřování prostřednictvím mobilní sociální služby na několika 

místech v centru Prahy. V době tuhých mrazů na přelomu ledna a února 2012 jsem dvakrát

navštívil krizové ubytovací zařízení ve stanech na Rohanském ostrově provozované Centrem 

sociálních služeb Hlavního města Prahy. Sledoval jsem večerní nástup a ranní propouštění 

uživatelů ubytovacích služeb provozovaných na lodi Hermes. Hovořil s některými 

z pracovníků terénních sociálních služeb, příslušníky městské a státní policie. Pozoroval jsem 

a účastnil se některých praktik k získání finančních prostředků, potravin, nebo předmětů denní 

spotřeby (už výše zmíněné sbírání lahví, žebrání, vybírání košů a popelnic a následný prodej 

nalezených věcí v bazarech, prodej legálně získaných léků toxikomanům na ulici atd.). 

Vstup do zde prezentovaného terénu není kvůli velmi nízké společenské prestiži 

zkoumané skupiny nikterak náročný z hlediska speciálních znalostí či dovedností. O něco 

těžší už je získat důvěru těchto lidí a postoupit dále než k hranici zdvořilých odpovědí na 

otázky výzkumníka - antropologa, vystupujícího do jisté míry z pozice síly. V horším případě 

se při necitlivém přístupu může pomyslný poměr sil změnit ve prospěch zkoumaných, 

prostřednictvím kategorického verbálního odmítnutí výzkumníka (mnohdy se zde jedná o 

otázky, které si většina těch, kteří mají kde bydlet, nechává pro úzký okruh svých blízkých, 

pro své soukromí). Z vlastní zkušenosti bych proto doporučil empatický přístup, kdy je někdy 



28

lepší mlčet než se ptát, odejít včas a přijít jindy. Určitou citlivost těchto lidí na osobní 

soukromí přes fakt „být stále na očích“ bych uvedl na příkladu, kdy jsem ve velkých mrazech 

navštívil s fotoaparátem na krku krizové ubytovací zařízení ve stanech. Potkal jsem zde také 

starší paní, kterou už znám z ulice delší dobu. Když viděla, že mám fotoaparát přes rameno, 

tak přestože  jsem jí neměl v úmyslu fotit, odmítla mě i pozdravit. Společenské vztahy mezi 

bezdomovci mohou být založeny na implicitních pravidlech, jejichž neznalost předem 

diskvalifikuje z participace na diskurzu. P. Bourgois podobně popisuje své pokusy o navázání 

kontaktu s černošskými bezdomovci v Edgewater Boulevard v rané fázi svého terénního 

výzkumu, kdy si nebyl vědom skutečnosti, že bělošští narkomani v jejichž společnosti se 

pohyboval, byli v místní pouliční hierarchii tak nízko, že nikomu v okolí nestáli ani za 

pozdrav (Bourgois, Schonberg 2009:29). 

3.4 Účastníci výzkumu 

Osob, které se účastnily výzkumu, respektive těch, které jsem při pobytu na ulici 

poznal a komunikoval s nimi, bylo několik desítek. Při pokusech o navázání kontaktu s 

dalšími lidmi na ulici jsem se snažil vždy postupovat tak, aby bylo zohledněno co nejširší 

spektrum s ohledem na věk, pohlaví a zjevnou fyzickou kondici (vzhled, či „stupeň 

zanedbanosti“). Zprvu je samozřejmě možné se orientovat pouze podle vnějších, viditelných 

znaků. Při výběru osob se kterými byly provedeny zaznamenávané rozhovory se snaha o 

postižení větší společenské struktury dařila díky jejich bližšímu poznání lépe, i když byla 

zčásti omezena ochotou participovat ze strany zkoumaných. Při hledání vhodných 

informátorů tak byly zohledněny jednak jejich osobní charakteristiky (opět souvislost

s typologií – postižení co nejvíce „typů“) a také příslušnost ke skupinám, se kterými bylo 

v terénu nejvíce pracováno. Opět, aby zde měla každá své zastoupení. Následující řádky 

krátce představí účastníky výzkumu, se kterými byly vedeny zaznamenávané rozhovory, 

okolnosti setkání s nimi a stručně některá specifika odkazující k jejich konkrétním případům. 

Honza 

Honzovi je šedesát dva let a na ulici žije již osmnáctým rokem. Tvrdí, že je pětkrát 

rozvedený a má příbuzné po celé republice, nechce se jim však ozvat. Honza nepatří k žádné 

z výše uvedených skupin. Podle svých slov žije samotářským způsobem života, přičemž se 

občas s někým na určitou dobu spřátelí. Obecně však ostatním lidem na ulici spíše nevěří. 

Přespává podle situace na různých místech, která si hledá sám. Ohledně oblečení a někdy i 

stravování využívá nízkoprahových denních center charitativních organizací. Sbírá druhotné 

suroviny, prohledává popelnice, žije z almužen. Žádné sociální dávky jak tvrdí nepobírá, 
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naopak prý dluží velmi vysoké částky z nezaplacených pohledávek různým exekutorským 

firmám. Jeho dluhy z velké části pocházejí z pokut za jízdu „načerno“ v tramvajích, nebo za 

jiné nezaplacené pokuty, neuhrazené pobyty na protialkoholní záchytné stanici a podobně. 

Svou situaci – pobyt na ulici neskrývá a je možné ho potkat na jeho „oblíbených“ místech 

v centru Prahy. K setkání s ním došlo na základě oslovení přímo na ulici a rozhovor probíhal 

venku na lavičce. 

Ivoš

Ivoše jsem potkal v jednom z prvních dnů na ulici. Strávili jsme spolu několik hodin, 

později jsem ho ještě několikrát viděl. Se svou o několik let starší přítelkyní žije ve squattu a 

patří mezi „ty mladé“. Pochází ze severní Moravy a je mu třicet pět let. Využívá denních 

center charitativních organizací a snaží se hledat práci. Prostředky získává z příležitostných 

brigád, „žebrání mu je proti srsti“. Pohybuje se ve společnosti známých ze squattu, navštěvuje 

místa, kde se scházejí ostatní lidé na ulici, holduje alkoholu. Pro přežití často využívá 

recipročních vztahů v rámci komunity, které mu pomáhají minimalizovat náklady spojené 

každodenní obživou. Během našeho setkání jsem byl svědkem, jak mu jiní členové jeho 

skupiny vyčítají, že není ochoten poptávat peníze od kolemjdoucích na ulici. Tato  indispozice 

mu do jisté míry snižuje jeho sociální postavení ve skupině, kde dochází k dělení a od 

každého jejího člena je očekávána určitá participace, nebo specifický přínos.  

Klobouk

Patří do první kontaktované skupiny z centra Prahy. Původní profesí je opravář 

důlních lokomotiv. Je mu šedesát jedna let a na ulici je od roku 1998. S výše uvedenou 

skupinou se setkává již několik let, zejména ze společenských důvodů. Zimní měsíce tráví 

v Praze v různých provizorních příbytcích (squattech, chatrčích) a přes léto podniká pěší cesty 

napříč Českou republikou, při nichž vyhledává různé příležitostné práce, na venkově se 

nechává najímat na sekání dříví  a různé drobné opravy. V zimě žije z almužen a z toho, co 

najde. Tvrdí, že je samotář, nechce být na nikom závislý a pokud se s někým dělí, tak spíše ze 

společenských důvodů. Je dobrý pozorovatel a dokáže popisovat a vysvětlovat dění kolem 

sebe, jak a proč se věci na ulici dějí. Během našich setkání, až na několik výjimek, nikdy 

nechtěl mluvit o svém soukromí a rodině. 

Mirka

Paní Mirce je kolem šedesáti let. V době, kdy jsem jí potkal, trávila dny s výše 

uvedenou skupinou svých známých. V noci přespávala v nočních tramvajových linkách a na 

tramvajových zastávkách. Původní profesí je vedoucí maloobchodní prodejny. O stálé bydlení 

přišla výpovědí od majitele bytu po smrti své matky, se kterou po rozvodu s manželem žila. 
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Příležitostně přespává u bývalých známých, kterých však podle jejích slov ubývá. Občas 

využívá ubytovací služby charitativních organizací. Pokročit do stadia pronájmu vlastního 

bydlení se kvůli obtížnostem ohledně získání zaměstnání a dluhové pasti, ve které se nachází 

hlavně kvůli nezaplaceným pokutám, nedaří. Měsíčně pobírá (velmi nízké) sociální dávky, ale 

přesto hraje „výherní“ automaty. Zmiňuje i vztahy se svým dospělým synem a jeho rodinou, 

kteří však její situaci zjevně nikterak neřeší. Mirka působí přátelským a společenským 

dojmem. Z jejího vystupování je patrná určitá plachost, která možná pramení ze skutečnosti, 

že se za svou situaci bezdomovce stále stydí. 

Petr  

Hodně přes padesát let. Pán, který je jednou z ústředních postav první zkoumané 

skupiny, první který byl při kontaktu s touto skupinou osloven. Kvůli následkům z omrzlin 

špatně chodí a má proto na rozdíl od ostatních členů skupiny snížené pole působnosti.  V době 

našeho pravidelného setkávání trávil veškerý čas mezi svými známými („první skupinou“) a v 

noci přespával v nedalekém parku na lavičce. Je závislý na alkoholu. Při prvním setkání 

projevil radost, že se někdo o lidi na ulici zajímá a tvrdil, že se pokoušel sepsat knihu o životě 

bezdomovce, její rukopis však prý někde ztratil. Původně kuchař – číšník, který kvůli 

„zkracování šlach“ nemůže získat práci, v minulosti soudně trestaný, rozvedený. Finanční 

prostředky získává především prodejem léků, které si nechává předepsat od lékaře, mladým 

toxikomanům přímo na ulici. Sociálních služeb v době našeho setkání kvůli své imobilitě 

nevyužíval. Po dotazování na jeho osobu zhruba po roce od našeho setkávání mi bylo 

zprostředkovaně sděleno, že se nachází v jedné z léčeben pro dlouhodobě nemocné, kam se 

mu ho podařilo umístnit jeho ošetřujícím lékařem. Začátkem léta 2012 jsem ho však opět 

potkal na místě v centru Prahy, kde jsme se původně setkávali. Potvrzuje to slova jedné jeho 

známé, že „když se Petr dá zdravotně dohromady, táhne ho to zase zpátky ven, na ulici“.  

Dita

Ditě je třicet tři let. K seznámení s ní došlo přes Petra, který k ní podle jeho slov 

pociťuje „něco jako otcovský vztah“. Během pobytu v první skupině, docházelo s Ditou 

k celkem častým neformálním rozhovorům, zaznamenávaný rozhovor pak měl oproti 

interakcím s jinými bezdomovci větší dynamiku a spád. Původní profesí dámská krejčová je 

podle svých slov na ulici třetím rokem. Zhruba od svých sedmnácti let začala užívat drogy, 

zpočátku pervitin. Po přenechání svého prvního dítěte adoptivním rodičům odešla z rodného 

města do Prahy, kde ponejprv bydlela v pronajatých bytech a u známých. Její situace však 

zhoršila během posledních let především kvůli závislostem (drogy, automaty, alkohol), 

v současnosti nemá stabilní místo na přespání. Už více než deset let se živí převážně prostitucí 
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a později také drobnými krádežemi v obchodech, které praktikovala s partnery, se kterými 

žila. Vzhledem k poměrně vysokým finančním částkám, které je schopna pro svou obživu 

získat, se nepovažuje za „typického bezdomovce“. Mezi některými bezdomovci však má (jak 

tvrdí) dobré známé, se kterými může „normálně“ promluvit. V době, kdy jsem ji naposledy 

potkal, byla opět v raném stadiu těhotenství. Dita velmi otevřeně vypráví o praktikách 

spojených s kontroverzními a často tabuizovanými tématy jako užívání drog a pouliční 

prostituce. Její vztah k bezdomovectví byl dlouhou dobu spíše vztahem k „sousední sociální 

skupině“ v rámci kontextu ulice. S bezdomovci se při své práci pravidelně setkávala a až 

později zde navázala přátelské vztahy. Tyto kontakty jí pak pomohly při řešení vlastní tíživé 

situace při ztrátě bydlení. Převážně v létě se přidává k různým skupinám lidí, které už delší 

dobu zná a přespává s nimi na squattech, nebo různých příbytcích vybudovaných v lesích v 

okolí Prahy. 

Pípák

Bývalý podnikatel v autodopravě, kterému je třicet šest let. Na ulici je (v době našeho 

setkání byl) teprve tři měsíce a podle svých slov se tam dostal postupně kvůli platební 

insolvenci a vleklému rozvodu s manželkou. Jako důvod svého bezdomovectví rovněž uvádí 

problémy s alkoholem, respektive nezdařený návrat z protialkoholické léčebny. Vzhledem 

k relativně krátké době, kterou strávil na ulici u něj byla patrná tendence hodnotit a kritizovat 

ostatní bezdomovce, kterým je podle jeho vlastních slov všechno jedno, nemají zájem si 

shánět práci a „už to vzdali“. S Pípákem jsem několikrát seděl na místě v centru Prahy, kde se 

bezdomovci často scházejí. Nezbytným doplňkem k podobným sezením byla krabice levného 

vína a cigarety, nebo tabák. Pípák hovoří o svém vztahu k matce a sestře, ke kterým si občas 

dochází pro finanční podporu, ale stydí se zato. 

Pepa

Padesátiletý bývalý voják z povolání, po roce 1989 propuštěn z armády, poté pracoval 

v dělnických profesích. V roce 1994 odjel „za dobrodružstvím“ do Francie, kde pracoval na 

tržnici a později se octl na ulici mezi „pravými boveráky“ (bezdomovci). Po návratu do Čech 

se nechává najímat na různé sezónní práce a nakonec končí opět na ulici. V rozhovoru 

upozorňuje na trestnou činnost spojenou s životem na ulici a to zejména na tu, která je 

páchána přímo na bezdomovcích. Přespává na různých místech v Praze s některými „letitými 

známými“, kterým může věřit. Na ulici je i přes zimu. Žije z almužen a nálezů z kontejnerů,

jídlo si však z obav o své zdraví (obav před otravou) kupuje. Využívá služeb denních a 

mobilních center charitativních organizací. Alkohol si jak říká, „udržuje pod kontrolou“. 
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Hovoří o specifické „absenci morality“ u lidí na ulici, o zneužívání bezdomovců různými 

podvodníky, o nebezpečí a bezmocnosti, které s bezdomovectvím souvisí. 

Kája

Kája je nejmladším z participantů, účastníků rozhovorů. Je mu dvacet šest let a venku 

žije od svých dvaceti. Je vyučený zedník a na ulici se dostal po neshodách v rodině. První rok 

bydlel na okraji Prahy sám pod igelitem. Tři roky ve společnosti jeho první skupiny (party), 

kterou po jistých dramatických událostech opustil, aby se spojil se skupinou známých, které 

už před tím souběžně potkával. S touto novou skupinou je doposud a vystřídal s ní už druhé 

působiště. Hovoří o významu vzájemné důvěry mezi lidmi, se kterými sdílí přístřeší. 

V současnosti se živí zejména prohledáváním kontejnerů a prodejem věcí, které v nich najde, 

po různých bazarech. Sbírá a prodává také druhotné suroviny. V kontejnerech často nachází 

potraviny zejména v blízkosti velkých obchodních řetězců. Institucionální pomoc 

nevyhledává. Ve svém životě zmiňuje období, kdy pracoval a měl k dispozici klíče od bytu 

patřícího zaměstnavateli. Po skončení této epizody se však vrátil zpátky ke svým známým 

z ulice. Podle svých slov se snaží být soběstačný a po nikom nic nežádat, aby nevznikaly 

důvody k případným výčitkám a konfliktům. Svůj čas si organizuje sám podle sebe na 

získávání obživy „hrabání“ a odpočinek – četbu, poslouchání hudby. Společenských aktivit 

zbytku skupiny se neúčastní pravidelně,  podle svých slov je „někdy radši sám“. Významnou 

měrou se podílel na stavbě současného přístřešku skupiny. Před alkoholem dává přednost 

kouření marihuany. Jeho snem je někdy v budoucnu vlastnit starý autobus, nebo železniční 

vagon, ve kterém by mohl bydlet a nemusel nikomu platit za nájem.  

Dalšími z účastníků zaznamenávaných rozhovorů jsou profesionálové, pracovníci 

sociálních a charitativních organizací, které lidem na ulici nabízejí pomoc. V rámci výzkumu 

byly postupně kontaktovány tři nejvýznamnější pražské organizace, které se podobnou 

činností zabývají. Ke každé z nich se pak váže jeden z rozhovorů. Charakter interakcí s těmito 

osobami sehrával v rámci výzkumu určitou ambivalentní roli. Na jedné straně totiž 

vystupovali jako odborníci a znalci dané problematiky – „spojenci“ (spolupracovníci), na 

straně druhé však jako přirozená součást širšího zkoumaného pole, byli částečně sami objekty 

výzkumu. 

O.A. + O.A. 1

Pan O.A. pracuje již několik let ve vedoucí pozici jedné z charitativních organizací. 

Rozhovor s ním proběhl za zpočátku pasivní a později aktivní účasti jednoho z jeho kolegů 

(O.A.1). Oba pánové se dané problematice věnují již delší dobu, z části i na akademické 
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úrovni. Setkání bylo charakteristické vysokou relevancí poskytovaných informací, obsahem 

přesahujících kategorií (návrhů k řešení bezdomovectví apod.) a přátelskou atmosférou 

spojenou pocitem společných intencí a zájmu. 

O.B.

K setkání s paní O.B. došlo v období velkých mrazů, což ohledem na její pracovní 

pozici koordinátora centra pro pomoc lidí bez přístřeší, znamenalo zvýšené pracovní nasazení. 

Setkání bylo charakterizováno vstřícností, ochotou a spíše intuitivní povahou odpovídání na 

mnou pokládané otázky. Osobnější  přístup při odpovídání, však nenarušil integritu její pozice 

profesionála. K možnosti pozitivního řešení (vyřešení) problematiky bezdomovectví jako 

takového, se staví spíše skepticky. Nutnost pomáhat spatřuje v individuální rovině péče o 

jednotlivce v souladu s charakterem Západní,  křesťanské tradice. 

O.C.

Pan O.C. rovněž působí dojmem profesionála. Jeho odpovědi jsou věcné, přesné a 

konkrétní, jak by se od člověka v dané, vedoucí pozici dalo očekávat. V oboru sociální péče 

pracuje na různých místech už přes čtrnáct let. Setkání s ním je spíše formálního charakteru. 

Přes nedostatek času, který z důvodu přetížení poptávky po službách poskytovaných danou 

organizací v době našeho setkání má, je ochotný a vstřícný.   

4. Fenomén bezdomovectví v České republice 

4.1 Historie

Bezdomovectví se ve formě jak ho známe dnes, začalo v Česku objevovat až po roce 

1990. V Rakouském císařství platil od roku 1862 zákon o domovském právu, kdy byla každá 

obec nucena postarat se o osoby, které se v ní narodily, nebo přibyly sňatkem, či 

přestěhováním. Za samostatného Československa vznikla instituce registrovaných žebráků a 

byl také zřízen status veřejného chudinství (Marek, Strnad, Hotovcová 2012). Po roce 1948 

byla existence bezdomovectví z ideologických důvodů popírána, někteří odborníci9 se však 

domnívají, že v latentní podobě existovalo stále a lidé bez trvalého bydliště se museli různě 

skrývat. Socialistický zákon o příživnictví v platnosti od 1957 do roku 1990 postihoval 

všechny, kdo se vyhýbali „poctivé práci", nebo si peníze na obživu opatřovali „nekalým 

způsobem". Povinnost pracovat vedla ke kontrolám obyvatelstva. Každému, kdo někde 

pracoval, bylo přiděleno ubytování, mnohdy ve formě podnikových, nebo družstevních 

                                               
9 Hradecký 2008, O.A., O.A.1
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ubytoven. Mnoho lidí bylo také umístněno v různých státních institucích (nápravně 

výchovných, nebo zdravotnických). Rok 1990 znamenal obrat. Na základě všeobecné 

amnestie bylo z věznic propuštěno více než 15 000 lidí. Nezaměstnaní, kteří se doposud 

skrývali, mohli otevřeně vystoupit. Rozpad státních podniků znamenal rušení podnikových 

ubytoven a propouštění ze zaměstnání, začal proces restrukturalizace státních zdravotnických 

zařízení a postupného přeřazování jejich klientů do jiného systému péče, jejich přesun do 

společnosti. V období tak zvaného divokého kapitalismu ranných devadesátých let mohlo 

bezdomovectví získat určité romantizující konotace spojené se znovuzískanou svobodou, 

které zřejmě stále přetrvávají v podobě názorů o dobrovolném bezdomovectví, jako určitém 

životním stylu. V současnosti se však stále více jedná o naléhavý sociální problém, který 

souvisí s ekonomickými faktory jako je (ne)zaměstnanost, důchodová politika, (ne)dostupnost 

vlastního bydlení či ceny pronájmů. V posledních letech se dále stává tématem pro různá 

populistická vyjádření lidí, kteří prostřednictvím bezdomovců definují přijatelné způsoby 

chování ve společnosti a přispívají k vzniku sociální nesnášenlivosti a tvorbě nově definované 

marginality. 

4.2 Typologie (stratifikace)

Snaha o rozdělení do kategorií, typologizace a stratifikace je jednou ze základních 

charakteristik možnosti pochopení a popisu určitého fenoménu. Potřeba rozlišení, 

pojmenování a zařazení tak vzniká i při výzkumu mezi lidmi, kteří žijí venku na ulici. Nutnost 

určitým způsobem vymezit zkoumaný terén stojí jednak před osobou výzkumníka. Dále je 

důležitá pro pomáhající instituce, které tak definují svou cílovou skupinu. Význam má také 

pro represivní složky státní moci při střetu se zřetelně nekonformním způsobem chování. Je 

ovšem přítomná i v obecném, veřejném diskurzu, kde je pojem (osoba) bezdomovce vnímána 

a skloňována v současnosti stále častěji a mnohdy v negativních konotacích. Jistá vnitřní 

stratifikace ve smyslu odlišení od ostatních, definování vlastní situace, nebo statusu (stavu, 

identity), je pak velmi důležitá i pro samotné bezdomovce. Vzniká zde určitá vnitřní 

hierarchie, nalezení vlastního místa prostřednictvím odlišení od ostatních. Proto i jeden 

z prvních náhledů na fenomén bezdomovectví při přípravě tohoto výzkumu -  náčrt jeho hrubé 

osnovy, obsahuje slovo „typologizovat“. Odlišnost výsledků snah o typologizaci však plyne 

právě z úhlu pohledu reflektující entity, ze záměru, kterým je její snaha vedena a potřeby, pro 

kterou je určena. V odborné literatuře zabývající se tematikou bezdomovectví se typologizuje 

na základě vnější charakteristiky, nebo druhů činností, které lidé na ulici vykonávají 
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(Anderson 1999, Clair, Wasserman 2010). Podle demografických parametrů (Levinson, Ross 

2007). Podle sociálních rolí uvnitř bezdomoveckých komunit (Meanwell 2012). 

I. Podle paragrafu 52, vyhlášky č. 182/1991 sbírky, která pozbyla platnost teprve v 

roce 2007, byli bezdomovci a lidé bez přístřeší zařazováni mezi tak zvané "občany 

společensky nepřizpůsobivé"10. V současných právních normách a předpisech se s podobným 

vymezením již nesetkáme. Vztah zákona a bezdomovectví lze přesto chápat na dvou 

rovinách. Z hlediska bezdomovců jako potřebných, kdy je lze podle zákona11 definovat jako 

osoby, nacházející se v hmotné nouzi. Tedy osoby, které mají nárok čerpat sociální dávky a 

využívat sociální služby. Tuto problematiku postihuje několik zákonů v oblasti sociální péče 

platných od 1.1. 200712. Na straně druhé jsou tu zákony a zákonné normy jako nástroj k 

postupování vůči bezdomovcům ze strany represivních složek zastoupených Policií České 

republiky a v Praze také Městskou policií hlavního města Prahy. Jedná se zejména o 

posuzování takového chování jednotlivců, které překračuje zákon, nebo narušuje různé místní 

a lokální vyhlášky a je z právního hlediska přestupkové. Výše uvedené v rámci typologie  

znamená přiřazovat k bezdomovectví rozličné jiné kategorie podle nepovolených činností 

jako výtržnictví, užívání alkoholu na veřejném prostranství, žebrání, znečišťování veřejného 

prostoru, nelegální obsazování opuštěných nemovitostí a podobně.   

II. Odlišný přístup k typologizaci lze pozorovat u organizací, které se bezdomovcům 

snaží pomoci a to jak z hlediska odborného, snahy o koncepční řešení (mnohdy založené na 

společenskovědním výzkumu). Tak i z hlediska příznivého či pozitivního naklonění k 

problematice, snaze o prevenci a hledání řešení místo represe. Evropská federace národních 

organizací pracujících s bezdomovci FEANTSA13 vytváří typologii bezdomovectví ETHOS, 

založenou na situacích, ve kterých se jednotlivec ve vztahu k bydlení nachází. Širší kategorie 

jsou zde odstupňovány od nevyhovujícího bydlení, přes bydlení nejisté, ubytování bez bytu až 

k bydlení úplně bez střechy, či přístřešku. Tyto čtyři základní formy vyloučení z bydlení se 

pak dále dělí na další subkategorie tvořené národními specifiky v různých zemích, za účelem 

                                               
10

Zdroj: Štěchová, Luptáková, Kopoldová: Bezdomovectví a Bezdomovci z pohledu kriminologie, 
Institut pro kriminologii a sociálni prevenci, (2008:7). Termín „sociálně nepřizpůsobiví“ je přes svou 
universálnost (lze jím v podstatě označit jakoukoliv nepohodlnou skupinu), nebo právě kvůli ní běžně používán 
v každodenním diskurzu, veřejností, některými extremistickými organizacemi a dokonce i významnými 
politickými stranami, viz odkaz: http://www.ods.cz/aktualni-tema/socialne-neprizpusobivi, (staženo 25.3.2012).  

11 Zákon č. 108/2006 Sb. O sociálních službách.  
12 Zdroj opět: Štěchová, Luptáková, Kopoldová: Bezdomovectví a Bezdomovci z pohledu kriminologie, 
Institut pro kriminologii a sociálni prevenci, 2008. - Konkrétně se jedná o zákon č. 108/2006 Sb. O sociálních 
službách, zákon č. 110/2006 Sb. o životním minimu a zákon č. 110/2006 Sb., který mimo jiné upravuje i 
podmínky pro poskytovatele sociálních služeb. 
13 http://www.feantsa.org/code/en/pg.asp?page=484, také (HRADECKÝ 2008).  
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monitoringu bezdomovectví a tvorbě a vyhodnocování politik. Hradečtí (1996: 27) se snaží 

vyhnout určitému bodu zlomu, který může nastat při definování bezdomovectví až na základě 

ztráty bydlení (střechy nad hlavou). Ve skutečnosti totiž může být jak člověk bydlící, tak i 

člověk nebydlící součástí jednoho procesu vedoucího dolů, směrem k sociální exkluzi. Širší 

uchopení daného fenoménu tedy vyjadřují prostřednictvím dělení na bezdomovectví zjevné, 

skryté a potenciální14. Ke skupině zjevných, viditelných bezdomovců tak přibývá skupina 

bezdomovců skrytých, kteří třeba čerpají pomoc sociálních služeb, ale nevyhledávají zde 

nocleh. Bydlí u známých, nebo na squatech. Tito lidé mají přístup k osobní hygieně a na první 

pohled nelze poznat, že se jedná o lidi bez domova. Potenciálními bezdomovci jsou potom 

všichni ti, kterým ztráta bydlení bezprostředně hrozí. Může jít o osoby zadlužené, s 

nepravidelnými příjmy, propuštěné z výkonu trestu odnětí svobody, lidi žijící v přelidněných 

bytech, imigranty a všechny sociálně slabé, pro něž může být sebemenší záminka hořkou 

vstupenkou na ulici. 

Podle Hradeckého je obecně možné použít i dalšího členění podle různých 

charakteristik a to zejména ve výzkumu. V sociálních službách (v praxi) se však stejně 

nakonec řeší situace ad hoc, tedy v závislosti na individuálních potřebách uživatele a členění 

proto není až tolik důležité. Pan O.A.1 vidí bezdomovectví jako proces, který obsahuje 

mnoho různých podskupin a jednotlivec se v jejich rámci různě propadá, nebo naopak zvedá. 

Hledisko praxe, ve kterém je důležitější samotná pomoc jednotlivci, než různé snahy 

typologizovat zmiňuje i pan O.C., jehož slovy bych shrnul postoj „pomáhajícího 

profesionála": „My to takhle třeba nečleníme, nemáme to rozdělené. Vím, že mezi sebou to 

mají rozčleněné lidé na ulici, že se různě nazývají, nebo to mají rozdělené, ale my to tak 

nečleníme. My to vnímáme z toho pohledu, že jsou to lidé, kteří k nám mohou přijít. Někteří 

třeba nepřijdou, ale snažíme se jim pomoct a poskytnout podporu. 

Když bych to řekl, tak samozřejmě potom to členění třeba je, že lidé kteří jsou úplně na 

ulici, tak pro ty je třeba ta noclehárna, nízkoprahové centrum a lidi, kteří třeba mají zájem už 

tu situaci řešit aktivně, mají i nějaký příjem, tak to jsou lidi, kteří ... jsou samozřejmě taky na 

ulici, ale využívají už třeba služeb azylového domu. To už je takový vyšší stupeň v tom členění 

našem, když bych to měl teď nějak rychle popsat." 

III. Typologie, určení a vymezení pojmu bezdomovec. Popřípadě rozlišení různých 

druhů, typů, či „podskupin" lidí, kteří žijí na ulici, bylo mimo jiné jedním z hlavních 

tematických okruhů připravených pro samotné rozhovory s bezdomovci. Pohled ze strany 

                                               
14 Podobně jako Hradečtí definuje bezdomovectví už P. Rossy (1989: 45) v USA, rozlišuje mezi 
bezdomovci viditelnými (bez přístřešku) a těmi, kteří k tomu „mají blízko". 
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bezdomovců se od předchozích dvou pohledů institucí liší osobní zainteresovaností 

jednotlivce, který v představené škále, či typologii označuje sám sebe - implicitně či 

explicitně odkazuje na své místo či pozici ve společnosti. Pokus o zachycení emické 

perspektivy charakteristické pro antropologickou analýzu je důležitý proto, že stojí proti 

možným apriorním kategorizacím ze strany ostatních disciplín. Studium významů a 

interpretací zevnitř je však na druhé straně hůře klasifikovatelné, protože nemá předem 

určenou strukturu a odvíjí se od snahy nalézt společné významové prvky ve zdánlivém 

chaosu. Metody zúčastněného a nezúčastněného pozorování umožňují nahlédnout určité 

„typy" zejména podle viditelných vnějších charakteristik a podle interakcí s ostatními lidmi. 

Jak, kdo a s kým komunikuje. Jak se jedna skupina verbálně či nonverbálně vymezuje proti 

skupině jiné. Hlubší chápání jednotlivých prvků a modelů představují vysvětlení získaná ze 

skupinových i individuálních rozhovorů. V guide listech používaných pro zaznamenávané 

rozhovory bylo konkrétně použito jednak obecných otázek jako „Kdo je vlastně bezdomovec? 

(kdo je a kdo není?)", „Je více druhů bezdomovců? (jak se odlišují?, potkávají se navzájem?, 

baví se mezi sebou?)" a podobně. Dále pak otázky upřesňující a redefinující kategorie již 

popsané, jako odkazy na „ty mladé (bezdomovce)", „ty feťáky" a podobně. 

Mezi nejobecnější kategorie členění lidí žijících na ulici patří rozdělení na starší a 

mladší. Dále podle vnější fyzické kondice, kdy se jedni vymezují vůči jiným, kteří o sebe 

„tolik nedbají" po hygienické a vizuální stránce. Rozdělení podle vztahu k návykovým látkám 

a stupni závislosti na alkoholu či drogách. Podle příslušnosti k různým skupinám a partám, 

nebo zda-li se jedná o tak zvané „samotáře", či páry, které „si žijí pro sebe". Podle místa 

pobytu, tedy kde a jak přespávají. Mají-li postavený příbytek (chýši), nebo spí pod mostem, 

na lavičce, v tramvajích, či různých dalších typech provizorního ubytování (stany, squatty, 

železniční vagóny, ve městě, mimo město, v lese atd., atd.). Využívají-li k bydlení sociálních 

služeb (přechodné ubytování, ubytovny, chráněné bydlení). Nebo jestli dosud ještě mají kde 

bydlet15. Jistou formu stratifikace, či rozlišení lze dále vypozorovat i v závislosti na způsobu 

obživy, jedná-li se o žebráky z centra Prahy (kteří však mnohdy nemusí být bezdomovci16), 

                                               
15 Zde bych připomenul Hradeckého potenciálního bezdomovce. K jedné z pozorovaných skupin v centru 
Prahy náležela starší žena, která dosud bydlela v obecním nájemném bytě, svůj den však trávila mezi 
bezdomovci. Přestože pobírala sociální dávky, účastnila se s ostatními žebrání peněz od kolemjdoucích a 
podobných aktivit. Zdali jí k tomuto jednání vedla finanční tíseň, nebo potřeba společenského života, byla-li 
potenciálním bezdomovcem, se mi zjistit nepodařilo. 
16 Žebrání může být na některých místech v centru Prahy výnosným zdrojem příjmů, účastní se ho proto i 
organizované skupiny. O údajných velkých cizineckých skupinách, které mají „svá místa" kam pod hrozbou 
násilí nikoho jiného nepustí, jsem se dozvěděl pouze z doslechu. S žebráním v malých skupinách, kdy jeden 
hlídá a další (jeden, či dva) žebrají, jsem se setkal osobně. 
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nebo „sezónní", či „falešné bezdomovce“17. Nebo jakým jiným způsobem si ještě shánějí 

obživu. Tento okruh bude podrobněji popsán v kapitole o strategiích pro přežití na ulici. 

Bezdomovectví je ve společnosti zavedený a širokou veřejností vnímaný fenomén, pojem 

charakteristický určitými viditelnými znaky, který může na jedné straně vést ke 

zjednodušování, nálepkování, předjímání a marginalizaci. Při pohledu z druhé strany může 

být zároveň velmi široký, s nejasnými, flexibilními obrysy. Jako pojem umožňuje realizaci a 

existenci mnohých skupin či identit, jejichž spojujícími rysy jsou chudoba a exkluze. Právě 

díky této složitosti je z výše uvedeného pohledu pomáhajících institucí pochopitelné, že pro 

ně typologie a stratifikace nehraje zásadní roli. Pro nás je to naopak snaha se touto složitostí 

probádat a prostřednictvím popisu významných prvků a kódů hledat odpovědi. Pomocí 

pohledu z emické perspektivy pak zjištěné významné (významové) kategorie pojmenovávat a 

řadit do širších souvislostí.  

Kdo je bezdomovec?

Klobouk:  „Nemá práci, nemá bydlení. A když má práci, nevydělá si tolik, aby si moh 

koupit nějaký bydlení. Když máš psa, žádná ubytovna tě nevezme, nebo přijdeš a „nezlobte se, 

my tady máme stálý jako ubytovaný - máme plno“. Takže i prachy jsou ti v ten moment na 

hovno. Máš prachy, ale na ubytovnu se nedostaneš. 

A je třeba víc druhů bezdomovců? 

No jsou -  pořádný a nepořádný, nebo dbaj o sebe, nebo nedbaj. Kolikrát potkáš dědka 

zarostlého, kapuci, ještě roztrhaný boty a ten na sebe vyloženě sere, nemá zájem."…

….. „Ale dobře, to je jiná složka. Feťáci, to je zase banda úplně jinejch, to s bezdomáčema 

nemá co dělat."  "Takhle, vem si že třeba ti feťáci, jich je taky dost. Ale oni třeba všelijak po 

pěti, teď maj ty pejsky a „pani dejte nějakou korunu na pejska na žrádlo“ a vydělává si 

vlastně na fety. Ale to s náma jako s bezdomáčema nemá nic společnýho, bezdomáč je 

bezdomáč. Feťák je feťák." 

Honza: „Já když dneska vidím ty mladý lidi, ono to má osmnáct, dvacet roků, třicet 

let, jak se hrabou v koši, je mi na blití. Opravdu je mi na blití.  

Jako proč? 

                                               
17 Jeden z mých „průvodců" (respondentů) hovořil o lidech, kteří přijíždějí zejména ve Vánočním období 
do Prahy, aby zde vydělávali peníze vzbuzováním dojmu, že jsou bezdomovci. Bezdomovci „sezónní" jsou pak 
podle něj zejména mladí lidé, kteří přes léto přijedou do Prahy, aby zde přes den „somrovali" v centru města a 
večer „se bavili na squattech". Přes zimu prý tyto lidi nepotkám, protože jsou „různě po republice u svých 
rodičů". Zde je těžké určit relevanci dané informace, potvrdit potřebnost jednotlivců (do jaké míry jsou k pobytu 
na ulici nuceni). Zda-li se jedná o bezdomovce, nebo squattery, pro které způsob života v lecčem podobný tomu 
bezdomoveckému volbou a ne nutností. 
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Protože aby takovejhle člověk nenašel práci, to mi nepovídej, že ne. A von nebude 

dělat, proč by dělal, protože von si vyšimrá, i nakrade18. Von si i nakrade, von si najde žrádlo. 

Von nepude. Co já bych za to dal, kdybych se mohl vrátit do práce." 

Mirka: „No to je člověk, kterej prostě nemá kde bydlet a je absolutně bezprizorní, že 

jo, protože co, všude tě vyhoděj, všude si tě nevážej, protože ty jseš takovej ten plebs, takovej 

odpad lidského toho, že jo. Ale není to pravda, protože někdy jsou ti lidi opravdu chytří, dá se 

s nima dobře bavit."

Petr: „To je otázka. No je víc druhů bezdomovců. Jsou takoví, kteří přes zimu 

dovedou přežít, já nevím, někde v lese. Mají tam nějaký altánky, to jsem já nezažil teda. Ale je 

spousta bezdomovců – druhů."

Pepa: „Víc druhů, je bezdomovec, kterého nepoznáš. Bezdomovec, kterej bude chodit 

denně oholenej, denně čistej, rozumíš. Nepropad alkoholu, ani drogám. 

A co dělá? 

Co dělá? Chodí a hledá na místech, aby ho nikdo neviděl. Chodí pochopitelně taky po 

popelnicích, ale zase to dělá tak, aby ho nikdo neviděl, protože se stydí za to, prostě kde je. 

V jaký situaci momentálně je. Že jo pak jsou ti, co se nestyděj, co somrujou normálně a pak 

jsou ti špinavci, koho člověk když vidí, tak by blil, že jo. To jsou takový tři sorty." 

Kája: „Nebo takhle, to je.. jako máš některý ty lidi když vidíš, že na to třeba kašlou. 

Že jsou jako vousy táák a špinavý, prostě na to serou, víš co. Fakt už jenom viděj třeba ten 

chlast a na všechno ti mrdaj, to už je jako taková ta spodina, když to vezmu jako takovej ten 

odpad. 

… „Jsem na ulici, nic nemám, prosím dejte mi na pivo, nebo tadyto“. Oni jsou u tý silnice a 

mají ten papír, ten kartón a tam ty nápisy a jenom sedí u tý cedule a.. a tam je to vlastně čistě 

napsaný, že seru, nic nechci, chci jenom na chlast. Ale ty jejich hlášky, víš a to už já nevím, 

všechno ztratili, nic už je nezajímá, víš a chtěj se jakoby upít, no. Prostě k smrti, víš co."

Co mají bezdomovci společného, lidi na ulici? 

Klobouk: „Co maj společnýho? Já bych řek, že nějak ta společnost, v který člověk 

žije, tak že ho stahuje do toho centra města jo. My jsme si našli tady, protože jsme sedávali 

dříve jak na Hlaváku – tam nás vyhnali, tak na Václaváku – tam nás vyhnali, tak jsme si našli 

tuhle zahradu. Jasně že to není ze dne na den, čtyři roky jsme byli tam, pak tři roky tam, a teď 

                                               
18 Zde je možné pozorovat přejímání některých stereotypizujících názorů z okolí samotnými bezdomovci. 
Symbolické násilí (Bourdieu 2000) zde spočívá v tom, že Honza o mladých apriori konstatuje že nepracují proto, 
že jsou líní. 
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chodíme do tý zahrady. Prostě každej přijde – Ota třeba přijde a bude mít krabku, anebo bude 

mít ubalit. No tak jsme si našli zahradu. Ale myslím si třeba, že ti lidi, spíš ta za prvé imunita, 

že se neznaj ti lidi no a potom každej má něco. Jeden dá napít, druhej ubalit, třetí přinese 

jídlo. To stahuje ty lidi k sobě."19

Mirka: „Jako jak společnýho? Já si myslím, že si mají o čem povídat, jak se komu 

daří, jak se komu nedaří, kolik vyžebral, kolik nevyžebral. Potom určitě nějaký to pití. A to že 

prostě nadávaj všichni, jak je to nespravedlivý, že oni zrovna nemají kde bydlet."

Pepa: „Vši. Vši a blechy. Jinak nemají společnýho vůbec nic.. Lakotu. Většina jsou 

lakomí. 

A kdo je bezdomovec? 

Podle mě bezdomovec by měl bejt ten, kdo nemá vůbec nikoho. Kdo nemá rodinu, 

tadyhle oni si hrajou na bezdomovce jako. Jak říkám já, tak ty starý, oni už nemají kam jít 

jako opravdu. Dneska je do domova důchodců nevezmou, do žádného sociálního zařízení je 

nevezmou, takže jim nezbývá nic jinýho než bejt bezdomovec a když mi řekne v pětadvaceti, že 

je bezdomovec, tak bych mu urazil palici. Ten vždycky má šanci se z toho dostat, vždycky. 

A proč to teda dělá?   

Protože mu to vyhovuje. Jemu to vyhovuje!20 On si vezme psa někde, to si všimni, že ti 

mladí mají psy, proto že mladýmu nikdo nedá a on žebrá na psa. Pes je jeho pracovní 

pomůcka, on žebrá na toho psa, on nežebrá na sebe." 

Další „kategorie" bezdomovců. 

Pepa: „Je rozdíl mezi těma starejma a mladejma?

Velikej rozdíl!! 

V čem? 

Velikej rozdíl! Tamti lidi, ty starý bezdomovci alespoň byli zvyklí, že museli makat. 

Prostě za tu dobu těch komunistů byli zvyklí, že museli makat a měli úplně jiný chování. Tam 

neexistovalo, aby se okrádali nebo to, ti lidi opravdu dokázali i pomoct. Když přišel na ulici 

někdo novej, tak ti lidi tomu člověku opravdu pomohli. Já tomu byl svědkem. Jednomu 

říkávali Belmondo a to byl frajer chlap jo. Taky pak dostal tuberu a už to jelo. No a tyhle 
                                               
19 Viz kapitola Interpretační rámce. Kultura ulice zde funguje, jako alternativa k rodině (Spradley 2000). 
Funkce rodiny zde nespočívají jen v potřebě blízkosti druhého člověka, ale i v přerozdělování zdrojů a 
recipročních vztazích. 
20 Anonymita velkoměsta umožňuje žít některým mladým lidem alternativním způsobem života. Podle 
Pepy však toto nejsou praví bezdomovci, lidé kteří skutečně nemají kam jít. Do jaké míry jsou tito mladí oběťmi 
strukturálních okolností, zde není důležité. Vymezení vůči mladým zde hraje roli typologizace zevnitř 
(Meanwell 2012). V rámci sjednocujícího pojmu bezdomovectví se budují vnitřní hierarchie, které souvisí se 
společenským postavením, bezpečností atd. 
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mladý, ty vůbec nemají chování, nic. Úctu, a ne ke starším, ale ani sami k sobě. To jsou prostě 

teď narozený - máme jednadvacet let po revoluci a ti se narodili. Já nevím, pět a dvacet, to 

mu byli čtyři roky, když byla revoluce. Takže oni vůbec nic nevědí, i kdyby jim bylo třicet, tak 

mu bylo deset let, devět let. Ti prostě ví prd o životě, neví vůbec nic. 

A baví se spolu třeba starý s mladejma? 

No jak říkám, tihle mladí to jsou takový vychytralí lidi. Vždyť jsi to viděl názorně. 

Starej dědek pět a šedesát let bude žebrat a pět a dvacetiletém jde před ním, protože se za něj 

ještě i stydí. Chápeš, ale za jeho peníze se potom nestydí. Řekne mu „kolik jsi vydělal“ pak mu 

všechno sebere, koupí mu na den támhle jeden tabák a hotovo.

Oni taky kradou, že jo? 

No ne, že kradou, to jsou podvody. Podvody na tyhle starý chudáky, chápeš? To nemá 

vůbec s bezdomovcem, to je feťák. Obyčejnej feťák, kterého rodiče vykopli, protože se na něj 

nemohli koukat, jak vypadá a co ze sebou dělá. Řekli mu, že buďto se dá dohromady, nebo ať 

táhne a on potom táhne no. A tady dělá takový psí kusy, že jo. 

A ti mladí jsou celej rok na ulici? 

Nejsou, to jsou právě ti sezónní. Těch odjede nejvíc, začne chladno a oni odjedou 

pěkně za maminkou a za tatínkem. A začne březen a už to začne najíždět, spíš v tom dubnu 

začnou najíždět. Ti říkám to zkus, přijď se podívat až začnou mrazy. Kolik tady uvidíš, z těch 

cos tu viděl, když bylo teplo." 

Klobouk: „No bezdomovce bych rozdělil do pěti druhů. Čtyř druhů. Jeden je jako já, 

kterej – ano dostane se na ulici, ale má snahu se z tý ulice dostat. To je první druh. Druhej 

druh je člověk, kterej – ano dostal se na ulici a ta ulice mu vyhovuje. Třetí druh je 

bezdomovec, kterej nemá zájem o nic a občas má nějakej záchvěv a snaží se dostat zpátky. No 

a čtvrtej druh to už je plebs jako."21   

Mirka: Je víc druhů bezdomovců?  
„Jó. Podle vzhledu, někdy jsou špinaví bezdomovci a některý jsou naprosto slušní a

nemůžou za to, že jsou bezdomovci.

Jaký jsou druhy bezdomovců? Nebo jak se liší, odlišujou? 

No můžu ti říct, že některý lidi jsou inteligentní, dobrý a třeba se rozvedou a manželka 

ho vyhodí, on se stane bezdomovcem, ale neobrátí svůj život jen tak, snaží se umejt prostě 

slušně se chovat a tak dál. A pak jsou lidi, který fakt nechtěj dělat a protože byli blbí, zlí, tak 

                                               
21 Klobouk podobně jako výše Pepa stanovuje vlastní hierarchii ulice, svým pojetím se dotýká koncepce 
deserving - undeserving poor (Welshman 2006). Na jedné straně jsou ti co mají zájem a snaží se, na straně druhé 
potom „plebs“.   
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je někdo vyhnal – tatínek vyhnal syna protože  kradl a fetoval. A to jsou lidi opravdu, kterých 

si nevážím." 

Tendence typologizovat je na jedné straně podnícena snahou o popis a definování 

struktury skupiny lidí nacházejících se v zorném poli výzkumného záměru. Z pohledu 

terminologie kvantitativního výzkumu by se to dalo nazvat snahou o nasycenost vzorku, 

postihnutí všech zúčastněných podskupin a jejich charakterizování. Skupina lidí žijících na 

ulici – bezdomovci je, co se týká výčtu popsatelných vlastností, a tedy nalezení různých 

spojujících charakteristik, velmi široká. Dá se říci, že se svým složením (vzdělání, věk, 

pohlaví, původní profese, etnická příslušnost) blíží běžné populaci s tím rozdílem, že jsou tito 

lidé oběťmi extrémní chudoby a nemají kde bydlet22. Tyto na první pohled viditelné znaky 

však stačí k tomu, aby pro zbytek společnosti byly vnímány jako důvody vedoucí ke 

stigmatizaci a vyloučení. Prvním poznatkem při proniknutí pod zjednodušující označení 

„bezdomovec" je velikost různých podskupin, které jsou zde obsaženy. Viděno náhledem 

různých vědeckých disciplín dochází k teoretickým redukcím. Psychologie se u lidí žijících na 

ulici může zaměřit na míru výskytu různých psychopatologických jevů, sociální pedagogika 

bude redukovat z hlediska přístupnosti terapeutickým a pedagogickým metodám (odtud 

možná pochází nechvalně známý pojem „nepřizpůsobiví"). Etnografie pak pokusem o 

zprostředkování emické perspektivy dává slovo samotným zúčastněným.  

V provedených rozhovorech a při pobytu v terénu bylo nejčastěji zmiňováno rozdělení 

na mladé - staré, samotáře - ty, co žijí ve skupinách, uživatele alkoholu - uživatele drog, 

rozdělení podle způsobů obživy a místa přenocování. Typologie, která existuje mezi 

samotnými bezdomovci, je založena na hledání vlastní identity prostřednictvím vymezení 

vůči ostatním. Nalezení vlastního místa a snaze pojmenovat situaci, ve které se jednotlivec 

nachází. Pojem bezdomovec je nálepka, umožňující  jedním slovem označit (shrnout) složitý 

a mnoho úrovňový problém, který souvisí s chudobou a společenským vyčleněním. Lidé, 

kteří se v této situaci nacházejí - bezdomovci, jsou však do jisté míry spolutvůrci významu 

pojmu bezdomovec23. Svým jednáním určují normy a způsoby chování, které jsou pro 

bezdomovce přijatelné a které nikoliv. Vnitřní struktura - terminologie bezdomovectví 

zezdola, pak jak se domnívám, obsahuje označování skupin a jednotlivců, se kterými se lidé 

ve svém okolí setkávají. Označování těch, kteří jsou na tom ještě hůře („nesnaží se, nemyjí"), 

                                               
22 Publikace Kudy ke dnu (Prudký, Šmídová 2011) uvádí na základě rozsáhlejšího kvantitativního 
výzkumu některé demografické a statusové charakteristiky klientů centra Naděje. Získaná data v některých 
případech hovoří proti možným stereotypům ve společnosti, kde je bezdomovectví spojováno s nízkou úrovní 
vzdělání, nebo předsudků, že se jedná o lidi, kteří nikdy nepracovali apod.   
23 F.Barth (1969: 297) podobně definuje etnicitu. Jako sociálně vnímanou odlišnost, která je konstruována 
v interakci. Jako formu sociální organizace založené na komunikaci, s pružnými hranicemi. 
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„feťáků" (kteří nejsou „těmi pravými bezdomovci"), „mladých" (kteří to přeci „nemají za 

potřebí"), „starých" (kteří už rezignovali, nebo jsou naopak právě těmi skutečnými 

bezdomovci) a podobně. Bezdomovectví je sociální status, pojem, který hraje roli z hlediska 

celospolečenské hierarchie a určuje pozici člověka v sociální struktuře. Vymezování hranic 

tohoto pojmu je procesem, na jehož průběh mají vliv především ti, kterým je přisouzen. 

Bezdomovectví je zároveň stigma udělované ze strany vnější společnosti, zároveň pak 

sociální status, ke kterému se někteří dobrovolně hlásí. Typologizace je při výzkumu 

bezdomovectví flexibilní kategorií a pokud pochází ze strany společnosti, vykazuje spíše 

strukturální parametry. Tím, že na základě těchto parametrů dochází k budování vlastní 

identity, získávají původně pasivně pojmenované kategorie svojí agency. 

5. Život na ulici

5.1 Osobní rovina (důvod bezdomovectví)

Důvody bezdomovectví jsou v nejširším kontextu převážně ekonomického charakteru. 

V Česku se však vzhledem ke stále ještě nedávno uskutečněným společenským změnám, dají 

spojit s historií bezdomovectví. Pořád zde totiž žijí lidé, kteří se v postavení bezdomovců 

ocitli právě v návaznosti na pád socialistického režimu, kde podobný způsob existence 

alespoň podle litery zákona nebyl prakticky možný. Do jaké míry však existovala, či 

neexistovala tato forma extrémní chudoby obecně, zdali byli lidé podobní dnešním 

bezdomovcům skryti zrakům majority v různých státních či podnikových institucích 

(nápravných a zdravotnických zařízeních, podnikových ubytovnách), vedla-li povinnost 

pracovat k vymýcení extrémní chudoby, nebo k ní naopak po změně politického systému 

přispěla tím, že na ni někteří lidé nebyli připraveni a už se nestihli adaptovat na nové 

podmínky? Při pobytu v terénu primárně nepatřily důvody bezdomovectví k hlavní struktuře 

zkoumaných otázek, zejména z obavy před přílišnou partikularizací tématu na soubor 

osobních příběhů jednotlivců. Domnívám se také, že pro jejich metodologické uchopení je 

vhodnější analýza kvantitativní, což dokládá i některá odborná literatura (Prudký, Šmídová 

2011)24. V této práci má téma důvodů bezdomovectví u jednotlivců přesto dva důležité 

významy. Uchopení osobní roviny je důležité jednak ve smyslu přiblížení se k lidem na ulici, 

získání důvěry.Vyslechnutí osobního příběhu a zařazení samotné osoby participanta výzkumu 

do širšího - časoprostorového kontextu. Dále pak proto, že je důležitým vodítkem při snahách 

                                               
24

Publikace se zabývá analýzou osobních dat klientů o.s. Naděje. Prostřednictvím metod hromadného 
zpracování dat hledá společné sociální znaky vedoucí k životu na ulici. 
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o skutečnou pomoc a prevenci bezdomovectví jako takového. Otázky a odpovědi typu jak a 

proč „někdo skončil na ulici“, jsou v neposlední řadě velmi častým tématem, které je 

s bezdomovci spjaté a v mezilidských interakcích se neustále znovu objevuje.  

Důvody, proč se někteří lidé ocitají na ulici, jsou spojené s tíživou životní situací, 

ztrátou bydlení, zaměstnání, zadlužením a následnou neschopností dluhy splácet. Ztrátou 

partnera, nebo osoby živitele. Rozchodu s rodinou nebo rodiči a vyhozením z bytu. Návratem 

z výkonu trestu odnětí svobody a nezdařeným návratem zpět do společnosti (nesehnání 

ubytování a zaměstnání). Výpovědí z bytu po privatizaci nemovitosti, nebo z důvodu 

neplacení nájemného. Rozvodem manželů a následným finančním vyrovnáním. Kvůli 

spáchanému přestupku (trestnému činu) finančního charakteru, nebo dopravní nehodě a 

nemožnosti splácet, z toho vyplývající (mnohdy značné) finanční částky. Propuštěním z 

ústavní výchovy (nebo léčby) po dosažení plnoletosti, nebo nové posouzení zdravotního 

stavu, kterým je pobyt v ústavu podmíněn. Rušením pracovních míst. Rušením podniků s 

podnikovými ubytovnami. Nemožností dále vykonávat určité zaměstnání z důvodu úrazu, či 

nemoci. Krachem vlastního podniku, či firmy. Nezdařenou migrací a následnou nemožností 

návratu kvůli přerušení veškerých kontaktů, nebo obav ze společenského znemožnění v 

původním prostředí. Absencí širších sociálních sítí, které by všechny výše uvedené situace 

pomohly řešit. Nechutí, nebo neochotou (z různých důvodů) tyto sítě, pokud existují, využít. 

Následným přesídlením do anonymního prostředí velkého města a „zakotvení" v komunitě 

bezdomovců (většinou až po různě dlouhém období „protloukání se na vlastní pěst"). Většina 

výše uvedených scénářů, jejich variace, nebo jiné - jim podobné příběhy jsou však často 

důsledkem dlouhodobějších procesů v životě jednotlivých aktérů. Jde zejména o různé 

sociálně patologické jevy jako alkoholismus, gamblerství, drogové a jiné závislosti, ale i 

různé psychické nemoci, které v průběhu let eskalují a ve spojení s jinými nepříznivými 

okolnostmi přispějí k „cestě na ulici". 

Při osobním kontaktu s lidmi na ulici je spojení vnějších nepříznivých okolností s 

predispozicemi spíše osobnostního charakteru patrné v momentě, když mluví o vlastním 

osudu. Fenomén, který P. Bourdieu popsal jako biografickou iluzi (Bourdieu 1986), spočívá v 

tendenci spojovat různé, na sobě nezávislé životní události v jeden postupně navazující celek, 

který může být vyprávěn. Bezdomovci, se kterými jsem se setkal, měli pro svůj případ už také 

předem připravenou, více či méně souvislou naraci. Příběh, kde líčí důvody, které vedly k 

jejich současné situaci. Tyto příběhy bývají často doplňovány odkazy na vlastní osobní, či 

osobnostní charakteristiky, nebo vlastnosti. Po líčení krachu vlastní firmy kvůli nedostatku 

práce a nemožnosti splácet dluhy následuje jakoby omluvné „no a znáš mě, začal jsem kvůli 



45

tomu chlastat" (Pípák). Přerušení kontaktů s vlastní rodinou zase mnohdy bývá omlouváno 

vlastní hrdostí. Podobné spojení, jak se domnívám, může vést ke zdání určité nevyhnutelnosti, 

se kterou na daného člověka osud dolehl. Souhra vnějších okolností a „té mé povahy" tvoří 

osudový koktejl, proti kterému nelze příliš mnoho dělat. Bezdomovectví se z tohoto pohledu 

může zdát jako nevyhnutelné a jedinec - ego, je zbaven vlastní odpovědnosti, či výčitek 

svědomí. Lidé si zde vybudují určitý osobní blok, který jim brání pro zlepšení svého života 

něco udělat, nebo naopak pomáhá se s tímto životem smířit. Snahou o pochopení, vysvětlení a

hledání logiky pro situaci, kde se nacházejí, si zároveň přivírají dveře k možnému řešení této 

situace. V neposlední řadě pak okolnosti, za kterých se mnozí lidé ocitají na ulici, bývají 

spojené s traumatizujícími faktory či zážitky. Vnější prezentace vlastního příběhu v komunitě 

bezdomovců, nebo někomu zvenčí (tazateli, výzkumníkovi), samozřejmě nemusí zdaleka 

odpovídat skutečnosti. Každý má určitá témata, o kterých odmítá mluvit. Podle slov jednoho z 

pracovníků terénního programu pomoci lidem bez přístřeší, je však při kontaktu s někým 

mimo bezdomoveckou komunitu větší pravděpodobnost k otevřené výpovědi. Mnohé postoje 

a názory presentované v rámci komunity mohou obsahovat jiné významy než otevřený popis 

vlastní zkušenosti s bezdomovectvím. Mohou souviset s budováním skupinového statusu, 

nebo pozice jednotlivce ve skupině. Souvisí to i se vzájemnou důvěrou mezi lidmi na ulici, 

která podle výpovědí většiny účastníků výzkumu bývá nízká. 

5.2 Strategie přežití (ekonomika bezdomovectví)

Co je potřeba k přežití (životu) na ulici? 

Pepa: „První strava. Strava to je základ a to nacházíme v konťákách. Jdeš pět, šest 

rohlíků úplně měkkejch, ona jich třeba koupí patnáct a oni sní deset a pět jich vyhodí. 

Kolikrát jdu a salámy v tom Tescu, nebo jakejkoliv market, jó pomazánky zabalený! Nepoužitý 

salámy. Panička to koupila a děti to nesnědly a ona to vyhodila. Než by to dala do ledničky na 

ty dva, tři dny, tak oni to vyhoděj."

Mirka: „Tak potřebuju se občas najíst. Potřebuju si koupit samozřejmě, protože 

kouřím, takže kouř. A potřebuju se taky napít, protože bych to nepřežila. Já prostě večer si 

musím koupit, abych měla s sebou alespoň půllitrovku vína, když mě někdo vyhodí, abych 

měla se čeho napít a co si zapálit."

Petr: „No je to ošklivý no. Sháníš prostě na tu krabičku vína – prostě alkohol to zabíjí 

no. Ne zabíjí, ale pomáhá tomu člověku, kterej je na ulici, protože peníze nemáte jo a musíte 

sehnat dvacet korun na krabičku vína, aby vám bylo líp, abyste zapomněl na to, co prostě, co 

vás čeká. Nevím, co mě čeká, já v tom nic dobrého nevidím.!
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Pípák: „No v první řadě chlast, v druhý řadě kuřivo, v třetí řadě, abys přežil jo –

občas něco najíst. To je celý. Ale v první řadě chlast, jo to jsou všichni, ale ne oni, i já jsem 

takovej."

Pepa: „K životu co potřebuješ? Věci se dají sehnat jako v popelnici, docela slušný 

věci jo. Z kontejnerů, to si člověk sežene, si vyfárá normálně jo. No to jídlo, to je různý no, 

toho zas já se bojím, ale jsou lidi, který se toho nebojí a potom maj ty žloutenky a to. Že 

prostě vyndaj z popelnice, z kontejneru cokoliv a sní to. Nebo z těch košů, to je prostě, to je 

hnus a toho já se vlastně bojím, protože to radši si koupím suchej rohlík, někde si na to 

vyžebrám, než abych prostě jed takovýhle hnusy. Takže co člověk potřebuje, no .. teplo 

potřebuje bezdomovec. By potřeboval, aby bylo deset měsíců léto a dva měsíce jenom 

podzim." 

Kája: „Každej se živíme, každej má to svoje. Prostě aby sis našel, nějak se uživil, to 

co potřebuješ, aby sis prostě nějak našel, nějak k tomu přišel. Hele já můžu někam přijet na 

sídliště, budu hrabat půl hodiny třeba, všechno najdu a už mám všechno a nemusim už nic 

dál. A mám jiný práce, co můžu tady dělat jo. Tady se furt něco najde. Děravý okna a tady je 

furt práce, já si tu zábavu najdu, já jo. Nebo si támhle někam vlezu a budu si číst a kašlu 

úplně na všechno. Záleží jakou mám náladu no."

Honza: „No abych měl na den, tak to alespoň čtyři krabice vína, to je osmdesát korun. 

Teďko něco zakousnout, ale já většinou nacházím v koši, anebo mi koupěj turisti. No někdy si 

koupím kuře, viď. Koupím, když na to mám chuť no." 

Z výše uvedených krátkých úryvků vyplývá jako základní potřeba pro přežití jídlo, 

mimo to jsou zde patrné i odkazy, na alkoholovou a nikotinovou závislost. Podle způsobu 

získávání potravin, tabáku, či alkoholu je pak možné pozorovat i prvky různých strategií, jako 

je absence dlouhodobějšího plánování, přemýšlení v horizontu příštího rána - mít peníze na 

ráno, na krabici vína, nebo odlišné vnímání času, absence pravidelnosti (spojené např. s 

docházením do zaměstnání). V této práci bude ekonomika bezdomovectví - téma přežití 

přežívání popsána a) z hlediska potřeb (a jejich definice), b) z hlediska strategií (specifického 

druhu činností), c) s ohledem na ekonomické chování, které je odlišné od majoritní populace 

(jiná hodnota peněz, krátkodobé plánování). 

5.2.1 Potřeby. K uspokojování potřeb bezdomovců, jak bude později ještě 

rozvedeno v části týkající se exkluze, dochází venku na ulici. Absence střechy nad hlavou tak 

nevede pouze k nemožnosti skrytí před nepřízní počasí, ale mnohdy i před zraky 

kolemjdoucích. Vše probíhá ve veřejném prostoru. Bezdomovectví je formou extrémní 
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chudoby, která se vyznačuje především omezeným přístupem k finančním prostředkům 

(nedostatkem peněz) a tam, kde většina populace řeší uspokojování některých materiálních 

potřeb koupí, je bezdomovec nucen hledat alternativní zdroje. Hierarchie hodnot - lidských 

potřeb, jak ji chápe třeba Abraham Maslow (1972), se u lidí na ulici neliší. Jejich uspokojení 

se tak stává každodenním chlebem, zápasem o přežití. Zvládnutí tohoto zápasu může u 

bezdomovců vést k pocitu zadostiučinění, radosti z úspěchu u věcí, které majoritní populace 

vnímá jako samozřejmé. V žebříčku důležitosti potřeb u bezdomovců mohou dále hrát roli už 

výše zmíněné závislosti zejména na alkoholu a tabáku. Ty jsou u lidí na ulici tolik zřetelné 

jednak proto, že se s nimi nemají kam skrýt, dále také, že jim mnohdy musí obětovat něco 

jiného - péči o vlastní hygienu, shánění jídla, nebo ošacení. Dále také, že charitativní 

organizace většinou odmítají podnapilé, stav opilosti rovněž omezuje ekonomickou aktivitu. 

Alkohol stojí peníze, které pak chybí jinde. Alkohol je však také drogou, sedativem, zmírňuje 

stavy úzkosti a stresu, pomáhá přestát tíživou situaci, kterou ale zároveň prohlubuje. Ve 

společnosti bezdomovců je alkohol socializačním mediem, ceněnou komoditou a přístup k 

němu pak může být zdrojem různých druhů kapitálu (Bourdieu 1998)25.

Potřeby spjaté s ekonomikou života na ulici a strategiemi pro přežití, jak o nich 

hovoříme zde, se týkají zejména potřeb fyzických a fyziologických. Jde hlavně o předměty 

denní spotřeby, jídlo, oblečení, prostředky osobní hygieny, také tabák, či alkohol. Potřeby 

ostatní (vyšší) - estetické, potřeba lásky, transcendentna, či seberealizace, nemají přímou 

spojitost s ekonomikou, či strategiemi přežití a jsou, jak se zdá uspokojovány v kontextu 

jednotlivých komunit, či různě, individuálně. Zatímco některé z těchto věcí lze získat pouze 

jejich koupí (za peníze), jiné je možno opatřit i „nějak jinak“. Alternativní způsoby zisku 

těchto věcí vedou k minimalizaci nákladů spojených s životem na ulici, jsou vedeny 

nedostatkem a jsou jednou z hlavních charakteristik bezdomovecké ekonomiky.  

Prvním příkladem těchto potřeb je samotné bydlení. Potřeba střechy nad hlavou je 

v naší společnosti předmětem směny, je komodifikována. V posledních letech jsou náklady 

bydlení mnohem vyšší než tomu v Česku bylo v minulých desetiletích. Je tomu tak hlavně 

z důvodu, že se nemovitosti staly díky velkému nárůstu jejich cen oblíbeným prostředkem 

finančních spekulací a ceněnou komoditou. Lidé bez domova jsou nuceni potřebu střechy nad 

hlavou uspokojovat alternativním způsobem. Podobně tomu je také u získávání potravin, 

ošacení a různých užitkových předmětů denní spotřeby, které si bezdomovci často obstarávají 

                                               
25 Podle jednotlivých druhů kapitálu, tak jak je definuje Bourdieu, může jít o kapitál ekonomický (alkohol 
= materiální zdroj). Kapitál kulturní – jako schopnost (vědomost, či znalost) jak opatřit alkohol, která je následně 
zdrojem moci a statusu. Také však kapitál sociální – společné pití alkoholu pomáhá budovat společenské vztahy 
a sítě, kterých je možné v budoucnu využít. 
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z kontejnerů a popelnic, místo aby si je jako většina populace koupili. Některé z těchto 

komodit či prostředků, zajišťují osobám bez domova charitativní organizace. Ty je poskytují 

zdarma z filantropických důvodů snad pouze za příslib určité participace na diskurzu o vlastní 

budoucnosti obdarovávaného, za dodržení minimálních pravidel slušnosti a vstřícnosti, ve 

snaze jim v jejich tíživé situaci pomoci. Pohledem bezdomovce však i tato minimální snaha -

dobrá vůle, může představovat důvod, proč takovou pomoc nepřijmout (viz výše: kapitola 

Interpretační rámce). Instituciální pomoc obsahuje disciplinační principy spojené, byť jen 

v náznacích s dohledem a snahou o normalizaci (Foucault 2000, Arnold 2004). V tomto 

případě pak záleží na tom, zda-li je potřeba prostředků, které tyto organizace poskytují větší, 

než ústupky, které pro ně třeba učinit.26   

Kromě předmětů, nebo potřeb, které je možné realizovat (získat) alternativním 

způsobem zbývají věci, které si lze pouze koupit. Způsob obstarávání různých nezbytností se 

liší podle případu a osobních preferencí. Někteří z kontaktovaných bezdomovců, si většinu 

věcí k osobní spotřebě včetně potravin, najdou v koších, nebo v kontejnerech („vyhrabou“). 

„Pouze to víno si musí koupit, protože to v popelnici není“ (Honza).  Někteří tvrdí, že by jídlo 

z kontejneru nikdy nejedli. Častým jevem je sbírání nedopalků, ze kterých se později vydrolí 

zbytky tabáku27 („vajglovina“). Aby se vajglovina mohla kouřit, je potřeba cigaretové 

papírky, které je nutno koupit. Pro vydrolený tabák je také možné použít dýmku. Způsob 

uspokojování osobních potřeb a získávání předmětů denní potřeby u bezdomovců souvisí s 

přístupem ke zdrojům, s adaptací na existující prostředí, se strategiemi pro přežití.   

5.2.2 Druhy činnosti (strategie). Bezdomovectví je spojováno s finanční tísní, 

jakým způsobem tedy získávají lidé na ulici peníze? Mnoho starších lidí bez domova pobírá 

starobní důchod, který jim však na zaplacení vlastního bydlení nestačí. Mnozí si peníze 

schovávají u příbuzných či známých a snaží se ušetřit na zimu, kdy si zaplatí ubytovnu. 

Mladší lidé jsou často závislí na příležitostných pracích a brigádách. 

Ulice sama však nabízí možnost různých dalších ekonomických aktivit, které mohou 

být buď přivýdělkem, nebo i hlavním zdrojem příjmu bezdomovců. Mezi nejčastější patří 

žebrání28 (somrání, magelení, šimrání) statické, nebo v pohybu. Při statickém žebrání je 

                                               
26 Ve velkých mrazech lidé využívali ubytování ve stanech i přes skutečnost, že tam panovala poměrně 
přísná pravidla a disciplína. Ze stejných důvodů (kromě období velkých mrazů), zase někteří lidé odmítají 
využívat ubytovnu Hermes. 
27 Většina kuřáků, se kterými jsem se na ulici setkal. 
28

Fenoménem žebrání se z odborného hlediska zabývají například: Vančatová, Butovskaya, Pavelková: 
Fenomén žebrání v Praze- etologická analýza, in Lidé města (11/2003). Článek rozvádí, jakým způsobem je 
možno žádat na ulici o peníze. Zda-li se jedná o tzv. statické žebrání (na jednom místě), nebo o žebrání „v 
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pochopitelně důležité nalézt místo s větší koncentrací kolemjdoucích. V terénu jsem byl 

mnohokrát upozorněn, že taková místa v centru Prahy bývají mnohdy v držení 

organizovaných skupin, pro které jsou  zdrojem tučných příjmů z „falešného žebrání“  Dalším 

častým způsobem obživy je vybírání popelnic na různých místech v Praze. Často pak na tak 

zvaných „bohatých sídlištích“, kde lidé vyhazují věci, které se stále dají zpeněžit v různých 

pouličních bazarech. V kontejnerech se  dá tímto způsobem sehnat i oblečení a jídlo. Existují 

skupiny bezdomovců specializující se na sběr druhotných surovin. Zdrojem obživy mohou být 

také drobné krádeže, nelegální prodej léků získaných na předpis, nebo prodávání drog. Mnozí 

starší bezdomovci „samotáři“ bývají specialisty na určitý druh činnosti a výhoda trvalého 

příjmu z jejich konkrétní aktivity, jim pak přináší určité výsadní postavení ve skupině 

známých se kterými se setkávají.  

Příležitostné práce a brigády. Jedná se o širokou oblast různých činností a 

zaměstnání, jejichž společným jmenovatelem je skutečnost, že většinou spadají do oblasti tzv. 

šedé ekonomiky, příjmy z nich nepodléhají zdanění a pracovníci nemají právní ochranu a 

vlastně ani jistotu, že jim bude skutečně zaplaceno. Takové práce mohou mít různou dobu 

trvání od jednoho odpoledne, po několik měsíců. Důvodů, proč lidé na ulici (a nejenom oni) 

na podobné nabídky přistupují, je několik. Mezi hlavní pak patří zejména absence kontroly 

osobních údajů ze  strany poskytovatelů těchto brigád. Pro lidi, kteří mají například záznam v 

rejstříků trestů, nemají zápočtový list, jsou cizinci bez pracovního povolení, povolení 

k pobytu, nebo nemají osobní doklady vůbec jsou tyto podobné nabídky mnohdy jedinou 

možností, jak získat finanční prostředky prací. Dalším závažným důvodem ze strany zájemců 

- pracovníků  je fenomén předluženosti. Lidí, kteří se z mnoha různých důvodů ocitli v 

dluhové pasti, stále přibývá a dlužné částky mnohdy dosahují takových rozměrů, že je 

prakticky nereálné si jenom představit, že by i v případě  získání stabilního zaměstnání mohly 

být v dohlédnutelném horizontu v rámci délky lidského života splaceny. Pokud by dlužník 

začal pracovat legálně, velká většina jeho příjmu by byla automaticky použita na umoření 

dluhu. Vzniká tak začarovaný kruh a znovu - cesta k exkluzi. Pro ty, kdo podobnou práci 

nabízejí, pak plynou výhody opět z vyhnutí se daňové povinnosti a dále i z možnosti za 

provedenou práci platit méně peněz. Neexistuje zde minimální mzda, odpadá povinnost 

zdravotního a sociálního pojištění, není žádný doklad o existenci pracovního poměru. Vše je 

                                                                                                                                                  
pohybu“ při chůzi. Je li žebrání aktivní (žebrák kolemjdoucí oslovuje), či pasivní (s nikým nekomunikuje). Jsou 
zde zmíněny i různé jiné praktiky, jako žebrání ve dvojici ve vagonech metra, „prodej“ drobných předmětů, za 
zřetelně vyšší cenu, než je jejich hodnota, předstírání invalidity, nebo „falešné maturanty“, kteří vybírají na 
maturitní večírek. Osobně jsem se také setkal s bezdomovci jako „falešnými popeláři“, kteří zvoní na zvonky 
domů a žádají o drobný finanční příspěvek pro popeláře. 
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založeno na ústní dohodě a proplácení peněz často probíhá v hotovosti, hned po odpracované 

směně. Vzniká zde, podle mnohých výpovědí účastníků výzkumu reálné a často potvrzené 

nebezpečí k zaplacení mnohem menší částky než byla původně dohodnuta, nebo k neplacení 

vůbec. Sociálně slabí lidé jako bezdomovci se proto mohou často stát oběťmi různých 

podvodů. Problematika ilegálního zaměstnávání je však jevem, který kontext bezdomovectví 

mnohonásobně překračuje. V Praze existují místa, kde každé ráno čekají skupinky lidí na 

příjezd  dodávky, ze které vystoupí člověk s nabídkou krátkodobého zaměstnání. Jde o trh 

práce s vyloučením všech prostředníků včetně státu. Jde o reakci na veškerou komplikovanost 

pracovně právních vztahů, otázek kvalifikace a zdanění, je to poslední šance pro ty, kteří jsou 

z legálního procesu vyloučeni. 

Mnozí bezdomovci přes skutečnost, že přespávají v provizorních příbytcích či bez 

nich, někde na ulici nebo v lese, však stále pravidelně docházejí do zaměstnání. Jedná se 

zejména o různé stavební profese, hlídací služby a ostrahu objektů, nebo doplňování zboží v 

supermarketech. Tedy zejména o práce, které nebývají náročné po stránce přípravy do 

zaměstnání doma, například ve smyslu pravidel pro oblékání, požadavků na osobní hygienu, 

potřebou vlastnit hodnotnější pracovní pomůcky, či nástroje, které je potřeba někde skladovat 

a  podobně. Na rozhraní mezi bezdomovectví a bezdomovectví potenciální (Hradecký 2006), 

je možno zařadit různá zaměstnání s nabídkou ubytování, to mohou být některé pozice v 

gastronomii, správa různých rekreačních zařízení, a také  již zmíněné hlídání různých objektů. 

Prací, kterou je možno provádět bez stálého bydlení, může být podle jednoho z účastníků 

výzkumu překvapivě i řidič kamionu. Zde je třeba zmínit skutečnost, že fenomén, o kterém je 

zde řeč - bezdomovectví, je více procesem než trvalým stavem. Každý člověk, který je na 

ulici, se nachází na určité cestě, v jisté životní fázi. Z hlediska zaměstnání si s sebou nese 

kontakty a dovednosti z minulosti a své původní zaměstnání může mnohdy vykonávat i po té, 

co se ocitl na ulici do doby, dokud to situace dovolí. U výše zmíněného řidiče kamionu tak 

může bezdomovectví znamenat pouze krátkou periodu, kterou se mu bez ztráty zaměstnání 

podaří překonat. U někoho jiného může ztráta zaměstnání prohloubit  celkově neutěšenou 

situaci a být dalším důvodem k cestě na spodní příčky společenské hierarchie. Mimo 

pomyslné pohyby nahoru, nebo dolů zde však existuje i množství změn v horizontální rovině, 

které spočívají třeba právě ve specializaci na různé ekonomické aktivity s daným prostředím 

spojené a v daném prostředí vykonavatelné. V širším smyslu se jedná o obsazení určité 

ekologické niky v daném sociálním prostoru, kde však na rozdíl od přírodních organismů v 

ekosystému dochází k mnohem rychlejším adaptacím a změnám. Lidé, kteří se ocitnou na 

ulici, se postupně seznamují s prostředím ,ve kterém se nachází, hledají možnosti, které se jim 
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nabízejí a postupně získávají zkušenosti s různými druhy obživy, přičemž volí ty, které jim 

nejlépe vyhovují. Příklad postupné specializace v souvislosti s placenými brigádami znamená 

i výpověď Klobouka, který se v létě vydává  na pěší vandr po republice a nabízí své služby 

tam, kde ho potřebují.  

Klobouk: „Prachy se daj sehnat různě. Já je sháněl stylem brigády, zaměstnal, 

vyplatil, načerno. Jsou agentury, který třeba mi dneska visí prachy. Jedna agentura dvacet 

devět tisíc osm set, druhá co jsem byl teď naposledy sedmnáct tisíc tři sta čtyřicet korun. Tam 

půjdu zejtra, protože oni tam dneska nejsou."..

.. „Napřed že firma nezaplatila fakturu, to mi řekli asi pětkrát. Pak že musí napřed 

zaplatit zaměstnance, co jsou na trvalo zaměstnaný, teď tam půjdu, protože už uběhl rok a 

mám na ně patrony. Když půjdu na finanční úřad pro ty peníze, oni mi je vyplatí, ale oni 

dostanou milion korun pokutu. Potom jsem si jistej, že budu mít peníze a že vypadnu do světa, 

do světa – do republiky, že jo. Než sedět na Václaváku a koukat se do blba, jak choděj lidi, tak 

radši půjdu, chce se mi jdu, nechce se mi, tak si sednu a sedím. Koupím si křížovky, luštím 

křížovky, poslouchám rádio. Když mě to nebaví, tak se seberu a jdu pomálinku, v klidu. Tři 

kilometry do jedný vesnice, dva kilometry do druhý. Procházím a ptám se právě tady na ty 

brigády, že jo, soukromě. Jestli někdo něco nepotřebuje."

Žebrání. Žebrání na ulici je orientováno především na zisk finanční hotovosti, 

popřípadě cigaret, nebo tabáku. Jeho „vedlejším produktem“ se však mohou stát i potravinové 

poukázky (stravenky), potraviny, oblečení, nebo i jiné předměty denní potřeby. Z hlediska 

techniky by se dalo rozdělit na pasivní a aktivní, statické či v pohybu, ve skupině či je-li 

žebrající sám. V případě samotného provedení - zákulisní taktiky (Goffman 2000), pak ještě 

jednou na to, je-li žebrající sám, nebo ho hlídá a spolupracuje s ním někdo další, kdo zůstává 

nezasvěceným skryt. Žebrání je možno rozlišovat i podle toho, jestli je prováděno skutečnými 

bezdomovci, nebo falešnými žebráky, kteří v dárcích dojem potřebných bezdomovců pouze 

uměle navozují. 

Profesionální žebráci, mezi které patří z některých medií, či dokumentárních filmů29

známé, organizované skupiny mají vypracované strategie, jak vzbudit soucit. Vědí, s kým s 

kolemjdoucích má a s kým nemá smysl v honbě za almužnou ztrácet čas. Jak se chovat, 

pokud se přiblíží hlídka policie. Na kterých místech a jakým způsobem se o peníze vyplatí 

žádat. Jde o profesionály, kterým nedělá starosti morální, nebo etická stránka věci, neznají 

rozpaky či ostych. Jsou-li členy některé z organizovaných skupin a musí-li svému „pasákovi" 

                                               
29 Např. dokumentární film: The secret lives of Britain's child beggars (BBC, Panorama, Jonh Sweeney, 
2011). 
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pravidelně odvádět finanční zisky, nemají na podobné úvahy ani čas. Jedná se čistě o obchod 

s emocemi druhých. Lidé kteří se nějakým způsobem ocitli skutečně na ulici  a nezbývá jim 

mnoho jiných možností než žebrat od kolemjdoucích, v sobě nejprve musí potlačit přirozený 

ostych, který u členů těchto organizovaných skupin není. Musí překročit pocit nerovnosti v 

podřízeném postavení vyplývající ze vztahu dárce – obdarovaný (Mauss 1999:33). Žebrákům 

lidé dávají peníze proto, že v nich vzbudí lítost, dojem potřebných. Ve skutečnosti se ale 

jedná o řemeslo, kterému je třeba nejprve něco obětovat, naučit se ho.  

Žebrat nemůže každý: 

Ivoš: „A ostatní si vydělají víc, třeba?

Tak oni somrujou, tak asi jo. Oni somrujou, takže si určitě vydělají víc, ale já na to nemám 

povahu.

Ani po dvou letech?

Ne. O cigaretu si řeknu, ale o peníze ani prd.

A dělíš se s někým o peníze?

Ne, jenom s Dančou.

A ona se nestydí somrovat?

Ta taky nesomruje. Taky je jí to proti srsti, je zdravotní sestra – takže.."

Mirka: „Tak jak to dělá Blanka, znáš Blanku? Ona teda na ulici není, ale vyžebrá si a 

já to neumím. Neumím říct „dáte mi cigáro?“, nebo „dejte mi pětikorunu“. Tak to já neumím, 

jako žebráním. No prostě žebráním, ale jak vidíš tak policajti přijdou a to se nesmí, že jo."

„Víš co, já ti něco řeknu, mě kdyby to někdo řekl, tak já bych vůbec nevěřila, že takhle 

dopadnu. Já když jsem viděla bezdomovce, jak seděli před barákem a žebrali, tak jsem z toho 

byla úplně hotová. Teď vím, jak to dělaj, jde si „stoupnout“, nebo „kleknout“ pak přijde a 

nese si dvě, tři stovky a já prostě né že bych si toho nevážila, ale já na to prostě nemám." 

Petr:  „Jak to je třeba s tím somráním?

To já nedovedu. To já neumím, já si neumím říct o korunu, prostě na to musí bejt asi určitá 

psychika. To tam třeba jeden kolega bezdomovec ten žebrá a to já nedokážu. 

A jsou třeba všichni ti žebráci bezdomovci, nebo nejsou? Nedělají to pro kšeft? 

No, myslím, že ne. To jsou bezdomovci. To je můj názor jako. Já znám jednoho z Václaváku a 

ten si dovede vyžebrat osm set korun denně. A furt chtěl grog a kouřit kulatý a já říkám jdi do 

prdele, já to neumím."    

Kája: „Já se tě nezeptám ani o cigaretu jo, nanejvýš kolik je hodin, nebo oheň. O 

cigaretu se tě nezeptám, jo. To prostě, to už je jakoby nade mě, víš co. Ale taky třeba na to 

nemaj, jo a musej se nejdřív dát do nálady, prostě aby třeba otevřeli tu hubu jo. To je těžký 
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tady v tom taky. Já ne, já bych prostě nemoh no. Mně by to bylo blbý. Hele, ale to taky 

většinou dělaj třeba jenom ty, který pijou. Že třeba na to nemaj. To si to musiš koupit, to si 

musíš koupit viď, ten chlast nenajdeš. Na to potřebuješ peníze a potom musíš buďto čórovat, 

krást, nebo žebrat, viď."

Popis žebrání některými účastníky výzkumu: 

Klobouk: „Žebrat vyloženě: „pane, pani, nemáte?, žiju na ulici“, ale lepší se to dělá, 

když jseš mimo střed Prahy. Protože tady je strašně moc těch lidí - jeden klečí, druhej sedí a 

houpe se, třetí jde takhle na ruku jo a otravuje lidi, že jo. Já jsem šel včera, dneska je pondělí, 

ne v sobotu. V sobotu jdeme z náplavky na Staromák a na Staromáku stála holka a počítala 

peníze, jako naše peníze český. A já říkám, když nevíš co s tím, tak mi nějakou korunu dej a 

ona mi dala pětikorunu, no zaplať pán bůh za to, já už měl na papírky a toho vajglíka na ulici 

si seženu vždycky."

„Někdo tě pošle do kopru a někdo ti dá někdo dvě koruny, někdo pět korun, někdo 

dvacet korun, je to jenom všechno na náhodě, jak ten člověk soucítí, nebo jestli je nábožensky 

založenej, že jo. Stalo se mi, že jdu kolem kostela a řezalo mě to do ramen už, tak jsem to 

hodil na ty schody a babička šla z kostela a dala mi padesátku v domnění, že tam žebrám. Ne 

že bych to neuměl, ale jako ani jsem s tím nepočítal." 

Pepa: „Ti říkám, že máš lidi, který jako ne všichni. Jsou lidi, který si vyžebraj sto 

padesát, tři sta denně. Ale jsou lidi, kteří si dokáží, nebudu přehánět jako jo, ale jak mluvila 

v televizi tahle debilní Renata – alkoholička. 

Tu jsem neviděl. 

No tak ta se chlubila, že vyžebrá až tři tisíce denně, ale není schopná si říct ani o cigaretu, 

prostě lže. Ta už ten mozek má tak vypitej, že prostě už jo. Ale jsou lidi, který jako ta 

optimální suma, která se dá udělat denně, je těch tisíc korun. To ho stojí ale žebrání celou 

noc. To klečí na kolenou a všechno to odnáší zase zdraví, že jo. Když je mráz a on klečí v noci 

čtyři hodiny na kolenou, tak to je jasný, že nemůže bejt zdravej potom ten člověk." 

„Oni třeba ti mladí jsou přesvědčený, že lidi, když jim řeknou o peníze, jsou povinní 

jim je dát ty peníze. A když jim nedají, tak jim nadávají. Ženskejm do kurev, chlapům do 

čůráků a tak podobně. Nikdo není povinnej jim dát ty peníze, to je jejich dobrá vůle, jestli mu 

dá pětikorunu, nebo stovku, to je jedno. Nikde není psáno, že ty peníze on mu musí dát. Pár už 

jich dostalo přes držku, těhle bezdomovců. Říkám ti lidi nemají charakter. Prostě nemají 

charakter. 

Klobouk: „Protože to máš vlastně jakoby výrobní den. Protože aby sis koupil tabák, 

aby sis koupil papírky, aby sis koupil jídlo, aby sis koupil, já nevím ty čtyři, pět litrů vína jo, 
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na to přežití. No a to máš tak čtyři kila. Já, když jsem chodil klečet, tak třebas i osm set, devět 

set se dá získat, jo ale musíš mít dobrý místo, dobrej čas, taky nesmí pršet jako dneska. Takže 

jako to je různý. Ale dá se získat v průměru tak čtyři sta, pět set. 

Jak probíhá to klečení? 

No, vždycky jdeme dva. Jeden zaklekne, položí si mističku takhle s hlavou dolů. Nikdy se 

nesmíš koukat lidem do očí. Položíš mističku. A druhej tě hlídá, že jo, aby nešli benga. 

Protože dneska to je už za litr pokuty, že jo. No a někdy se zadaří a někdy ne. 

Proč se nesmíš koukat lidem do očí? 

Protože ty lidi ti nedaj. Protože máš ještě pořád hrdost. Když koukáš dolů a jenom pokejveš, 

když ti tam něco cvakne, tak je to známka jako děkuju, uctivosti. 

Je to práce tohle? Je to řemeslo? Musiš to umět? 

Hele mě to učili tři měsíce. Jestli je to práce, nebo řemeslo nevím, ale člověk se snaží přežít. 

Jo to je prostě něco, co se nedá popsat. Jenom se člověk do tý situace musí dostat, když už na 

tebe každej sere. Nikdo tě nechce. 

Dita: „Oni jsou taky schopný si platit ubytovny, oni tam na Vltavský.. znám jednoho 

týpka, kterej je schopnej si platit ubytovnu, jak tam vždycky si stoupne do metra a „prosím vás 

dejte mi drobný, prosím vás“ a denně si vydělá čtrnáct set. Ale prostě zůstává venku žít, nic 

mu nechybí."  

Vybírání popelnic. Prohrabování kontejnerů, hrabání, fárání. Nebo také dumpster

diving, skipping, kontíkaření30. Vybírání popelnic a košů patří bezesporu k jednomu z obecně 

známých a veřejností často opovrhovaných atributů bezdomovectví. Podobné praktiky však 

mimo jiné souvisejí třeba s hnutím zvaným Freeganism31, které vystupuje jako alternativa ke 

konzumnímu způsobu života současné společnosti. Freegani vybírají stále poživatelné 

potraviny vyhozené těsně před, nebo po vypršení záruční doby do kontejnerů v blízkosti 

síťových supermarketů. Ke vzniku tohoto volně šířeného hnutí došlo zhruba v polovině 90.let 

20. století (freegan.info). Freeganství původně není provozováno z důvodů materiální nouze, 

nebo chudoby. O minimalizaci nákladů spojených s výdaji za potraviny se snaží z 

ideologických důvodů, podobně jako squatting v oblasti bydlení. Zde také v obou případech 

dochází k průniku, či souběhu zájmů s bezdomovci, u kterých ale chybí dobrovolnost -

rozhodnutí k podobnému způsobu života volbou, jakkoliv složité je podobné kategorie 

                                               
30 Termín z článku děčínského blogera D.C. Bubliny, který popisuje existenci fenoménu prohledávání
popelnic jako skutečnost, která nemusí být vedena pouze hmotnou nouzí.

http://dc-bublina.blogspot.com/2010/06/decinsky-dumpster-diving-jeho-kontikari.html (staženo 27.3. 
2012) 
31   http://trashwiki.org/en/Freegan (staženo 27.3.2012) 
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posoudit. Někteří bezdomovci mají společné zájmy rovněž s výše uvedenými „kontíkáři", 

kteří v kontejnerech nacházejí funkční, nebo opravitelné věci, které si odnesou domů a po 

opravě je používají, nebo zpeněží. Komunita lidí, kteří se podobnými praktikami zabývají je 

stejně jako v případě bydlení (squatteři - bezdomovci) prostá ostrých hranic a proto hůře 

kategorizovatelná. Pokud se bezdomovectví liší od squatterství v nemožnosti volby, stávají se 

tedy ze squatterů, kteří už možnost návratu do většinové společnosti díky délce pobytu mimo 

ní ztratili bezdomovci? Dá se to poznat tak, jak naznačil jeden z pracovníků charitativní 

organizace se kterým byl veden rozhovor (O,A), že „pokud by si ten člověk vzal nabízené 

klíče od bytu" (nebo plný nákupní vozík v případě freeganů), je to bezdomovec a ne squatter? 

Toto téma bude ještě rozvedeno níže, v kapitole o „mýtu svobodné volby".  

Hrabání v popelnicích patří podobně jako žebrání k nejrozšířenějším činnostem pro 

zajištění obživy lidí na ulici. Za účelem dalšího použití věcí odhozených mezi odpadky se 

prohledávají, jak malé odpadkové koše v centru města, či zastávkách městské hromadné 

dopravy, tak velké kontejnery v obytných čtvrtích či na sídlištích. Ceněnými zdroji pak bývají 

kontejnery v blízkosti nákupních center a velkých supermarketů, nebo kontejnery určené pro 

recyklaci druhotných surovin, kde je možné najít vratné lahve, starý papír jehož výkupní ceny 

během posledních let opět vzrostly, ale lidé ho už do sběren tolik nevozí. V nově zaváděných 

kontejnerech na textil je možné najít čisté oblečení a v kontejnerech na použité 

elektrospotřebiče pak mnoho ještě opravitelných přístrojů a baterií do nich. Přístup do 

posledně jmenovaných, nově zaváděných typů kontejnerů není tak jednoduchý, ale usnadní jej 

speciální popelářský klíč. Kája si jeden takový od známého popeláře opatřil. Kontejnery či 

koše se prohlížejí a vybírají za denního světla, nebo v noci skrytě, nebo otevřeně. Ráno -

dokud už nejsou vybrané (nebo vyvezené), večer pak těsně poté, co se do nich věci vyhazují. 

Na kontejnery se chodí ve dvojicích, skupinách, nebo osamoceně. Tento způsob obživy má 

svá úskalí jednak z hlediska odporu, jaký vyvolává u většinové společnosti. Pokud je při 

takové činnosti někdo přistižen, odhalí svou identitu bezdomovce (získá nálepku), kterou se 

mu třeba jinak daří skrývat. Pokud je zase člověk při takové činnosti sám, může se lehce stát 

terčem útoku ze strany extremistů, nebo různých agresivních jedinců. Podobné riziko je 

umocněno tím, že uvnitř velkého kontejneru se člověk stává téměř bezbranným. Zdrojem 

komplikací může být třeba i vzájemná konkurence – mnoho zájemců najednou u kontejnerů, 

kam se pravidelně vyhazují čerstvě prošlé potraviny. Jsou známé případy, kdy byla kvůli 

častým potyčkám o obsah těchto kontejnerů podobná místa u velkých obchodních center 

oplocena a uzavřena. 

Vybírání popelnic -„hrabání“ je hlavním zdrojem obživy pro Káju.
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Kája: „No já když jdu hrabat, tak normálně ráno vstanu a buď rovnou jdu někam na 

sídlák a hrabu, viď, dokud si nenajdu to, co mám abych vystačil na ten den anebo na druhej 

den. Třeba víš co, když toho najdu víc, tak potom druhej den nejdu. Jako máš dovolenou, nebo 

dáš si oddech. Třeba abys něco našel za ten den, tak ... nebo ještě takhle, já mám tu výhodu, 

že jedu sám na sebe, že třeba nemusím myslet na ty ostatní.  Každej jako... ten jde tam, ten si 

taky zahrabe a něco najde, ty choděj taky. Taky maj svoje viď.“

„A kdes byl, cos dělal sám, kde jsi spal? 

No na Rajský, na Rajský. Normálně sám, pod igelitem jsem byl normálně jenom a taky 

sám jsem si šel zahrabat, obden víš. Jeden den jsem nikde nebyl. Druhej den jsem šel. Pak 

jsem zase nikde nebyl. Víš co, když jseš sám, tak toho moc nepotřebuješ. 

A co děláš, když seš sám celý dny? 

No já se ráno vzbudím, jdu někam na ten sídlák si zahrabat, hrabu abych měl co kouřit, co 

jíst. No a pak přijedu domů. Tady si to vyčistím, když tu někdo je tak pokecám, když to tak 

taky rovnou bych šel a knížku a čtu si. Jako pokecám si s klukama, ale jak kdy, jak mám 

náladu, jsem taky zasekanej hrozně víš.

„Takhle můžeš kdykoliv, každej den na nějakýho pošuka narazit no. Anebo víš co, když 

jseš v tom konťáku, tak já jako většinou chodím jenom na velký, víš co. A když jsem tam takhle 

zavrtanej, tak může každej přijít a přibouchnout ti to. Nebo tě tam zkopat a to kolikrát bylo 

takový, že kluci dostali, nebo takhle.“

Sběr druhotných surovin. Jde o druh činnosti, který v mnohém souvisí s vybíráním 

popelnic. Sbírá se především papír, železo a barevné kovy. Jeden z účastníků výzkumu v

tomto směru mluví například i o stříbře, které často nachází v popelnicích a které se v 

některých bazarech vykupuje za zlomkovou cenu podle váhy. Sběr bývá doplňkem k vybírání 

popelnic v případech, kdy je v nich nalezeno něco, co se co sběrny „vyplatí“ donést. Poměrně 

jistým zdrojem malého zisku jsou kontejnery na papír v případě, že obsahují noviny, nebo 

časopisy. Kartony se kvůli velkému objemu a malé hmotnosti „už nevyplatí“. Sběr  bývá spíše 

příležitostným přivýdělkem. Lidé kteří se na tuto činnost specializují už potřebují více 

zkušeností, kde suroviny (zejména železo) shánět a větší „akční rádius“. Jistý pán, 

bezdomovec, který takto živí, používá kolo s vozíkem a pohybuje se v podstatě po celé Praze. 

Sběr jako příležitostný přivýdělek: 

Honza: „Vyhodili mě za bránu a já jdu dolu těma schodama od Hradu, byl jsem ale 

vožralej, jinak bych tam nešel. A teď jsem tam viděl haldu mědi, kabely. Tak jsem nastrkal 

pod ty kabely noviny, zapálil to a šel jsem pryč na pivo. Přišel jsem tam za dvě a půl hodiny 

ještě chvilku čekal, jestli někdo nevyleze. Nikdo. Tak jsem šel, vzal jsem rukavice, voklepal 
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jsem to, jo naházel do batohu a pryč. Nased jsem na tramvaj a jel na Anděl do kovošrotu. 

Kolik myslíš, že jsem za to dostal? Já jsem nečekal tolik peněz. Šest a půl tisíce jsem za to 

dostal.“

Druhotné suroviny jako železo a barevné kovy lze také získat jejich krádeží z různých 

špatně zajištěných staveb či dvorů, nebo přímo na ulici. Již obecně známým jevem jsou 

například také krádeže litinových mříží z kanalizačních odtoků32. Zde se dostáváme do 

oblasti, se kterou shánění obživy na ulici mnohdy koliduje a tou je činnost na hranici, nebo za 

hranicí zákona.

Kriminalita. Bezdomovectví se odehrává venku, na ulici a často se mísí s dalšími 

jevy, které bývají s ulicí také spojovány jako drobná kriminalita, drogy, nebo prostituce. 

Vztah bezdomovectví a kriminality je možno rozdělit na nezákonné chování a jednání ze 

strany bezdomovců a na kriminalizování některých jejich projevů za účelem postupu proti 

nim. K prvnímu patří praktiky, které někteří bezdomovci ke své obživě také sami provádějí. 

Jde o výše zmíněné krádeže železa a barevných kovů, drobné krádeže v obchodech, okrádání 

jiných lidí (zejména dalších bezdomovců), prodej nebo užívání zakázaných látek 

(farmaceutik, drog). Závažným tématem jsou také podvody na ostatních bezdomovcích, 

zneužívání starších mladšími (slabších silnějšími), nebo různé projevy násilí uvnitř i vně 

bezdomoveckých komunit. Kriminalizováním pak rozumím postihování jednání, které sice 

někoho jiného přímo neohrožuje, ale dává represivním složkám státní správy prostředek k 

zakročování proti bezdomovcům. Jedná se o rozšiřování chápání bezdomovectví jako 

patologického jevu (delikvence), který je třeba napravit a trestat (viz kapitola interpretační 

rámce: Arnold 2004, Foucault 2000).  

Delikvent je charakterizován spíše pro jeho život než jednotlivý čin. Delikvent je 

spojen s činem (díky jeho pudům, sklonům, osobnostnímu charakteru). Delikvence je 

chorobný syndrom (proměna vnímání). Instituce (stát) se snaží o systematickou typologii 

delikventů. Delikvent je reprezentant určitého typu anomálie, objekt diagnózy (Foucault 

2000). 

Bezdomovectví je spojováno s kriminalitou zejména proto, že se nachází na spodní 

straně sociální hierarchie a v kontextu ulice pak s některými kriminálními jevy sdílí společný 

sociální prostor. Existencí a participací v tomto prostoru pak dochází k využívání některých 

strategií přežití, které daný kontext nabízí (Kennett, Marsh 1999:122, 125). 

                                               
32 Jednotlivé pražské městské části začaly kvůli častým krádežím na mnoha místech používat mříže 
plastové. 
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Nelegální obživa (O.A.1): „Je to součástí prostě nějaký normy, bezdomovecký, taková 

ta nelegální obživa a prostě ten člověk buďto se tomu prostě nějak přizpůsobí, nebo si najde 

nějakou jinou skupinu, která prostě tadyto nedělá, takovouhle prostě kriminalitu. Tam existuje 

x různejch skupin a jenom pár z nich se živí prostě takovouhle ilegální činností.“

5. 2. 3 Odlišné ekonomické chování 

Pokud bychom přijali předpoklad, že lidé na ulici tvoří určité oddělené společenství, u 

kterého lze popsat specifické vzorce jednání odlišné od majoritní společnosti, pak by toto 

společenství bylo možno zčásti charakterizovat pomocí následujících řádků: 

„Ve srovnání s většími společnostmi, zvláště pak s moderními průmyslovými systémy, 

se u těchto lidí jen málo projevuje nerovnost". „Tito lidé jsou neustále v pohybu, takže si s 

sebou nemohou brát mnoho věcí a majetku. Mezi příslušníky této společnosti jsou malé 

rozdíly co do množství a druhu hmotných statků. rozdíly ve společenském postavení vyplývají 

téměř výlučně z rozdílu věku a pohlaví". "Jejich komunity nemají stálé složení. Jednotlivci 

často přecházejí z jednoho tábora do druhého, skupiny se rozcházejí a spojují s jinými, 

pohybujícími se po témže území". 

Tato citace pochází z učebnice sociologie A. Giddens (2004:66),  úryvek však místo k 

„těmto lidem" referuje ke společnosti lovců a sběračů. M. Sahlins (2004), hovoří v souvislosti 

s lovci a sběrači jako o původní společnosti blahobytu. Odmyslíme-li veškerý technický a 

technologický pokrok, srovnání jejich způsobu života se způsobem života dnešní společnosti

tkví, pokud to zjednodušíme, v minimalizaci jejich životních nákladů a potřeb a následném 

zisku v oblasti volného času. Realitou dnešní společnosti je ekonomika orientovaná na 

hromadění hmotných statků, jejichž množství je pak materializací blahobytu a také určením 

společenského statusu. Z etnocentrického pohledu člena západní civilizace se skupiny žijící 

na principech ekonomiky lovců a sběračů mohou zdát jako živořící a  žijící na pokraji bídy. 

Sahlins (2004) však upozorňuje na odlišné měřítko hodnot. Tyto společnosti v materiální 

oblasti neprodukují víc než nezbytně potřebují a naopak profitují v oblastech jiných - nemusí 

tolik pracovat, nejsou zatíženi starostí o majetek a podobně. Pokud lovci a sběrači získali 

jeden den potravu, mohli druhý odpočívat.  

Všechny současné i minulé kultury lovců a sběračů obývaly prostředí, ve kterém byly 

většinou samy, bez kontaktu s kulturami jinými. Bezdomovci jsou (opět, pokud je chápeme 

jako společenství) součástí západní civilizace, a proto se v jejich případě dá hovořit nanejvýš 

o subkultuře, kde pokud víme, nedochází k reprodukci modelu generačním přenosem. 

Bezdomovectví je dále také situací, ve které se lidé ocitají ne zcela z vlastní vůle, tedy 

nedobrovolně. Způsob jednání těchto lidí, jejich ekonomické chování, některé praktiky 
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spojené se sháněním obživy, vzájemným dělením (redistribucí zdrojů), velikostí a strukturou 

skupin, fluktuací v rámci těchto skupin, omezení hmotného majetku na minimum, jejich 

mobilitou za účelem hledání nových zdrojů, nebo i jiné znaky, které jsou s prvky obsaženými 

v kulturách lovců a sběračů srovnatelné. M. Sahlins (2004:64) se prostřednictvím lovecko -

sběračských kultur vyjadřuje k chudobě jako takové, ta je pro něj sociální status, který vznikl 

postupně s vývojem civilizace. Z předchozího pak jak se domnívám vyvstává otázka: Je-li 

tomu tak, že pokud se člověk ocitne na okraji společenské hierarchie mimo majoritou 

vnímanou sociální stratifikaci, dochází také k převzetí odlišných ekonomických strategií? 

Bezdomovci jsou tím, že nejsou z různých důvodů schopni participovat na obecně 

praktikovaných normách spojených s bydlením, docházením do zaměstnání, nebo užíváním 

veřejného prostoru, vytlačováni na okraj společnosti - marginalizováni. Vede tato skutečnost 

k návratu a přijetí „raně civilizačních" strategií? Začnou tito lidé vnímat okolní společnost 

pouze jako environment, životní prostředí ve smyslu zdroje obživy, kde různí jednotlivci a 

skupiny bezdomovců loví a sbírají, potkávají se a migrují? Odpověď na tyto otázky částečně 

naznačuje teoretický vhled do ekonomie bezdomovectví v kapitole Interpretační rámce. 

Ekonomické strategie a sociální praktiky se u různých marginalizovaných skupin různých 

společností mohou lišit od majority (Day, Papataxiarchis, Stewart 1999), v konfrontaci se 

západní společností mohou nabývat, z našeho pohledu archaických forem (Mauss 1999), k 

pochopení fungování a struktury těchto skupin je proto potřeba odhlédnout od formalistického 

přístupu (zkoumajícího racionální procesy rozhodování) a přistoupit na přístup substantivní, 

tedy čistě na studium obživy lidí (Polanyi 2001). 

Domnívám se, že odlišné ekonomické jednání je mezi bezdomovci v mnoha 

příkladech patrné. Otázkou zůstává, do jaké míry lze lidi, kteří jsou do své situace „dohnáni" 

nepřízní osudu a nedobrovolně, považovat za koherentní skupinu. Zdali se nějakým způsobem 

sami vymezují vůči ostatním. Ve spojení s ekonomikou a strategiemi přežití by podobným 

spojovacím prvkem (množinou průniku) mohli být výše uvedení freegani a squatteři, kteří 

alternativní ekonomické strategie používají dobrovolně a záměrně. V jejich podání pak 

podobné jednání může znamenat mnohem více. Mohou nastínit cesty pro lepší využití zdrojů 

pro budoucnost, přispět k řešení problematiky současného - vyčerpávajícího se světového 

systému a hledání jeho alternativ.  

Bezdomovci jsou okolnostmi donuceni k nestandardním praktikám při uspokojování 

svých základních potřeb, shánění obživy, v oblasti společenského života. Jedná se o lidi 

sociálně slabé, k jejichž situaci došlo z mnoha různých - individuálních důvodů, ale nikdy 

zcela dobrovolně. V okamžiku, kdy překročili pomyslnou hranici a ocitli se v této extrémní 
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formě chudoby, je pro ně složitý návrat zpět.33 Tito lidé jsou však produkováni společností 

samotnou, jsou její součástí. Shodou nešťastných okolností může dnes skončit na ulici 

prakticky každý.  

6. Exkluze 

Důvody pro marginalizaci a sociální vyloučení jednotlivých skupin obyvatelstva se 

mohou v různých společnostech lišit. V zásadě se jedná o nutnost tyto skupiny nejprve nějak 

označit a odlišit od majority, vymezit je a určit. Je nutno stanovit a definovat poznávací 

znaky. Různé skupiny obyvatelstva  byly v minulosti marginalizovány vesměs na základě 

odlišného etnického původu daného národnostní, či jazykovou, popřípadě náboženskou 

odlišností. Často podle fyziologických rozdílů, nebo postojů a názorů, které tito lidé veřejně 

zastávali. V případě bezdomovců, nebo lidí na ulici dochází k sociální exkluzi na základě 

spojení s extrémní chudobou, která celosvětově narůstá. Chudí jsou marginalizováni, 

neviditelní, nebo se stávají oběťmi snah o jejich skrytí před zraky veřejnosti. (Susser 

1996:411). Ke zviditelnění chudoby ve smyslu objevení se většího množství chudých lidí na 

jednom místě, dochází spolu se zrušením nevolnictví a vznikem kapitalismu (Arnold 

2004:23). Chudí lidé zde tvoří spodní část společenské hierarchie, žijí v oddělených čtvrtích a 

dochází zde k reprodukci – jedná se o komunity složené z jednotlivých rodin, jsou zde 

zastoupeni lidé v produktivním věku, staří lidé a děti. O. Lewis (1959) v této souvislosti 

přichází s konceptem který nazývá kulturou chudoby. Kultura chudoby vychází z předpokladu 

existence specifického chování a jednání lidí, žijících na okraji společnosti, které jim pomáhá 

ve vymezení vůči dominantní kultuře a v orientaci v prostředí, ve kterém se mohou jen těžko 

prosadit. Jednotlivé prvky, vzorce kultury chudoby mají podle Lewise universální charakter, a 

je proto možné sledovat podobnosti u subkultur různých od sebe vzdálených společností. 

Společnými znaky zde mohou být alkoholismus, rezignace, gamblerství, násilné řešení 

konfliktů, domácnosti vedené ženou, absence (dezerce) otce, orientace na přítomnost, 

nedůvěra k oficiálním institucím, „stádovité“ chování, nízký pocit solidarity s ostatními. 

Kultura chudoby je omezenějšího rozsahu a není kulturou v pravém slova smyslu. Podle 

Lewise však disponuje zásadní vlastností – možností reprodukce, předává se vertikálně 

z generace na generaci. Koncept kultury chudoby na druhé straně kritizuje Judith Goode 

(1996), která ho považuje za obhajobu nespravedlivého společenského systému. Výše 

uvedené charakteristiky zdánlivě iracionálního chování, které souvisí s kulturou chudoby, pak 

                                               
33 Podle rozhovorů s odborníky z charitativních organizací vyžaduje jeden rok strávený na ulici jako 
bezdomovec, dva až tři roky reintegrační práce pří návratu do společnosti. 
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vysvětluje jako záměrné strategie, které získají smysl teprve s přihlédnutím ke struktuře 

společnosti, ve které se tito lidé nacházejí. J. Goode spatřuje chudé spíše jako oběti 

strukturálního násilí34, chudí lidé svým jednáním nezapadají do obecně uznávaných konceptů 

ekonomické soutěže, nadměrného materiálního konzumu a trvalého růstu. Optikou podobného 

společenského étosu se jejich jednání může zdát jako patologické, ve skutečnosti se ale jedná 

o racionální strategie, ke kterým jsou svou situací donuceni. Bezdomovci a lidé na ulici 

některé modely kultury chudoby podle Lewise splňují, jak však vysvětlíme skutečnost, že tito 

lidé ve své minulosti žili způsobem života majoritní společnosti? O jednání na základě 

nedostatku, nebo neznalosti „funkčních“ a fungujících modelů o „chudobě kultury“, zde proto 

hovořit nelze. Bezdomovectví se od konceptu kultury chudoby také odlišuje tím, že  zde 

neprobíhá reprodukce modelu z generace na generaci35, nejedná se tedy o plnohodnotnou 

kulturu. Dochází k němu ve spojení s jednotlivci, kteří pocházejí z různého sociálního 

prostředí a k svému sociálnímu propadu dospěli až během produktivního věku jako plnoletí. 

Pokud například v prostředí ČR dojde  k sociálnímu propadu celé rodiny, dochází k jejímu 

rozdělení - nezletilé děti jsou přiděleni do ústavní péče a rodina se rozpadá. V České republice 

sice prokazatelně žijí rodiny na hranici bídy, ztráta střechy nad hlavou však většinou znamená 

jejich rozpad. Bezdomovectví je pak jakýmsi dalším stupněm. Existenci bezdomovectví rodin 

s dětmi zde teoreticky nelze zcela vyloučit, během tohoto výzkumu však k setkání s ním 

nedošlo.  

Způsob života na ulici, který nazýváme bezdomovectvím, je spjat zejména s urbánním 

prostředím postmoderních společností západního světa. Toto prostředí nabízí některé zdroje, 

díky kterým je možné na ulici přežít, ze své podstaty však fenomén bezdomovectví samo

produkuje. Prostřednictvím  pojmu nová chudoba o tom hovoří kanadský sociolog D. Cheal 

(1999). Nová chudoba (new poverty) je záležitostí postmoderní společnosti po prozření z 

modernizačního optimismu (Cheal 1999:34). Souvisí s ekonomickým propadem jednotlivců 

po ztrátě zaměstnání spojeným s hromadným propouštěním, nebo krachem sociální politiky 

celých států. Je ztrátou víry v modernisticky chápaný trvalý pokrok a udržitelnost sociálních 

                                               
34 Strukturální násilí (Johan Galtung): systém opatření, kterými ten který režim omezuje rozvoj individuí 

jím ovládaných a jemu podřízených subjektů, a zabraňuje, aby dosáhly svých plných možností. Součástí 

takových represivních systémů jsou např. podpora nebo využívání rasismu, sexismu, xenofobie a jiných forem 

dělení a ovládání společnosti. (zdroj: Wikipedia.org) 
35 Glasser I., Bridgman R. (1999) hovoří o některých rodinách na ulici v USA a Kanadě, jde však o 
ojedinělé případy, které jsou nakonec řešeny prostřednictvím sociálních institucí. V některých světových 
velkoměstech žijí pod hranicí bídy, podobným způsobem třeba obyvatelé „slumů“, nejedná se však o 
„bezdomovce“ jak jsou chápáni zde. V prostředí České republiky je možnost života rodin s dětmi v extrémní 
chudobě stejně jako v Kanadě a USA, omezena zásahy státních institucí. 
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systémů. Jde o rozmáhající se případy extrémní chudoby v nejvyspělejších zemích světa a 

následné exkluzi těchto chudých. 

Exkluze bezdomovců je vyčleňováním někoho, kdo byl po určitou dobu svého života 

„právoplatným členem“ majoritní společnosti a k jeho „změně“ došlo shodou okolností a ne 

z vlastní vůle. Děje se na základě vizuálně rozpoznatelných prvků - znaků, které je možno 

skrývat, nebo i předstírat. Na její průběh lze poukázat jednak z hlediska společnosti a také,   

z hlediska samotných bezdomovců. 

6.1 Společnost

Judith Goode (1996) hovoří v souvislosti s exkluzí chudých lidí o jejich izolaci na 

základě spojování s kriminalitou, násilím a jinými morálními nedostatky, které jim přisuzuje 

majoritní společnost. David Cheal (1999) na problematiku chudoby upozorňuje v souvislosti s 

postmodernitou. Současné společnosti podle něj ztrácí sociální soudržnost  výměnou za 

orientaci na spotřební způsob života, konzumování zboží, služeb a také neustálého toku 

informací produkovaných masmédii. K exkluzi podle výše uvedeného tedy dochází 

vytvářením negativních generalizací podpořených masmédii při absenci společenské 

soudržnosti. 

Při zkoumání exkluze bezdomovců v západních společnostech můžeme, jak je výše 

ukázáno,  hledat společné prvky a elementární pravidla, podle kterých při zobecnění exkluze 

probíhá. Hovoříme zde o Západním světě a postmoderně, protože v právě v tomto rámci 

dochází ke globalizaci, přenosu a šíření různých schémat lidského jednání. V souvislosti s 

bezdomovectvím proto může jeden z účastníků výzkumu (Pepa), mluvit o své zkušenosti s 

životem ve Francii, kde poprvé potkal „ty pravé“ bezdomovce a boveráky. Jakkoliv ho však 

tato zkušenost obohatila, po návratu do své rodné země už „na ulici“ skončit nechtěl. Každá z 

dnešních Západních zemí má ve v vztahu k problematice bezdomovectví a extrémní chudoby 

svá specifika ať už se jedná o oficiální sociální politiku, postupy vůči cizincům, klimatické 

podmínky, nebo názory a postoje široké veřejnosti. Pracovník charitativní organizace pan 

O.A., třeba zmiňuje svou zkušenost s postojem vůči bezdomovcům ve Skandinávii, kde  se 

setkával s názorem, že by přeci „bylo pro národ ostudou, pokud by se nedokázal postarat i o 

toho posledního člověka na ulici“. Specifikům bezdomovectví v České republice dominuje 

skutečnost, že tu podobný fenomén vyskytuje později než jinde, až po roce 1989. Do té doby 

zde podobné projevy extrémní chudoby existovaly, pokud vůbec pouze implicitně. Svou roli 

hraje dále celková transformace společnosti v posledních dvaceti letech, která výskyt 

bezdomovectví prakticky umožnila a postupným rozvíráním pomyslných sociálních nůžek k 
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němu i přispěla. V České republice je v posledních letech také možno pozorovat nárůst 

negativních postojů vůči lidem na ulici, který je možné zaznamenat jak v médiích, tak v 

běžném každodenním diskurzu. Počínaje lidovými anekdotami a konče populistickými 

prohlášeními některých politiků, nejen extremistických. „Tradiční čeští marginálové" –

Romové zde jak se zdá, získávají „konkurenci“ právě v bezdomovcích. 

Exkluze bezdomovců ze strany společnosti může probíhat několika rovinách. Počínaje 

přehlížením problematiky, spojeným s anonymitou urbánního prostředí a již výše zmíněnou 

ztrátou sociální soudržnosti. Přes participaci na obecně šířeném negativním diskurzu, 

přijímání a předávání různých generalizací bez osobní zkušenosti a kritického uvažování. Po 

více, či méně negativní postoje, projevy nelibosti, verbální a výjimečně i fyzické násilí. 

Jinakost bezdomovců je kromě viditelných znaků chudoby a špatného fyzického stavu často 

spatřována v neschopnosti pracovat, platit nájem, nebo zvládat různé závislosti. Předsudky 

společnosti mohou pramenit z neznalosti problematiky a neuvědomění si možnosti rizika 

vlastního sociálního propadu. Mohou být naopak skrytou obavou z takového osudu, kdy je 

pobouření nad bezdomovci jakýmsi neintegrovaným jungovským stínem. „Spořádaný občan“ 

tak pracuje, splácí svou hypotéku a platí daně. Pohled na bezdomovce v něm vyvolává obavy 

z toho, jak by mohl dopadnout, kdyby ve svém snažení polevil. Nejčastějšími šiřiteli 

protibezdomovské rétoriky proto mohou být paradoxně lidé, kteří mají z hlediska umístnění 

na sociálním žebříčku sami k extrémní chudobě nejblíže. Šíření negativních postojů vůči 

bezdomovcům vede k obecnému odporu a jejich mystifikaci. Lidé, kteří mají obavy 

z kriminality, nebo zdravotních rizik, tak mohou třeba odmítat zřízení nového azylového 

domu v okolí svého bydliště (viz NYMBY, výše). Mohou také vznést společenský požadavek, 

aby proti veřejným projevům extrémní chudoby bylo napříště postupováno spíše represivně. 

Aby se pak na základě podobných požadavků někdo pokusil získat „politické body“ a začal 

represivní řešení skutečně v praxi  prosazovat už je pouze otázkou času. Výše uvedené úvahy 

nejsou pouhou spekulací. Úředníci Magistrátu hlavního města Prahy například v srpnu 2010 

schválili tak zvaný Akční plán bezdomovectví pro roky 2010 - 2013, za 17,9 miliónu korun36, 

který počítal se sestěhováním bezdomovců do některé z okrajových lokalit hlavního města. 

Na tomto místě by lidé sice byli dobrovolně, ale byli by hlídáni bezpečnostní agenturou. 

Doslova o „vyhnání bezdomovců", kteří se nedokáží přizpůsobit způsobu života většiny, pak 

hovoří také bývalý pražský primátor v dokumentárním snímku Trvalé bydliště Praha37. 

                                               
36 http://www.novinky.cz/domaci/208894-praha-chce-vystehovat-bezdomovce-do-tabora-na-okraji-
mesta.html (staženo 13.4. 2012) 
37 režie: Ivo Bystřičan, 2008
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O.A.: „Většinová společnost má problém s těma lidma z důvodu, si myslím, určitý 

mystifikace a obavy z toho, že bych tak třeba jednou mohl dopadnout já v případě, že si 

nejsem úplně jistej v tý svý situaci, kterou já mám. Je to takovej alarm pro mě a určitě se 

nechci s tou cílovou skupinou ztotožnit a spíš proti nim budu vystupovat. Stejně tak si dovedu 

představit, že řada osob bez přístřeší, který se z tý situace dostalo, že dokážou v sobě tu 

zkušenost buďto vzít jako dobrou zkušenost, která jim dala víc síly a energie, nebo budou na 

tu skupinu bezdomovců poukazovat negativně. Protože v sobě sám zastírá, že tu zkušenost 

měl, nebo že tak taky žil. A chce na to zapomenout. Pak vnější společnost zapomíná na to 

riziko, že jo, hodně se na patologický jevy váže nějaký riziko. Takže jestli budu mít v blízkosti 

svého bydliště nějaký bezdomovce, tak můžu mít obavu z nějaký kriminality. Můžu mít obavu 

ze zdravotních rizik, že od těch lidí něco chytnu. Obavu, nebo vztek z toho, že ty lidi potkávám 

když já ráno jedu do práce a oni si tam prostě vysedávaj, pokuřujou, popíjej a nikam jako 

nespěchaj. Ale je to hodně jakoby krátkodobej pohled, protože ty lidi jsou na tý ulici a tam si 

uspokojujou a čerpaj ty svý potřeby. Jestliže já si po práci zajdu do hospody a opiju se, zalezu 

domu nalitej a nikdo mě neuvidí, kdežto bezdomovec, když se opije na tý ulici, tak on nemá 

kam jít jako domů. On na tý ulici setrvává i v tom opileckym stavu, ve kterym je. 

Takže to můžou bejt ty znaky, co ty osoby bez domova jakoby vykazujou, tak to asi tu 

společnost nejvíc dráždí. Plus k tomu samozřejmě ty mýty, který jsou spojený s tím, jak jsme si 

jako společnost ty bezdomovce zaškatulkovali." 

O.A.1: „No je to součástí tý represivní složky prevence bezdomovectví, se kterou třeba 

nemusíme souhlasit, ale prostě tady je, ale je to požadavek tý společnosti, aby ty lidi se 

neváleli na ulici. Aby lidi tady nežebrali, tak prostě udělají takovou vyhlášku, že když žebrá na 

ulici, tak mu dám pokutu. Když je opuštěnej barák a vedle toho opuštěnýho baráku chodí 

sousedi, tak zavolají policii a policajti je zavřou za squatting. Ta represivní složka vlastně tý

prevence bezdomovectví je požadavek od tý společnosti. A preventivní -  to co děláme my, je 

to co požaduje ten člověk, abychom mu pomohli."

O.C.: „A zvlášť jako tady v Praze je to znatelně viditelné, že bezdomovci a drogově 

závislí prostě, to jsou jakoby opravdu osoby, které tady nikdo nechce a myslí si, že si za to 

mohou sami a hledají spíše nějaké represivní složky jako k tomu. Čím to je způsobeno? Já si 

myslím, že to je také trošku dané jakoby... nějakým politickým přístupem, třeba jako konkrétně 

tady v Praze ještě za předchozího vedení, teda ne za pana Dolínka, ale za pana Janečka, kdy 

si nějakým způsobem vymýšleli nějaké ty tábory, akční plán a tak dál. A někteří politici si to 

vzali jako volební téma, že prostě vymýtí bezdomovectví, protože to je takové chytlavé. 

Protože občané samozřejmě nejsou nadšení, pokud tady na ulici je někdo. Do jisté míry třeba 



65

mohou dělat i nějaký nepořádek, ale není to tak, že by dělal vždycky. Oni třeba častokrát 

říkají tam se někde válí nějaké flašky a podobně, ale jaksi zapomínají, že to nedělají naši 

uživatelé. Že to třeba je nějaká partička, která jde po tahu v pátek, nebo v sobotu ráno a 

někde to rozhází a samozřejmě se to svede na bezdomovce a není tomu tak."

Fenomén bezdomovectví z hlediska společnosti lze dále hodnotit také podle toho, je-li 

vůbec považováno za problém, který je potřeba nějakým způsobem řešit. Pokud ano, má se 

tak dít s ohledem na boj s chudobou? S ohledem na lidi, kteří se vlivem okolností ocitli na 

ulici a úkolem společnosti je těmto lidem v rámci sociální solidarity pomoci? Má být 

společnost jako celek zodpovědná za to, aby se v rámci možností postarala o všechny své 

členy a to nejen v souladu s platnými zákony38 v pojetí moderních západních společností, ale 

také aktivní sociální politikou, která by vedla skutečně k prevenci toho, aby chudí lidé končili 

venku na ulici jako bezdomovci? Je-li požadavek na řešení problematiky bezdomovectví 

veden s ohledem na společnost, kterou tito lidé nějakým způsobem omezují, nebo ohrožují a 

je tak potřeba proti nim zakročit represí39? Nebo zda-li jsou tyto snahy vedeny s ohledem na 

jednotlivce a jeho právo na důstojný život? 

Podobné otázky přesahují formát i téma této práce a souvisí s koncepty a definicemi 

celkového společenského uspořádání, kapitalismu, lidské svobody, otázky rovných 

příležitostí, sociální spravedlnosti, postmoderních konzumních společností s přebytky, 

plýtváním a luxusem na straně jedné a extrémní chudobou a exkluzí na straně druhé. Zdánlivě 

křehká a marginální bezdomovecká subkultura pod mostem na okraji společnosti, však může 

být platformou (prostředkem a tématem), na jejímž základě lze tyto otázky náležitě 

formulovat. Toho důkazem je také zájem, který toto téma obecně ve společnosti vzbuzuje. Jen 

tak se může stát součástí rétoriky (volebního programu) populistických politiků, nebo 

předmětem bouřlivých internetových diskuzí pod každým novinovým článkem, který se 

bezdomovectví dotkne. 

Mělo by se bezdomovectví řešit kvůli společnosti, nebo kvůli těm lidem jako 

jednotlivcům.? O.A.: „..kvůli těm osobám samotnejm i kvůli tý vnější společnosti. To je prostě 

propojená nádoba a ta společnost se nedá rozdělit na bezdomovce a na ty ostatní. To je 

společnost jako taková a z ní vychází i ty osoby bez domova, on za nějakou dobu může být 

zpátky a zase přinášet nějaký užitek tý společnosti.“

                                               
38 Listina základních práv a svobod. Zákony o sociálním zabezpení, sociální podpoře a službách. 
39 Dne 1. prosince 2011 vstoupil v Maďarsku v platnost zákon zakazující bezdomovectví. Lidem bez 
domova nocujícím na ulici hrozí po prvním varování pokuta ve výši 445 EUR nebo vězení.  (zdroj:www. 
europarl.europa.eu) 
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O.C.: „Já si myslím, že kvůli jednotlivcům se to má řešit. Samozřejmě to pomůže i 

společnosti, ale kvůli jednotlivcům. Nesmíme zapomenout, že jako každý člověk by měl dostat 

adekvátní nějakou pomoc, nebo podporu, že v tomhle směru.“

Společnost (prostřednictvím jednotlivců) může vůči bezdomovectví zaujmout 

pozitivní, či negativní postoj spojený se snahou těmto lidem pomoci, nebo kroky vedoucí 

směrem spíše k diskriminaci. S individuálním přístupem souvisí třeba pomoc jednotlivcům 

prostřednictvím charitativních organizací, v opačném případě se jedná o represivní opatření 

vůči různě definovaným skupinám, které navrhují političtí představitelé a provádějí výkonné 

složky státní správy. Lidé na ulici jsou ve skutečnosti velkou množinou různých cílových 

skupin. Jsou to lidé nemocní, nebo závislí, které spojuje viditelnost jejich momentálního stavu 

a zranitelnost, se kterou jsou vystaveni okolnímu světu. Jsou často zneužívaní, vezmou 

jakoukoliv práci a nechají si téměř cokoliv líbit, dají se snadno ošidit. Znemožněný přístup ke 

zdrojům a uspokojení alespoň základních životních potřeb vede ke sdružování lidí, kteří jsou 

na tom podobně, k vzniku různých skupin. Tvorba nových společných hodnot v těchto 

skupinách40 přispívá k „pálení mostů“ s rodinou, přáteli, či známými, a tak jenom k dalšímu 

prohloubení exkluze. 

6.2 Pohledem z ulice

Tato část práce nahlíží na jednotlivé aspekty či znaky a indicie vedoucí k přesvědčení 

o průběhu exkluze u lidí na ulici pohledem zdola. Hlavním zdrojem jsou zde výpovědi 

bezdomovců a data získaná pobytem v terénu. Kromě úryvků z rozhovorů je zde použito 

některých záznamů z terénního deníku (dále jen „Deník"). Zkušeností s realitou života na ulici 

je v první řadě výše zmíněná chudoba, shánění „denního chleba" v podobě jídla, místa na 

přespání, čistého oblečení a také levného alkoholu a tabáku, který má kromě hlediska 

závislostí také socializační roli. Přes toto, téměř bytostné spojení bezdomovectví s chudobou, 

bych základní charakteristiky života na ulici podle setkání s ním označil pomocí tří okruhů. 

Prvním je strach, který souvisí s absencí zázemí - vlastního místa, kde člověk získává pocit 

jistoty a bezpečí. Strach však kromě tohoto, spíše psychologického hlediska nabývá reálné 

opodstatnění v podobě skutečného ohrožení spojeného s pobytem venku. Dalším je 

opovržení. Bezdomovectví je na veřejnosti snadno vizuálně identifikovatelné kvůli 

nedostatečnému přístupu k hygienickému zázemí, možnosti se umýt, oholit a vyprat si 

                                               
40 Nové hodnoty mohou být budovány v opozici s hodnotami majoritní společnosti. Ve vnitřní hieararchii 
těchto skupin může hrát roli kolik kdo získá sběru, nebo potravin, kolik rozdá vína. Jak dlouho je na ulici, nebo 
jaký má vztah  k místu kde přespává - jak se dokáže „postarat“.  Tito lidé mluví jinak ve skupině (své komunitě), 
něž sami. 
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oblečení. Dodržování pravidel spojených s osobní hygienou však v dnešní společnosti patří k 

základním normám „standardního chování". Nedodržování těchto pravidel bývá naopak 

sankcionováno a bezdomovecká subkultura tak v očích veřejnosti výrazně ztrácí sympatie. 

Toto lze paradoxně popsat i mezi samotnými bezdomovci, kde je hygiena určitým 

stratifikačním znakem. Mnozí hovoří o „těch špinavcích", kteří jsou na tom hůře než oni sami, 

protože už se „ani nemyjí". Třetím okruhem je způsob života v opozici. Jde o deviantní 

chování, které bývá na veřejnosti považováno za nevhodné, nebo nepřípustné a stejně jako 

špatné hygienické návyky bývá sankcionováno. Zde bych rád předeslal, že i lidé na ulici -

bezdomovci samozřejmě velmi dobře vědí, jaké způsoby chování jsou společností 

považovány za přijatelné, co ještě lze tolerovat a kde je možno počítat se sankcemi třeba ve 

formě verbálního odsouzení. Některé praktiky, které lidé bez domova na ulici předvádějí a za 

které bývají odsuzováni, ale mohou mít podobu záměrných provokací těch „slušných lidí" 

kolem. Mohou být vymezením se, rebelií a určitým znakem opozice, odpovědí většině na 

vlastní vyloučení. Podobně jako se námezdní dělníci v japonských Yoseba ostře vymezují 

proti spořádaným zaměstnancům a bílým límečkům (Day, Papataxiarchis, Stewart 1999), 

podobně i bezdomovci svým chováním a deklarovanými postoji potvrzují, a někdy záměrně 

„přehrávají" to, co se od nich vlastně očekává. Zde je možno opět zmínit koncept 

symbolického násilí (Bourdieu 2000). Lidé na ulici přijímají stereotypy, které o jejich etnicitě

(sociální kategorii) vytváří majorita a na jejich základě se od společnosti distancují. 

1. V ohrožení. Život bez domova neznamená jen absenci střechy nad hlavou jako 

ochrany před povětrnostními vlivy, ale i místa kde je možno mít své osobní věci a kde je 

možno ulehnout bez obav z vyrušení, okradení, nebo fyzického napadení - obav o vlastní 

bezpečnost. Bezdomovci jsou díky svému nízkému společenskému postavení, neznalosti, 

důvěřivosti a bezradné životní situaci často terčem různých podvodníků, nebo oběťmi 

vydírání. 

Absence zázemí - kam si dát své osobní věci je u bezdomovců řešena různými 

způsoby. Jsou lidé, kteří „pendlují" a veškerý svůj majetek nosí v batohu na zádech. Jiní svůj 

majetek z důvodu přenositelnosti redukovali na minimum a s sebou nosí pouze igelitovou 

tašku. Častou praxí je však sdílení společného místa, kde lze přespat a kde si lze své osobní 

věci schovat. Jedná se o různé prázdné domy (squatty), v lese, či jinde postavené chýše, nebo 

přístřešky. Party (skupiny) známých se na těchto místech střídají - jeden tak hlídá věci těch, 

kteří jsou zrovna pryč. Vzájemná důvěra se v rámci podobných skupin vytváří velmi dlouho, 

často i několik let a nová skupina se proto hledá těžko. K uložení osobních věcí těch, kteří 
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jsou sami, tak mohou sloužit i nádražní úschovny, nepojízdné vraky aut a podobně. Všechny 

výše uvedené způsoby však z hlediska bezpečnosti nesplňují předpoklady pro uložení 

nějakých cennějších předmětů a tím znemožňují jejich vlastnictví. Nemá cenu vlastnit nic 

hodnotnějšího kromě věcí, které se dají nosit neustále u sebe. I v tomto případě pak hrozí, že 

se jednotlivec stane obětí krádeže, pokud se někdo dozví, že má u sebe něco cenného. Mezi 

lidmi na ulici obecně panuje nedůvěra. Deník (28/09/10, 15:00), partička zahrada: Petr a 

Jirka: „Nevěřit bezďákům, mají u sebe cigára i hotovost. Nevěřit jejich ukřivděným historkám, 

mnohdy si za to můžou sami, že prohrajou důchod v automatech a tak." 

Honza: „Je nějaký místo, kam by sis ty peníze mohl schovat? .. „Tady si to můžeš 

schovat třeba do prdele a oni ti to najdou, bezdomovci. Oni maj takovej zvláštní čich 

rozumíš. Jak jsem prodal tu fotokameru večer v osm hodin, asi tak to bylo, a v půl desátý mi 

ukradli peníze. Jak voni se mohli dozvědět, že ty peníze mám? Dovedeš si představit, já když 

jsem si přived první infarkt, ten sem chytil tady na rohu, z ničeho nic jsem spadnul, celej 

dotlučenej a ňáký bezdomovci zavolali rychlou. No a než přijela rychlá a policajti, tak mi 

ukradli všechno, i ty pitomý boty, i ten pásek. I ten pásek mi ukradli."

Klobouk: „Takovej kamarád, že tě hnedka okrade, dám ti příklad. Seděl jsem na 

Jungmannově náměstí, přišel nějakej Angličan, ale byl takovej polo Čech, polo Angličan, jo. 

Já říkám, je to špatný, žiju na ulici a tak dále. Říká „pojď se mnou“, šli jsme na Václaváku 

dolů do toho Alberta a tam mi koupil celou štangli loveckého salámu, bochník chleba a ještě 

mi dal cigarety, dal mi peníze. V tý době o tom věděli tři lidé, kde spím.  Já se ráno 

probudím, batoh, mám do dneska sešitej, to mi rozpárali a co mi sebrali? Ten salám a 

chleba, protože cigarety a tabák jsem měl u sebe a ve spacáku. Ale můžu ti to ukázat, mám ho 

rozpáranej žiletkou, nebo něčím. Jenom aby se dostali k tomu bochníku chleba a kdo to 

věděl, jenom ti, co tam se mnou seděli. Cizí člověk by si to těžko dovolil."

Pípák: „Oni jsou mezi nima zloději, mě ukradli, já chodím o berli. Mě ukradli 

předevčírem čtvrtou berli. Já nevím, toho hliníku na tý berli je málo. Co za to může dostat ten 

člověk, já nevím. 

Takže to vzal kvůli tomu hliníku? 

Nevím, já jsem spal na lavičce a ráno se vzbudím a tašku s vínem, tašku – měl jsem tam i 

vodku a berli a nebylo tam nic. Chudák okrade chudáka. To je smutný."

Atmosféru nedůvěry a vzájemného okrádání mezi bezdomovci ve své výpovědi 

popisuje Pepa: „Oni, jak říkám jsou lidi, který třeba jedna parta zavrhne a snaží se dostat do 

druhý party jo. No a tam už to člověk vycítí, to musíš vědět, že to je nějakej křivák, že to je 

levák. Že buďto tam z tý party někoho okrad, nebo prostě udělal nějakou lumpárnu, oni si 



69

kradou i batohy jo, se spacákama na zimu. A to je největší dobytkárna mezi bezdomovcema. 

On mu ukradne spacák. To jsou lidi, oni nemají svědomí – nic.

Tak ale nejsou takový všichni ne? 

No nejsou všichni, ale – jsou no. Tak padesát procent z nich, já prostě v životě bych se 

nepunktoval s člověkem, kterého neznám. To jsou lidi, třeba na tý Praze jedna, který já znám 

léta už. Ale zase neznám všechny dokonale, podle vidění. Já nevím, on se mi může smát do 

očí, dám příklad. Jsou schopný zabít člověka pro pět set, to ti řeknu. Pro něj pět set to je 

peníz, kterej třeba celej rok neviděl. Takhle to funguje, no. 

A jak dlouho trvá, než někomu věříš, na ulici? 

No, jak říkám, no to je tak stejná doba, no. Do toho roku. To ani nemůže člověk věřit za tejden. 

Tě podrazí, jak říkám – budeme se o všechno dělit a to. Ale tady musíš právě koukat na 

maličkosti, tady nemůžeš na nějaký to, že se třeba rozdělí, když někdo udělá dvě stovky, že ti dá 

půlku. Tady musíš koukat na korunový záležitosti. Já třeba taky s jedním jsme šli „na hubu“ 

žebrat ne. Jako „nemáte nějako korunu drobnou“, nebo to. No tak rozumíš, já jsem to poctivě 

vytáh jo z kapsy, já nevím asi osmdesát korun a zrovna jsem se otočil, když jsem viděl, že mu 

dávaj padesátku. A ta právě potom při tom dělení chyběla. Takže hned si uděláš úsudek, že ten 

člověk to jako nemyslí s tebou dobře a že jede sám na sebe. 

Ale neřekneš mu to. 

Neřek, neřek. To nemá smysl. Prostě jsem mu řek, že to ve dvojce nejde a  nějak diplomaticky 

jsem z toho vybruslil. Tady nemůžeš věřit a kdo věří, tak je blbej jo. A jak je ta stará garda, ti 

nevěří nikomu, ti jedou svojí politiku mezi sebou a nikoho si nepustí, že jo. Ale on se vždycky 

najde nějakej ptáček, vychytralej, ten je obere a oni si potom škubají vlasy. Vždycky se najdou 

nějaký ti darebáci a to je většinou z těch mladejch no. Ti starý už na to nemaj ani náladu, ani 

sílu. Ti mladý budou třeba půl dne, nebo celej den oblbovat toho člověka jo. Mlít a vrážet mu 

klíny do hlavy, že prostě ten člověk povolí."

Vzájemné okrádání je však stále pouze menším z rizik, kterým jsou bezdomovci „tam 

venku" vystaveni. Na některé mnohem závažnější případy trestné činnosti  upozorňuje opět 

Pepa v souvislosti s již zmíněným zneužíváním a týráním starších bezdomovců ze strany 

mladších, kteří „už jsou protřelí pasťáky a kriminály" (Pepa) a dále: „Ty to furt nechápeš. Ty 

mladý mají ubytovny a ty starý bydlej pod mostem. Protože ty dědci jsou na to zvyklí. A on mu 

řekne, tak ho zblbne toho dědka. Třeba mu řekne, že je nemocnej. Že potřebuje jít do tepla. A 

vůbec ho nezajímá, že dědek chrní tamhle v mrazu a třeba zmrzne. To si najde jinýho, když mu 

tenhle zemře. Protože to jsou tak vychytralí lidi a to jsou nebezpečný lidi."   
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Staří lidé jsou údajně vydíráni a nuceni žebrat, získané peníze jsou jim následně 

odebrány. Situace zde nápadně připomíná modely fungující v případech pouliční prostituce -

starý pán stojí na ulici a žebrá, pokud se zdá, že interakce žebráka s některým z 

kolemjdoucích zabírá déle času, než je potřeba k vyslechnutí prosby a vylovení drobných z 

kapsy, hned je poblíž nervózně vyhlížející mladík, odhodlaný případného zvědavce razantně 

odradit. Ti, kteří nejsou v určité lokalitě (v centru Prahy) dlouho a nepotkali dosud nikoho, 

kdo by jim vysvětlil, co si „mohou dovolit“, riskují například v případě žebrání střet někým, 

kdo si na zvolené místo činí nárok. V lepším případě to může být některý jiný bezdomovec, 

který situaci řeší ústní domluvou. Může však dojít i ke konfliktu s některou z organizovaných 

skupin. Bezdomovci proto musí znát prostředí ulice, místa kde se nacházejí. Některé lokality 

v centru Prahy jsou proslulé prodejem drog, nebo jinou ilegální činností. Při vzpomínce na 

své první dny na ulici tak několik bezdomovců zmínilo, že byli okradeni v Praze na Hlavním 

nádraží – místě, které by si dnes pro svůj nocleh určitě nezvolili. Lidé na ulici jsou také slabí a 

důvěřiví. Proto se snadno stávají terčem různých podvodníků, nebo i oficiálních obchodníků a 

prodejců, kteří využívají nekalých praktik a jejich situace zcela neeticky využijí k vlastnímu 

prospěchu. O různých podvodech hovoří opět Pepa. Zmiňuje bezdomovce, kteří se snadno 

stanou tak zvanými „bílými koňmi“: „Třeba můj kamarád dostal šest let za to, že vzal na sebe 

firmu jo. Normálně na sebe přepsal firmu. Oni ho oblíknou, čtrnáct dní ho támhle ubytujou na 

nějakým pensionu, mažou mu med kolem huby a už to jede. Oni připraví podklady, papíry, 

ověření podpisu, podpisovýho práva a říkám – šest let ho to stálo. Ten v životě nevěděl, o co 

jde, jen že se podepsal. A těch je víc a víc. Znal jsem jednoho a ten zase na sebe, na něho vzali 

čtyři Jeepy, že jo. Který odjely na Ukrajinu. Jó to jsou věci!! Prostě bezdomovce využije 

každej, kdo má trochu mozek. Říkám, že to můžeš zkusit. Kdo tě ještě nezná nebo to, tak si to 

můžeš vyzkoušet na vlastní kůži. Zeptat se ho „hele, máš doklady“? Jo, jednoduchý. 

„Nemám“, „hele já bych ti je nechal udělat, dal bych ti sto tisíc. Něco bych potřeboval a to“. 

No a uvidíš. Většina bezdomovců, kór těhle starších, ti už jsou tak zoufalí, že ti skočí 

jakejkoliv špek, na jakejkoliv nesmysl.“ „Časovanou bombou“ z hlediska propadu do, nebo 

dalšího prohloubení dluhové pasti může být setkání s pouličním prodejcem smluv pro 

operátory mobilních telefonů, kteří nabízejí   telefon „za korunu“ (spolu s podpisem smlouvy 

na několik let). Takový prodejce si „pouze vyfotí“ občanský průkaz. Jeho „oběť“ podepíše 

smlouvu, kterou si ani nepřečte, mobilní telefon skončí v laciném bazaru a dlužná částka 

může být během několika let značná41. 

                                               
41 Podobné případy jsou známé i u jiných sociálně slabých skupin obyvatelstva v ČR a mohou být jedním 
z důvodů sociálního propadu vedoucího až k bezdomovectví.  
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Další kategorie hrozeb se týká se přímého ohrožení zdraví a života lidí na ulici a proto 

patří mezi nejzávažnější. Špatná strava, omezené možnosti dodržování osobní hygieny z 

důvodů absence zázemí a také nedostatečné oblečení způsobují náchylnost k různým 

onemocněním. V prostředí mezi bezdomovci dochází k většímu množství výskytu infekčních 

chorob jako tuberkulóza42, ale i k jiným onemocněním (zánětlivým, kožním, onemocněním 

jater, žaludku apod.). K přímému ohrožení života pak dochází v zimě během tuhých mrazů. 

Někteří bezdomovci tvrdí, že za umrznutí si lidé mohou často sami hazardem spojeným s 

podceněním vlivu alkoholu, nebo (především u mladších) drog. Často zveřejňované policejní 

statistiky zmiňující počet umrzlých lidí však dokládají závažnost a bezprostřednost takového 

ohrožení. 

Deník: (13/02/12, 20.30. Stany)43, Rohanský ostrov, venkovní teplota cca -15°C.

„V osm hodin začínají pouštět do areálu, osm dvacet přivážejí sestry Boromejky polévku, v 

devět hodin je v areálu, venku před stany povoleno kouření, v deset hodin je večerka". 

.. „20.40 přijíždí sanitka a odváží dva bezdomovce s sebou, příslušník Městské policie říká, že 

kašlou krev a že to bude tuberkulóza".

Přímé ohrožení zdraví a života lidí na ulici spočívá i v riziku fyzického napadení jak 

ze strany ostatních bezdomovců (v tomto prostředí se často vyskytují duševně nemocní, nebo  

někteří agresivní lidé propuštění z výkonu trestu odnětí svobody apod.), tak z řad 

kolemjdoucích, nebo lidí, kteří si oslabené jedince na okraji společnosti záměrně zvolí jako cíl 

své agrese. Důvody k takovým útokům pak mohou být různé. Od prostého zneužití slabosti a 

nízkého sociálního postavení spojeného s omezenými prostředky k sebeobraně (fyzické a 

následně i právní), které mohou povzbudit některé jedince s poruchami osobnosti a násilnými 

tendencemi k ventilaci svých agresivních sklonů, po cílené napadání právě bezdomovců z 

různých jiných důvodů. Může jít o „spořádané občany", kterým vadí, že bezdomovci „dělají 

nepořádek" před jejich domem, nebo že nepracují. Může jít o partu podnapilých mladistvých, 

kteří fyzickou konfrontaci s bezdomovcem využijí k demonstraci svého postavení ve skupině, 

nebo o náhodné setkání s frustrovaným jedincem - nepochopenou interakci končící fyzickou 

inzultací. 

Kája: „No normálně já nevím, ať je to domovák – ten kdo tam bydlí, ten kdo jde 

okolo, nebo mlaďoši ožralí, plešatý, to je úplně jedno. To oni uviděj bezďáka a už jedou, víš 

co. To je to samý, jako když támhle bude hrát Sparta, Sparta prohraje a my tam budeme 

                                               
42 Jeden z četných zdrojů: http://www.zdn.cz/clanek/sestra/zdravotni-stav-bezdomovcu-285320
43 Magistrát Hlavního města Prahy postavil v zimě 2012 na Rohanském ostrově v Karlíně po dobu 
velkých mrazů stany, pro lidi bez domova.
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někde u Billy, tak to bys viděl ten mazec, co by byl jo. Už ty nadávky, jak by šli, jak by nás 

viděli. Zase jako když tam bude hodně lidí, tak si to nedovolej tolik, jo. A to je to samý 

s policajtama, jako když to nikdo nevidí, nikdo není na obzoru, tak spustěj tu svojí, víš co. 

Jako fakt každej den můžeš narazit, máš před sebou velkoměsto. Každej stej je nějakej, co ti 

může nějak ublížit.  

Míváš třeba takhle strach?  

Jo. To určitě jo. To právě jak podřezali toho kamaráda, tak to jsem měl pořádný haló. 

Jo, že jsem čekal, že si mě třeba někde vyhlídne. Ale zajímal by mě třeba důvod, co by si na 

mě vymyslel, kvůli čemu by na mě šel. To by mě třeba zajímalo. Ale jako tak stejnak víš co, 

jseš na pozoru a to ti nevydrží, hrabeš třeba půl minuty a už koukáš, nebo něco uslyšíš. Jseš 

prostě ostražitej no. Dáváš si pozor, vždycky může někdo přijít. Ještě pak zezadu, když 

nevidíš a fakt jseš v tom kontejneru."

        Závažnost pocitů bezbrannosti a obav před fyzickým napadením ve světě bezdomovců 

demonstruje svou výpovědí Pepa: „V životě bych nešel k někomu, koho znám první den a 

nabídl by mi jako spaní támhle někde. Ať by to bylo sebe luxusnější, tak prostě nikam nejdu 

jo. Třeba jako tady, jsou lidi, který o tom vůbec neví, prostě ti lidi zmizí a věřím tomu, jak se 

říká ta černá sanitka jo. Prostě že ty lidi zmizej a že to je na objednávku. A jsou to většinou 

mladý lidi, co se mnou by dělali – já mám prochlastaný ledviny, játra – všechno v prdeli. No 

ale ti mladý bezdomovci, ať to jsou chlapy, nebo ženský. Tak ti najednou zmizej a nikdo o nich 

neví a jejich orgány jsou potřebný, že jo. Co si budeme povídat." 

Pepova černá sanitka je dokladem skutečnosti, že existence venku na ulici je úzce 

spjatá se strachem, strachem o své věci, strachem z ostatních, strachem o zdraví a život. Tento 

strach je však založen na reálných základech, hrozbách, se kterými jsou bezdomovci nuceni 

počítat a denně jim čelit. 

2. V opovržení. Urbánní prostředí považuje ulici v protikladu k vnitřku budov -

domovů, nebo pracovišť jako veřejný prostor. Život na ulici je proto neustálým vystavením se 

dohledu ostatních, nedostatkem soukromí. Dalo by se říci, že bezdomovci v podstatě žijí v 

jakémsi Benthamově panoptikonu44, v kontrolované izolaci kde jsou vidět, ale sami nevidí. 

Panoptické principy dohledu a disciplinace jsou stále používány v různých institucích napříč 

celou společností. Nepostřehnutelné odstupňování od pouhého nepořádku po trestnou činnost, 

od trestného činu k pouhé odchylce od průměru (normy). Vnímaná odchylka, anomálie zde 

                                               
44 Návrh vězení od J.Benthama. Lidé jsou uvězněni v celách kolem centrální věže a jsou tak pod 
neustálým dohledem. Panoptikon je v podstatě opakem Kolosea (Foucault 2000). 
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spojuje nejdrobnější přestupek s nejtěžším zločinem, řeší je škola, útulek, vězení. (Foucault 

2000). Zdrojem pohoršení z hlediska majoritní společnosti může být skutečnost, že 

bezdomovci všechny své potřeby vykonávají venku na ulici (denní rituály, které se v případě 

ostatních lidí odehrávají ve skrytu jejich obýváků, koupelen a kuchyní). 

Bezdomovci mají ke svému bezprostřednímu okolí přirozeně často podobný vztah 

jako jiní ke svým domovům, což se projevuje citlivostí na lokalitu (fixací na určité prostředí). 

Zvýšenou vnímavostí na urbánní změny, stavební uzávěry, rušení squattů, vyhánění z 

oblíbených míst městskou policií, třeba na základě různých nových vyhlášek pražských 

městských částí. Citlivost na změny souvisí také s počasím a střídáním ročních období v 

jejichž důsledku se často objevuje únava, která může být nezúčastněným pozorovatelem 

negativně interpretována jako lenost, neschopnost, nebo jednání pod vlivem alkoholu, či drog. 

Nedostatek místa, kde složit hlavu a v klidu si odpočinout (soukromí a pocitu bezpečí), k 

podobným stavům ještě přispívá. Z pohledu veřejnosti jsou to však právě tyto viditelné 

atributy, prostřednictvím kterých hodnotí lidi, kteří se ve veřejném prostoru pohybují. 

Například opilectví je tolerováno v případě, pokud je dotyčný „na cestě domů", když usne na 

lavičce, je ho pak potřeba vzbudit, aby došel domů (ukryl se před zraky okolí) vyspávání své 

opilosti ve veřejném prostoru je považováno za nepatřičné. Podobně tomu je s nabytím této 

opilosti na rušné ulici. V kravatě a bílé košili za sklem baru je považováno za přinejmenším 

přijatelné (záleží na renomé dotyčného baru), na lavičce před tímto barem a krabicí 

nejlevnějšího vína v ruce už může působit negativní reakce kolemjdoucích. Společnost 

kontroluje dodržování obecně uznávaných norem a jejich porušování sankcionuje odmítáním, 

projevy nevole, nebo opovržením. 

O.B.: „Většinová společnost táhne nějak za jeden provaz a má nějaký společenský 

konsensus, nějaký souhlas, něco s čím souhlasí. A tyhle lidi nějak do toho souhlasu 

nezapadají, chovají se jinak, mají jiné hodnoty, mají jiné chování, chovají se i třeba 

nestandardně, vybočují z pěti, deseti, z třiceti faktorů, které člověk na tom bezdomovci si může 

vyjmenovat. A tím se prostě vybočuje z té velké řady standardizovaných občanů, kteří mají 

prostě to penzum spokojenosti. Ale kde je hranice, tak to nevim, nedokážu to určit. 

Bezdomovectví je prostě úplně ta spodina ve společenskym mínění, úplně ti nejposlednější. 

Prostě je to fuj, něco, s čím lidi nechtěj mít vůbec nic společnýho." 

Deník (17/08/10) „Kupuju krabicák v Albertu a pokladní se na mě pohoršeně dívá, 

nevezme si ode mě peníze přímo z ruky (krabicák tu kupují jen bezdomovci)" (21/09/10) „Po 

šesti hodinách na lavičce si v metru kupuju cigarety a prodavačka v trafice kolem sebe stříká 

deodorantem a ucpává si nos". (28/09/10, 20.10) „V tramvaji (na cestě domů po celodenním 
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pobytu na ulici) se to už nedalo vydržet, lidi si mě pořád prohlíželi, odsedávali si, někdo si 

ucpával nos".

Na celé situaci je k povšimnutí skutečnost, že jinakost na jejímž základě jsou 

bezdomovci ze společnosti vylučováni, nepochází odnikud zvenčí. Nejedná se o odlišnou 

etnickou skupinu, lidé na ulici vesměs také nemluví jiným jazykem. Ona viditelná odlišnost, 

pro níž bývají bezdomovci stigmatizováni, by mohla být odstraněna pouhým převlečením do 

jiných šatů. Jakkoliv by to skutečné problémy jednotlivých lidí na ulici nevyřešilo, pouze by 

se přesunuli  do kategorie tzv. skrytých bezdomovců (Hradecký 1996). Bezdomovci jsou navíc 

„produktem" této (své vlastní) společnosti, jsou její součástí.  Podobný osud může potkat 

prakticky každého. Je tedy ono „fuj" skrytou obavou z možného vlastního osudu? Z hrozby 

sociálního propadu, kterou si lidé odmítají připustit, odmítají se na ní dívat? Projevy 

opovržení vůči bezdomovcům jsou měkčí formou odmítnutí, než třeba fyzické násilí a 

podobné jednání je proto k vidění častěji. Je možné se s ním setkat v prostředcích hromadné 

dopravy, kdy si spolucestující ostentativně ucpávají nosy. Probíhá na nárožích ulic, kdy 

kolemjdoucí trousí hodnotící komentáře. Spočívá však také v běžných rozhovorech mezi 

lidmi, kteří si předávají své každodenní zkušenosti. Když se někde „něco stane" (krádež, 

výtržnost), bývají v této souvislosti často zmiňováni právě bezdomovci. 

Mirka: „A vzhledem k tomu, nevím, jestli nejsem náročná, ale pokud nebudu mít 

tenhle bágl, tak na mně málokdo pozná, že jsem bezdomovec, takže když mám tyhle tašky a 

vlezu do tramvaje tak mi dají vědět, že „tady není žádná noclehárna“. To mě strašně uráží, 

ale co mám dělat, že jo. 

A jak se třeba pozná bezdomovec? 

Bezdomovci, no jako třeba v tý tramvaji on si to hned myslí, že jo. Když třeba čekám na tý 

zastávce, tak to je jasný, že jo. 

Jsou třeba lidi, u kterých nepoznáš, že jsou na ulici ani ty? 

Asi jo. Většinou je poznám, ale jsou takový. Prostě když mají někde nějaký místo, kam si 

můžou ty věci jako dát, tak nechodí s báglama a čistý věci, který třeba v tý Naději dostane –

já tam nechodím. Prostě když se oblíknou a umejou, tak jsou jako normální lidi. Když se 

nechaj ostříhat."

          3. V komunitě. Zjednodušeně by se dalo říci, že lidé bez domova vytvářejí jakési 

„komunity z donucení". Prudký a Šmídová (2011) ve své kvantitativní analýze 

demografických údajů klientů charitativní organizace Naděje, nacházejí určité společné prvky 
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(demografické a statusové charakteristiky), které k sociálnímu propadu mohou přispět45. 

Celková variabilita demografických údajů lidí na ulici je však natolik členitá, že by jejich 

spojení v jiném kontextu něž právě v bezdomovectví bylo zřejmě vyloučeno. Analýza 

Prudkého a Šmídové, ukazuje některé trajektorie a shrnující impulsy na cestě ke dnu. Tím, co 

lidi na ulici spojuje, je však právě kontext ulice. Z důsledku bezdomovectví není možné určit 

universální příčinu - jeho důvody.  Při snahách o prevenci je možné popsat jednotlivé rizikové 

faktory a skupiny, generalizovat jinak než na základě konečného důsledku - ulice však nelze. 

Komunity bezdomovců vznikají na základě exkluze (obav, opovržení, odloučení). Svou 

sociální a ekonomickou strukturou se tyto komunity v mnohém podobají některým 

archaickým modelům lidských společností (rovnostářství, mobilita, dělba práce: Giddens 

1984, Mauss 1999). Někteří bezdomovci popisují fungování různých komunit a skupin 

mnohdy ambivalentním způsobem, na jedné straně vyzdvihují vzájemnou pomoc, dělení, 

spolupráci a pocit vzájemnosti, na straně druhé zdůrazňují, že je lépe nikomu nevěřit a starat 

se hlavně „o to své". Život na ulici je spojen s četnými riziky a chudoba přináší omezené 

možnosti, blízkost druhých je proto velmi důležitá. Společně prožívaná zkušenost odmítání 

majoritní společností může navíc vést k vymezování se, k přijetí některých atributů, které jsou 

bezdomovcům přisuzovány za své a k jejich rozšiřování (viz str. 67). K popírání 

„mainstreamu", který jim byl odepřen. Spolu s ostatními bezdomovci mohou v beznadějné 

situaci lépe pochopit sami sebe, vyjednávat svou novou (přisouzenou, přihodivší se, 

zvolenou) identitu. Setkání s druhým na ulici je životně důležité hlavně v prvních dnech po 

ztrátě střechy nad hlavou, kdy je potřeba zjistit, kde se dá sehnat jídlo, kde je bezpečné 

přespat. Po celodenním chození je tu i potřeba s někým prohodit přátelské slovo. Život ve 

skupině je v kontextu ulice také důležitý z hlediska bezpečnosti, pocitu sounáležitosti a 

redistribuce zdrojů.  

Bezpečnost

Klobouk: „Takhle, on tam není sám, je jich tam pět celkem. Dva, on a zase kluk 

s holkou. No a když ten tam není, tak je tam ten a ten to tam ohlídá tak zvaně, že jo. Když tam 

přijdou policajti, zkontrolujou, jo není bordel, nehledaj ho tak se na něj vykašlou. Ale vedou 

ho – ano, bydlí támhle u kolejí. Protože oni to maj jako ne na soukromém, ale na drážním 

pozemku. To stavěli jenom takový, no takový chýšky jenom. To není barák, no prostě leze tam 

po kolenou. Tam si lehne, vyspí se a ráno vypadne a jde na konťáky.“  

                                               
45 Například vyrůstání v neúplné rodině, či bez rodiny, původní povolání v dělnických profesích, 
závislosti na návykových látkách, nebo zkušenost s pobytem ve výkonu trestu odnětí svobody. 
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Petr: „Nic, když jsou to normální lidi, tak jsou k sobě přívětiví, pomůžou si. Ale je 

mezi nima spousta darebáků, který dovedou bezdomovce okrást. Ale to se těžko dá otypovat, 

protože ha ha, já třeba když sedím tam s klukama, tak to jsou kluci – já koupím krabičku vína, 

oni koupí krabičku vína, jo my to řešíme alkoholem. Jak jinak a to jsou dobří kamarádi. No 

ale mezi nima je spoustu takovejch, který když si někde lehneš jo, tak tě okradou.“

Kája: „No tak máš akorát strach, že když na tebe někdo vyletí, tak že ti nikdo 

nepomůže, víš co. To je akorát to jediný, jinak jako dobrý. Já jsem si nestěžoval. Toho jsem 

ještě neměl ani (psa), takže mi to ani nepřišlo, no akorát když na tebe někdo skočí, víš, nebo 

naběhne, tak že jseš sám, že se musíš bránit sám. Nikde ti nikdo nepomůže. Tady když přece 

jenom někdo je, tak  zařveš, nebo něco a víš, že třeba vylezou, nebo že ti někdo pomůže. Jak 

kdy no, a kór když tady jseš a třeba hrabeš. Že někdo přijde a řekne „to je moje popelnice“. A 

když vidí, že Bary je takovej (malej), tak proč si na něj nevyskočit, viď. To už je potom taky 

těžký no."

Sociální aspekt (pocit sounáležitosti) 

Mirka: „No, já si myslím, že oni když je zle, tak se dají do kupy. To je jako 

v šedesátým osmým a osmdesátým devátým, to se daj lidi dohromady. Ale jinak jak říkám, 

pomlouvají se, napadají se, jsou schopní se okrást. Tady je vidět, že on má houby, já mám 

houby a dokážou si i vyloženě závidět.“ + ...“Víš co? Já ti řeknu, že jsem se až divila, že jak 

jsem ztratila ty doklady, tak ti kluci všichni chodili za mnou a „máš hlad?“ jo a tak a i když 

jsem neměla ani korunu, tak mi třeba dali housku, jo rozumíš, oni když ví, že má někdo 

nějakej problém, tak oni jsou hodní.“

Petr: „Ale přesto je potřeba během toho průběhu života někoho mít, kdo je jako –

náklonnost. Protože toho kamaráda si najdu, nebo on si najde mě, to je jedno, ale bejt jako 

samotář to není dobrý tak. Já dneska můžu říct, že samoty se bojím. Takže nějakého přítele, 

nebo přítelkyni musím vždycky někde sehnat….“

Dita: „Potřebuješ kamarádství, to potřebuješ určitě. Takže stačí prostě kamarádům 

nekrást věci nebo tak něco a zas se ti to nebude vracet. Není to tak těžký jako to udržet. 

S kým se kamarádíš? 

Hlavně s Petrem, to stačí. Mně to fakt stačí, on je fakt chytrej, v pohodě. Někdy je taky na 

zabití, ale to je málokdy. Je taky hodně vyčůranej a nesmí se nechat přerůst přes hlavu. Už 

jsme si taky kolikrát nadávali.“ 

Klobouk: „No bavíme se mezi sebou, to víš, že se bavíme. Sdělujeme si, jak nám ten 

život tak strašně ublížil a tak dále, a tak dále. Bavíme se mezi sebou, to ano. Já nevím, jak 
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bych ti to vysvětlil. To jsou prostě lidi, nebo já mezi ně patřím též, který ne že už zahodili ten 

život, ale který už nemaj tu snahu se vrátit zpátky. 

A jsou třeba nějaký smažky, mladý? Různý skupiny? 

No, jsou, jsou, my se shlukujeme k sobě. Jo, smažky ať jsou, jak jsou, alkáči jsou, jak jsou. 

Chápeš? To víš, že si bráníme každej svý. To víš, že jo. Bavíme se sice mezi sebou, dokonce i 

tabák a papírky si měníme, ale každej si brání to svý, že jo, tak to chodí.“ 

Kája: „Já když jsem byl tři čtvrtě roku sám, jak jsem s nikým nekecal, vůbec s nikým. 

Támhle sem, tam, když se mě někdo na něco zeptal, nebo to.. A pak když jsem se seznámil s 

klukama, tak jsem normálně koktal. Jak jsem nemluvil. Tak jsem koktal a když jsem chtěl něco 

říct, tak normálně zarážka přemejšlel jsem, jak se to slovo, víš co, jak ho říct a tadyto. 

Normálně  máš výpadky potom. Když to nepoužíváš, tak dostaneš výpadky."

Redistribuce zdrojů

Honza: „Já chodím pít s každym bezdomovcem, s každym. Hele za mnou přijde každej 

ráno, oni vědí všichni, že já víno mám. Dva, tři litry, nebo čtyři litry, že je mám u sebe… Ahoj 

(zdraví se s nějakým bezdomovcem) Dáš mi jedno? (dostává od něj jablko) .. jedno mi stačí. 

Díky. Oni vědí všichni, že já víno mám a kouření taky. Hele, když byly ty deště, nebo ty 

chumelenice, ten sníh. Chodili, nemohli najít cigaretu, nemohli najít vajgla, nic. Přišli za 

mnou, dědo, nemáš prosimtě ubalit? Já si vždycky seženu, mám na to hubu, mám na to hubu.“

Klobouk: „Tak příklad, řeknu budeme tři, jo tak my dva dneska jdeme na konťáky a ty 

se postarej o dřevo, aby bylo čím topit, udělat si polívku, nebo tohle, vodu na umytí a tak dále. 

Tak ten jeden se stará o dřevo a ty dva jdou na konťáky. Pak se sejdou – co se našlo? Pak se 

udělá oheň, uvaří se polívka, nebo gulášek, nebo se opeče něco, protože lidi vyhazujou 

točeňáky, cibuli, olej, všechno. To všechno tam najdeš, no tak se z toho uvaří. A jestliže to 

projde všechno tím ohněm, tak ať mi někdo říká, že je na tom kousek bacilu. 

Jsou skupinky, ale jak říkám, jsou minimálně, protože jeden druhýmu nevěří.“

Pípák: „Jo, jo. Ale u nás to funguje tak, že prostě jednou má ten a podruhý má onen. 

Víš, u nás to funguje tak, že jednou mám já, podruhé má on. Ale je to prostě na hovno no!

Negativní hodnocení komunity 

Mirka: „Ale takhle s těma lidma, co se stýkám, tak to jsou všechno lidi jako já, že jo. 

A ještě mě dojímá jako jedno, nevím, jestli jsi to teda viděl, ale asi jo – to že jeden na druhého 

prostě nadává, jeden druhého pomlouvá, když člověk nemá tak se okradou. To je nechutný a 

já nevím no. Ale prostě nemám kam jít, tak tam půjdu no. Já si toho nevšímám já prostě žiju 

dneska, ale je to teda hrozný no.“



78

Pepa: „Né, tam si každej jede svojí politiku. Ono to vypadá, jako že to je parta, jako 

že to je kamarádství, ale přitom o kamarádství se nedá mluvit. Tam prostě když vytáhneš 

peníze, tak tě všichni budou potřepávat jo po ramenou a budeš nejlepší. Až s nima všechno 

propiješ, protože to je jenom o propití a prokouření. No tak prostě až o ty peníze přijdeš, tak 

v tu ránu se jejich politika obrací. Třeba druhej den přijdeš a řekneš „prosím tě nemáš 

cigaretu?“. A on ti řekne, kde bych jí vzal člověče a přitom má cigarety. Ty ho první den živíš, 

dáš mu všechno – první poslední. 

To i když se znají léta, třeba? 

No jasně. Přesně tak. Tam už nerozhoduje čas, ti lidi už jsou prostě takoví nekompromisní a 

vůbec, jak říkám nemají žádný charakter. Jsou bezcharakterní, bych to nazval, s nima prostě 

nemůžeš jednat. Ještě se najde pár takovejch dobráků, který to opravdu všechno odevzdají a 

pije se do tý doby, dokud je. A pak jsou lidi, který když už nejsou peníze u jedný party, tak 

přebíhaj. Já jim říkám vypíječi. On takhle obejde místa, který jsou známý, neutratí ani 

korunu, vypije si u toho, u toho, tam něco sní, tam vykouří a jde dál."

Mezilidské vztahy na ulici bývají mnohdy zaměřeny spíše účelově, týkají se 

vzájemného předávání důležitých informací, výměny různých předmětů denní potřeby a 

reciprocity v oblasti různých služeb a protislužeb. V mnohých případech mohou suplovat 

funkci rodiny, nahrazovat vztahy s kamarády a známými. Na rozdíl od „běžné“ společnosti, 

jejíž členové mají více strukturovaný společenský život, rozlišují vztahy imtimní, rodinné, 

přátelské a pracovní, lidé na ulici mají v největší míře spojení pouze s ostatními bezdomovci. 

Z toho důvodu může častěji docházet k různým drobným konfliktům, vzájemnému 

pomlouvání, výčitkám a podobně. V úžeji provázaných komunitách může vnitřní struktura v 

mnohém připomínat různá nomádská kmenová společenství s možností fluktuace mezi 

jednotlivými skupinami (Giddens 2004), ale absencí prvku reprodukce. Díky míře 

společenského vyloučení a jisté monotónnosti každodenních vztahů, lze u lidí na ulici 

pozorovat i určitou vstřícnost k setkáním s lidmi mimo komunitu.46

                                               
46 Jak bylo zjištěno při pobytu v terénu, mnozí bezdomovci udržují vztahy i s lidmi mimo komunitu, které 
však poznali už jako bezdomovci. Jde o lidi, kteří například pravidelně chodí kolem míst, kde bezdomovci 
sedávají a stavují se na „kus řeči“, přinesou něco k jídlu. Jeden starší pán  bydlící pod mostem, tak má hned 
několik známých, kteří ho v místě kde přespává občas navštěvují. Podle jeho vlastních slov to jsou lidé, se 
kterými si může popovídat třeba o politice a jiných „normálních věcech“ přičemž nemusí „pořád řešit, kolik kdo 
vypil vína, nebo našel starého železa“. Na obecně známých lokalitách v centru Prahy mezi podobné návštěvníky 
patří sociální pracovníci, novináři, fotografové a třeba i sociální antropologové. 
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6.3 Mýtus svobodné volby

V souvislosti z bezdomovectvím lze v populaci běžně zaslechnout názory, že si někteří 

z lidí na ulici podobný způsob života vybrali sami, nebo že se jedná o životní styl těch, kteří 

jsou líní pracovat a přežívají na úkor ostatních. Tento názor může vyvolat poněkud 

romantizující představa různých tuláků, vandráků, či trempů, kteří se neidentifikovali s tržní, 

na spotřebu orientovanou společností a žijí si svým způsobem života.  V očích veřejnosti 

mohou podobné představy podporovat některé reportáže47 (rozhovory, novinové články), ve 

kterých chudí lidé ukazují svůj život a v podstatě se „tváří spokojeně". Tuto představu v nás 

nakonec může vzbudit i člověk, který nám s úsměvem (v létě na lavičce) vypráví, jak mu v 

zimě omrzly nohy, nebo jak dojídá klobásy z odpadkového koše. Může k ní přispět obraz 

některých mladých squatterů, kteří ve skutečnosti nejsou bezdomovci (mají se kam vrátit). 

Podobné názory se přejímají jednoduše, protože mimo jiné, určitým způsobem zbavují ostatní 

špatného svědomí. Takový postoj může navíc vyvolat představu existence skupiny, která 

záměrně zneužívá solidarity společnosti nabízející pomocnou ruku a záměrně si žije „po 

svém", protože jí to vlastně vyhovuje, představu skupiny „parazitující“ na společnosti. Do 

jaké míry však těmto lidem společnost skutečně nabízí alternativu, už je složité posoudit s 

ohledem na individuální potřeby těchto lidí. Posuzovat jednotlivé případy zvlášť znemožňuje 

generalizace a je proto náročnější. Pomineme-li sociální stránku celé problematiky, fakt že se 

jedná o skutečnou tíživou situaci, ve které se jednotlivci každý zvlášť se svým příběhem 

nacházejí, můžeme zmínit i hledisko psychologické. Pan O.A.1, který má několikaleté 

zkušenosti terénního pracovníka s lidmi bez domova, nabízí ohledně možnosti vysvětlení 

svobodné volby bezdomovectví psychologickou teorii naučené bezmocnosti (M. Seligman 

1976). Člověk, který se ocitne na pomyslném dně, odvrhnutý společností se několikrát pokusí 

svou situaci řešit. Po několika neúspěšných pokusech, kdy se znovu a znovu vrací do 

výchozího bodu - realitě bezdomovce, rezignuje a přijme skutečnost, že je na ulici vlastně 

dobrovolně.  

Další interpretace vychází z jednání v kolektivu. Z výše uvedených indicií by se dalo 

soudit (očekávat), že skupina, na kterou je vyvíjen nátlak a jsou jí přisuzovány určité 

sjednocující charakteristiky, bude nějakým způsobem reagovat a tyto charakteristiky přijme 

jako atributy své identity, které bude hájit navenek. Při pobytu mezi některými skupinami 

bezdomovců je možné slýchat kritiku současné společnosti, její konzumní zaměření, 

zkorumpovanou politickou scénu, nedostatečné sociální programy, nemožnost získat 

                                               
47 http://www.youtube.com/watch?v=0IVFxRSib6k (staženo: 26/04/12) 
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zaměstnání. V protikladu s tím je pak vyzdvihován život bezdomovce jako svobodná 

alternativa k tomuto sytému (Day, Papataxiarchis, Stewart 1999). Jde o vymezování hranic 

vlastní (skupinové) identity48. Takto deklarovaná identita se mnohdy hroutí, pokud dojde k 

rozhovoru „mezi čtyřma očima". Mnozí bezdomovci potvrzují skutečnost, že se jiným 

způsobem prezentují uvnitř své skupiny a jinak před někým zvenčí, kdy mohou být 

upřímnější a sdělit i to, co by jinak neřekli. Další otázkou je, zda-li je zde možno hovořit o 

něčem, jako „status bezdomovce“. Nelze tomu tak v případě pohledu na bezdomovce jako 

jednotlivce, pohledu, který oproštěn od generalizací, pohledu, který je prosazován 

pomáhajícími organizacemi a jehož cílem je právě řešit individuální potřeby  jednotlivců 

spojené s důsledky sociální exkluze. Z pohledu zvenčí (od společnosti jako celku) potom, jak 

ho definuje například Anthony Giddens (2004), jako prestiž, nebo způsob chování, který je 

pro danou skupinu v sociálním poli charakteristický, už to možné je. Může jít o jakýsi 

nechtěný sociální status, který bývá používán jednotlivci při deskripci své momentální 

situace. Jeho reálný společenský význam dokazují i lidé, kteří se ve snaze vyžebrat peníze za 

bezdomovce vydávají.49 Status bezdomovce by však existoval i v případě, že by se s ním 

nikdo z jeho potenciálních nositelů reálně neztotožnil (sám ho nepoužíval). Byl by pak 

hypotetickým konceptem, na jehož základě dochází k označování (stigmatizování) ostatních 

bez ohledu na to, jestli souvisí s realitou, či ne. Otázka statusu ve společnosti proto nesouvisí 

s otázkou, zda-li si lidé dobrovolně volí život bezdomovce. Proti svobodné volbě hovoří 

respondenti z řad pomáhajících institucí: 

O.A.: „Já si myslím, že třeba před těma deseti lety, když jsem pracoval na noclehárně, 

že se tam tu a tam objevil člověk, kterej vykazoval znaky jakoby takovýho trempa, tuláka, 

kterej to prostě tak úplně jakoby neřešil v sobě a byl by vlastně takovej jako odlišnej způsob 

života. Ale těch lidí je hrozně málo. Když byste šel do ulice a zeptal se bezdomovců, nebo dal 

jim prostě klíč od bytu, jestli chtějí jít bydlet, tak z deseti lidí vám deset řekne, že jo. Tam 

jedinej problém, kterej vzniká, je jestli je schopnej si to bydlení udržet, ale ne to že by nechtěl 

bydlet.“

O.A.1: „Ono je velmi jednoduchý si říct „jsem takový jaký jsem“ a „mě nikdo 

nezmění“ a samozřejmě jako je to vlastně takovej oboustranej proces, kdy ta společnost 

jakoby mu dává ty bariéry před něj a on je přijímá sám v sobě, že říká, že tu společnost 

                                               
48 Alespoň navenek, skutečný důvod může mít různé příčiny včetně naučené bezmocnosti (Seligman 
1976), udržení koherence skupiny, projevy „hrdosti" (nepřiznání vlastní bezradné situace). 
49 Paní X., která bydlí v nájemním bytě a pobírá starobní důchod, tráví celé dny v parku se skupinou 
bezdomovců a oslovuje kolemjdoucí „nemáte drobné, jsem na ulici“. Paní X dočasným přijetím statusu 
bezdomovce může získat pocit sounáležitosti, pocit že někam patří. Tzv. „falešní  bezdomovci“ atributů 
bezdomovectví využívají z ekonomických důvodů.  
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vlastně nepotřebuje. Ale otázka je co bylo dřív, jestli mu ta společnost dala dřív ty bariéry, 

nebo si je on sám vybudoval v sobě.“ 

„Někteří lidi ještě po deseti letech se snaží vypadat čistě a pořád se snažej jako 

v rámci možnosti nezapadat mezi tu bezdomoveckou komunitu a někteří po pěti letech přijali 

všechny atributy bezdomovectví s tím, že je to pro ne jednodušší. Ale pořád s tím, že určitá 

možnost tý svobodný vůle tam stále jako je. Ale otázka je jak moc je silná. Určitě když se 

někdo narodí, tak neřekne, že by chtěl být bezdomovec.“  

O.B.: Bezdomovectví volbou? „Moc tomu nevěřím. Já ten názor neuznávám. Možná 

že jsou jedinci, takoví volnomyšlenkáři, možná nějaký squatteři, mladí lidi, kteří tím protestují 

proti společnosti, mají v sobě nějaký protest, ale určitě jako životní styl, svobodná volba, si 

myslím, že je to skoro naprostá blbost. Většinou ty lidi jsou k tomu nějakým způsobem 

nuceni.“ 

O.C.: „Já si myslím, že to není volba. Jako že to tak může třeba někdy vypadat, 

samozřejmě jsou lidé, kterým nevyhovuje konformní způsob života a volí nějakou alternativu, 

ale tím neříkám, že volí bezdomovectví jako takové.“ 

Domnívám se, že v důsledku je možnost svobodné volby bezdomovectví jako způsobu 

života skutečně mýtem, který může mít svůj původ hned v několika skutečnostech. Může být 

zjednodušujícím pohledem ze strany společnosti, který jí umožňuje bezdomovectví 

odsuzovat. To mohou podpořit některé výroky a stanoviska samotných bezdomovců, jejichž 

pozadí však má často svoje, jiné důvody. V neposlední řadě je pak třeba rozlišovat mezi 

skutečně chudými lidmi a skupinami jinými (squattery apod.).  

Roli zde hraje také otázka definice pojmu bezdomovectví a úhlu pohledu. Z hlediska 

charitativní organizace nejsou teoretická vymezení a definice tak podstatné (důležitá je pomoc 

jednotlivcům). Společenské vědy se podobné fenomény naopak snaží pojmově popsat a 

vysvětlit. Definování je zde podstatné i v případě, že by teoreticky definované skupiny ve 

skutečnosti neexistovaly.   

6.4 Návrhy řešení (cesta zpět)

Bezdomovectví jako takové je společenský jev, který již ze své podstaty vyvolává 

představu, že by se měl nějakým způsobem řešit. Je vnímáno jako něco negativního, co stojí v 

protikladu k představám o způsobu života, jaký je obecně považován za správný, důstojný, 

akceptovatelný, spravedlivý, či tolerovatelný. Je viděno negativně, jak v přístupu, který jeho 

důvody spatřuje v selhání jednotlivců (agency), kteří z různých důvodů nejsou ochotni 

participovat na obecném diskurzu, a jsou proto označování různými negativizujícími 
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adjektivy (nepřizpůsobiví, líní, parazitující). Stejně však i pohledem, který hledá chybu 

v systému (structure), jež umožňuje, aby se lidé do podobně tíživé situace vůbec mohli dostat. 

Pocit určité nespokojenosti při setkání s bezdomovcem dokazuje, jak poskytnutí almužny v 

podobě několika drobných mincí (darování oblečení, poskytnutí jídla), tak i negativní verbální 

projev vůči němu50. 

Řešením problematiky bezdomovectví se v České republice po konceptuální stránce 

zabývají zejména některé charitativní organizace. V tomto výzkumu byly otázky odkazující 

na vypořádání se s bezdomovectvím a možnost návratu zpět – možnost reintegrace, různým

způsobem podsouvány i jednotlivým lidem na ulici v podobě otázek, typu „jak končí 

bezdomovectví?“, nebo „existuje (podle vás) cesta zpět?“ Z hlediska skutečných možností 

návratu, nebo prevence tohoto jevu se jako relevantní jeví právě výpovědi pracovníků 

pomáhajících institucí. Jakýsi podtón, který bylo při setkání s nimi možno postřehnout, bych 

opět vyjádřil výrokem pana O.A. ohledně zkušenosti z přístupu k bezdomovectví ve 

Skandinávii. „Já když jsem byl v Norsku, tak tam v Oslu měli maximálně padesát lidí, co je na 

ulici. Maximálně padesát a říkali mi, že to je z toho důvodu, že se jim ty lidi ještě nepodařilo 

přesvědčit, aby z tý ulice prostě šli bydlet. A říkali „pro nás jako pro národ by to byla ostuda, 

kdybychom se nedokázali postarat o toho posledního člověka“. A myslím si, že tak by to mělo 

být i u nás.“

Návrhy řešení. K možným návrhům, jak by se dal omezit výskyt bezdomovectví 

prostřednictvím realizovatelných opatření patří podle výpovědí odborníků, se kterými byly 

provedeny rozhovory, některé z následujících návrhů. Jedná se o kroky podporující inkluzi

stávajících bezdomovců zpět do společnosti a prostředky prevence. Prvním z nich je řešení 

absence navazujícího stupně pro reintegraci bezdomovců. Charitativní organizace na území 

Hlavního města Prahy disponují terénními pracovníky, kteří docházejí s nabídkou sociálních  

služeb přímo na místa, kde se bezdomovci vyskytují. Provozují také nízkoprahová centra, 

kam se tito lidé mohou v případě potřeby uchýlit a požádat o pomoc. V těchto centrech 

mohou lidem bez domova nabídnout provizorní ubytování třeba v podobě azylových domů. 

Ubytování v těchto centrech je však mnohdy kapacitně i časově omezené, po ukončení pobytu 

v azylovém domě už následuje pouze bydlení komerční - ubytovny. V tomto bodě se však lidé 

přes značné úsilí, které už na cestě k reintegraci vynaložili, vrací zpět na ulici. Z hlediska 

absence navazujících stupňů zde dochází k „začarovanému kruhu“. 

                                               
50 Nejen přímo proti bezdomovcům. Pracovníci charity poskytující v centru Prahy potravinovou pomoc se 
setkali s lidmi, kteří „jim nadávali, že dávají bezdomovcům jídlo zadarmo“ (O.A 1). 
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O.A.1: „V nízkoprahovém denním centru jde o to jim dát alespoň to nouzový přístřeší, 

dát jim noclehárnu. To se může zase dařit třeba v padesáti procentech, pak padesát procent 

jde na azylový dům. A pak dalších padesát procent jde do nějaký tý vyšší noclehárny a tam jde 

dál. Díky tomu, že máme takovej odstupňovanej systém, tak spousta lidí odpadá zpátky podle 

toho, že se vlastně ty kroky už zdají moc náročný. U nás, co se týče procentuelně, tak vysoký 

procento dojde do toho nízkoprahového centra. Vysoký procento z toho nízkoprahovýho 

centra jde dál do těch ubytovacích služeb. Ale mezi tím už zase z těch ubytovacích služeb ti 

lidi propadaj zpátky na ulici. Je to vlastně takový síto, který když ten člověk neprojde, tak 

spadne zpátky na ulici a zase to zkusí přes terénní program -  nízkoprahová centra –

noclehárny – azyl. Problém je v tom, že chybí hodně služeb postazylových, že ti lidi nemají 

kam jít po tom azylu, že potom už jde jenom do komerčního bydlení a žádný sociální služby už 

v tom nefungují no.“

S tím ve smyslu prevence souvisí nedostatek cenově přijatelného bydlení vůbec. V 

České republice v posledních desetiletích výrazně vzrostly ceny nemovitostí a s nimi i částky 

za jejich pronájem. Odprodej původně státních bytů po pádu socialistického režimu jejich 

nájemcům za relativně nízkou cenu favorizoval ty, kteří na tuto nabídku přistoupili (projevili 

„tržního ducha“) a přispěl k pomalému otevírání často zmiňovaných „sociálních nůžek“.  Vše 

dokonalo následné dorovnávání cen nemovitostí mezi Českou republikou a „starými státy“ 

Evropské unie. Finančně slabší skupiny s nedostatečným sociálním kapitálem se privatizace 

bytového fondu nezúčastnili. Neexistují startovní byty pro mladé lidi a tržní nájemné ve 

velkých městech bývá vysoké. Bezdomovectví je však především o nedosažitelnosti bydlení. 

Pan O.A. v tomto smyslu navrhuje podporu výstavby levného bydlení pro sociálně slabší s 

použitím různých alternativních materiálů. Takové byty by byly rychle postavené a ne tak 

finančně nákladné. 

Další z návrhů zdůrazňuje skutečnost, že v České republice dosud neexistuje žádná 

ucelená koncepce, která by se problematikou bezdomovectví zabývala. Jednotlivá města, 

magistráty a městské části po celém území ČR, řeší problematiku bezdomovectví různými 

vyhláškami a opatřeními ad hoc, která jsou ve velké míře především represivního charakteru, 

s cílem bezdomovce různým způsobem penalizovat a přestěhovat do jiné lokality. To však 

problém neřeší, ale pouze přesouvá jinam. Fenomén bezdomovectví je problémem 

komplexním, který nepřímo souvisí s mnohými dalšími jevy jako nezaměstnanost, 

problematika dluhové pasti, zvýšená koncentrace hazardního průmyslu v nejchudších 

oblastech a podobně. Ucelená státní koncepce by pomohla řešit příčiny této formy sociální 

exkluze přímo v regionech a zabránila tak migraci lidí bez přístřeší do velkých měst, která 



84

nabízejí anonymitu a zdroje obživy, svým způsobem však přispívají k odtržení od původních 

sociálních vazeb a tvorbě dalších ghet. 

O.C.: „Tak my se pravidelně scházíme jakoby jak na magistrátu, tak třeba i tady na 

městské části a bavíme se o té problematice. Ale myslím si, že co by bylo potřeba, tak 

samozřejmě koncepce bezdomovectví pro celou Českou republiku, teď uvidíme jak to bude v 

Praze s tou koncepcí, která vznikla za pana radního Dolínka a jak se to vyvine dál, to zatím 

netušíme. A co by se mělo změnit, nebo zlepšit, tak mělo by být finančně přijatelné bydlení pro 

lidi. To si myslím, že by bylo potřeba.“ 

O.B.: „Já si myslím, že by Praha měla programově a nějak systémově řešit otázku 

bezdomovectví. Jako metropole, která je bezdomovectvím... prostě ten fenomén je tady veliký 

a jestliže je tady osm set lůžek a bezdomovců je tady čtyři, pět tisíc, řekněme, tak ta 

problematika není programově vyřešená. To si myslím, že by Praze hodně pomohlo. Je to o 

penězích, je to o zájmu to řešit, je to o politické vůli, o dohodě těch představitelů na 

magistrátu. A zatím se o tom jenom mluví. Nic tak konkrétního se ještě neudělalo.“

Samotní bezdomovci velmi často označují jako největší problém spojený s pobytem na 

ulici, mnohdy nevybíravé zásahy ze strany městské, či státní policie. O nevhodnosti a 

nevybavenosti represivních složek k řešení problematiky bezdomovectví hovoří opět O.B.: 

„Jako policie si s bezdomovcema moc neví rady. A jako že žádný jiný přístup než represivní 

asi nezná. Mně to tak jako přijde, že vyhoděj toho člověka z místa, kde nemůže být a v zásadě 

ho jenom vyhoděj, udělaj na něm nějakou represi, ale nemají mu co nabídnout. Výjimečně ho 

někam odvezou do nějaký neziskovky, to se taky někdy stalo. Ale je to spíš takový... oni nevědí 

co s tím. Ze strany policie jako nic, tam není žádný řešení. Pokud tam není návaznost na 

nějaký systém, který by řešil bezdomovectví, tak ta policie nezmůže vůbec nic. Akorát 

přemísťuje ty bezdomovce z jednoho kouta do druhýho, z jedné neziskovky do druhé, ale ten 

bezdomovec nezmizí. A teď v zimě posbírají pár mrtvých bezdomovců. To je jejich práce. Ale 

prostě policie nic. A jestli se tam objevuje nějaká represe, tak to je prostě nic neříkající 

přístup. Je to o nějaký slovní intervenci, ale ta vůbec nic neřeší a bezdomovci to ani neublíží, 

ani nepomůže nakonec.“ 

Zástupci jedné z největších pražských charitativních organizací v kontextu řešení 

otázky bezdomovectví, při našem setkání navrhovali některá konkrétní opatření, která by 

mohla být obsažena v celostátní koncepci pro řešení otázky bezdomovectví. Jedná se o 

systémové úpravy, které by v důsledku ani nemusely být finančně nákladné. Patří mezi ně 

například změny v systému rejstříku trestů. Člověk, který se vrátí z výkonu trestu, je 

stigmatizován už sám o sobě. Záznam v rejstříku trestů po dobu například dalších tří let, mu 
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však dnes prakticky znemožní získat jakékoliv zaměstnání. „Čistý rejstřík“ je totiž požadován 

prakticky všude, týká se také různých pomáhajících profesí i úklidových prací. Mnohdy se 

nejedná o lidi, kteří by pracovat nechtěli, ale legální práce jim je takto v podstatě 

znemožněna. Systémová pomoc by mohla fungovat i formou zaměstnávání bezdomovců v 

rámci jednoduchých úklidových a údržbových profesí, nebo nabídkou různých 

rekvalifikačních kurzů.51 Projekty, které pomáhají zaměstnávat bezdomovce při úklidových 

pracích s okamžitou výplatou odměn po skončení pracovního dne, už například v Praze sice 

existují, ale poptávka ze strany lidí bez domova výrazně převyšuje nabídku míst, což opět 

vyvrací některé mýty, že by bezdomovci pracovat nechtěli. Náklady na provedení podobných 

prací lidmi bez domova přitom údajně nedosahují částek, které jsou za podobnou činnost 

vypláceny některým soukromým podnikatelským subjektům52. 

Ivoš: „No a kolik peněz potřebuješ na den vůbec?

Stovku.

No kolik získáš, kolik si vyděláš?

No když jdu na brigádu tak těch dvě stě padesát – z toho dva dny žiju. A když nedělám, tak 

živořím. 

No a jak často máš ty brigády?

Jednou za čtrnáct dní.

A jak to, že tak málo?

Hodně lidí.

A jak ty brigády získáváš?

Tím, že přijdu každý druhý čtvrtek na Armádu spásy, nechám tam se zapsat a on mi vypíše, 

kdy půjdu kdy do práce, to tak dělá jako jeden člověk, myslím, že to je pro Prahu 5, on to 

rozepíše a prostě tak to je.“

K navrhovaným jednoduchým a praktickým opatřením patří i sjednocení systému 

evidence nezaměstnaných, či vyplácení sociálních dávek tak, aby klient nemusel dojíždět do 

místa trvalého bydliště, které má u bezdomovců mnohdy pouze podobu „razítka v občance“ 

(O.A.1), ale ve skutečnosti se tam člověk již dávno nevyskytuje. Cestování na mnohdy i 

několik set kilometrů vzdálený úřad pro bezdomovce často znamená nepřekonatelnou bariéru 

a praktické znemožnění využít dané služby. Proto by pomohlo „zřízení jednoduché čipové 

karty, aby se člověk mohl zaregistrovat na jakémkoliv úřadě. Mohl si dávku vyzvednout tam, 

                                               
51

Některé podobné koncepty už v praxi fungují: http://trashwiki.org/en/Main_Page

52 Například firmy zajišťující svoz komunálního odpadu, nebo údržbu městské zeleně. 
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kde se zrovna nachází“ (O.A.1). Nakonec opět zmíníme onen „uzavřený (začarovaný) kruh“ 

(instituce - ulice), tentokrát z hlediska zdravotnických zařízení. O.A1: 

„Další věcí je víc asi řešit tu zdravotní situaci lidí, v případě, že jsme se zaměřili na 

financování osob na lůžko, akutní lůžko, tak se mnohdy stává, že ti lidi prostě nejsou doléčení. 

Nebo lidi, který přicházejí z psychiatrický léčebny, jsou ve stavu, kdy jsou nějakým způsobem 

asi zaléčený, nicméně tam není předpoklad, že by se zařadili do běžný společnosti. Po 

propuštění není řešeno jejich bydlení. Tak se potom dostáváme do uzavřenýho kolečka, kdy ti 

lidi jsou na ulici - u poskytovatele sociální služby - v psychiatrický léčebně a furt dokola. Ty 

lidi se takhle točej, není tam zajištěná návaznost, nějaký sociální zařízení, možná napůl –

sociálně zdravotnický zařízení, kde by ti lidi s problémy, nebo handikepovaní prostě mohli 

bejt ubytovaný no.“

Solidarita ve společnosti 

Výše uvedené návrhy k řešení bezdomovectví se týkají systémových návrhů a 

organizačních řešení. Inkluzi, či návrat lidí bez domova zpět do společnosti však musí v první 

řadě dovolit sama společnost.  

O.A.: „A taky si myslím, že před náma leží úkol jakoby změnit to veřejný mínění a 

pouštět do společnosti víc informací, který jakoby jsou x let v zatemnění, že prostě 

bezdomovectví je černobílý a to co ukazujou média, ty povaleče, ty opilce a ty, který se 

zdráhají všem sociálním normám a společenskejm -  tak že prostě to jsou lidi, který si to jako 

zvolili sami a nemá význam jim pomáhat, tak to je na těch pracovnících i na těch 

jednotlivcích, aby to dál pouštěli a snažili se to osvětlit. Já myslím, že ta osvětová činnost 

v tuto chvíli je na prvním místě a i díky tomu se to bezdomovectví potom může řešit jakoby dál 

a hlouběji, než jenom na zajištění základních potřeb a dočasnýho bydlení, bez návaznosti na 

dlouhodobej efekt.“ Pan O.A. 1 k tomu dodává, že během doby, kdy pracuje pro charitativní 

organizaci, byly na základě rozhodnutí města zrušeny dva azylové domy z důvodu, že si 

magistrát nepřál mít podobné instituce v dané lokalitě. Sociální kategorie bezdomovců je 

společensky vnímána natolik negativně, že skutečnost vybudování azylového domu, nebo 

podobné pomáhající instituce v určité části města, zvedá vlny nevole v řadách rezidentů. 

Podobné nálady pak mohou být využity pro různá populistická vyjádření a pseudořešení, 

která jsou zmíněna výše. Spolu s citovanými odborníky z řad pomáhajících institucí se 

domnívám, že solidarita ve společnosti je právě jednou z klíčových otázek při řešení 

problematiky bezdomovectví. Fakt, že se Hradeckého skupina „potenciálních bezdomovců“ 

především díky ekonomické situaci a předluženosti neustále zvětšuje, nikterak neubírá na 

apriorně negativním přístupu, jaký mnozí lidé vůči bezdomovcům zastávají. Jedná se skutečně 
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o jakýsi neintegrovaný kolektivistický jungovský stín? V dnešní společnosti zaměřené na 

zisk, výkon a úspěch, kdy reklamy nabízejí zároveň s množstvím zboží i úvěry, za které si je 

možno toto zboží pořídit. Postava žebrajícího bezdomovce mezi tváře z televizních reklam 

nezapadá a připustit si možnost hrozby vlastního sociálního (resp. ekonomického) propadu by 

znamenalo vzdát se iluze, kterou konzumní svět do jisté míry produkuje bez ohledu na to, jak 

hluboko je tato iluze v každém z nás zakořeněna. Podle Junga (1997) je kolektivní stín 

potřeba integrovat. Nevypořádání se stínem může vést k projevům extremismu. V případě 

bezdomovectví by možným vyrovnáním se s tímto stínem mohla být právě solidarita 

začínající představou rizika vlastního pádu na ulici - představit si sebe sama jako 

bezdomovce. Dále solidarita budovaná na individuálním přístupu k jednotlivci, kde je ulice 

pouze kontextem a místem setkání (resp. dopadu) nikoliv prostředkem pro generalizování.

K dosažení větší solidarity ve společnosti lze podle zástupců charit dále přispět 

osvětovou činností – snahou o změnu veřejného mínění tím směrem, aby na bezdomovce 

nebylo pohlíženo jako na skupinu, která působí ostatním potíže a nějak je obtěžuje, ale jako 

na jednotlivce, kteří se v této situaci pouze z různých důvodů ocitli. Z této perspektivy 

pramení i důraz na individuální sociální práci. Sociální pracovník bývá pro bezdomovce s 

přetrhanými sociálními pouty mnohdy jedinou kontaktní osobou zprostředkující styk s 

majoritou. Sociální služby by proto dále měly být poskytovány přímo tam, kde se lidé (klienti, 

uživatelé) nacházejí. Výše zmiňované návrhy některých politiků navrhujících segregaci ve 

formě různých „táborů“ mohou vést k čemukoliv kromě integrace (reintegrace). Za solidaritu 

ze strany společnosti lze považovat i řešení různých drobných přestupků (pití alkoholu na 

veřejnosti, jízda „na černo“ v tramvajích apod.) jinak než pouze další penalizací ve formě 

pokut, které ještě více prohlubují dluhovou past. Lidé, kteří jsou podobným způsobem 

zadluženi, tak nezbývá nic jiného než hledat práci pouze v rámci šedé ekonomiky, kde své 

příjmy nemusí nikomu přiznávat. Extrémně zadlužený člověk je v pasti, a musí proto pracovat 

ilegálně. Represivní přístupy často vedou pouze k postupné kriminalizaci. 

Možnost návratu

Při zaznamenávaných rozhovorech bylo téma možnosti návratu z ulice zmíněno vždy 

na závěr otázkou, „jak vlastně končí bezdomovectví“. Takto položená otázka záměrně 

implikuje možnost odpovědí v širším spektru významových rámců a nestaví tak účastníky 

rozhovorů do pozice rozhodnout, zda-li je status quo (realita ulice) stavem definitivním. V 

případě samotných bezdomovců může odpověď na podobnou otázku navíc mnohdy souviset s 

momentálním duševním rozpoložením, s ročním obdobím, s projekcí osobních tužeb, plánů a 

očekávání. Bezdomovci na podobnou otázku odpovídají na základě osobní zkušenosti, toho s 
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čím se ve svém okolí osobně setkali a také prostřednictvím vlastní intuice. Od pracovníků 

pomáhajících institucí lze očekávat spíše statistické údaje spojené s více méně realistickým 

pohledem podpořeným znalostí osudů jednotlivců, kterým při své práci pomáhají. Pohled 

odborníků obsahuje reálné zhodnocení, čeho je sociálně exkludovaný člověk na cestě zpět do 

společnosti schopen dosáhnout a jaké úsilí je při tom nutno vyvinout. 

Ilja Hradecký53 se domnívá, že „Cesta zpátky je možná jen do určité doby. Výzkumy 

ukazují, že po roce na ulici je třeba podpora (statisticky) tři roky k návratu. Po letech je to 

skoro nemožné. Nejsnadnější a ekonomicky nejvýhodnější je to v prvních dnech nebo 

týdnech.“ Podobný, spíše skeptický pohled lze sledovat ve výpovědi O.B., která návratovost 

z ulice vyjadřuje jako pěti, až deseti procentní.   

O.C.: „Takže se člověk může vrátit z ulice zpátky?  

Může, ale je to velice, velice těžké. A pokud by jsme se bavili o čase, tak je nejlepší, 

aby mu byla okamžitě poskytnuta pomoc, protože pokud je na té ulici déle jak dva roky, tak už 

to je veliký problém potom ten návrat zpátky i pro něj jako osobně. Je to prostě totální změna 

toho života, toho životního stylu.“ Zkušenost bezdomovectví je podle charitativních 

pracovníků natolik intenzivní, že i po jejím překonání hrozí neustálá možnost recidivy. Nutno 

však dodat, že v této oblasti se za úspěch zdaleka nepovažuje pouze úplná integrace ve smyslu 

emancipace od sociálního systému. „Velký úspěch je to, když se člověk v rámci těch 

sociálních služeb drží na nějaký standardní úrovni. Že je čistý, že se myje, že o sebe dbá, má 

čistý boty, je ostříhanej a slušně vypadá“ (O.B.). 

S ohledem na demografickou strukturu bezdomovecké komunity tak může být 

úspěchem umístnění některých starších lidí do domovů důchodců, poskytnutí chráněného 

bydlení duševně nemocným, nebo nalezení alespoň krátkodobější práce a pomoc se zajištěním 

komerčního bydlení třeba ve formě ubytovny. Charitativní organizace nemají v popisu práce 

sledovat procentuální úspěšnost integrace bezdomovců do společnosti, statistiky, které si 

vedou nedokáží zjistit, jestli se uživatelé jejich služeb integrovali, nebo se pouze v rámci 

společnosti přesunuli jinam. S otázkou na možnost návratu tomu je proto podobně jako v 

případě otázky kategorizace. Jejich úkolem je především pomáhat („Naším cílem není mít co 

nejméně bezdomovců, ale co nejméně bezdomovců „zjevných“, kteří spí na ulici.“ - O.A.1), 

posoudit možnost návratu je stejně jako snaha popsat různé druhy bezdomovectví spíše 

otázkou pro společenské vědy než sociální služby, které k tomu postrádají čas a prostředky 

(kategorizace pro ně navíc nehraje roli). I. Hradecký: „Magistrát Hlavního města Prahy 

                                               
53 Zdroj: e-mailová komunikace s autorem. 
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v jednom dokumentu uvádí (tzv. Akční plán), 26 % lidí na ulici méně než rok, při nepříliš se 

zvyšujícím absolutním počtu. Implicitně tím přiznává účinnost sociálních služeb kolem jedné 

čtvrtiny v průběhu jednoho roku. Významní poskytovatelé jsou např. Armáda spásy, Charita, 

Slezská diakonie, další najdete mezi členy SAD. Řešení je synergií metod a subjektů 

s vědomím, že tento problém se nikdy nevyřeší stoprocentně. Ale řešit jej je nunté.“

Bezdomovci ve svých odpovědích mnohdy odkazují ke smrti. Bezdomovectví končí 

tak, že člověk zemře. Někteří převážně starší lidé, co jsou na ulici delší dobu, se často dělí o 

vlastní zkušenost s úmrtím lidí, které osobně znali a potkávali. Smrt na ulici jimi bývá 

popisována buď jako nehoda (umrznutí, nebo uhoření třeba z důvodu opilosti), nebo jako 

rezignace a ztráta zájmu:  

Klobouk: „Ale Láďa se uchlastal. A ten další – Ivan, to byl Slovák. Přestal jíst a říká 

„hlásili, že dvacet sedm dní bez jídla vydržíš“ vydržel dvacet pět a zemřel. Před tím chrápal 

na betoně, bez deky, bez kartonu, bez ničeho, nic, jenom tak. Prochlad a už se neprobudil. 

Prostě přestane ho bavit život, a tak zvaně se na to vykašle. Pokud ho ten život něčím 

inspiruje, jo tak se snaží, ale jak ho přestane život inspirovat úplně, tak řekne – uvidím, co 

vydržím.“  

Domnívám se, že pohled „z ulice“ v kontrastu s odpověďmi odborníků postrádá 

nevyhnutelnost „špatného konce“ ve formě doživotního bezdomovectví. Prvek smrti není 

vnímán jako nemožnost návratu do společnosti, ale jako osobní volba (rezignace), nebo 

nehoda, či nemoc. Bezdomovci, se kterými byly vedeny zaznamenávané i neformální 

rozhovory, sami mnoho lidí, kterým se podařil návrat z ulice, neznají. Zdůvodňují to i tím, že 

kdo se z ulice vrátí, tak už nemá potřebu své bývalé známé nijak kontaktovat – je to pro něj 

uzavřená životní kapitola (těžká životní zkušenost). Eventualita skoncování s 

bezdomoveckým způsobem života je zde ale stále přítomná už proto, že může být zdrojem 

naděje, která pomáhá přestát náročné životní podmínky. Vzbuzuje šanci, že pokud „se zadaří“ 

a člověk překoná sám sebe (nebo bude mít štěstí), může začít jiný život. Tento postoj dává 

sociálně exludovaným zpět jejich agency, vrací jim jejich osobní integritu. Pro bezdomovce je 

přijetí možnosti návratu z hlediska vypořádání se s životem na ulici důležitým prvkem bez 

ohledu na to, jak reálná tato možnost ve skutečnosti je. Vyjadřování takového postoje směrem 

k většinové společnosti však může paradoxně přispívat ke vzniku názorů, že si bezdomovci 

svůj osud zvolili sami, že jsou nepřizpůsobiví, líní pracovat a podobně. 
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7.Závěr

        Tato práce se pokouší nahlédnout problematiku bezdomovectví ze strany „ulice“. Při 

rozhovorech a pobytu v terénu se klíčovými tématy staly otázky týkající se přežití (strategií, 

potřeb, ekonomického chování), exkluze (jak k ní dochází), nebo typologizace (jejímu použití 

a relevanci). Závěrem zde budou velmi stručně nastíněny některé z myšlenek, na něž ve 

struktuře práce nezbylo místo.   

1. Bezdomovectví je otevřeným projevem extrémní chudoby. Původ různých reakcí 

při konfrontaci s bezdomovectvím je možné hledat i v některých konceptech pocházejících 

z evropské historie, náboženství a filosofie. Chudoba zde mnohdy postrádá negativní 

konotace, které jsou jí často přisuzovány dnes. Ve spojení s křesťanstvím je chudoba jako 

osvobození se od materiálních vazeb a přijetí duchovního života považována za ctnost. 

Mnišské řády skládají slib chudoby, středověká mystika nachází skrze chudobu cestu 

k Bohu54. Chudoba zde není pouze znakem situovanosti na okraji s „nataženou rukou“ a 

poslední možností, která poptává už pouze charitu a smilování. V určitém smyslu je i zde 

alternativou k „mainstreamu“, která vyžaduje výkon: oběť a úsilí. 

V kontrastu k chápání chudoby jako ctnosti můžeme vzpomenout mechanický 

materialismus T. Hobbese (2000), který v prvních dvou dílech Leviathana tematizuje člověka 

a stát. Hobbes vysloveně popírá existenci nějakého nejvyššího dobra, determinovanost 

lidského jednání je zde založená na subjektivní prospěšnosti.  Vše, co přináší lidem moc, 

bohatství a úspěch, je úctyhodné. Jako protiklad zde stojí chudoba, neštěstí, ztráta a potupa 

(na rozdíl od bohatství a moci, jako hodného úcty). Člověk má činit včasná rozhodnutí (čelit 

potupě), pohrdat potížemi a nebezpečím. Chudoba je stejně jako usilování po malých věcech, 

nebo lakota, strach, nedůvěřivost, malodušnost a lstivost, potupnou. Naopak vše, co spěje 

k moci (opak idealisticky chápané občanské ctnosti), je správné. Bezdomovectví ve spojení 

s hmotným nedostatkem a bezprizorností je obecným znakem chudoby a ta je v Hobbesově 

pojetí stavem nehodným úcty, stejně jako potupa, neúspěch nebo neštěstí. Ctnostné jednání 

spočívá v praktikách, které zabraňují upadnutí do chudoby. Ten, kdo se nedokáže postarat o 

                                               
54 Dominikánský teolog a filosof Mistr Eckhart (Český výbor, Naučení, kap.22 a 23) například tematizuje 
chudobu na pozadí mystického vztahu s Bohem. Chudoba má podle Eckharta udržet člověka svobodného před 
všemi vnějšími věcmi, vůči kterým stojí v pozici jakéhosi uživatele, které ale nemají nic společného s jeho 
pravou podstatou. Člověku v tomto světě nic nepatří a nepatří ani sám sobě, čím je člověk chudší, nebo 
zuboženější, tím je nastraženější k přijetí Boha. Ten, kdo se dokáže obejít bez všeho co není nutné, je v pravdě 
chudý člověk. Oproštěním od všeho co nemusí mít se stává bohatým v duchovním smyslu – pohrdl majetkem 
kvůli Bohu. Podstata člověka jako nezávislé entity je pouze v jeho vztahu ke stvořiteli – v otisku, který Bůh 
v člověku zanechal. Chce li člověk být autenticky, nemá cenu o nic jiného usilovat a jedinou správnou volbou je 
dobrovolná chudoba. Ctnost je zde v přijetí svého údělu, který je jediným možným způsobem bytí v pravdě. 
Protože jenom Bůh zná důvody proč se jedinec nachází v konkrétní tíživé situaci, nemá smysl si na ní stěžovat. 
Jde o pasivitu směrem k vnějším věcem, která má vést k aktivnímu obrácení se dovnitř.
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to, aby neskončil jako bezdomovec, tak není hoden úcty, stejně jako ten, kdo lže, je lakomý, 

nebo bojácný. Běžný občan v Hobbesově státě, vzniku bezdomovectví v podstatě již 

zabraňuje účastí na obecném diskurzu, který takovým stavem opovrhuje. Pokud by 

bezdomovectví nebylo marginalizováno, docházelo by k němu asi častěji. Bezdomovec je 

někým, kdo podle Hobbese není hoden úcty (má malou účast na moci) a tím (pokud se 

nedopouští kriminality) nekoliduje s mocí ostatních a není také konkurentem v boji o moc. 

Cesta k odstranění bezdomovectví tak zde není primárním obecným zájmem. A pokud někdo 

chce (z rozličných osobních důvodů), aby k němu nedocházelo, může bezdomovcům 

pomáhat, nebo jim škodit.  Obojím pak může sám sobě zvýšit úctyhodnost jako bojovníka 

proti nešvaru („těm povalečům"), nebo ctihodného - pomáhajícího bližním v nouzi. 

2. Chudoba dnes bývá často interpretována tak, že si za ní chudí lidé mohou sami 

(svou nečinností, leností, neznalostí) a pojem „bezdomovci" zase představuje skupinu 

obyvatelstva, kterou lze poměrně lehce definovat na základě určitých, převážně vnějších a 

viditelných znaků. Ze strany společnosti dochází k institualizaci pojmu bezdomovci bez 

ohledu na to, jak heterogenní a rozličné toto (nechtěné a nedobrovolné?) společenství ve 

skutečnosti může být. Vzrůst obecného povědomí a významu pojmu „bezdomovci" na druhé 

straně vede k jeho přijetí ze strany těch, kterých se týká. To pak spolu s faktem, že každý 

člověk pociťuje potřebu seberealizace, nalezení svého místa ve společnosti, pocit náležitosti 

do určité skupiny (definovatelnou vlastní identitu) a podobně. Ilja Hradecký rozděluje 

bezdomovce na zjevné, skryté a potenciální. Myslím, že jeho rozdělení velmi přesně 

poukazuje na průběh exkluze ze společnosti na základě krajní chudoby. Prostřednictvím 

„potenciálních bezdomovců" upozorňuje na skutečný rozsah celé problematiky (odhaluje 

skrytou část ledovce pod hladinou). Toto dělení je zaměřeno na sociální aspekt celé 

problematiky, na snahu lidem bez domova pomoci. Domnívám se však, že bezdomovectví v 

sobě jako fenomén dnes již obsahuje více významů než otázku chudoby a pomoci. Dochází k 

jeho politizaci, stylizují se do něj různí lidé a skupiny, zatímco jiní se ostře vymezují proti 

němu. Dochází k šíření definice určitého habitu bezdomovce, z kterého mohou plynout jisté 

diskrepantní role (Goffman 1999), falešní bezdomovci. Zatímco charitativní organizace vidí 

řešení problematiky bezdomovectví ve zdůrazňování jeho heterogenity. Samotná kategorie 

(pojem) má spíše sjednocující charakter.  

3. Bezdomovectví je fenoménem, jehož prostřednictvím by bylo možno poukázat také 

na mnohá další témata jako dodržování lidských práv, otázku solidarity ve společnosti, 

posouzení legitimity politického zřízení na základě vztahu k občanům v hmotné nouzi, 

politice státu vůči menšinám, slabým, či nemocným. Sociální rozměr ve spojení se značnou 
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mírou společenské solidarity je patrný na příkladu z Norska, uvedeném výše v práci. 

Pracovníci charitativní organizace v Oslu se „snaží přesvědčit několik posledních 

bezdomovců, aby šli bydlet“ a „považovali by totiž za ostudu, pokud by se jako společnost 

nedokázali o lidi na ulici postarat“ (O.A.). Na druhé straně je možné uvést příklad 

socialistického Československa, kde byla existence bezdomovectví popírána. Pro lidi, u 

kterých bylo možno očekávat tendence k bezdomovectví se postaraly zdravotnické či 

nápravné instituce. K obrazu „zdravé a spravedlivé" socialistické společnosti se prezentace 

chudoby na veřejnosti nehodí. Doložit přetrvání podobných tendencí do současnosti může i 

příklad komentáře několika občanů jednoho ze států bývalého Sovětského svazu, kteří byli v 

rámci výzkumu cizineckých komunit na území České republiky požádáni o reflexi na českou 

společnost. Přibližné znění jedné z otázek bylo: „co jim jako cizincům přišlo na první pohled 

v Česku odlišné od prostředí doma“. Mezi různými druhy odpovědí bylo několikrát zmíněno i 

značné množství bezdomovců, pohybujících se v ulicích českých měst. Reakce jednoho z 

výzkumníků na tyto výpovědi, při následné debatě zněla: „no to je přeci proto, že v Česku už 

ty bezdomovce nikdo nikam neodváží". 

Bezdomovectví v Západních společnostech je převážně ekonomicko sociálním 

problémem, který souvisí s redistribucí zdrojů, s otázkami do jaké míry a jakým způsobem by 

měl stát pečovat o své občany. Z morálně-etického hlediska se zde nabízí otázka je-li správné, 

aby se v zemích nadspotřeby, konzumu a blahobytu vyskytovala skupina obyvatel, která je 

definována na základě materiálního nedostatku a odepřeného přístupu k jinak běžným 

civilizačním vymoženostem, zdrojům. Dále pak, je-li přijatelné, aby kvůli této indispozici 

byla ještě více perzekuována. Domnívám se, že v diskursu ulice a bezdomovectví je v 

současnosti možné hledat i jiné významy než pouze otázky tíživé sociální situace lidí, kteří 

žijí bezprizorně venku. Kontext ulice v sobě spojuje mnoho různých skupin a jednotlivců, 

obyvatel s alternativními názory a odlišným viděním světa. Kromě bezdomovců a sociálních 

pracovníků se můžeme setkat s koncepty jako squatterství, nebo již výše zmíněným 

freeganismem. Debaty vedené původně nad bezdomovectvím mohou být jedním ze zdrojů 

(důvodů, podnětů) k otevření témat, jak hledat alternativy k současnému způsobu života 

Západní civilizace, ke stále více diskutované koncepci udržitelného rozvoje, ke smyslu a 

budoucnosti konzumní společnosti a podobně.   

Slovo „bezdomovec" dosud není obsaženo ve slovnících spisovné češtiny a v 

některých slovnících překladových, pak může být překládáno spíše jako osoba bez státní 

příslušnosti, nebo domovského práva (Hradečtí 1996:8,21). V českém prostředí však již 

zdomácnělo a má svůj zcela specifický význam. Dojde-li snad v České republice někdy v 
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budoucnu k obecnému přijetí „norského modelu" a společnost se o všechny lidi na ulici 

nějakým způsobem postará, bude pak slovo „bezdomovec" (možná za sto let), znamenat totéž 

co dnes znamená třeba  slovo „uličník"? 
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9. Přílohy 

9.1 Přepis jednotlivých rozhovorů z participanty výzkumu

Honza
S Honzou jsem se potkal v Praze na Jungmannově náměstí. Zapálil jsem si cigaretu a čekal, jestli 
si také o jednu řekne, abych s ním mohl navázat kontakt. Chtěl jsem nechat první krok na něm. 
Povídali jsme si zhruba dvacet minut, než jsem zapnul diktafon. Během této doby jsme se 
seznámili, on mi v krátkosti řekl svůj příběh, já mu zhruba popsal svůj záměr a získal od něj ústní 
informovaný souhlas. Honzovi je šedesát let a na ulici žije již osmnáctým rokem. Tvrdí, že je 
pětkrát rozvedený a má příbuzné po celé republice, nechce se jim však ozvat. Celý rozhovor 
probíhal na lavičce na ulici při  pivu z plechovky, které jsem s sebou přinesl a po našem seznámení 
mu je nabídl. 

Možná to bude blbě slyšet, protože to je takovej malej krám. 
Ho hó, to já jsem našel na Hlavním nádraží kabelu. Já tam chodím kouřit víš, takhle za roh. Aby 
mě neviděli, kde nejsou kamery. 
Jako přímo na Hlaváku vevnitř, někde? 
Tak ti kouřím a teď se podívám a dvacet metrů ode mě kabelka, ne kabelka, takovej kufřík no a 
byla tam fotokamera, no to víš a já měl hlad, měl jsem žízeň, kouřit jsem chtěl. Tak jsem to prodal 
taxikářovi za tisíc korun a ona měla prej hodnotu takovejch šestadvacet, třicet tisíc. 
A komu bys to prodal jinak, nebo napadlo tě něco jiného? 
Napadlo mě, do zastavárny, jenomže to bylo všechno zavřený a já měl hlad, viď. A že to hned 
prodám, tak mě napadlo tam. 
Za co vlastně utrácíš peníze, který máš? 
Nejvíc za žrádlo, jo. Když, já sbírám vajgly hodně, hodně vajglů sbírám, a nebo tabák. No a 
potom, to víno. Ale vono těch prachů moc není. Vono je to náhodný. Já chodím žebrat tady do 
toho kostela, jo. Tam třeba stojím a jde babička a vidí, hodí mi padesát korun a pak jde nějakej 
napudrovaném frajer v kravatě, hodí mi tam, jak se to jmenuje – ten papír na jídlo – stravenku. 
Hodil mi tam stravenku za stovku a odešel, ne a asi za patnáct vteřin se vrátil, já tam byl 
s kelímkem, ne. Jináč chodím do čepice. Se vrátil a hodil mi tam tisíc korun.  
To se nestává často ne? 
Ne, to se mi stalo za těch osmnáct roků asi tak padesátkrát. Nebo nacházím peníze, no. Byl jsem 
tuhle na tržnici, jsem seděl na těch lavičkách a vítr tam kutálel papír, ne. Tak koukám a povídám, 
ty vole, to je tisíc korun. 
Fakt? 
Tak jsem šel a ono opravdu, tisíc korun to bylo. No a pak jsem šel, povídám jdu na Václavák 
nahoru, já chodím ke koni, na kávu, tam je opravdu dobrá káva. K Ukrajincům nechodím na kafe, 
protože tam je draho, je drahá a je to jako když vypereš ponožky. No a jdu ti takhle nahoru a louže 
a vidím tam vítr, jak foukal, voda a tam ti plave papírek, ne, tak se k tomu sehnu a padesát korun. 
Já to zvednu a ono pět set korun. Tak jsem měl během hodiny, ani ne,  tisíc pět set korun. Jenomže 
tady mezi náma, bezdomovci, je to takový jo, máš peníze, platíš viď. Ale je to moje chyba, já 
platím, já jsem dobrej, já jsem dobrák zkrátka. Já hodně zaplatím, zaplatím třeba dvacet litrů vína. 
Cigára Marlboro a ráno už třeba nemám ani dvacet korun na krabici vína.
Když máš peníze, tak k tobě najednou přijdou všichni, kdo to ví, nebo to řekneš? 
Já se sám vohlásim. 
A přijde někdo jinej taky, když má on? 
Ne, jsou smetáci, ale jsou bezdomovci takoví, že ti ukradnou i batoh. Peníze ti ukradnou. 
Kolik je potřeba pro přežití na ulici? 
Na den?
No, třeba na den, kolik potřebuješ peněz, aby si moh fungovat? 
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No, abych měl na den, tak to alespoň čtyři krabice vína, to je osmdesát korun. Teďko něco 
zakousnout, ale já většinou nacházím v koši, anebo mi koupěj turisti. No někdy si koupím kuře, 
viď. Koupím, když na to mám chuť, no. 
Takže nějaký dvě stovky? Osmdesát korun za víno..
Nó, takovejch tři sta korun na den, tři, čtyři sta. 
Co je třeba hodně, a co málo? Když máš dobrej den a když špatnej. 
Mně někdy stačí třeba těch osmdesát korun, a někdy mě nestačí třeba tisíc korun. Já tady dneska 
nastoupím, jo, v šest hodin, to je moje šichta. Já vydělám, vydělám těch tři sta, čtyři sta korun, jo. 
Ale já zase myslím na zadní kolečka, jo. Já si nakoupím víno, koupím si paklík tabáku, papírky. 
Pivo ne, to já nepiju, takhle. A vezmu si tam nějakej salám a housky. A nechám si vždycky na 
druhej den, abych měl ráno sto korun. Protože já, když nemám ráno víno, tak si neubalím cigaretu. 
Máš absťák, silnej absťák, jo.  
Takže to děláš celý na alkoholu? 
Na alkoholu. 
Je to jinak v zimě a v létě s těma penězma, potřebuješ v zimě víc? 
To je stejný. Abych měl takovejch dvě stě padesát, tři sta korun na den. A ty mám, to se dá sehnat. 
Zatím je ještě nemám, jo. Zatím mám základ ještě od včera. No už nemám, protože jsem koupil 
poslední víno.
A jsou peníze na ulici největší problém? 
Jo, někdy člověče sháníš pitomou korunu a sháníš jí tři čtvrtě dne, než seženeš jednu korunu. 
Každej tě posílá do práce. Já říkám blbečku, kolik je ti let? Je ti třicet, je? Tak já povídám, já mám 
víc odděláno, než ty máš let. 
Na co teda nejvíc na ulici potřebuješ peníze? 
Na víno. Na víno. To mě ničí, to víno. Byly to dva infarkty, to železo mi padlo na tu nohu, teď 
policajt mně zkopal tu nohu. No, a to bylo všechno. Tyhle tři nemoci. Zápal plic oboustranný. 
Jak to děláš, když jsi nemocnej? Jak to děláš s tou nohou? 
No, teď tam mám doktora nového, víš. Je to sice nějakej opičák, co spadnul z bambusu, ale....  Jak 
máš Hlavní nádraží, pod mostem je ta náděj, no a tam je doktor. No doktor. Spadnul někde támhle 
z bambusu viď a je doktorem. Je to nějakej Mongol, nebo co to je zač. 
Můžeš si dovolit něco navíc, udělat si radost třeba? 
Radost jsi mi udělal s tím pivem, no. Ná napij se, nebo tě vymeju (mluví na kolemjdoucí), já jsem 
takovej rozumíš, dělám si prdel ze všeho. Mě už to nebaví, ten svět. 
Když jsi říkal, že jsi měl patnáct set, tak jsi si sám nic nekoupil, pozval jsi ostatní? 
Ne, hele já věci nekupuju, to fasuju na armádě, oblečení, všechno. Tam tě oholí, všechno, tentokrát 
oholenej nejsem, no. Kdybych věděl, že přijdeš, tak se nechám voholit. Tam dostaneš boty, 
všechno. Polívku tam dostaneš, tam jsou polívky dobrý, opravdu. Takovou polívku neuvaří ani 
máma. A ráno, když tam přijdeš, tak si můžeš koupit za patnáct korun jídlo a to třeba nesníš, hele. 
A mně stačí čtyři kolečka salámu a půl rohlíku a jsem na prasknutí. Knedlík, já už ani nevím, jakou 
to má barvu. Teď to hodně dávám do toho vína, hodně moc. 
A není něco, co kdybys měl hodně peněz, že si to třeba dovolíš? 
Jó, kdybych měl hodně peněz, zaplatím ubytovnu alespoň na dva roky. 
A o něco míň peněz? 
Jako na co bych měl chuť, jo? Nejdřív se pořádně vožrat, nebo fakt si dát svíčkovou, nebo rajskou, 
nebo guláš pořádnej. Knedlík, zelí, vepřový. Já, když jsem dělal v tom JZD, tak jsem zabíjel čtyři 
prasata ročně, to bylo něco, to jsem měl takovou velkou rodinu, že jsem je ani neznal. Fakt. 
Šetříš na ulici? Dá se na ulici šetřit? 
Šetřit? Ne. Já si strkám peníze vždycky bokem, jo. A vždycky jsem takovej vůl, že sedíme, vole, 
nemá nikdo, ty vole, tak ty co jsem si schovával bokem, se utratí. Ale je hodně mezi náma černejch 
ovcí, víš. Voni, když si koupí víno, když pijou víno, tak zalezou bokem, aby je nikdo neviděl, že 
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chlastaj. Ale když nemají, tak sedí u tebe a ptaj z tvojeho, furt, tak, tak, tak. My tomu říkáme 
pijavice. 
Takže se navzájem znáte, co tu jste? 
Já je znám všechny. Všechny. Já už vím, komu mám dát a komu nemám.   
Kolik myslíš, že je lidí na ulici v Praze? 
Takovejch dvacet tisíc. Nejvíc je tady Poláků, Ukrajinci, Slováci. Von akorát ví, dej peníze a .. 
předevčírem jsem chlastal s jedním tady, tady odsuď mě vzali na záchytku. Ten den jsem 
vychlastal asi devět litrů vína, jsme spolu vypili. A druhej den, jo, jsem zaplatil a von zmiznul. 
Narejžoval prachy, ale. Pak jsem ho potkal včera a povidám, hele, jsi hajzl. Já, když jsem platil, 
tak to jsem byl dobrej viď, ty jsi nafasoval prachy a nezaplatil jsi ani deci vína. Zdrhnul jsi. Že prej 
mě hledal. Já povídám, jak jsi mě mohl hledat, když jsi věděl, že sedím tady. A tady jsi mě nechal 
chrápat. 
Ty už máš svoje místo, kam chodíš pravidelně? 
Sem chodím, sem. Tady a na pěší zónu na Příkopy. Jo, a Václavák no, jenom tyhle tři místa. A 
záchytku na Bulovce. 
To má každej svoje místo? 
Každej má svoje. Oni vědí, že já chodím sem, jo, oni vědí. Oni žebraj tady jo, ale když viděj, že 
jsem přišel, hele, jdou pryč. Jednou jsem ti šel zkusit támhle kostel, ten židovskej, ne. Jsem šel a 
oni mi naházeli padesát korun, sto korun, tisícovky, no narejžoval jsem tam asi šest tisíc. 
To byla náhoda?
Ne, právě oni Židi hážou. A já jsem potom odcházel a přišel za mnou jeden a povídá, hele to bylo 
naposledy, ještě jednou, tak tě zabiju. To bylo jeho místo a já jsem nevěděl, viď. Už tam nevlezu. 
Normálně se zdravíme a to…  v pohodě, ne. 
Já chodím pít s každym bezdomovcem, s každym. Hele za mnou přijde každej ráno, oni vědí 
všichni, že já víno mám. Dva, tři litry, nebo čtyři litry, že je mám u sebe… Ahoj (zdraví se 
s nějakým bezdomovcem) Dáš mi jedno? (dostává od něj jablko) .. jedno mi stačí. Díky. Oni vědí 
všichni, že já víno mám a kouření taky. Hele, když byly ty deště, nebo ty chumelenice, ten sníh. 
Chodili, nemohli najít cigaretu, nemohli najít vajgla, nic. Přišli za mnou, dědo, nemáš prosim tě 
ubalit? Já si vždycky seženu, mám na to hubu, mám na to hubu.
Lidi si třeba můžou myslet, že bezdomovci utrácí hlavně za alkohol a za cigára, je to pravda? 
Není pravda. Není pravda, hodně taky za žrádlo. Já jsem šťastnej, když mi někdo dá stravenku, víš. 
To se nažeru vždycky, koupím si kuře, víš. Něco k tomu ještě, ale ta stravenka, to máš jenom na 
jedno, viď. Za to nedostaneš alkohol, ani cigarety, jenom jídlo. Jednou jsem byl u Národního 
divadla, já a kámoš Jirka, nevím, kde je mu zase konec. Neviděl jsem ho tejden. Byli jsme u toho 
Národního divadla, tam jsme seděli na té betonové  sedačce a toneme nežebrali, bylo ráno sedm 
hodin. Šel chlap okolo nás, pak se vrátil a dal nám každýmu deset stravenek po stovce. Každýmu 
deset stravenek.
Dobrý..
No, ale počkej, on dal potom každýmu ještě tisíc korun, ještě tisíc korun nám dal. To víš. Jirka 
povídá prodáme stravenky, já povídám, nic prodávat nebudeme Jirko. Já bych je prodal, já vim 
kde, na Václaváku. Jenomže ta stravenka, ta tě živí. Povídám, hele máme každej tisíc korun, 
nestačí nám to? A teď jdeme a koupíme si kuřata. Tam jsme koupili dvě kuřata, ne salát, 
bramborovej v těch miskách. Každej pět litrů vína (ha, ha)..
Na jak dlouho vám to stačilo, to víno? 
Ráno už jsme neměli, co. 
Když máš víno, tak s ním zůstaneš tady na místě, nebo jdeš jinam? 
Chodíme.. já když jsem byl s Jirkou, ten kámoš, jo. Tak jsme chodili.. no on nikdo za tebou 
nepřijde abys mu dal napít, nepřijde. Ale když ho zavoláš, tak on se přihrne, ale sám nepřijde. Ale 
jsou nějaký, že přijdou hele, mám absťák, potřebuju se napít, nemáš něco? Já povídám mám, ale 
pro sebe, ty si jdi vysomrat. 
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Jsou bezdomovci, co nepijou? 
Já neznám bezdomovce, co nechlastá. 
Proč si myslíš, že to tak je? 
Já nevím, to je asi ta nová doba. Mě to naštvalo nejvíc, práci jsem měl takovou pěknou, dobrou, já 
byl JZDák ne. Já se nadřel jako hovado. Takže, jsem starej a tam našoupali Ukrajince, ty dřou za 
pár korun. 
Žiješ na ulici kvůli penězům, že nemáš peníze? 
Ne, já už to mám tak v krvi. Jestli táta na mě ze shora kouká, tak si říká, to jsem vysemenil pěkný 
hovado. (ha.. ha..) Já už bych se snad do starých kolejí nevrátil. Chodit do práce. Paní, že mi dáte 
kousnout? 
Někdy sháníš pitomou korunu půl dne, víc jak půl dne a nemůžeš ji sehnat. Teď tady sedíš... 
támhle jsem ležel na lavičce, pak jsem se probudil ne..
Dáš si ještě pivo? 
Kouknu se na prsa a dvě stě padesát korun tam leželo, na břiše a já povídám, ty vole, to je dobrý 
probuzení. Já se nemám blbě, akorát mě serou ty zkurvený policajti. Mě natáčela Nova, ne nejdřív 
mě natáčela Prima, pak Nova. Jak se k nám chovaj policajti. Já povídám policajti, jaký policajti? 
To gestapo, co tady chodí? To gestapo, co tady chodí? Povídám, podívejte se, co mě udělali. A to 
prej, snad ne oni, já povídám, jó voni. Tak nám řekněte jeho číslo, já povídám, jak mohu říct jeho 
číslo, když ho takhle schoval. Jako můj brácha. Za komunistů dělal pomocníka VB, když přišel ke 
mně na návštěvu, tak jsem se mu takhle podíval pod límec – co děláš, já povídám, koukám, jestli 
tam nemáš ten odznak, když děláš takhle tou hlavou, aby sis  nevypíchl oko. A dneska je u 
kriminálky v Budějovicích. Proto domů nechci, já nechci jít domů, ne. 
Ty policajti už tě tady musej znát, ne? 
To si piš. (ha, ha) Jak mě viděj,  policajti povídaj, ty vole, podívej se,neštěstí národa. Já, co jsem 
vám udělal, oni, vypadni z Praha 1, já povídám, kam? To je můj domov. Já ti dám domov, 
vypadni.
Jak dlouho jsi na Praze 1? 
Furt, no, chodím .. já chodím po celé Praze, no. 
Jseš sám?
Né, vždycky si někoho najdu, kterej mě vycucá, jak ta pijavice, rozumíš. Já už jsem řekl, že 
skončím. V Měcholupech bylo dobrý bydlení, tam jsem dělal u toho mafiána, ne. Bydleli jsme 
v baráčku pěkně, v rodinným domku, on si ho pronajal. Bylo to dobrý. 
Říkal si, že chodíš po Praze. 
Já jsem snad stokrát obešel zeměkouli, tady. Ach.. a baví mě to, baví. Akorát mě mrzí ta noha, 
kdyby byla v pořádku. Mám to šest měsíců. Já, kdyby sem chodil k doktorovi řádně, jak bych měl 
chodit, tak to mám dávno vyhojený. Ale jsem lempl, viď, já si říkám a pudu příští tejden. A pudu 
příští tejden.  Pak přijdu k doktorovi, von mi skoro nafackuje, že tam nechodim, ne. 
Kolik myslíš, že je třeba peněz ke skončení s takovýmhle životem? 
Ke skončení, jo? Zaplatit si doživotí, támhle nějakou ubytovnu, pohřební ústav a žrádlo a kouření a 
chlast. Kolik myslíš, že já tady mám dluhů v Praze? 
Nevím.
Tipni si, já tě vezmu na rundu. 
Žádný? 
Jeden a půl milionu. 
Jako na pojištění?   
Na všem. Pokuty. Já dokážu udělat sedm tisíc pokut za půl dne. Jako máš záchytku, to se platí tisíc 
osm set korun. Já jsem vzal tu složenku a hodil jsem ji do koše a on povídá, co děláš? Já povídám, 
vy vo tom víte, že vám to nezaplatím. A když to chcete zaplatit, tak si na to postavte pořádnou 
betonovou čekárnu. Protože ty peníze v životě neuvidíte, v životě ne. A neuviděj, že mám pravdu 
(cizí paní: „ano“). 
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Jak to po tobě můžou chtít, když ví, že to nezaplatíš? 
Voni to vědí, že to nezaplatím, ani jeden bezdomovec. Víš, co by mohli, hele, to by mohli za ty 
peníze, co tady dluží bezdomovci postavit novou Prahu. No. Běž se podívat, ten co jsem s nim 
předevčírem chlastal, ten byl desetkrát na záchytce. Vem si to, tisíc osm set jedenáct korun jedna, 
záchytka. 
No a co s nim udělaj, když teda… 
Nic, nic..
Toho chytí, odvezou, ráno pustěj a daj mu složenku jo?
No..  a s tou si vytřeš prdel...    (oba se smějeme)
To tě přivezou, jo. Se svlíkneš do naha. Jo, nejdřív odevzdáš věci, všechno ne, to sepíšou. Teď se 
svlíkneš do naha a jdeš takhle do rohu, tam je sprcha, on na tebe nalije šampon, umyješ se, 
dostaneš toho andělíčka.. Jako já posledně, já ti povim, jak to dopadlo. Dostal jsem toho andělíčka 
a dostali jsme čaj. Ráno přišli, ve tři hodiny – to kontrolujou dech, jo, kolik máš ještě v sobě. No já 
ještě měl, tak – zapadni do lože. 
Jak tě chytli?
Tady, jsem zakop o pitomou kostku a von povídá á, ty už jí zase máš. Já povidám, nemám, jsem 
zakop né, vidíte, že mám bolavý nohy. Tak si pojď fouknout a půjdeme se vyspinkat na Bulovku. 
A víte, co? Alespoň budu jednou v teple. Za tisíc sedm set korun, to jde, ne? 
A poslouchej. Tak jsem se vzbudil potom a bouchá na dveře, chtělo se mi srát, ne. Bouchám na 
dveře, tam nemáš kliku, tam nemáš zvonek, tam nemáš nic. Jenom toho pitomýho bažanta a postel. 
Nikdo, ty vole, já bouchám asi půl hodiny, nikdo nepřišel a mě už to tlačilo, sraní, víš. Tak jsem 
vzal toho andělíčka, položil jsem ho na zem, vysral jsem se na toho andělíčka, ne, zabalil pěkně, 
hodil takhle do rohu. No a pak přišli ráno, dali nám fouknout, to už jsem byl čistej. Pak přišel ten 
blbec s hadrama, no a to povlečení, co tam je tam, všechno naházíš do toho pytle potom. A von 
povídá a ty sračky tam taky potom hoďte. (ha..ha..) Já povídám, já jsem se myl, ale kdyby tady dali 
alespoň pitomej kýbl. 
To ti dam dali i nový hadry? 
Né, to co jsem odevzdal, když mě tam přivezli. Ale tohleto jsem nafasoval teďko, ještě mám jedny 
kalhoty tady. Ty nechci nosit, jsou pěkný, jsou značkový. 
To máš všechno, co máš s sebou? 
To co mám na sobě, to je moje a tuhle ten batůžek. To je všechno, co mám. To je můj majetek. A 
když budou chtít prachy, anebo vzít mi majetek, tak to by mě museli svléct do naha a vzít mi 
tašku. 
A může ti někdo ukrást tašku?
Mně zmizlo takovejch dvě stě padesát, tři sta batohů. Nejhorší je, že ti to ukradne bezdomovec. 
A víš třeba kdo? 
Právě že, když spíš… někdy vím, kterej mi to ukradne jo, ale když spíš, tak to nevíš. Já mám, za ty 
roky mám, kolik? Sedmej zdravotní průkaz a sedm těch zdravotních karet jo, zdravotní pojištění. 
Můžu si vzít (cigaretu).
Jasně..  Ty musíš bejt pamětník, když seš na ulici osmnáct let. Bylo to dřív jiný než dnes? 
Tenkrát bylo míň bezdomovců, víš proč? Protože, když si nešel do práce, šel si do báně. 
No to bylo ještě za komunistů, ne? 
No a jak padli komunisti, tak to začalo, víš co? Já když dneska vidím ty mladý lidi, ono to má 
osmnáct, dvacet roků, třicet let, jak se hrabou v koši, je mi na blití. Opravdu je mi na blití.  
Jako proč? 

Protože aby takovejhle člověk nenašel práci, to mi nepovídej, že ne. A von nebude dělat, proč by 
dělal, protože von si vyšimrá i nakrade. Von si i nakrade, von si najde žrádlo. Von nepude. Co já 
bych za to dal, kdybych se mohl vrátit do práce. 
A myslíš, že bys nemohl?   
Už asi ne. 
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Kvůli těm dluhům
Ne kvůli dluhům, no na stálo bych nemohl jít. Protože, jak bych nastoupil nastálo, automaticky 
strhávaj. Na černo jo, čekám až se mi vyhojí ta noha a jdu. Půjdu zas k nějakýmu mafiánovi, aby 
bylo kde bydlet, kde se vykoupat, kde se nažrat. Kde se vyspat. Nemáš nějakej drobáček (na 
kolemjdoucího)
Já bych na tohle nevlez, kdyby mi dávali tisíc korun (kolem projíždí skupina turistů na 
„sageway“), to bych si rozbil hubu. 
Jsem rád, že se oteplilo. 
Jak se třeba ty mladý dostanou na ulici? 
Já nevim. Zkrátka je vyhodí z práce asi a zůstane na ulici. Nebo jsou tady klucí, který pustěj 
z pasťáku, nebo z basy víš, hodně. 
Je rozdíl, jak si vydělávaj? 
Oni kradou hodně, mladý. 
Starý ne? 
I starý kradou. Já teda .. jo jednou jsem ukrad flašku rumu u Anděla v Albertu. To jsem dostal 
takovou chuť, že jsem ji tam ukrad a hned jsem ji tam vypil. Přišli policajti a otevřeli dveře, jo a 
tatranku jsem tam .. Přišli policajti a ty vole, podívej, kdo tady sedí. Známá firma, tak kolik dáme 
za ten rum, dáme to za tisíc, dvě stě korun jsem dostal za tatranku. Pak jsem šel do metra, tam jsem 
dostal tisíc korun, v tramvaji jsem dostal tisíc korun, v další tramvaji tisíc korun a nahoře u koně 
jsem dostal pět set korun. Teď si spočítej, kolik to je dohromady. 
Celkem dost. 
Tuhle jsem byl na Václaváku a byli tam Angláni, povídám půjdu za nima pro prachy. A najednou 
vidím támhle jsou Němci. Tak povidám půjdu k Anglánům nebo Němcům? Najednou koukám 
takhle ty vole tam asi dvacet policajtů. No ty krávo. Když půjdu k Anglánům dostanu pokutu, když 
půjdu Němcům, dostanu pokutu za somrání. Tak jsem šel mezi policajty. Somrat k policajtum, to 
je velká opovážlivost. Tak jsem přišel k těm policajtům a jeden povídá tak co, já jsem koukal, že 
jdeš na somr. Já povídám, né já nejdu na somr. Jdu ale za váma. Hele von povídá na dokuř to, 
cigaretu ne, a odešel. Chodil mezi nima a donesl mi dvě stě šedesát korun. Povídá máš štěstí hele, 
že si šel za náma, kdyby si šel k nim, tak tě to stálo daleko víc, viď. Podali mi dvě stě šedesát 
korun, policajti! 
Víš, kde jsem byl pro prachy žebrat? U Klause. Potkal jsem tam toho sekuriťáka, nebo co to je zač, 
já nevim, a povídám mu hele, je táta doma? Jakej táta? Já povidám no Klaus, ne. Co mu chceš? 
Povidám, chci nějakej drobák. Jen jsem to dořek a za tři minuty bylo kolem mě takovejch třicet 
policajtů. Vyhodili mě za bránu a já jdu dolu těma schodama od Hradu, byl jsem ale vožralej, jinak 
bych tam nešel. A teď jsem tam viděl haldu mědi, kabely, tak jsem nastrkal pod ty kabely noviny, 
zapálil to a šel jsem pryč, na pivo. Přišel jsem tam za dvě a půl hodiny, ještě chvilku čekal, jestli 
někdo nevyleze. Nikdo. Tak jsem šel, vzal jsem rukavice, voklepal jsem to, jo naházel do batohu a 
pryč. Nased jsem na tramvaj a jel na Anděl do kovošrotu. Kolik myslíš že jsem za to dostal? Já 
jsem nečekal tolik peněz. 
Nevim.
Šest a půl tisíce. Jsem za to dostal. 
A co jsi s nima udělal? 
Posunkem naznačuje pití, zatímco se blíží další bezdomovec a kyne rukou Honzovi. 
Do toho bych ani neřek, že je bezdomovec.
Mladej kluk viď?
Kolik je pro tebe hodně peněz a co se za ně dá koupit?  
Pro mě kolik je hodně peněz? Já nevim, u  mě snad peníze nemaj cenu, protože je stejně 
prochlastám. Muj sen je takovej rozumíš, jet na Sázavu, tam si zaplatit.. já jsem tam dělal na 
Sázavě, dělali jsme ty jezy, ne. Zaplatit si u Kroupů chatu, jo von tam vaří, pere, všechno. Bydlet 
tam, rybářském prut, protože je to u vody, tak takhle bych si to představoval.



104

Kolik by si na to potřeboval? 
Já nevim, jak dlouho bych žil viď.   
Jo ty myslíš že by sis to zaplatil všechno dopředu dohromady?
Já myslel tak třeba na rok, nebo půl roku. 

Na rok těch sto tisíc. 
Dá se to někde sehnat? 
Ne..  Dalo by se sehnat, nebejt tohoto (ukazuje na krabici vína), kdybych nechlastal, jenže já když 
nemám chlast, tak nevyšimrám nic, já musím mít vypito, abych něco vysomral. 
Co pro tebe vlastně znamená slovo bezdomovec, nekdy to může vypadat jako nadávka. 
Né, maj pravdu. No vono, když ti to řekne nějakej kravaťák, nebo nějakej vyšlechtěnec, 
bezdomovče, jdi makat. Já povídám, ty blbečku, dej si pozor aby si zejtra nebyl na ulici ty. To se 
může stát hele, přes noc. Žena ti řekne, máš malýho, vypadni, nemám pravdu?  
Ztratilo se mi tady hodně mojich kamarádů. 
Jak?
Nevím. .. Jak jsem byl v nemocnici, nevím kam se poděli. Oni nějaký pomrzli a já právě nevím, 
jestli to nejsou oni, viď. 
Jak jsi se dozvěděl že pomrzli? 
To bylo v televizi, v novinách. 
Čteš noviny, koukáš na televizi? 
Na televizi nemám kde a na noviny nevidim. Kurva to se to nějak rozpálilo, viď? (počasí), pane 
nemáte cigáro?
Co pro tebe znamenaj peníze? 
Ti říkám ne, pro mě to znamená hodně, když nemáš peníze, tak si nekoupíš tohle (ukazuje na 
víno). Kokakolu si nekoupíš, napij se. 
To je krabicák? 
Krabicák.
Proč si to dáváš do tý kokakoly? 
Protože se to lepší drží. Líp než krabice. Ty bláho, co mě vylili vín. Na Václaváku mi vylili sedm 
litrů. Já si taky sedl pod kameru viď, tam jsem si to přelejval. 
Policajti ti to vylili?
No. Oni ti můžou vylít to, co máš v ruce, to, co máš v tašce ne. Ale oni ti vylejou i to, co máš 
v tašce, jim to je jedno. Měšťáci. Chceš napít vína? Ochutnej to naše, šampáňo. 
Docela to jde. 
No vypiju těch šest, sedm, osm krabic a jsem na motyku.
Přichází polský bezdomovec a diktafon leží stále zapnutý, nikým neregistrován na lavičce mezi 
námi. Z druhé strany ulice se zároveň přibližuje auto městské policie. Protože mě Honza 
upozornil, že by se na ulici nemělo pít, schováváme svá rozpitá piva do batohů. 
Nyní už spolu se skupinou bezdomovců sledujeme jak městská policie nakládá jiného bezdomovce 
do auta. Po několika minutách jsme opět sami a pokračujeme v rozhovoru. 
Poznáš když přijde někdo nový na ulici?
Právě že tady je teď hodně novech. A začínaj tak jako my. Ale ty právě nám to tady jebou. Von ti 
přijde do kostela, somrat a já povídám co to tady děláš. On že somrá a vypadni, mi říká. Já 
povídám, co vypadni, komu to povídáš ty vole. Já sem chodím osmnáct roků a ty mi tady řekneš 
vypadni? Vypadni ty, nebo dostaneš na čuňu. Bere kufr a jde do prdele. 
Farář, když tady vidí nějaké cizí, on je vyhazuje. A proč mě nevyhodí farář? Protože znám 
všechny, i ty jeptišky, co tu prodávaj ty knihy, ne. 
Je na ulici i někdo, kdo si peníze nevydělá, je to pro něj problém? 
Jsou pitomci, co si nevydělaj prachy. Jsou. Není problém si vydělat prachy, nebo si sehnat žrádlo, 
ale někdo neumí mluvit, neumí se zeptat. Hele, já když máš tady na ulici ty stánky. Jak se setmí, 
tak tam půjdu, vyžebrám si nějaký to maso, nějakou tu kost, ňáký ty buchty. Není problém. Nebo 
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šáhneš do koše a někdo ti takhle zabouchá na rameno a ty se votočíš. Pojď, někdo ti tam nakoupí 
takovýho žrádla, že to nesníš, to nesníš. 
V koši se dá taky sehnat jídlo? 
A hodně. Klobásy, bagety, hele i flašku, whisky, rumu. V zimě nemusíš koupit za korunu 
limonádu, co máš v koši limonád. Klobásy. 
Nebojíš se, že by tam bylo něco hnusného? 
Ne, to nedělají, to nedělají jako. On se napije jednou, on má žízeň se napije a pak to mrdne do 
koše. Nebo bagetu, vem si co chceš, klobásu, jednou kousne do tý klobásy a je v koši. 
Co třeba drogy na ulici?
Ty mě nezjímaj a je tady toho taky požehnaně, od osmi hodin večer. Černoši. 
Prodávaj? 
A kurvy, ty se taky nalítaj než někoho seženou. 
Půjdeme na Řepy, sedneme na tramvaj a půjdeme na Řepy a každej bezdomovec mě pozdraví, 
každej. Prosím vás dáte mi drobet napít (ha.. ha..)..  Hele já jsem jednou vytrh Anglánovi klobásu 
z huby. 
Co on na to? 
Vzal ji, nechal si ji a vzal mě prej vyber si, co chceš. To víš, já povídám, kurva seru ti na klobásu. 
Řízek, kolik, jeden, dva, tři, pět, povídám pět. Já myslím vždycky i na kamarády, víš. Koupil mi 
pět řízků, pět velkejch rumů, pět piv.  
Máš tady dobrý kamarády? 
Některý jsou dobrý a některý, jsou.. že tě využívaj, no. Poznáš to tak, že přijdeš druhej den ráno, 
máš žízeň a on ti nedá a vidím, že otvírá krabici. A mně je to jedno, já si ty peníze vydělám, jo. 
A když si vyděláš dost peněz, nenapadlo tě, že bys sis koupil něco jiného, odjel pryč? 
A co by sem si kupoval, co?
Třeba tu Sázavu? 
No to bych potřeboval víc peněz, než vyžebrám třeba za den, to bych musel žebrat celej měsíc a 
celej měsíc to vodkládat. 
A to se nedá?
To se nedá. 
Jak to? 
To se nedá, víno ti to nedovolí. 
Je nějaký místo, kam by sis ty peníze mohl schovat? 
Tady si to můžeš schovat třeba do prdele a oni ti to najdou bezdomovci. Oni maj takovej zvláštní 
čich, rozumíš. Jak jsem prodal tu fotokameru, večer v osm hodin ,asi tak to bylo, a v půl desátý mi 
ukradli peníze. Jak voni se mohli dozvědět, že ty peníze mám? Dovedeš si představit, já, když jsem 
si přived první infarkt, ten sem chytil tady na rohu, z ničeho nic jsem spadnul, celej dotlučenej a 
ňáký bezdomovci zavolali rychlou. No a než přijela rychlá a policajti, tak mi ukradli všechno, i ty 
pitomý boty, i ten pásek. I ten pásek mi ukradli. Když mě pouštěli z nemocnice, dávali mi boty, já 
povídám, prosim vás to nejsou moje boty. Jak to, vždyť byly u vás. Já mám šestku nohu a to byly 
dvanáctky boty. Eště roztrhaný tenisky. Pásek nebyl, nebylo nic. Ale měl jsem se tam dobře, v tý 
nemocnici. Tam byl nějakej Rumun, děda, ne. A za syn tam chodil každej den za nim, každej den a 
každej den mi dával dvě stě korun. Já jsem je utratil v té nemocnici stejně. Tam venku máš bufet, 
ne a tam prodávaj placáky, půllitry ne ale jenom placáky. A když jsem odcházel z nemocnice, tak 
mi dal ještě šest set. já se tam měl dobře, no. 
Co je na ulici nejdůležitější? Pro přežití? 
Aby si přežil. 
Co k tomu potřebuješ, co musíš mít?  
Pro mě, jako pro mě, jo? Já říkám za sebe, aby si měl co chlastat, co kouřit, najít něco k žrádlu a 
hlavně někde přespat. Já jsem spal teďko dvě noci na Řepích, ne v paneláku. Ve slepě dole, viď 
teploučko.
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Jak tě napadlo tam jít? 
To tě napadne, to máš, to tě napadne. Tebe večer napadne, kam půjdeš spát, zkusím Řepy.  
Proč zrovna Řepy? 
No můžeš i tady v Praze, ale na Řepích je to takový klidný, víš. 

Na konci našeho rozhovoru Honzou se znovu objevila hlídka tentokrát státní policie, která 
nás oba legitimovala a poté i ostatní bezdomovce posedávající na lavičkách na druhé straně 
náměstí. Po té jsme ještě nějakou dobu poseděli, načež jsem mu ještě jednou ústně vysvětlil, jak 
bude naloženo s informacemi, které mi poskytl, poděkoval jsem mu a rozloučili jsme se.  

Ivoš
Ivoše jsem potkal v jednom z prvních dnů na ulici a pouze jednou. Strávili jsme spolu několik 
hodin. Z důvodu selhání diktafonu při nahrávání je však přepis bohužel jen fragmentem 
původního rozhovoru. Ivošovi je 34 let, bydlí s přítelkyní na squattu a patří spíše mezi „ty 
mladé“.

Pověz mi Ivoši něco o sobě, jak si se dostal na ulici?
Kvůli prospěškám.
Co to je?
Veřejně prospěšné práce.
Jakou to má souvislost?
Tím, že si člověk nic nevydělává a je celý dne v práci.
Takže prostě málo peněz?
Žádné peníze.
A to bylo ještě v Ostravě?
To bylo tady v Praze.
Takže jste přijeli s Dančou do Prahy a…
Ano na dovolenou, za tři dny mě zastavili policisti, zkontrolovali a – jste v pátrání – jedem. 
Dostal jsem čtyři sta hodin veřejně prospěšných prací za alkohol za volantem.
Jasně… Za co utrácíš peníze, který máš?
Za alkohol, protože mě tady tento život nebaví a za jídlo.
No a kolik peněz potřebuješ na den vůbec?
Stovku.
No kolik získáš, kolik si vyděláš?
No když jdu na brigádu tak těch dvě stě padesát – z toho dva dny žiju. A když nedělám, tak 
živořím. 
No a jak často máš ty brigády?
Jednou za čtrnáct dní.
A jak to, že tak málo?
Hodně lidí.
A jak ty brigády získáváš?
Tím, že přijdu každý druhý čtvrtek na Armádu spásy, nechám tam se zapsat a on mi vypíše, kdy 
půjdu kdy do práce, to tak dělá jako jeden člověk, myslím, že to je pro Prahu 5, on to rozepíše a 
prostě tak to je.
Je to s penězi jinak v létě a v zimě?
To je furt stejný. Nebo v zimě je to horší, protože lidem se nechce vytahovat ruce z kapes, takže 
je to pasé. 
A zkus vyprávět, jak to třeba na ulici chodí, ten život.
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Ráno vstaneš – ve dvanáct hodin, ha ha.
Proč tak pozdě?
Protože moja (přítelkyně)
Vstaneš, oblečeš se, dojdeš na Áčko (Armáda spásy), podíváš se, jestli máš na Áčku poštu. 
Zjistíš, že nemáš, podíváš se, jestli mají něco v šatníku. A když ani v šatníku nic není, tak potkám 
kamarády.
Máš svoje místa, kam chodíš?
Určitě, tady je první místo. Nejbližší od baráku.
A jak vypadal tvůj den dneska, než jsme se potkali?
To jsem akorát přijel, s Dančou jsme jeli přímo na Armádu a já pak šel přímo, až jsem Vás 
potkal.
A jsou peníze na ulici největší problém?
Největší problém jsou policajti, hlavně městská policie.
A to už tě jako znají?
No znají, ale chovají se čím dál, tím hůř. Myslí si, že to tady osvobodili, tu Prahu.
A na co hlavně potřebuješ peníze při takovém způsobu života?
Na to, abych jel domů k našim. Abych sehnal práci, udělal si občanku. Abych se z toho dostal 
ven.
A dá se na to vydělat?
Tak po těch brigádách těžko.
A peníze co máš, utrácíš..
Za chlast, abych přežil – ať na to nemusím myslet.
Snažíš se nějak šetřit?
A jak? Dá se snad s mýma penězma šetřit? Co to je dvě stě čtyřicet korun na den? Co na čtrnáct 
dní dvě stě čtyřicet? Co to je? Co s tím vyžiješ? To je právě to smutný.
A ostatní si vydělají víc, třeba?
Tak oni somrujou, tak asi jo. Oni somrujou, takže si určitě vydělají víc, ale já na to nemám 
povahu.
Ani po dvou letech?
Ne. O cigaretu si řeknu, ale o peníze ani prd.
A dělíš se s někým o peníze?
Ne, jenom s Dančou.
A ona se nestydí somrovat?
Ta taky nesomruje. Taky je jí to proti srsti, je zdravotní sestra – takže..
Proč nedělá sestru?
Protože je se mnou. Říkal jsem jí kolikrát, „jeď domů sama“ a ona, že beze mě domů nepojede.
Takže máš místo, kam se vrátit, ale nechceš?
Bez peněz tam nepojedu. Ani náhodou.
A věříš, že je šance je vydělat, nebo jaký máš plány do budoucna?
No teď čekám na tu občanku, a pak možná někam na stavbu jít, zarobit a jedem.
A jeli by jste na Slovensko nebo do Ostravy?
Asi na Slovensko, protože tam máme barák.
A co myslíš o Praze a tomhle životě?
Je to tady zvěrstvo. Turisti můžou všecko a český člověk nemůže nic. Když to vidíš třeba na 
Václaváku, turista si lehne doprostřed Václaváku, dá si whisky a pohoda, klid – nic se neděje. Ale 
to udělá Čech, nebo nějakej bezďák, tak ho vezmou a hned ho někde zbijou.
Jako policajti je mlátí?
Ano, policajti mlátí bezdomovce. Třeba jako dneska, že jo. Akorát, že tebe poslali za roh, abys to 
neviděl.
A co jim říkal Jarda?
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Jarda nic, ten mlčel. On chytl mě a začal mi nadávat s prominutím do čůráků a do hajzlů, přitom 
jsem mu v životě nic neudělal, vždycky jsem ho poslech. Pamatuje doby, kdy jsem měl normálně 
občanku, všecko. A teď dělá takový kraviny? Prase jedno vyžraný, policejní.
Za jak dlouho tě poznali policajti, jak dlouho trvalo, než poznají o koho jde?
No oni nás viděli každý den tam, normálně. Ale vždycky byli v pohodě, všecko – hovada.
Jak jsi vůbec začal, na ulici, ja jses.., nebo vyprávěj mi třeba první den, kde si prvně přespal?
My jsme si pronajali chatu na okraji Prahy na Bobečku, normální zahradní chatka v lese. Přes 
internet za tisíc pět set na měsíc. A pak přišel nějaký borec z kriminálu, že prý tam bydlel kdysi. 
Pak Danču chtěl podřezat, hodit do studny a já s ním vyběhl ven a on na mě vytáhl nůž. 
Prostě Vás chtěl vyhodi z tý chaty?
Ano.
A co majitel tý chaty?
To už potom nevím, my jsme tam už víckrát nepřišli.
A jak jsi věděl co máš dělat, když ses octl na ulici?
Věděl jsem, protože bezdomovce znám strašně dlouho, z práce na Armádě spásy….

Klobouk
S Kloboukem jsem se seznámil na lavičce ve Františkánské zahradě, kde seděl se skupinkou 
bezdomovců, které jsem už znal. Začal mi vyprávět, jak byl během léta na vandru a pěšky prošel 
velkou část ČR. Později odpoledne jsme spolu v kavárně udělali tento rozhovor. 

Kolik vám je let a jaká je vaše původní profese? 
Šedesát a jsem opravář důlních lokomotiv. To zavírali šachty, no a to končilo a přebytek lidí. 
Tudíž tím pádem jsem přišel o práci. Ale sehnal jsem si teda práci u tý bezpečnostní agentury. 
V jakym to bylo roce, teda? 
No takhle, začal jsem.. v padesátým..  jo, v devadesátým osmým. A tím, že jsem přišel zaprvé o 
práci, za druhý jsem neměl na činži, tak majitel dostal ten barák a mě vyhodil. Nechal mě tam ještě 
třeba měsíc bydlet. Nechal mě tam teda měsíc načerno bydlet s tím, že teda seženu  něco no, ale 
nepodařilo se, všude omlazujou kolektiv, že třeba za půl roku – takže práci jsem do měsíce 
nesehnal a stal jsem se takzvaně bezdomovec. Tak první starost byla moje sehnat si karimatky, 
sehnat si spací pytel a nějakou tu lehkou teplou deku. To mám do dneška v tomhle batohu, i když 
už mi to rozpárali, když mi v noci ukradli chleba a šišku salámu. 
To s sebou každý bezdomovec nosí nějakej batoh, nebo to maj někde schovaný? 
Někteří to maj schovaný, maj jako udělaný ty boudy tak zvaný, nebo postavenej stan, nebo něco 
takovýho – tak to s sebou netahaj. Jako třeba dneska ten Venca, jak tam seděl s tou Mirkou, tak ten 
Vence má taky postavenou někde na Řepích boudu a tam to má, aby to nemusel tahat. 
To se nebojí, že mu to někdo ukradne? 
Takhle, on tam není sám, je jich tam pět celkem. Dva, on a zase kluk s holkou. No a když ten tam 
není, tak je tam ten a ten to tam ohlídá tak zvaně, že jo. Když tam přijdou policajti, zkontrolujou, 
jo není bordel, nehledaj ho, tak se na něj vykašlou. Ale vedou ho – ano, bydlí támhle u kolejí. 
Protože oni to maj jako ne na soukromém, ale na drážním pozemku. To stavěli jenom takový, no 
takový chýšky jenom. To není barák, no prostě leze tam po kolenou. Tam si lehne, vyspí se a ráno 
vypadne a jde na konťáky. 
Kde se dá spát, kde třeba spíte? 
Já osobně využívám, pokud jsem na cestách autobusový zastávky, nebo najdu nějakej přístřešek, 
aby na mě nepršelo. Protože mně zima jako nevadí, ale abych nezmok, protože nemám kde se 
usušit. Ono když prší dva dny a je malá teplota a sluníčko nesvítí, tak to neusušíš. Tak hlavně 
vždycky hledám nějakej přístřešek, jako třeba dneska jsem spal v Řepích. Ono je to teda nějaká 
chráněná oblast, ale je tam pro veřejnost udělaný ohniště, lavičky, stolek, tohleto pro děti – ten 
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vláček, ale je tam altánek. Takhle do poloviny je to ohrazený, že jo, další polovina je volná – no 
střecha. No a tam si to rozložim, ty karimatky, že jo, vlezu do spacáku, ale ráno mám všechno 
suchý. Ráno sejdu sem, tady za klukama, že jo. 
V kolik hodin třeba vstáváte? 
A - to je otázka trošku na tělo. Třeba zrovna dneska, že mě pozval kamarád – hele v osm, abych 
byl na Václaváku, že si dáme klobásu a vínko, že jo, no tak jsem dneska byl na osmou. Jinak ale 
spím, dokud se neprobudím. Ať je to zastávka, ať je to v lese. Ani na těch zastávkách ti lidi, co 
pendlujou mě nevzbuděj, nechaj mě prostě. Řeknou hele, nějakej turista, protože vidí todle, vidí 
bundu, že jo. Já nosím momentálně teda deštník, že má pršet – jinak nosím normální hůl. No a tam 
prostě spím, dokud se neprobudím. Ale to je mimo Prahu, pokud to je v Praze a leh bych si někam, 
tak do mě kopnou policajti a řeknou, co tady děláš blbečku, no a já spím a co mu mám na to 
odpovědět. „Co tady děláš“? Já spím a on mě budí. To je blbá otázka. 
A to střídáte místa, nebo máte pořád to jedno? 
Ne střídám, střídám. Hlavně skrz policajty, protože někde jsou přívětiví a někde jsou hnusný. 
Někde ti řekne, „hele ty vandráku, seber se a vypadni“ a někde, třeba se mi stalo na jižní Moravě, 
vlezu do stanice, voni měli na sobě ty černý uniformy. Protože byla tma, vlezu do stanice a jsem 
rád, že shodim batoh, že jo. Odfouknu si a říkám do prdele, ještě že jsem to stih, začalo pršet a z tý 
tmy – „dobrý večer, kam jdete“? Já říkám, běžte na světlo, ať vidím, s kým mluvím, tak vlezl 
takhle do toho průřezu těch dveří a na zádech „policie“. Tak jsme se začali bavit, „máte nějakej 
doklad?“ tak jsem mu a ho ukázal a říká, „nehledá vás někdo“, já říkám „máte vysílačky kluci, 
můžete si to ověřit“. Tak on tam zavolal, já nevím kam, že jo a nó „dobrý, dobrý“. A říká „hele -
máš deštník, když vydržíš ještě kilometr chůze, je tam nádraží, topí se tam a v noci se to 
nezamyká“. 
Ten policajt? 
Ten policista. „Tam se můžeš i vyspat, víme o tobě, tam se nedá nic provést“. Samozřejmě jsem 
toho využil, protože já jsem byl mokrej jak prase, pršelo, že jo, a i když máš ten deštník a tak 
takhle do půlky stehem jseš mokrej a půlku batohu máš taky, protože v dešti ti to teče na ten batoh. 
No tak jsem jsem tam zašel, cítil jsem teplo, všechno, nikdo mě nebudil, nikdo mě neotravoval, 
žádný vypadni, že jo, blbečku tady nemáš co dělat a takový ty, aby do tebe kopal, což je tady 
v Praze normální. 
Jako policajti, nebo normální lidi? 
Policajti, policajti přijdou a začnou do tebe kopat. „Vstávej dobytku, tady nemáš co dělat“ a 
podobně. Proto já říkám už Prahu ne a mezi tím jak pendluju, tak si nacházím tyhle náhodný 
brigádičky u těch starších lidí, když já už nejsem zrovna mladej kluk, ale ještě to zvládám, vylezu 
po štaflích, natřu plot, naštípu dřevo, posekám zahradu a takhle já si přivydělávám. 
A je to jiný v létě a v zimě s tím bydlením, nebo to je stejný? Je to těžší, když je zima? 
No je to těžší, protože musíš přibrat jak spacák, nebo deku, a tím pádem se ti obsah batohu zvedne, 
no a v zimě není práce. V zimě je to na čestný slovo – „pane, nemáte prosím vás pětikorunu, žiju 
na ulici?“ a buď ti jí dá, nebo tě pošle do kopru. V zimě je to těžší, v létě si seženeš brigádu u těch 
lidí, co potřebujou, že jo, vdova, vdovec, že jo? 
V zimě nepotřebujou třeba naštípat dřevo? 
To maj už nachystaný všechno. 
Vlastně jo, no. 
To je všechno nachystaný právě přes tohleto období, toho tepla, že jo, no a v zimě málo kdy. Já 
jsem se v zimě nesetkal, že by někdo chtěl, spíš takhle dal. Viděl mě na zastávce, přišel s hrníčkem 
kávy teplý, že jo, chleba namazanej. „Pane vidím vás, že už tady sedíte dvě hodiny, odjeli čtyři, pět 
autobusů a vy furt nenasedáte, vy jste na ulici?“ No tak, co bych lhal, ano, jsem na ulici, „jestli se 
neurazíte“ a přinesl mi to kafe a ten chleba. Tuhle se mi stalo, že jsem šel a v noci jsem si splet 
silnice. Tam, kam jsem chtěl jít, jsem nešel a šel jsem asi čtyři kilometry do kopce, furt do kopce. 
A na kopci vesnička a tam byla zastávka z toho vlnitého plechu, jedna lavička. No a nějakej tam 
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tamější domorodec šel a vysypal kbelík zdiva do popelnice vedle tý zastávky. A šel znova a říká, 
„co vy tady, má mrznout“ a tohle, že jo, a já říkám, co já tady, já jsem si splet cesty a teď v noci 
nemá cenu někam chodit a musím tady počkat do rána. On říká „chlape tady zmrznete“. On neřekl 
nic, ale šel domů. Pak přišel asi za půl hodiny a přines uvařeném čaj, do toho dal, já nevím, panáka 
nebo dva slivovice do toho čaje, chleba namazaném a teplou deku a říká, „to si nechte, tu deku“. 
A to bylo na vesnici někde, že jo? 
No, no venku. 
No a jak to chodí třeba v Praze, jak se daj sehnat peníze? 
Žebrat, vyloženě: „pane, pani, nemáte?, žiju na ulici“, ale lepší se to dělá, když jseš mimo střed 
Prahy. Protože tady je strašně moc těch lidí, jeden klečí, druhej sedí a houpe se, třetí jde takhle na 
ruku jo a otravuje lidi, že jo. Já jsem šel včera, dneska je pondělí, ne v sobotu. V sobotu jdeme 
z náplavky na Staromák a na Staromáku stála holka a počítala peníze, jako naše peníze, český. A já 
říkám, když nevíš, co s tím, tak mi nějakou korunu dej a ona mi dala pětikorunu, no zaplať pán bůh 
za to, já už měl na papírky a toho vajglíka na ulici si seženu vždycky. 
A co potřeba k životu na ulici? 
Co je potřeba k životu? 
Jak se dá přežít, co je nejdůležitější? 
První strava. Strava to je základ a to nacházíme v konťákách. Jdeš pět, šest rohlíků úplně 
měkkejch, ona jich třeba koupí patnáct a oni sní deset a pět jich vyhodí. Kolikrát jdu a salámy 
v tom Tescu, nebo jakejkoliv market, jó – pomazánky, zabalený, nepoužitým salámy. 
Jako co vyhazujou, co je prošlý? 
Ne, to má ještě tři, čtyři dny záruku, ale je to v konťáku. Panička to koupila a děti to nesnědli a ona 
to vyhodila. Než by to dala do ledničky na ty dva, tři dny, tak oni to vyhoděj. A takhle jsem 
roztrhnul jeden pytlík a náramek, zlatej. Tak říkám, do prdele to mám dneska kliku. Tak jsem šel 
tady na Národku, hned kousek za stanicí je zlatnictví a protože jsem zjistil, že je roztrženém, tak 
říkám... Jestli jí tam upad, do toho koše to nevím, no ale dostal jsem dvanáct set dvacet korun, 
osmnácti karátový zlato. Takový srdíčka tam byly, jako řetízek a srdíčka, viď. No a zase jsem žil 
celej měsíc úplně v pohodě, nemusel jsem na konťáky a koupil jsem si housky tady v Tescu, že jo, 
za korunu a kousek toho salámu levného a zase jsem žil. Neutratil jsem to za jeden den, to je 
logický, to bych musel bejt magor. 
Žijete, nebo bydlíte sám, nebo s někým? 
Ne, žiju sám. Sám žiju, akorát takhle co potkávám ty kamarády, protože večer se to rozprchne a 
každej má nějaký to svoje místečko, kam si zalezou. A on ti neprozradí, kde spí, já taky ne.  
A může být někdo úplně sám na uilici? 
Já jsem sám. Oni, „ty se nebojíš“? Já říkám koho? Co mi můžou sebrat, než mi sebrali? Sebrali mi 
důstojnost. Dceru, sebrali mi práci. Furt omlazujou a nemám kde bydlet, no tak co mi ještě můžou 
vzít, jedině život, na tak ať si ho vezme, stejnak stojí za hovno. To že dneska mám třicet korun, 
druhej den, nebo třetí den, dva dny nemám nic. Pak dostanu třeba od někoho padesátikorunu, tak si 
jdu koupit kousek toho nejlevnějšího salámu, kousek chleba, nebo nějakou tu housku no a 
přemýšlím, abych měl papírky, protože ty vajglíky nasbírám všude, každej popelník, že jo. Já se za 
to nestydím, ale takhle mě dohnali k tomu oni, že jo. A  hlavně čím míň je lidí, tím lepší to je, 
protože oni se mezi sebou navzájem okrádaj! 
Jako i ty kámoši, co tam spolu seděj? 
Jo. Takovej kamarád, že tě hnedka okrade, dám ti příklad. Seděl jsem na Jungmannově náměstí, 
přišel nějakej Angličan, ale byl takovej polo Čech, polo Angličan, jo. Já říkám, je to špatný, žiju na 
ulici a tak dále. Říká „pojď se mnou“, šli jsme na Václaváku dolů do toho Alberta a tam mi koupil 
celou štangli loveckého salámu, bochník chleba a ještě mi dal cigarety, dal mi peníze. V tý době o 
tom věděli tři lidé, kde spím.  Já se ráno probudím, batoh, mám do dneska sešitej, to mi rozpárali a 
co mi sebrali? Ten salám a chleba, protože cigarety a tabák jsem měl u sebe a ve spacáku. Ale 
můžu ti to ukázat, mám ho rozpáranej žiletkou, nebo něčím. Jenom, aby se dostali k tomu 



111

bochníku chleba, a kdo to věděl, jenom ti, co tam se mnou seděli. Cizí člověk by si to těžko 
dovolil. 
Jak vypadá den na ulici? 
Řeknu ti to třeba dnešní den, jo? Tak jsem byl domluvenej s kamarádem, abych přišel v osm hodin 
ráno do prostředka Václaváku k tomu stánku tam. Tak jsem tam přišel, on teda taky. Včera mi dal 
sám od sebe dvacku na víno, na tu krabku, a tak jsme začali komunikovat, a tak jsem si říkal, není 
to špatnej kluk, protože mu bylo kolem pětatřiceti let a bavili jsme se, že musí do Liberce a že to 
za mnou ráno stihne, že si vezme taxíka a  tak dále. A já jsem si v duchu říkal, ten nepřijde. 
A co dělá ten kluk? 
O tom chlapovi já vůbec nic nevím. Ale v osm hodin ráno tady v prostředku Václaváku u toho 
stánku, tak já jsem tam byl ve tři čtvrtě na osm a on tam byl a říká „máš se“? a já „ani nemluv“, tak 
koupil jednu klobásu a pivo a já tam seděl, pojídal jsem. On říká „hele máš cigára, nebo tabák?“.  
A říká „počkej“ a ve Vodičkové v trafice mi koupil tabák. Pak říká, že měl v trafice telefon a že 
musí odjet. A šup a byl pryč. 
A proč jste se tam ráno měli potkat? 
Nevím! Nevím, to byl jeho nápad. Takhle začal dneska můj den. Do toho přišel Blabla, že mu 
ukradli peněženku s občankou a se vším a říká „dneska mám den a dneska mám důchod!!“ Já 
říkám dobře, tak tam chodíš několik let, a tak jdi za vedoucím, je tam úřední razítko policejní, je to 
dneska vydaný, protože mu to ukradli asi ve dvě hodiny v noci někde v tramvaji, tak snad ti to 
vydají. Tak mu to vydali a s nim jsem právě šel do zahrady, než jsme se potkali my. Protože on 
potkal zase někoho a s tím někým si šel někam sednout. 
Jak to u vás bylo s ulicí od začátku do teď? Těch jedenáct let? 
Hele jeden čas jsem spával  u Hlavního nádraží. 
Jak to třeba bylo od začátku, první den a tak? 
První den strašný. Já neměl nic, já nevěděl jak to chodí, nic. Takže já se spíš vyptával.  
Koho? 
No kluků co byli už přede mnou na ulici, že jo. Říkali, musíš si sehnat tohle, musíš tohle. A čekat 
na náhodu, kdo ti co dá a nebo si vyžebrat, že oni chodí tady k pokladnám a jak jim vracejí drobný, 
tak žebraj, každej nějakou tu korunku dá, že jo. Někdo tě pošlu do kopru a někdo ti dá, někdo dvě 
koruny, někdo pět korun, někdo dvacet korun, je to jenom všechno na náhodě, jak ten člověk 
soucítí, nebo jestli je nábožensky založeném, že jo. Stalo se mi, že jdu kolem kostela a řezalo mě 
to do ramen už, tak jsem to hodil na ty schody a babička šla z kostela a dala mi padesátku 
v domnění, že tam žebrám. Ne, že bych to neuměl, ale jako ani jsem s tím nepočítal. Takže to je –
začátky moje. Pak jsem občas sehnal nějakou tu práci. Samozřejmě jak se říká „naslepo“ – no 
prostě brigádník. Že za tebe nemusej nic platit. Tak jsem přežíval a přežíval a je to pořád dokola, 
seženeš prachy, aby si se najed, anebo jdi na konťáky – co tam najdeš. A když chceš trošku toho 
vína, tak musíš žebrat, protože prachy v konťáku nenajdeš. 
Kolik je potřeba na den na přežití na ulici? 
Hele, to je různý. Já ti to řeknu takhle, záleží jak ten člověk hluboko do toho spad. Mně třeba stačí, 
když mám dvacet deka sejra, nebo salámu a kousek chleba, nebo nějakou tu housku, jednu krabku 
a pět korun na papírky, abych si moh nasbírat vajglíky. Někdo je náročnější a zapadne do toho, jak 
se říká naplno, takzvaně se propije a jedna krabka mu nestačí. A tak se má co ohánět a buď žebrá, 
nebo krade. Já krást neumím, tak radši řeknu „hele prosím tě nemáš pětikorunu, nebo dvě koruny, 
tři koruny“ a většinou když takhle řeknu, že jsem na ulici, řeknu dvě, tři koruny tak třeba dostanu 
padesátikorunu. Nebo se mi stalo na Václaváku u Komerční banky, jak je stanoviště taxíků, že 
přišla ženská a říká, vy jste na ulici a dala mi padesátikorunu a ani jsem nežebral. Už jenom podle 
toho vzezření, nejsi každej den vykoupanej, oholenej, teď vidí ten bágl. 
Takže vycházíte s penězma? 
Když něco mám, tak já si to hodně dlouho šetřím. Díky ulici jsem se naučil šetřit.
Dá se šetřit na ulici? 
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Dá. Musíš přemýšlet, co zejtra. Pakliže mám dneska padesát korun a projedu to, tak zejtra 
nemusím mít třeba na chleba. I když je čtvrtka za sedm korun, tak když jí nemáš, tak ti jí nikdo 
nedá. Jako na just. To je jako z vůle boží, nebo já nevím. Kolikrát mi chybí koruna a nejsem 
z boha schopném tu korunu sehnat. Oslovíš někoho, „paninko nemáte korunu“, „dej pokoj, 
neotravuj“.  Nebo sedíš večer v tý zahradě a naráz se tam oběví někdo a tady máte každej dvacet a 
běžte si koupit krabku. 
Dělíte se s někým, s ostatníma, nebo s někým jiným? 
Ale jó, ale podle toho kolik nás tam sedí, že jo. Včera jsme tam seděli já, Mirka a Blabla. Přišel 
kluk a každýmu nám dal dvacetikorunu. A zase odešel, ale to je jednou za půl roku. 
Jsou peníze na ulici největší problém? 
Hele, když máš jídlo, papírky a tu tak zvanou vajglovinu, tak ty peníze takovej problém nejsou. 
Dokud nemáš hlad, tak nemáš pomalu na nic chuť. 
Jak se dá ještě uživit na ulici, co dělají ostatní, třeba? 
Jak se daj sehnat prachy? Prachy se daj sehnat různě. Já je sháněl stylem brigády, zaměstnal, 
vyplatil, načerno. Jsou agentury, který třeba mi dneska visí prachy. Jedna agentura dvacet devět 
tisíc osm set, druhá, co jsem byl teď naposledy, sedmnáct tisíc tři sta čtyřicet korun. Tam půjdu 
zejtra, protože oni tam dneska nejsou. 
To bylo na černo ne? 
Jistě že na černo, ale oni se vymlouvali. Napřed že firma nezaplatila fakturu, to mi řekli asi pětkrát. 
Pak že musí napřed zaplatit zaměstnance, co jsou na trvalo zaměstnaný, teď tam půjdu, protože už 
uběhl rok a mám na ně patrony. Když půjdu na finanční úřad pro ty peníze, oni mi je vyplatí, ale 
oni dostanou milion korun pokutu. Potom jsem si jistej, že budu mít peníze a že vypadnu do světa, 
do světa – do republiky, že jo. Než sedět na Václaváku a koukat se do blba, jak choděj lidi, tak 
radši půjdu, chce se mi jdu, nechce se mi, tak si sednu a sedím. Koupím si křížovky, luštím 
křížovky, poslouchám rádio. Když mě to nebaví, tak se seberu a jdu pomálinku, v klidu. Tři 
kilometry do jedný vesnice, dva kilometry do druhý. Procházím a ptám se právě tady na ty brigády 
že jo, soukromě. Jestli někdo něco nepotřebuje. 
Co třeba dělají ostatní, jak se dá sehnat ještě? 
Druhá možnost je, ty co se jim nechce takhle pendlovat – těch je většina, protože já jsem potkal 
jednoho jediného kluka, co jsem pendloval. V Písku jsem ho potkal. Ale říkám, většina sedí, furt 
někoho otravuje, nebo někomu něco šlohne a pak prodá foťák, že jo, telefon prodá, jinak já nevím. 
Pak čeká až přijde nějakej blbeček, kterej má u sebe trošku peněz, a hele tak nám kup víno. 
Nechlastá se a druhej den čeká zase na nějakého blba, kterej mu dá napít, nebo přinese z konťáku 
nějaký to jídlo, anebo něco někde ukradne. Ale na tohle jsou experti Cikáni, ti jsou na Hlaváku a 
tam kradou jen to hvízdá, no a feťáci, ty kradou až to hezký není, ty kradou i u stánků. 
Jsou bezdomovci, co choděj do práce, třeba? 
Jó znám, vždyť jó, už jsem ti o to m vyprávěl. Jsem chodil do práce, nemám kde chrápat a von mi
tam postaví karavan a prostě bydlím, byl jsem v tý Vinoři, nemusím nosit všechno u sebe. Ale já 
jsem nemusel chodit zpátky do Prahy. Já jsem sem přijel vždycky, když mě třeba kluci zavolali, 
„co je s tebou, už jsi tady dlouho nebyl“,ale to už jsem věděl hele nachystej nějakou korunu, 
protože budou chtít na víno. A nedej bůh si koupit cigarety, to ta krabička byla za chvilku, jak se 
říká, v hajzlu. To je dej, dej, dej, dej a  pětistovka za den to byl malej peníz. 
Co třeba dělaj bezdomovci, co chodí do práce? Co to je za práce? Hlídací služba, nebo i něco 
jiného? 
Já nevím, já znám, že jo třeba řidič, kterej přišel o bydlení, tak jezdil s kamionem po republice a po 
zahraničí. Znám kluky, který dělali u těch agentur, různý, zedníky znám. A zase ten majitel jim 
zajistil nějakou tu ubytovnu támhle, takže už nemusel... on věděl majitel, že je bezdomovec, ale o 
to míň mu dával, že jo protože mu zaplatil ubytovnu a přitom to bylo jeho. Dám příklad měl mu 
dát sto korun a platil mu šedesát a čtyři pětky ušetřil tím, že ponechal ve svý vlastní ubytovně. To 
je těžký no, to je podle toho, na koho narazíš, to je sto jedna lidí, který s tebou mluví na rovinu a 
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druhej s tebou křivě. Teď ten poslední majitel, co jsem u něj dělal u tý hlídací služby, tak on „když 
budeš potřebovat pro psa jako žrádlo, tak zavolej“. Já mu zavolal a on přivez ten desetikilovej 
pytel za tři sta korun a říká, že má u sebe zrovna nějaký peníze a dal mi deset tisíc. No a ten zbytek 
prý až zaplatěj fakturu. Pak přijel zase mi dal deset tisíc a ten zbytek ti dám… 
Co s nima děláte, deset tisíc je dost peněz? 
No tak máš psa a žiješ, hlídáš čtyřiadvacet hodin. 
Ale kam se ty peníze, máte konto v bance, nebo? 
To né to..
Nebo dá se třeba ušetřit na něco, co byste si rád koupil nebo? 
Ale dá..
A co si třeba koupíte, nebo.. 
Džíny, bundy, boty, to nenajdeš jako na ulici. To si musíš koupit. 
Já myslel, že charita dává oblečení..
Taky dává ale záleží která charita, některá přijde a nemá ani svetr, kolikrát přijede a nemá ani 
holítko na oholení. Záleží která charita, tady jsou snad čtyři nebo pět a každá dělá něco úplně 
jiného. Já mám zánět očí a přijdu hele, nemáš oxypirin mastičku. To bych si přál a ona, že to my 
nevozíme. No a na to, abych musel k lékaři a dal tam třicet korun, na to nemám, tak co mám dělat?
No tak chodím a čekám až se to spraví a vono to vypadá, jako kdybych byl nalitej. A když mě vidí 
policajt, tak říkám nekoukejte, neměl jsem ani kapku, ale mám zánět očí no. 
Jsou bezdomovci, co nepijou? 
Hele kamaráde to je složitá otázka. Znám jednoho.. jediného!! A že jich je tady v Praze strašně. 
Jediného, jak je z Jungmannova náměstí na Václavák ta ulice?? Já nevím, ale prostě to chci říct. 
Na týhle ulici tam je pizzerie a tam sedí kluk u hlídací služby, hlídá tu pizzerii – nepije!! To je 
jedinej, kterej nepije!! A to ho znám už osm, deset let. Kdykoliv jsem přišel, hele tady mám trošku 
vodky nebo tohle – cvakni si .. no a on je to Slovák dokonce..
Jak je strarej? 
No asi šedesát, ale v životě si ode mne nevzal jedinou kapku..
Je třeba na ulici někdo jenom v létě, přes sezónu, třeba že ..
No jak tam byla ta s tím Vencou tam v zahradě, tak ta bydlí v nějakym sociálním domě a dostává 
podporu na bydlení, má svůj důchod, že jo, a chodí mezi nás právě, co urve, co jí kdo dá, co kdo 
přinese. 
A má to za potřebí? 
To se ptáš ty mě? 
Já nevím, já jí neznám.
Nevím, z jakého důvodu to dělá, ale má bydlení, sociální péči. Má důchod, úřady jí přispívají. Ona 
by nemusela a chodí mezi nás.. támhle dostali třeba, ten tam přinese zeleninu, ten přinese pečivo, 
ten tohle, protože to nenajdeš třeba na jednom místě, že jo. Takže se tam scházej právě v tý 
zahradě, ten přinese nějaký buřty … no a pak se to tam tak nějak podělí, aby každej měl něco a ona 
se při tom přiživuje. 
Jsou třeba nějaký, co jsem jezděj z jinejch měst jenom na léto? 
Znám dvojici, oni jsou z Pardubic a ti jezdí na Hlavák somrovat peníze ..
Vydělávat.
Ano, vydělávat. Otravujou lidi kolem pokladen, kdo co dá.
Jsou mladý? 
No mladý, tý holce je tak, já nevím, pětadvacet. To jsou třicítky, ale vyloženě jezdí sem z Pardubic 
narejžovat na Hlavák, jenom kurva, kdo co dá. 
Je ještě něco jiného čím se bezdomovci mohou živit? .. O čem jsme třeba nemluvili. 
Je, ale to jsem poznal teďka venku letos – měď. Mezi kolejema totiž vede dejme tomu, já nevím, 
deset – patnáct metrů kabelu, který jako proti blesku, když uhodí do toho, tak aby se to rozptýlilo 
ta energie. Oni tudle to propojení kradou, protože to nezjištěj, dokud se tam něco nestane. Protože 



114

to není ani na semaforu, ani na počítači, nikde. No a oni to ucvakaj, odtáhnou, tam to vypáraj a 
měď prodaj. A to jsou strašně těžký peníze. 
Kolik stojí kilo mědi? 
Tak sto korun. Nevim, ono se to pohybuje, jednou je to sto osm, někdy sto dvacet, podle toho jakej 
je požadavek v těch sběrnách. Oni to mezi sebou vědí, ale … oni si řeknou, hele dneska stojí za to i 
ustřihnout kabýlek od televize, co lidi zahazujou, nebo od mixéru. Oni to vypálí a prodaj, protože 
je to dneska sto dvacet. Tohle z Týnce nad Sázavou, tam jsem to viděl. Jsem stál a říkám „kurva co 
ten chlap tam u těch kolejí dělá?“. Tak jsem ho pozoroval a pak jsem zjistil, že krade tenhle kabel, 
to propojení. Oni tomu říkaj snad uzemnění nebo co, ale je to z mědi. Pak jsem jenom čekal až 
přijedou jako z nádraží, výpravčí a nic nebylo. Takže to není nijak jištěný. No a pak si spletou 
kabel, ukradnou ho a narušej celou tu dopravu, celej ten systém, protože si spletli kabel. Neukradli 
uzemnění, ale nějaký co vedou do těch počítačů. 
Nebo jsem přišel do České Třebové, tam jsou nějaký opravny těch elektrickejch lokomotiv a ty 
byli tak drzí, že vlezli až do tý fabriky a tam kradli měď. 
A byli to bezdomovci? 
No jasně, bezdáčka. 
Kdo je vlastně bezdomovec? 
Kdo je bezdomovec? 
No. 
Nemá práci, nemá bydlení. A když má práci, nevydělá si tolik, aby si moh koupit nějaký bydlení. 
Když máš psa, žádná ubytovna tě neveme, nebo přijdeš a „nezlobte se, my tady máme stálý jako 
ubytovaný - máme plno“. Takže i prachy jsou ti v ten moment na hovno. Máš prachy, ale na 
ubytovnu se nedostaneš. 
A je třeba víc druhů bezdomovců? 
No jsou-  pořádný a nepořádný, nebo dbaj o sebe, nebo nedbaj. Kolikrát potkáš dědka zarostlého, 
kapuci ještě, roztrhaný boty a ten na sebe vyloženě sere, nemá zájem. 
A jsou nějaký skupiny, různý typy prostě, starší, mladší, podle toho co dělají, nebo..
To ne, to ne. Ať je starej, ať je mladej, buď je to parta, dá se dohromady, anebo jede každej na 
svojí pěst. Většinou, já bych řek, tak do těch třech lidí a i ty se pohádaj. Dva je málo, tři je moc, no 
jak to mám říct. Čím víc, tím horší, čím míň, tím blbější a nejlepší je bejt sám. Nikdo ti nic 
neukradne, pakliže tě nepřepadne v noci, když spíš. Ale já osobně radši sám. Mám jistotu. 
Říkal jste, že jsou třeba jako feťáci, pak že jsou …
Ale dobře, to je jiná složka. Feťáci to je zase banda úplně jinejch, to s bezdomáčema..
Je teda víc takovejch band, druhů? 
Takhle, vem si, že třeba ti feťáci jich je taky dost. Ale oni třeba všelijak po pěti, teď maj ty pejsky 
a „pani dejte nějakou korunu na pejska na žrádlo“ a vydělává si vlastně na fety. Ale to s náma jako 
s bezdomáčema nemá nic společnýho, bezdomáč je bezdomáč. Feťák je feťák. To je jiná sorta. 
Támhle na Smíchově jich spalo v jednom bungalovu takovejch asi patnáct, než je rozprášili 
policajti. Než tam začali dělat bordel. Někde spí čtyři. Feťáci to je jiná sorta, ten si to píchne, nebo 
to polkne. To je jiná sorta úplně, prostě bezdomáč je bezdomáč a feťák, feťák. Feťák má kolikrát 
bydlení, zázemí, rodinu, ale jenom proto, že fetuje a že rodiče s tím nesouhlasej, tak ho vyhoděj. 
„Buď přestaneš anebo si táhni do hajzlu“. 
A bavíte se s nima na ulici, potkáváte se?  
Ale jo potkáváme, ale to je jenom „ahoj, nemá něco?“ „Nebyl tady Peťa“. Řeknu „nebyl tady a 
jestli má, tak to nevím“.  
A co třeba skupiny, když jsou bezdáči spolu?
Taky jsou, taky jsou. 
A to mají nějakého šéfa, nebo jsou sami? 
Ne, ne, ne. Tam buď jedou dohromady, nebo ..
To by mě zajímalo, jak to dělaj. 
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Jak to dělaj? Tak příklad, řeknu budeme tři, jo tak my dva dneska jdeme na konťáky a ty se 
postarej o dřevo, aby balo čím topit, udělat si polívku, nebo tohle, vodu na umytí a tak dále. Tak 
ten jeden se stará o dřevo a ty dva jdou na konťáky. Pak se sejdou – co se našlo? Pak se udělá 
oheň, uvaří se polívka, nebo gulášek, nebo se vopeče něco, protože lidi vyhazujou točeňáky, cibuli, 
olej, všechno. To všechno tam najdeš, no tak se z toho uvaří. A jestliže to projde všechno tím 
ohněm, tak ať mi někdo říká, že je na tom kousek bacilu. 
Jsou skupinky, ale jak říkám jsou minimálně, protože jeden druhýmu nevěří.  
Takže se spolu baví podle toho, co dělaj? 
Ne, bavíme se s každým. Bavíme se s každým, ale odsuď pocud. Nic mu nedám, nic po mně 
nechce. Pozdravím tě, pokecám s tebou a tím to skončilo. On jde po svých, já jdu po svých, 
alespoň takhle to dělám já. 
Co mají bezdomovci společnýho, lidi na ulici? 
Co maj společnýho? Já bych řek, že nějak ta společnost, v který člověk žije, tak že ho stahuje do 
toho centra města, jo. My jsme si našli tady, protože jsme sedávali dříve jak na Hlaváku – tam nás 
vyhnali, tak na Václaváku – tam nás vyhnali, tak jsme si našli tuhle zahradu. Jasně, že to není ze 
dne na den, čtyři roky jsme byli tam, pak tři roky tam, a teď chodíme do tý zahrady. Prostě každej 
přijde – Ota třeba přijde a bude mít krabku, anebo bude mít ubalit. No tak jsme si našli zahradu. 
Ale myslím si třeba že ti lidi, spíš ta za prvé imunita, že se neznaj ti lidi no a potom každej má 
něco. Jeden dá napít, druhej ubalit, třetí přinese jídlo. To stahuje ty lidi k sobě. 
No a kdo nepatří mezi bezdomovce? 
Kdo nepatří.. to je těžká otázka. Jak se pozná bezdomovec? 
To mě právě zajímá. 
On přijde, ahoj, nikdo ho nezná. A každej jako – pozor!! Teď záleží, jak se začne bavit, co, nebo 
co chce. A podle toho každej jde do toho, třeba jó tam jsem byl, říká pravdu, nebo tohle. To je 
těžký poznat. To, že má na sobě jenom tak nějak umazanej oblek, neznamená, že je bezdomovec. 
To znám frajery, který běhaj po Václaváku, maj kravatičku a vybírají koše. 
Jako bezdomovci? 
Ne ne ne ne ne, on má bydlení, on má všechno a běhá po Václaváku  a vybírá koše. 
Proč to dělá? 
No, zeptej se mě proč. Lahvičky sbírá, klobásy co lidi nedojedli a je normálně oblečenej, 
kravatičku. Pak chodí jeden dědula, ten má takhle ubrousek v ruce a takhle objíždí ty koše. Nevím 
proč, jestli je dement, nebo co, ale objíždí takhle koše a  koukne tam – je tam lahvička od piva a 
šup, už jí má v kapse. A bydlí, jestli si přivydělává, nebo jestli je dement, já nevím. 
Co je na ulici největší problém asi? 
Největší problém…. Policajti, který votravujou, i když by se měli starat úplně o něco jinýho. Sedíš 
v zahradě, přijdou dva – „máte doklady, tak nám je předložte“.  Tak mu je ukážeš, oni tě 
prolustrujou, za hodinu jdou další dva a zase – máte doklady? Takhle je to třeba pětkrát, šestkrát za 
den. Což ti leze už na nervy jo. Tak se buď domluvte, nebo to ten operátor váš, co sedí u toho 
počítače, je debil, řeknu už jsem ho kontroloval, tak se na něho vyserte, nebo něco. Říkám, největší 
problém jsou policajti, potom druhá věc je, když někdo nemá už vybudovaný to zázemí tak spaní, 
jó. Aby do rána nezmok, protože jak zmokne a nebude svítit sluníčko, tak se nemá kde usušit, že 
jo. To jsou tak největší dva problémy. 
A co se s tím dá dělat? 
Třeba s policajtama my nic neuděláme, to musí městský úřad udělat s nima. Třeba já nevím, já 
bych řekl, pánové tak vy dva dneska máte na starosti tady tu zahradu. Tak i když tě zkontroluje, 
tak ví, že už tě zkontroloval. Ale tím, že oni projdou za hodinu další a další, tak je to nepřehledný. 
Já je chápu, oni to maj taky jako povinnost, oni se furt vymlouvaj, že nevědí, že tam byli kolegové, 
ale ten, co to jede a hledá na tom počítači, by měl říct hele, vykašlete se na ně, ty už jsme 
kontrolovali a jsou všichni v pořádku. Ne on tě tam bude hodinu otravovat. Co s tím my uděláme, 
my nic, musej oni mezi sebou to nějak zorganizovat. 
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Jak se chovaj lidi k bezdomovcům? 
To je taky těžký, jeden se chová slušně a druhej tě pošle do hajzlu. To je, jak bych to řek, to je jaký 
má zkušenosti s nima, jak se s nima setkal. Jestli v dobrym nebo va špatnym. Já třeba jsem spával 
tady rok na Petříně a panička každej den mi nosila ráno snídani. Pak jsem chodil do tý zahrady, tak 
ona kočárek a šla na tu procházku, zjistila že jsem v tý zahradě a skoro půl roku mi tam nosila 
jídlo. To je těžký .. jak, kdo s kým, komunikace, že jo. Já nevím, když budu sprostej hulvát, tak 
určitě by za mnou nechodila a nenosila mi každej den jídlo. I když teda jednou denně, ale neumřel 
jsem hlady. Já měl taky sto dvě kila, dvanáct let jsem byl vyžranej. Teď jsem jak troska, protože 
nemam trvalej příjem stravy. Já když budu měsíc dělat, sežene se mi práce a budu si moct uvařit, 
tak jsem za chvíli taky kulatej. Já strašně rychle přibírám. 
V čem jsou bezdomovci jiní než ostatní? 
Já myslím že v ničem. Protože furt je to člověk, akorát že ten ty potíže neměl a ten potíže má. Teď 
záleží, kdo jak se s tím vyrovná. Jeden rychle, jeden pomalu, některej vůbec. 
Proč lidi končej na ulici? 
Proč končej na ulici? Jednoduchá odpověď – přijdou o práci, nemá na činži a majitel ho vyhodí a 
co je z něho? – bezdomovec. Protože to je základ – práce, když jí nemá, nemá bydlení, nemá nic. 
A co třeba rodina? 
Těžko říct. 
Mají ti lidi, co jsou na ulici, rodinu? 
Některý jo, třeba já jsem s kamarádem - je to asi tak rok, osm let byl tady v Praze, já jsem mu dal 
nějakou korunu, že jo a říkám pojď jedem, on byl z Hořic. Já říkám, tak jedem tam. No 
samozřejmě, já jsem radši stál o kousek dál. A slyšel „osmnáct let se neukážeš tady a teď takhle 
večer“ on tam přišel večer. Teď tam začali otravovat a tohle a  ani do baráku ho nepustili, nic a 
byla to jeho máma. Takže to je těžký, to záleží, co tam v tý rodině se kdy odehrálo. Ta Mirka, 
dneska jak tam seděla, tak ta má tady na tom – Bílá hora, tam má syna a on na ní kašle. Ten když 
něco, tak jí to dá do garáže, otevře garáž, dá jí to tam, pustí jí do tý garáže, aby si to vzala, ale do 
bytu ji nepustí. Co provedla nebo… to těžko říct.
Dá se z ulice vrátit zpátky? 
To víš, že jo, strašně rychle. 
Znáte někoho, co se vrátil z ulice? 
Takhle, co se vrátil..  většinou už je nepotkám. Já jsem měl kamaráda, ten byl právě z Pardubic no
a celej měsíc chodil za mnou, tenkrát jsem byl na Hlaváku. Skrz jídlo a tohle. On nastoupil 
v dopravním podniku, ale až po měsíci mu dali ubytovnu. Tak celou dobu chodil za mnou pro jídlo 
a tohleto, pro kouření. Pak začal dělat a měsíc uplynul, on přišel a tady máš pět tisíc. A od tý doby 
jsem ho neviděl. Jako zachoval se slušně, no ale dostal ubytovnu a už vlastně jako nějakej 
bezdomáč ho nezajímá. Se mnou se srovnal. 
Jako ten, kdo se vrátí, tak už se nebaví s těma bezdomáčema, kamarádama? 
Ne, ne, ne to pak má rypák nahoru a nezajímá ho to. Přijde, když někomu něco slíbí, jako „hele, až 
se dostanu z těhle sraček, tak ti to zaplatím“. Ale pak už utrum, to už se s nima nestýká, nechodí na 
ty místa jo, prostě vyhýbá se jim, nepotřebuje to.  
Jak teda končí bezdomovectví? 
Tím, že umře. 
Spíš že umře, nebo že se dostane zpátky? 
Já teda nevím… za tu dobu, co jsem na ulici .. sedm lidí umřelo. Jeden umřel u Hlaváku, Tereza 
s Láďou, ty měli pronajatou nějakou chatku na Bohdalci, starali se tam babičce o zahrádku a tohle 
a ona je v tý chatičce nechala bydlet, ta Tereza umřela no a Láďa se uchlastal. 
Jak byli staří? 
No kolik? Tereze bylo asi padesát čtyři a Láďovi asi padesát šest. Ale Láďa se uchlastal. A ten 
další – Ivan, to byl Slovák. Přestal jíst a říká „hlásili, že dvacet sedm dní bez jídla vydržíš“ vydržel 
dvacet pět a zemřel. Před tím chrápal na betoně, bez deky, bez kartonu, bez ničeho, nic, jenom tak. 



117

Prochlad a už se neprobudil. Prostě přestane ho bavit život, a tak zvaně se na to vykašle. Pokud ho 
ten život něčím inspiruje, jo tak se snaží, ale jak ho přestane život inspirovat úplně, tak řekne –
uvidím, co vydržím. 
Pepa komentuje starou paní, co vybírá hranolky z koše v KFC: „Otoč se!! Podívej se. Má to 
zapotřebí? Ona má důchod, má bydlení, ale jak zjistí, že tady něco je zadarmo, tak … no prostě 
něco někde takhle najde, tak obchází tyhle koše“. 
No a řekni bezdomovec. To není bezdomovec. 
A dá se to poznat že není, třeba je. 
Vždyť to vidíš, že je čistá, oblíkaná, to poznáš. Podívej se na mě – to vypadá jako čistá bunda? 
Zblízka ne, ale na první pohled celkem jo, jako.
No jo na první, ale když přijdeš blíž, tak co – špinavý je to, umatlaný. Sháním jinou, ještě jsem ji 
nenašel, kde ji najdu? V kontejneru? 
Dá se třeba někde vyprat? 
Vyperu to v Botiči třeba, že jo.
Nejsou třeba nějaký charity, kde se dá vyprat? Já nevím, nic takovýho není? 
Ne, to ne. To spíš když se tam dostaneš, k těmhletěm sestřičkám, nebo jak se jim říká, ty ..
Řádový sestry? 
No jeptišky. Vetšinou, když je člověk nějak zraněnej, nebo nemocnej, tak ho tam dají dohromady. 
Může se tam vykoupat, ostříhaj ho, oholej ho, ošetřej, oblečou. No ale pak už nic, to je 
jednorázová pomoc. To je špatný. Je to asi rok, nebo dva – dělaly jednorázovou pomoc za tisíc 
korun. To je úplně směšný, já tam ani nešel, protože jsem si připadal jak idiot. Za tisíc korun, co 
koupím?  Bunda – dva a půl tisíce, džíny ani nemluvím, boty ani nemluvím. Kde jsou slipy, kde 
jsou ponožky, kde je tričko, košile, nebo nějaká mikina. Tomu říkaj jednorázová pomoc? To je tak 
akorát, abych si vystavil občanku, když ji nemam. Protože stovku dáš, já nevím, za fotky, stovku 
zaplatíš za vystavení. Já nevím, oni to snad zrušili už, tu tisícovou pomoc. 
Jak to je třeba se jmény, že má každej svoje pravý jméno a navzájem si říkaj jinejma jménama 
nebo.. 
No, takhle s jménama. Každého poznáš napřed přezdívkou že jo, každej má svojí přezdívku. Mě 
říkaj dědek klobouk. 
Jasně. 
A nikdo, dokud není ke mně blízkej, neví, jak se jmenuju. Až když se trošku jako stmelíte a jeden 
druhýmu začnete důvěřovat a přijde policie a kontroluje. On se otočí a pane Blabla – no tak 
normální člověk ví, že se jmenuje Ota, že jo, a policajti ti prozradí tou kontrolou, jak se jmenuje 
dál. Ale to musí být, že spolu jsou denně. 
Jak dlouho to trvá, než si začnou důvěřovat? 
Hele, jak dlouho? To zas je na jedinci, že jo. Třeba když jsem začal chodit do tý zahrady, tak jsem 
neznal lautr nikoho. Jednou si sedl ten, pokecali jsme, tak jsem si ho tak otipoval. Říkám, není to 
špatnej člověk, je v těch sračkách jako já, ledacos o sobě prozradil. Věděl jsem, že nekecá, protože 
on zase nevěděl, že já pendluju a to město znám. Tak jsem si to dával do souvislostí a za měsíc už 
jsem věděl, jak se jmenuje, všechno sem si ověřil, protože znám kluky přímo z města. Tak jsem si 
já pro sebe ověřil, že nelže. Že se se mnou baví tak zvaně na rovinu. Já jsem mu neřek, že jsem si 
byl něco zjišťovat nebo tohle, ale začal jsem mu důvěřovat. A od tý doby, což už je asi pět let se 
takhle scházíme, on si jde po svejch, já si jdu taky po svejch, ale když přijdem do zahrady a já tam 
třeba budu sedět a on řekne „čau klobouku, co je dneska?“ a sáhne, vytáhne víno a napij se. Takže 
tak nějak pomalinku, postupně. 

Mirka 
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Rozhovor s Mirkou proběhl v jedné pražské herně. Když jsem poprvé zapnul diktafon, tak asi po 
šesti minutách začalo slosování číselné loterie a mohl jsem (kvůli silnému hluku) znovu začít až po 
asi patnácti minutách. Mirce bylo mnohdy kvůli hluku a jejímu tichému hlasu špatně rozumět. 

Tak já bych se zeptal kolik ti je let a jaká je tvoje původní profese? 
Ty to se ale vůbec nesmíš zeptat, kolik mi je let - já ti ale řeknu, je mi sto pět plus- mínus deset 
minut a dělala jsem jako ve stavebnictví, dělala jsem v Transpu(?) měla jsem stavební 
průmyslovku a udělala jsem si papír, teda nejdřív jsem se vyučila a pak jsem si udělala papír a   
dělala jsem šestnáct let vedoucí drogerie. Pak přišla restituce, že jo devadesátej rok a já jsem byla 
v soukromém baráku, takže jsem skončila s tou prací – jako drogerie, a pak mi nabídli v Kolárově 
ulici, ale tam bylo devět lidí a byl tam širší sortiment, ne jenom drogistickej, ale prostě všechno. 
Takže to jsem odmítla, v tý době moje maminka onemocněla na srdíčko, takže jsem se šla o ní 
starat. Můj muž to neustál, takže se se mnou rozvedl. Tak jsem byla čtyři roky s maminkou, no a 
pak už jsem byla sama úplně.
Jak dlouho jste byli s mužem spolu? 
S manželem? Dvacet pět. Mám syna, kterýmu je dneska čtyřicet dva. No a nic, potom jsem prostě 
žila v maminčině bytě dlouhou dobu a pak už jsem byla stará pět a čtyřicet a už jsem neměla dobrý 
nehty na to, abych šla do práce, už mě nikde nechtěli. Takže jsem neměla práci, žila jsem z toho, 
co jsem prodávala a pak mi sebrali byt. A byla jsem šup tam na ulici. 
Jak dloho jsi na ulici? 
Tak původně jsem tam byla jenom sedm měcíců, pak jsem byla u příbuznejch, pak jsem byla 
v Naději a teď jsem dva roky. 
A v Naději se dá taky bydlet?
Tam se dá bydlet rok, na tý Rybalkový a potom jako do Záběhlic mě dali, to už je taky nová 
Naděje, ale je to prostě všechno o tom, že musíš dělat, co chtěj, nesmíš nic a musíš všechno. Takže 
prostě po roce (hluk se slosování)…
Jak často to losujou? 
Dvakrát denně..
No to je klika, kdyby to bylo co deset minut, tak nenatočíme nic..
Jo to táhnou deset čísel z dvaceti.. (v tu chvíli s námi sedí u stolu i Pepa, který později odchází). 

Zapínám znovu diktafon: 
Takže kde jsme skončili? 
Skončili jsme jak jsem přišla o tu práci a že mě vyhodili z bytu. 

Že jsi se starala o maminku..
No a manžel to neustál a rozvedl se se mnou, protože jsem opustila společnou domácnost, tak se 
mnou rozvedl. Tak jsem zůstala sama s mámou, a když maminka umřela, tak jsem zůstala úplně 
sama. Ne úplně sama – mám syna, pěknýho chlapa, ale on se oženil má dva kluky – vnuky krásný, 
ale stýkám se s ním velice sporadicky, protože on mi nevěří, že jsem na ulici a myslí, že mám 
nějaký mužský, že jako něco…
Jak často ho vídáš? 
Tak ješte před dvěma lety jsem ho vídala každý týden, protože jsem jezdila za klukama na fotbal a 
taky že ode mě potřeboval podepsat vzdát se věcnýho břemene v baráku. On si chtěl vzít hypotéku 
a nemohl protože měl věcný břemeno a já mu to podepsala. Teď ho vidím jednou za měsíc. 
Kde spíš? 
V tramvaji. V tramvaji jezdim. Jako pár měsíců jsem bydlela u kamarádky, takže to bylo velice 
příjemný přes zimu a v červnu přišla taková ponorková nemoc, řekla jsem ji, aby si udělala 
představu, jestli mě tam chce nebo nechce a zjistila jsem, že nechce. 
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Daj se střídat místa podle léta, zimy? 
Já jezdim v tramvaji, to je jedno. Přes den jsem s klukama v tý zahradě, mám strach sama pít a 
večer, jak se smrkne, ve mně hrkne a jdu do tramvaje. A je to blbý, protože policie mě vyhodí 
často, občas tě vezmou, že jo. Neustále musíš bejt v pozoru, že jo.
Jak to je s revizory? 
Špatný no, chytěj tě, daj ti pokutu. Dvakrát tě chytěj, to je dvakrát devětset padesát korun, teď 
nevim, co z toho budu mít..
Takže jakoby dlužíš peníze za ty pokuty nebo..
Za ty pokuty dlužím, protože to neplatím, že jo. Mě jako ještě stále chodí pošta na Bílou horu a já, 
když tam jedu, tak se o to ani nestarám, já nemám přehled prostě..
Jak si třeba vybíráš ty tramvaje máš už nějaké ty svoje? 
Tak vím, že jsou nejdelší a nejkratší, takže to střídám samozřejmě, no a někdy se mi to podaří, že 
mi jede hodně a někdy ne. 
Jaká je nejdelší trasa? 
Já myslím, že jsou to Lehovec – Modřany. A potom padesát čtyřka na Barrandov. 
Jak to jede dlouho? 
Tak hodinu deset, no. 
Takže spíš rozkouskovaně?
No vždycky kousek usnu, ale třeba když je pátek a sobota a lidi se chodí bavit, tak je binec, tak 
nespím vůbec a když pak přes den dosednu na lavičku a usínám tak jako Péťa. A taky už teď budu 
mít jako pátou občanku .. 
A jak se živíš? 
Já mám důchod. Sice malej, ale mám. A že říkáš, že to je mezi náma, tak mě podporuje ségra. 
Takže mi sice úplně nepřijde normální, jak já si představuju život, ale stačí mi to na ty běžný 
potřeby, že si můžu koupit, já nevím, třeba lak na vlasy prostě, můžu se oblíknout, umejt a tak dále 
jo. 
A co potřebuješ k životu? Nebo na co potřebuješ peníze? 
To se mě ptáš vážně? 
Vážně no. 
Tak potřebuju se občas najíst. Potřebuju si koupit samozřejmě, protože kouřím, takže kouř. A 
potřebuju se taky napít, protože bych to nepřežila. Ja prostě večer si musím koupit, abych měla 
s sebou alespoň půllitrovku vína, když mě někdo vyhodí, abych měla se čeho napít a co si zapálit. 
A jak dlouho takhle jezdíš v tramvajích? Kolik let? 
Dva roky. 
A před tím byla ta Naděje? 
Před tím byla ta Naděje a potom jsem byla od prosince do června u tý přítelkyně, tam to bylo 
bezvadný, žila jsem normálním způsobem, že jo no, a pak jsme nějak.. 
To nebyla nějaká nedohoda, nebo prostě mezi náma problémy, ale cítila jsem, že to nefunguje tak, 
jak to fungovalo – prostě měli jsme se dost. Já jsem jí nechala čtrnáct dní bejt a pak, prostě jsem 
zůstala venku už no. 
A žiješ sama, nebo s někým? 
Ne, jsem sama a chlapa nechci ani vidět. 
Já třeba myslím i ty kamarády? 
No samozřejmě, to prostě beru ale jako mužského, to pro mě ne. 
A v tramvajích jezdíš taky sama? 
Ale ne ne, já jsem jezdila třeba teď pět dní to. Ale to třeba on si sedne, já si taky sednu, já ho 
vzbudím, když máme vystoupit a pak se samozřejmě rozejdeme a jdeme po svým. Já si jdu do 
Tesca třeba umejt nohy a tak dále, že jo, a on si jde někam jinam a pak se sejdem v zahradě zase. 
Jako žádného přítele nějakého nemám.
Jak vypadá takovej den na ulici? 
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No je to, jak vypadá? Přijedu do parku, tam si sednu, pokecám. Pak se shání na víno, je to drsný, 
protože jsem byla zvyklá číst, háčkovat a to prostě všechno teď nemám. Chodit do kina, do 
divadla. 
Takže ráno do parku..
Do parku, protože mě bolí nohy ještě, tak si tak sednu na lavičku a sedím tam celej den jak pecka a 
když se večer setmí, tak odejdu. 
Do tramvaje. 
Kolik je potřeba na přežití na ulici? 
Já ti něco řeknu, dobře mě poslouchej. Já jsem byla před dvěma lety nebo ještě déle jako na sociálu 
a to že jsem dělala třicet jedna roků, tak můj první důchod jsem dostala dva tisíce pět set. Tak jsem 
psala .. 
(není rozumět, vrchní vyhazuje Pepu, který sedí vedle u stolu : „vem si to a jdi ven, jdi ven“). 
Mirka pokračuje: Paní vedoucí (na úřadě) mi řekla, že pokud mám dva – tři tisíce a jezdím 
tramvají, tak mi to musí stačit. To byl přístup, jako pomoc člověku. Tak jsem tam od tý doby nešla 
a až potom v tý Naději mi řekli, abych nebyla hloupá, že mám právo na příspěvek na bydlení a na 
jídlo. Ale já mám pocit, že ten život je daleko dražší, než když jste doma, protože doma prostě –
samozřejmě musíš zaplatit tohle a tohle, ale třeba když se vaří, tak se toho uvaří víc. Já když se 
chci najíst, tak si musím ušetřit tu stovku nebo kolik, abych si mohla dát normální jídlo, že jo. 
Vidíš sám, že prostě kouřím vajgly, že jo. 
A vycházíš s penězma? 
No právě v tom je ten fór, že si vždycky půjčím a chci to vrátit, třeba kdybych si nepůjčila, tak 
třeba bych s tím vyšla s těma mýma penězma, ale protože se mi prostě třeba stane, že mi ukradnou 
občanku a já musím zaplatit tu účtenku a furt se něco děje a prostě furt mi nestačí. 
Víš, já dělám ještě jednu věc, když má prachy, tak to jdu rozmnožovat. Já hraju bingo a to nemám 
dělat ..
Bingo, nebo automaty? 
No automat, blbec za dvě stovky zahraju a někdy mi vyjde, že tam mám peníze a dám to tam stejně 
znova. 
To už jsi hrála před tím, nebo až teď? 
Né, až teďko. Ještě si dělám srandu že to jdu rozmnožit, sama se směju a říkám ale víš - já se u 
toho bavím tu hodinu a půl. Tak furt říkám ježíši abych si to nedopřála?
Dělíš se s někým? 
No hele. Když jsem bydlela v těch záběhlicích..
Já to dám blíž, je to takovej malej… (diktafon)
.. já jsem jezdila za vnukama a snažila jsem se i ušetřit abych měla na tu čokoládu, nebo abych 
mohla koupit ovoce. Teď už tam nejezdím často tak třeba koupím cigára nebo tak. 
Dá se něco ušetřit? 
Ne, nedá. To bych nesměla jíst a kouřit. 
Dá se vůbec šetřit na ulici? 
Ne. Když si chceš alespoň trošku připadat jako člověk, tak si potřebuješ koupit něco na sebe, 
hygienu a to se nedá. 
A kdybys ty peníze i měla, tak dá se to kam schovat na ulici, peníze? 
No tak já mám jako účet ve spořitelně že jo. Tak si vybírám prachy z bankomatu. To kdybych 
neměla to by bylo na houby, všechno by mi ukradli. Díky Péťovi hodnýmu. 
Jak to? 
Protože se jednou mi říká Mirko já tady nebudu, já s tebou pojedu tramvají, tady je mi smutno a 
zima. Tak jsme jeli na spojovací, tam jsem ho posadila a poprosila ho, když by mohl on říká ne 
neboj se a nechala jsem tam kabelku, tam bylo všechno a on usnul a někdo mu to ukrad no.    
Jsou peníze na ulici největší problém? 
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Já si myslím že jo. Říkala jsem celej život že peníze nejsou všechno, ale dneska vidím že i to 
zdraví je spojený s penězma. Jak nemáš prachy, tak nemůžeš k doktorovi. Já mám jako problémy a 
nemůžu k doktorovi. Můžu, dám třicet korun on mi napíše prášky za tři stovky a můžu jít. 
Jak se dá na ulici uživit? 
Tak jak to dělá Blanka, znáš Blanku? Ona teda na ulici není, ale vyžebrá si a já to neumím. 
Neumím říct „dáte mi cigáro?“, nebo „dejte mi pětikorunu“. Tak to já neumím, jako žebráním. No 
prostě žebráním, ale jak vidíš tak policajti přijdou a „to se nesmí“ že jo. 
Co ještě dělaj ostatní třeba? 
Já si myslím, že třeba Péťa prodává léky, sedí a oni ho berou jako dědu tak třeba když já nemám 
peníze, nemám co kouřit tak on má. 
„kde je Klobouk“ ptá se další ze skupinky známých a Mirka mu vysvětluje že „to nedopadlo dobře, 
že nic nemá“ (nedostala důchod). 

„Kluci“ byli hrát automaty a nic nevyhráli. Chvíli si spolu s Mirkou povídají, Mirka. dostává 
skleničku marmelády. 
Mirka pokračuje..
To je přesně příklad toho, co jsem ti chtěla říct. Tenhle chlapec chodí k nějakým Vietnamcům a 
tam dostane to, co je prošlý, tak mi dneska dal tu jahodovou marmeládu že jo. Tak já se cítím jako 
povinná mu  za to něco dát. 
On spí taky na ulici? 
On spí, no není to ulice, je to na Barrandově pod nějakou střechou. Ale takhle s těma lidma co se 
stýkám, tak to jsou všechno lidi jako já, že jo. A ještě mě dojímá jako jedno, nevím jestli jsi to teda 
viděl, ale asi jo – to že jeden na druhého prostě nadává, jeden druhého pomlouvá, když člověk 
nemá tak se okradou. To je nechutný a já nevím no. Ale prostě nemám kam jít, tak tam půjdu no. 
Já si toho nevšímám já prostě žiju dneska, ale je to teda hrozný no. 
A co ještě dělají ostatní? 
Nedělaj nic.
No musí nějak získávat peníze. 
No tak ten … jak tady byl, ten má důchod. Ten … jak mi přinesl tu marmeládu tak ten nemá 
vůbec, ten žije z toho co najde – flašky a takhle že jo. …. nemá vůbec nic, ten vydělával, měl 
dvacet tisíc a to byl gróf, teď nemá práci tak se živí jako že jezdí po celý republice a ta … nedělá 
že jo. Oni  prostě nedělají a nejvíc mě štve že prostě mladý lidi by ještě měli možnost, že jo aby 
makali, ale nechtěj. Těm se ten život líbí asi. 
Jsou bezdomovci co chodí do práce třeba? 
Taky jsou. Já si myslím že ano, ale prostě takoví bezdomovci si třeba zaplatí ubytovnu. Vono to je 
drahý třeba – ty čtyři a půl tisíce, nebo pět tisíc, ale on si na to vydělá a může se tam alespoň 
vyspat, umejt, uvařit  a to. Ale znám jich málo. A mě štve že prostě mladý – ale feťáci prostě, to je 
na ulici a ještě fetujou, tady ukradnou, prodaj a koupěj si fet, nebo si zaplstěn ubytovnu. 
Jsou bezdomovci co nepijou? 
Já jsem nepoznala. Já jsem nikdy moc nepila, ale teďka ti řeknu že bez toho vína do tramvaje 
prostě nevlezu. Já si dám i vodu, piju vodu i čaj to je jedno, ale nic nechutná jako to víno. Protože 
když tě někde vyrazí tak máš cigáro, máš to víno. A já si pak kecám sama pro sebe a jsem 
spokojená. 
Je třeba na ulici někdo jenom přes sezónu? Třeba jenom v létě? 
Člověče tak to jsem nepoznala, já znám jenom ty lidi co já znám tak jsou většinou.. ,ale to je právě 
ta tragédie, že když mi někdo řekne „já už jsem venku sedm, nebo devět let“ víš a tomu se divím, 
že třeba .. protože já jim říkám ať třeba využijí tu naději, protože oni jim fakt pomůžou když jeti 
takhle. Ale oni ti řeknou že nechtěj. Protože venku jsou alespoň trochu jako volný že jo. Já si 
myslím že když je ženská stará, tak jí štve když jí nějaká mladá holka nařizuje co musí a co nemá 
že jo. 
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Je ještě něco, čím se bezdomovci mohou živit? 
Hele u ženský to je možná prostituce a já nevím, u chlapa krást no. Pokud nechtěj dělat, tak co 
jinýho můžou dělat? 
Sběr kabelů, nebo takový věci? 
Taky, ale to jim zakazujou, za to platí pokuty. Nebo kluci choděj třeba na kontejnery že jo, oni 
tomu říkaj „fáráme“, tak tam najdou fůru hezkejch věcí že jo a pak to třeba prodají, nebo tam 
najdou ty kabely a pak to prostě seberou a odnesou do sběrny. Ale když je chytí policajt tak 
zaplatěj pokutu a seberou jim to. My vlastně nesmíme vůbec nic. Prostě já když jsem se s tím 
policajtem jako bavila, tak jsem mu říkala „proboha proč nás neberete jako normální lidi, my 
nejsme bezdomovci, my jsme bez přístřeší, že jo“ a jsme taky lidi. A ptám se „kdo si na nás 
stěžuje“? My tam sedíme jako pecky, občas se někdo prdne a začne trošku křičet, ale většinou se 
bavíme mezi sebou úplně normálně. Ale oni jsou na nás zaměřený a že se nemyjeme, všichni o nás 
říkají že smrdíme, že já nevím co. Je to takový drsný no. 
Kdo je vlastně bezdomovec? 
No člověk kterej ztratil přístřeší že jo. Kdo prostě nemá kam…   - kterej nemá domov. Protože já, 
přesto že mám syna on má dvě děti a rodinu a já prostě nemám kam jít že jo. Mám příbuznou u 
který jsem bydlela těch sedm měsíců a bylo to tím ztížený že ona má dvě dcery, má vnoučata a 
když měli přijet na návštěvu, tak neměli kam protože já jsem tam byla. Takže to musím pochopit já 
zase že jo. Teď ta kamarádka zase u který jsem byla mi řekla pojď Mirko zůstaň tady,ale je to 
prostě dáma v letech jako já – má svoje prostě, jako to chci udělat, to nechci udělat. No prostě je 
taky radši sama no. Já jsem sháněla všude možně nějakej podnájem, ale to je pro mě všechno 
drahý. Psala jsem inzerát, že prostě nějakému starému pánovi, nebo paní bych pomohla za to, že 
bych mohla bydlet. A mohla bych jenom mimo Prahu a já mimo Prahu nechci. 
Prostě jsi z Prahy..
Já jsem se tu narodila že jo a kdysi dávno jsem mohla zůstat v Německu a mít úplně jinej život. 
Mohla jsem už bejt v Kanandě..  no ale já bych tam asi nemohla vůbec, protože jsem v životě 
neseděla v letadle a strašně se bojím a jinak se tam nedopravíš. Víš co já ti něco řeknu, mě kdyby 
to někdo řekl, tak já bych vůbec nevěřila že takhle dopadnu. Já když jsem viděla bezdomovce jak 
seděli před barákem a žebrali, tak jsem z toho byla úplně hotová. Teď vím jak to dělaj, jde si 
„stoupnout“, nebo „kleknout“ pak přijde a nese si dvě, tři stovky a já prostě né že bych si toho 
nevážila, ale já na to prostě nemám. 
Je víc druhů bezdomovců? 
Jó. Podle vzhledu, někdy jsou špinaví bezdomovci a některý jsou naprosto slušní a nemůžou za to 
že jsou bezdomovci.
Jaký jsou druhy bezdomovců? Nebo jak se liší, odlišujou? 
No můžu ti říct, že některý lidi jsou inteligentní, dobrý a třeba se rozvedou a manželka ho vyhodí, 
on se stane bezdomovcem ale neobrátí svůj život jen tak, snaží se umejt prostě slušně se chovat a 
tak dál. A pak jsou lidi který fakt nechtěj dělat a protože byli blbí, zlí, tak je někdo vyhnal – tatínek 
vyhnal syna protože  kradl a fetoval. A to jsou lidi opravdu kterých si nevážím. 
Baví se všichni lidi na ulici  mezi sebou, nebo se nějak odlišují, jako „s tím se nebudu bavit“ ? 
Jsou různý party? 
Víš co, já se bavím jako s každým – když se mě někdo na něco zeptá, tak odpovím, ale 
samozřejmě mám třeba pocit že to není jako pro mě že jo. 
Co třeba mladý, nějaký? 
Taky některý mám ráda, ale spíš si říkám že jako v pětadvaceti, ve třiceti jako nesháníš práci? Že 
nemůžeš sehnat – nekecej, tady je spousta práce, můžeš dělat já nevím co, zkus zakládat zboží, 
nebo já nevím. Práce se fakt dneska najde, kdyby chtěli dělat. Já bych dělala okamžitě, ale mám 
prostě problémy s nohama. Nemůžu pořádně chodit, ale jinak bych šla třeba za pokladnu, nebo 
cokoliv – tam jsou ještě starší lidi než jsem já. 
Jak to teda vlastně chodí mezi lidma na ulici? 
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No já si myslím, že oni když je zle, tak se dají do kupy. To je jako v šedesátým osmým a 
osmdesátým devátým, to se daj lidi dohromady. Ale jinak jak říkám, pomlouvají se, napadají se, 
jsou schopní se okrást. Tady je vidět, že on má houby, já mám houby a dokážou si i vyloženě 
závidět. 
Baví s e spolu o podle toho co dělají? 
No říkaj si co se komu povedlo, co se komu nepovedlo. 
No třeba jak ti mladí choděj spolu, ty feťáci. 
No na to se mě neptej, protože ty nenávidím a třeba jak Péťa prodává ty léky tak jsou k němu a 
třeba příjde úplně střízlivej normální kluk a přijde za hodinu a prostě padá na hubu, prostě nevážím 
si jich a je to něco příšerného. A navíc že je v tom někdo podporuje, protože vím že tam chodí 
s nějakejma bedýnkama, dávaj jim čerstvý jehly nebo co. No prostě o tom nemůžu ani mluvit 
protože je nenávidím. Dobře já beru to že člověk je smutnej a prdne se, dá si víno nebo něco. Za 
24hodin se ale ty mozkový buňky obnověj, ale feťákům ne že jo. A vždyť to jsou mladý lidi. Včera 
tam běhala po zahradě taková holčina, brečela, klepala se a já prostě zaťukám, mám kliku že todle 
mě nepotkalo a když to vidím tak je mi smutno.
Co mají lidi na ulici společnýho? 
Jako jak společnýho? Já si myslím že si mají o čem povídat, jak se komu daří, jak se komu nedaří, 
kolik vyžebral, kolik nevyžebral. Potom určitě nějaký to pití. A to že prostě nadávaj všichni, jak je 
to nespravedlivý, že oni zrovna nemají kde bydlet. 
Třeba že mají společnej osud? 
No asi jo protož všichni ty lidi  který já jsem poznala, tak je to většinou že se rozvedli, že je 
vyhodil manžel, nebo manželka a vlastně znám jenom chlapi, že jo. Ta … teda bydlí, ta není 
bezdomovec a ta s kterou jsem byla v Naději na pokoji a jinak znám jenom mužský. 
Prostě já nevím co by ty lidi dělali kdyby měli práci, většina by snad asi dělala. Tenkrát za 
komunistů jsme měli právo na práci a nikdo tě nesměl vyhodit než jsi šel do důchodu. Bylo to 
naopak, měla jsi problém když jsi nepřišla. Dneska je to každýmu jedno a prostě … já nevím, já to 
mám zmatený a sama se v tom nemůžu vyznat. A právě zrovna třeba ti lidi s kterejma teda jakoby 
komunikuju, ty mě někd úplně překvapěj. Dneska se mi stalo to s těma šedesáti korunami, já 
nevím třeba mi to někdy vysvětlí, ale nevím jak by mi to vysvětlil. 
Kdo nepatří mezi bezdomovce?  
Jako v mém okolí? 
Třeba. 
No tak třeba … , ta nepatří, protože mám svůj jeden pokojíček, ale prostě má tam všechno a může 
tam spát, může si uvařit. No ale přesto za náma chodí a to je zajímavý, že jo? 
A proč? 
Protože ona jako, ona řekla že „já si vyžebrám cigára, když jsem s váma“ a protože je jí asi dobře, 
já nevím. Ale ono kdo bydlí, tak málokdo pochopí co je to bezdomovec. 
A co to je? Co to je?
No to je člověk, kterej prostě nemá kde bydlet a je absolutně bezprisorní že jo protože co, všude tě 
vybodej, všude si tě navážej protože ty jseš takovej ten plebs, takovej odpad lidského toho že jo. 
Ale není to pravda protože někdy jsou ti lidi opravdu chytří, dá se s nima dobře bavit. Já nejsem 
ten kdo by to mohl jako posuzovat, ale myslím si že ta … jak jsem u ní bydlela tak říkala ježíš 
marjá, s takovejma lidma já bych se nebavila a já jí říkám hele, možná se stýkám s lepšíma lidma 
než ty. Ty tví mají ale tu kliku že mají kde bydlet a maj tu práci, ale jsou blbější než ti lidi co 
nebydlej. 
Co je na ulici největší problém? 
Největší problém jsou ty prachy, to je prostě furt o těch penězích. Protože víš, co? Když bys měl 
prachy, tak nemáš ty problémy. Půjdeš se najíst a nebudeš nikde žebrat. Když bude pršet, do 
nějaký „Pohádky“ – to je restaurace na Balabence, kde si můžeš dát kafe za deset korun a mají tam 
nonstop, můžeš tam sedět tři hodiny a tu noc nějak přežiješ. Prostě zas jsou to ty peníze. 
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Je problém přežít noc? 
Je, já jsem včera vystoupila a nejhorší je když tě ten vlak nevezme a seš tam hodinu a je zima a 
prší a to si říkám že skočím pod tramvaj jak toho mám plný kecky. Neudělám to protože jsem si 
nedala život a nemůžu si ho brát. …
Je to neřešitelný no. Moje sestra mi říká Mirko, ty už jsi srostlá s nima a já říkám ani ne. A ona –
tak pojď, ona bydlí u Vsetína. Ale já jsem Pražák a tam nemám žádný vazby, určitě bych si na sebe 
vydělala, ale já chci být v Praze. (Mirka je dojatá). 
A co s tím dá dělat jak sehnat ty peníze?
To je právě ono. Já je chodím rozmnožovat (už se směje). A já vám že to je blbost, ale prostě 
dostanu peníze a jdu a zkusím to. Třeba se mi to podaří a vyhraju pětistovku a pak tam ještě jednu 
vrazím. Prostě je to moje opravdu jako závislost, je to závisláctví.   
Jak se k tobě lidi chovaj? 
Víš co? Já ti řeknu že jsem se až divila že jak jsem ztratila ty doklady, tak ti kluci všichni chodili 
za mnou a „máš hlad?“ jo a tak a i když jsem neměla ani korunu tak mi třeba dali housku jo 
rozumíš oni když ví že má někdo nějakej problém, tak oni jsou hodní. 
No to je třeba tahle parta, ale ostatní? 
Já jsem jinou partu nepoznala, tak nevím. A vzhledem k tomu, nevím jestli nejsem náročná, ale 
pokud nebudu mít tenhle bágl, tak na mě málokdo pozná že jsem bezdomovec, takže když mám 
tyhle tašky a vlezu do tramvaje tak mi dají vědět, že „tady není žádná noclehárna“. To mě strašně 
uráží, ale co mám dělat že jo. 
A jak se třeba pozná bezdomovec? 
Bezdomovci, no jako třeba v tý tramvaji on si to hned myslí, že jo. Když třeba čekám na tý 
zastávce, tak to je jasný, že jo. 
Jsou třeba lidi u kterých nepoznáš, že jsou na ulici ani ty? 
Asi jo. Většinou je poznám, ale jsou takový. Prostě když mají někde nějaký místo kam si můžou ty 
věci jako dát, tak nechodě s báglama a čistý věci, který třeba v tý Naději dostane – já tam 
nechodím. Prostě když se oblíknou a umejou, tak jsou jako normální lidi. Když se nechaj ostříhat. 
V čem jsou bezdomovci jiní než ostatní lidi? 
Cítí se ukřivdění. Třeba někteří si to nezavinili ani sami, některejm to jako přines život – najednou 
se prostě dostanou do situace že se toho nemůžou vyhrabat, nevědí co se s nima děje. Dostanou se 
do takový party a začnou se podle toho chovat. 
Kolik takových part v Praze je třeba? 
Ježíš hochu, nevím ale spousta. Já jak jsem bydlela v těch Záběhlicích, tak tam byla moje 
kamarádka bezdomovkyně, později jsem s ní jezdila v tramvaji a to. Ale nakonec jsem zjistila, že 
jsem se jí začala štítit, prostě najednou se chovala úplně jinak. Já to neumím popsat, ale dneska se 
mě na ní někdo zeptá a já řeknu že jsem ji dlouho neviděla. Já bych jí určitě neublížila, ale už bych 
jí dneska ani nechtěla pomáhat. Já jsem ji měla na starosti, chodila za mnou jak ocásek. 
V čem je jiná? 
Ona říkala na všechno „já nevím“ , „já si to nepamatuju“. Byla furt někomu na krku a to nejde, 
člověk se musí starat sám o sebe.  
Já nevím co ti mám říct, ale já to říkám tak jak to je.
Já chci slyšet, jak to chodí na ulici. O to mi jde.
Já nevím co říkám teda, nějaký pocity, ale je to směsice různejch věcí, mluvím to co mě napadá. 
To je dobře. 
Proč lidi končí na ulici? 
To už jsem řikali, že maj prostě smůlu, že je vyhodí maminka když jsou mladí a ti starší třeba jako 
já když jsem se rozvedla že jo. Nedostala jsem práci, to je fakt a vyhodili mě z maminčina bytu, 
kterej jsem měla a už jsem se nemohla vrátit do svýho bytu. Ale třeba … ten měl barák, měl 
nějakou práci dobrou a měl hypotéku na ten barák aby se to opravilo. Ten … nevím, měl rodinu 
celou no a prostě každej má jinej důvod. Já věřím tomu, že někomu se ten život líbí, protože to je 
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bezstarostnej život. Máš starosti o to se najíst, napít, ale prostě nikomu nic nemusíš, být někde dřív 
nebo co o půl hodiny. Mě akorát chybí z normálního života třeba jak jsem zavařovala, takový ty 
věci. Já závidím ženskejm že zavařujou, rozumíš to jsou takový běžný věci který mě tenkrát 
bavily. Tenkrát mě třeba nebavilo vařit a teď – jak bych vařila. 
Dá se z ulice vrátit? 
Já si myslím že jo, ale to musí mít člověk pevnou vůli a musíš to chtít opravdu. 
Znáš někoho komu se to povedlo? 
… Ne.  …Ale myslím že to jde, kdyby ti někdo jako podal pomocnou ruku a řekl hele, tady –
nabídl ti podnájem, nebo jednu dílnu. Já vždycky říkám – jedno okýnko. No tak si to tam 
vyšperkuju a budu si toho tak vážit dneska, že já měsíc žít normálně, tak půjdu asi i do práce. 
Protože já chci bejt i mezi lidma samozřejmě, nechci bejt sama. Na sociálu na Praze 6 mi říká ta 
moje kurátorka, že by mi sehnala práci někde v Letňanech a já jí říkám paní Nováková uvědomte 
si že jsem venku b tramvaji a ona říká- tak vždycky přijeďte tou tramvají nejblíž k Letňanům 
(směje se.. ) ..  já jsem si říkala holka co to tady meleš. Prostě abych šla ráno do práce a v noci 
nespala – to nejde že jo. Do toho se musíš umet, musíš se nějak upravit. ..
Jak končí bezdomovectví? 
No blbě, většinou. Já jsem zažila bezdomovce kterej umrzl, druhej nevím kde – říkali mu Čára a 
měl nemocnou nohu, tak toho asi nakonec někam odvezli, do nějakého starobince nebo co. No asi 
blbě, kdo se tomu poddá tak blbě. 
Jak to je s těma přezdívkama? Znáte se jmény, nebo ne? 
Normálně jak se známe, nevím jestli oni mezi sebou nějak jinak mluví, ale co já vím ..
Kamkoliv přijdeš a někdo to na tobě pozná, že jsi bezdomovec, tak tě vyhoděj – „mazej“, že jo. 
Tak já se snažím aby to mě nepoznali, aby mi neřekli „vypadněte“, to je hrůza.  
Kdybys dělala rozhovor s někým na ulici, na co by ses zeptala? 
Já bych se asi zeptala na jedinou věc- „proč jsi se nesnažil z toho dostat“? To je jediná věc –
„neříkej mi že to nejde“, ono by to šlo, ale znám lidi. Já jsem taky taková prostě si říkám kašlu na 
to. Nemám peníze na fotky a nemám tohle, tak si omluvám tu svojí jako lenost, nebo nevím jak 
bych to řekla. Všichni si jenom dřepnou jako někde, kecá se, sranda a pak večer si tam někde hoděj 
ten no ..
Spacák, igelit..
Né taková ta..
Karimatka
No, no, no, takže si to hoděj kdekoliv. Některý maj takový ty boudy. Říkali mi, pojď s náma, tam 
se můžeš natáhnout a já povídám nechci, protože mezi nima se taky objevujou různý vši a tohle že 
jo. A oni si nakonec můžou myslet že jsem namyšlená třeba. No není to sranda prostě. 

Petr
Petr byl první ze skupinky bezdomovců ve Františkánské zahradě, koho jsem oslovil, když jsem se 
s nimi pokusil navázat kontakt. Kvůli následkům z omrzlin na nohou špatně chodí a často bývá již 
brzy dost opilý. O rozhovor si řekl sám, když se dozvěděl, že jsem za něj dal někomu jinému pár 
drobných, i když při našem prvním setkání projevil radost, že se někdo o bezdomovce zajímá a 
dokonce řekl, že zkoušel sepsat knihu o životě na ulici, ale svůj rukopis prý už kdysi zahodil. 
Nakonec bylo těžké ho přimět k delší a souvislejší naraci. Přestože jsme si už předtím spolu tykali, 
během rozhovoru mi střídavě vykal a tykal, dělal jsem to tedy stejně. Měl jsem pocit, že mu šlo 
hlavně o peníze na víno, které ode mne dostane a zároveň mi vlastně nechce nic říct. 

Kolik ti je let, a jaká je tvoje původní profese, vzdělání? 
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No bude mi padesát čtyři a jsem číšník – kuchař. A bohužel že jo – zkracování šlach, tak už mě 
nikdo nechce zaměstnat no. To je špatná politika dneska. A další otázka? 
Řekni mi něco o sobě, jestli bys mihl vyprávět, jak se ses dostal na ulici? Nebo kde spíš, jak střídáš 
místa? 
No spím na lavičkách, takhle prostě různě, kde se dá. A je to smutný, no. Přišel jsem o byt díky 
druhý manželce, která teda když jsem jí takhle to řeknu, v kriminále, tak neudala to, že já jsem tam 
taky hlášenej a ona dostala náhradní byt a já jsem nedostal nic. 
Jak ses dostal do kriminálu? 
No protože jsem jezdil opilej autem, no. 
V kolikátém to bylo roce? 
No ježíš marjá, to už je dávno. No já si nevzpomenu teď. 
A žiješ sám, nebo s někým? 
Ne, sám, na ulici.  
A podle čeho třeba střídáš místa, kde spíš? 
Kde je volná lavička, tam si lehnu a spím. A teď si potřebuju zařídit sociální podporu, abych měl 
na ubytovnu nějakou, protože bude zima. 
Takže v zimě na ubytovně, na lavičce by to nešlo v zimě. 
No, velice těžko, no. 
No a jak to u tebe vlastně probíhalo od začátku do teďka s tou ulicí? Jako první den, mohl bys 
vyprávět? Jak to bylo od začátku? 
Je to ošklivý no, je to špatný. Já jsem i mediálně byl úspěšném natočil jsem film, natočil jsem 
billboardy55, dostal jsem za to pět tisíc a kamarádi mě o ně okradli, takže jsem neměl nic. 
Jako bezdomovci jo? 
No bezdomovci. 
A jak ses na tu ulici vůbec dostal, jaký byl první den? Bylo to v Praze? Jsi z Prahy? 
No bylo to v Praze a já jsem zrovna seděl ve věznici ve Vinařících a moje pani – my jsme byli 
druh a družka, my jsme nebyli manželé a ona si našla chlapa mladšího a prostě si ho vzala za 
manžela a ten člověk, kterej měl ten barák, tak ho prostě koupil a udělal z toho kasino, nebo co tam 
udělal. Jí dal náhradní byt a ona se o mně nezmínila. Takže já jsem nedostal náhradní byt. Sociálka 
mi řekla, že mám jít bydlet k nim. Já říkám, prosím vás máte rozum? Ona má manžela tam a já tam 
mám jít bydlet? Měl jsem to právo jako. Já mám teď, jak se tomu říká? .. Objednávku na byt na 
městě a prostě nemám možnost, prostě říkaj „tady jsou ženský s dětma, ty maj přednost a vy se 
nějak o sebe postaráte“. To je sociální řešení. Spěte na lavičce.
Jak vypadá běžnej den na ulici ? 
No je to ošklivý, no. Sháníš prostě na tu krabičku vína – prostě alkohol to zabíjí, no. Ne zabíjí, ale 
pomáhá tomu člověku, kterej je na ulici, protože peníze nemáte jo a musíte sehnat dvacet korun na 
krabičku vína, aby vám bylo líp, abyste zapomněl na to, co prostě, co vás čeká. Nevím, co mě 
čeká, já v tom nic dobrého nevidím. 
Kolik je potřeba na přežití na ulici? 
No alespoň čtyřicet korun, šedesát korun. Něco sníst, koupíš si, já nevím, tři rohlíky a …
A kolik získáte, nebo vycházíte s pěnězi? 
No co dostanu od koho. 
Kolik to je. Kolik se dá sehnat? 
No šedesát korun, to je maximum. 
A dělíte se s někým? 
No když mám kamaráda a on taky sežene něco no a to vyjde na stejno. 
Dá se šetřit? 
Nedá, z tý bídy. To je bída vyloženě. Opravdu jo. 

                                               
55 Petr byl prý součástí kampaně upozorňující, že stát se bezdomovcem může potkat každého. Billboardy 
s jeho fotkou prý visely po celé Praze. 
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A jsou peníze na ulici největší problém? 
No určitě, to je největší problém, protože já u sebe mám tři koruny jo a teď si jdu pro cigarety. 
„Prosím vás, dáte mi cigaretu, za tři koruny?“. A jsou lidi, který vás odmítnou a já zrovna nemám 
na celou krabičku. Tak mě odmítne a jde do prčic. 
Jak se teda dá na ulici uživit? 
No nevim, no. Někdo chodí po košíkách a to já nedělám teda v zásadě, to já si radši koupím, když 
mám koruny dva rohlíky a to mně stačí. Ale choděj hodně a vybíraj tyhlety košíky a tam jsou já 
nevím nedojedený klobásy, nebo.. a to já nedělám. Mně stačej ty dva rohlíky vyloženě.  
Co třeba dělaj ostatní ještě, jak získávaj peníze? 
No kradou třeba, ale já to neumím. 
Jako bezdomovci kradou, nebo? 
Taky, někteří jo. 
Jsou bezdomovci, co choděj do práce taky? 
Snažej se, ale bohužel. Já už jsem starej, mám zkroucený ruce. Mě nikdo nechce zaměstnat no, 
díky stáří a díky tomu, že jsem nemocnej. Takže mě nikdo nechce zaměstnat. Jako číšník, kuchař 
jsem byl úspěšnej do čtyřiceti pěti let. Dneska bohužel. 
Kde jsi vařil? 
Ježíšmarjá, všude možně po Praze…     Naposled jsem vařil a dělal číšníka U Krále Jiřího na 
Palmovce, to ještě měl Jirka a tam to bylo perfektní. A to už jsou jenom vzpomínky.   
Proč si skončil třeba zrovna tam? 
No protože jsem přišel zase na jinej kšeft, šel jsem do Stodůlek, protože tak platili víc. Dám si 
děkuju (cigaretu)..  
Ta nemoc mě vlastně oddělala tak, že jsem nemoh chodit a pak mi kradli i berle. 
No a co doktoři? Nešel jsi za doktorem? 
No ona to nechce platit pojišťovna. Já jsem u dvě stě sedmičky, to je oborová pojišťovna prostě 
zaměstnanců bank a tadyhle těch, ale já v životě v bance nedělal. Oni to nechtěj platit. No když už 
to je čtvrtá berle, tak ti to nechtěj zaplatit. A já na to jako peníze nemám. 
Jsou třeba bezdomovci ,co nepijou? 
No to asi ne.  Já nevím, co to můžu hodnotit. Já si myslím že většina bezdomovců pije. Jako já. Já 
to mám tady v tašce a tím prostě utlumím to, že jsem na ulici. 
Je třeba na někdo na ulici jenom v létě přes sezónu? 
To je otázka, no nevím, jsou možná, že se někde přes zimu ukryjou no, ale nevím kde, protože na 
tu loď Hermes, tam je potřeba mít občanku, já mám jenom náhradní doklad. Na ten náhradní 
doklad vás tam nevezmou. Takže mně prostě furt zbývá lavička. Ale musím si vyřídit tu sociálku a 
pak nějakou ubytovnu sociální. A bude to potřeba, protože už je chladno. 
A dá se ještě někde spát třeba, kromě lodi? 
Nevím, nemám ponětí. 
Kdo je vlastně bezdomovec? 
Ha ha, Já. 
Ale kdo to je „bezdomovec“? Je víc druhů bezdomovců? 
To je otázka. No je víc druhů bezdomovců. Jsou takoví, kteří přes zimu dovedou přežít, já nevím, 
někde v lese. Mají tam nějaký altánky, to jsem já nezažil teda. Ale je spousta bezdomovců – druhů. 
Třeba? 
No tak třeba tam, jak jsme seděli před chvilkou, tak ten s tou krosnou, tak ten přežívá zimu i léto. 
Jo on tam má karimatku, ona tam má spacák a tohleto a prostě přežije přes tu zimu. Jenže já 
nemám nic, tak spím na lavičce a až přijde zima, tak se musím postarat o nějakou tu sociální 
ubytovnu. 
Jak to děláte? 
No musím na úřad a na sociální pracovnici nebo jak se tomu říká a ona mi dá nějaký dávky a já 
pak musím na nějakou tu ubytovnu, kde to mám zaplacený. Padesát korun na den. 
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A to je celou zimu? 
Tři měsíce tam je šance – dá se přežít zima no. 
Zatím se to povedlo každou zimu teda?
No loňskou ne, loňskou mi omrzli prsty u nohou a byl jsem u lékaře a on jich pár uštípal a říká 
„dejte si pozor člověče, když bude zima,  tak nebuďte venku“. Já říkám, no to je jednoduchý, to 
jste mi poradil.
Jsou třeba různý skupiny bezdomovců, party a tak? 
Jsou, určitě jsou. 
A podle čeho se spolu ti lidi baví? 
Oni jsou mezi nima zloději, mně ukradli, já chodím o berli. Mně ukradli předevčírem čtvrtou berli. 
Já nevím, toho hliníku na tý berli je málo. Co za to může dostat ten člověk, já nevím. 
Takže to vzal kvůli tomu hliníku? 
Nevím, já jsem spal na lavičce a ráno se vzbudím a tašku s vínem, tašku – měl jsem tam i vodku a 
berli, a nebylo tam nic. Chudák okrade chudáka. To je smutný. 
Kde jste třeba dneska spal? 
No tady jak je městský úřad Praha 1, tam je asi šest laviček tak na tý lavičce jsem spal, no. 
A včera?  
Asi tam taky, anebo na Karláku, vždycky lavička no. Co mi zbejvá jinýho? 
Takže vždycky tady v centru? 
No, v centru no. Protože to mám blízko tady do zahrady, kde mám kamarády. No kamarády, jak se 
to vezme. A vlastně né dneska jsem spal na devítce na vozovně, jak se to jmenuje – vozovna 
Motol. Tam byla taková pěkná lavička, ale dvakrát mě tam lustrovali policajti. 
A podle čeho se rozhoduješ, to někdo poradí, známej, kde se dá spát? 
Ne, to já si to rozmyslím sám. 
Tady třeba zavíraj v kolik? 
V deset, ale bude to teď zkrácený v září, nebo v říjnu, já nevím. 
A pak se každej sebere a jde spát někam sám, nebo? 
No jasně. 
No a co v těch partách, jak se znaj? 
To já nechci, já jsem dosti soukromník. Protože vždycky, když jsem byl na nějakym tom squatě, 
tam mě vždycky okradli akorát no. Oni mě okradli i na tý lavičce jo, ale není to tak častý. 
A jak to je tady v tý partičce? 
Tam je to špatný, tam přijde, kdo chce a na ten squat tam přijde, kdo chce a prostě nevíte, nevíte, 
kdo vás okrade. Protože jsem třeba napitej a jim je to jedno, oni vám seberou i boty. Takže prostě 
tam je to hrozný. Takže jsem radši na tý lavičce někde sám a je jistota, že se mi nic nestane, ale 
právě posledně jsem přišel o tu berli a o ty peníze, to mi nevadí, ale berle mi vadila, protože jsem 
se musel postavit na vlastní nohy a chodím jako když, no je to hrozný. 
Co mají lidi na ulici společnýho?  
Nic, když jsou to normální lidi, tak jsou k sobě přívětiví, pomůžou si. Ale je mezi nima spousta 
darebáků, který dovedou bezdomovce okrást. Ale to se těžko dá otypovat, protože ha ha, já třeba 
když sedím tam s klukama, tak to jsou kluci – já koupím krabičku vína, oni koupí krabičku vína, jo 
my to řešíme alkoholem. Jak jinak a to jsou dobří kamarádi. No ale mezi nima je spoustu 
takovejch, který když si někde lehneš jo, tak tě okradou. 
A jak to poznáš, podle toho že je znáš dlouho? 
Já to nepoznám, protože spím. 
Jasně.
Když ti ukradne i hůl, o který musím chodit, no tak to je špatný. No já nevím, kterej to byl. 
No a jak dlouho se znáš tady s tou partičkou? 
No tak už, já nevím asi tři roky. Jenže ten chodí ležet jinam, já chodím ležet taky jinam a tam, kam 
já jdu, tak tam mě přepadnou a tam mě oberou no. 



129

Oberou tě třeba i kvůli těm práškům? 
Ne, ty prášky mi zůstali, ty mi zůstaly. Takže to nemoh bejt známej bezdomovec. 
A baví s spolu různě lidi, podle toho co dělaj, nebo jako že jsou feťáci a bezdomovci co pijou? 
Feťáci jsou pro mě kšeft, protože já jim prodávám prášky, který mám na ty moje záchvaty a ti by 
mě neobrali. Mě obere obyčejnej bezdomovec. 
Jak to je třeba s tím somráním? 
To já nedovedu. To já neumím, já si neumím říct o korunu, prostě na to musí bejt asi určitá 
psychika. To tam třeba jeden kolega bezdomovec, ten žebrá a to já nedokážu. 
A jsou třeba všichni ti žebráci bezdomovci, nebo nejsou? Nedělají to pro kšeft? 
No, myslím, že ne. To jsou bezdomovci. To je můj názor jako. Já znám jednoho z Václaváku a ten 
si dovede vyžebrat osm set korun denně. A furt chtěl grog a kouřit kulatý a já říkám jdi do prdele, 
já to neumím.   
Kdo nepatří mezi bezdomovce? 
Ha, ha, to je otázka. No tak asi normální člověk, nebo já nevím, jak to mám říct. 
Je někdo, kdo není bezdomovec, a chodí s bezdomovcema? 
To ne asi, alespoň o tom nevím. I když jsem mezi nima spoustu let. 
Co třeba feťáci? 
To je zase jiná otázka. Protože feťák je většinou zloděj a ti si musí nakrást něco prostě, aby měli na 
ty fety. Nemusej to bejt bezdomovci, mají rodinu prostě, mají mámu, tátu a kradou, aby měli na 
drogy, že jo. 
Kdo nepatří mezi bezdomovce to se nadá říct, prostě normální člověk tam nebude. 
A jsou na ulici i mladí a staří? 
No jsou no, jsou tam i mladý, který okradou rodinu – to jsou feťáci. Tak je okradou o zlato a o 
finance, prostě a rodiče je vyhoděj, tak se ocitnou na ulici a jsou bezdomovci. To jsou feťáci no. 
Ale normální lidi se stanou bezdomovcem tím pádem, že prostě manželka je připraví o byt, jako se 
to stalo mě. Nebo já nevím, to je spoustu případů jako no. 
Co je největší problém na ulici? 
No ha, ha – sehnat peníze na víno. Já to řeknu jednoduše, protože to víno vás tak nějak utiší, je to 
alkohol a zapomenete na problémy. Já už ty problémy nechci jo, mně už je hodně let a prostě tím 
vínem to utiším, no. 
A druhý největší problém? 
Ha, ha – získat zase ten byt. No já přijdu na bytovej úřad a oni mi řeknou, jo pane, tady je 
takovejch ženskejch, sociálně potřebnejch s dětma, svobodný matky a vy si nějak poradíte. No a je 
to, je vyřízeno. Vy si nějak poradíte a já říkám, která lavička, třetí, nebo čtvrtá? Nebo kde mám 
spát? Jim je to jedno. Ale kdybych měl v obálce peníze, tak bych ten byt měl. To se pak dá sehnat, 
to je korupce. Možná politika, no.   
Jak se k vám lidi chovaj? 
Tak co mám tady přátele ty bezdomovce, tak dobře. Ha ha, ale jinak policajti nebo to jsou 
nevstřícní. Prostě vidí, že je člověk bez domova, a i když mám doklady všecko, tak třeba přijde 
jeden takovej a nemá náladu a dneska má službu zrovna a povídá, tak si to seberte a jděte jinam, na 
jinou Prahu. Prostě jsme policejní stát, je to špatný, bohužel to budu říkat nahlas všude. 
A ostatní lidi? 
Tak každej máme problémy, svoje. Já nevím, no, když má blbou náladu ten policajt, tak nás vezme 
všechny bezdomovce a odejděte odsuď. A musíme jít někam prostě pryč. No dneska měl dobrou 
náladu, tak mě tady nechal no. No ale to ještě bude jedna směna a ta už mě tady nenechá třeba jo. 
A mě je to jedno, já si půjdu sednout támhle, jinam prostě na lavičku. 
V čem jsou bezdomovci jiní než ostatní lidi? 
Ha, ha, to je otázka. Já to řeknu jednoduše. Jsou to lidi, jako ostatní jo, takže by se s tím mělo 
počítat, že je to člověk, ale tadyhle ty vyhlášky policejní a ty blbosti, tak z nás dělají kretény. 
Nechápu proč, vždyť jsme lidi jako oni. Akorát že nemám uniformu a že nemám tu, že nemám to 
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vzdělání jako oni? No jaký vzdělání, vždyť oni maj jenom maturitu, nic víc nemaj. Nevím proč 
nám, proč nám prostě ubližujou.  
Je nějaký důvod, proč lidi končí na ulici? Jeden, nebo víc důvodů, hlavních, nebo to je různý? 
No je to různý, přesně tak. Ale to je těžký se do toho jako, to jednou větou říct, to vůbec nejde. 
Máme čas. 
Jasně ale… tady jde o to, proč někdo si to posral sám a někomu bylo ublíženo, že jo. Když ta 
manželka vás prostě vyhnala z bytu, na což má právo, dneska jsou takový pitomý zákony, no tak 
co ten chlap má dělat, nic – prostě zůstane na ulici. To se stalo mě. A další nevím, prostě to 
nemůžu komentovat, těch případů je spousta. Někdy se soudili o byt nebo tohleto a ty případy 
neznám. 
Co třeba rodina, známí? 
To nebudu komentovat.  
Jde se vrátit z ulice zpátky? 
Těžko, snažím se, ale těžko. Snažím se přes tu Naději, že mně daj tu ubytovnu, ale i tam je 
problém. Protože je to plný, obsazený. 
Znáte někoho, kdo se vrátil z ulice? 
Ne. 
Jak teda končí bezdomovectví? 
To nevím, ha, ha. To jsem ještě nezažil no. Jsem bezdomovec a ten konec neznám. 
A jsou nějaký instituce, co pomáhaj bezdomovcům, jako ta Naděj a to…
No Naděje, pak ta Armáda spásy, no ale… nebo pak je tady ta loď - Hermes se to jmenuje, no. 
Tam musíš přijít střízlivej od půl osmý do půl devátý. Pak ti dají dejchnout a když nadejcháš, tak 
tě vyhodí, ha, ha. 
No a jak se chovají oni třeba k bezdomovcům?   
No daj ti postel, čistě ustlanou, to je pravda. Ale ráno v půl sedmý, nebo v šest, už si nepamatuju, 
vás vyhoděj. Že to tam končí. 
A jsou slušný? 
No já bych řek neslušný, protože proč by vás nemohl nechat vyspat do devíti třeba. To vás v půl 
šestý vyhoděj a jděte si ven. 
Cítíte se utlačovanej? 
No rozhodně, jo. Rozhodně jako policií, která nemá bezdomovce, takže mě vyhazujou furt z Prahy 
1 na Prahu 2, nebo na Prahu 3. Že „tady nebudete“ a divim se už tady tak dlouho sedíme a ještě 
žádnej blbeček nepřišel. 
Jak se to dá řešit? 
To bych musel na magistrát a tam je šéf policajtů městskejch a ten by to měl řešit no a já nejsem 
hulvát, já prostě tam nepůjdu, abych si stěžoval. Já se s tím dovedu vypořádat, anebo odejdu pryč. 
No, co mi zbejvá jinýho? 
A co by měli ty policajti dělat líp? 
No líp, no my jim to nepředepíšeme, to je jedna věc a měli by se starat o jiný věci, třeba že tady 
cizinci pijou alkohol, qa oni si toho nevšímaj. A jak tady má bezdomovec jako krabičku vína, tak 
když mě vidí se napít, tak hned jde po mě. Já se napiju hned. 
Jak se navzájem bezdomovci znají? Mají přezdívky, protože si nevěří? Znají svoje pravý jména? 
No spíš ty přezdívky, no. Zas tak se neznáme. 
A proč? 
Tak ti lidi si tě napamamatujou. 
Po jak dlouhé době se dá někomu na ulici věřit? 
To se nedá říct, ha, ha. To není tak jednoduchý, kdy tě podělá kamarád „jakokamarád“ jo, tak tě 
podělá za tejden. A je kamarád, kterej s tebou je třeba rok, to už je něco jinýho, na tom už něco je. 
Když tě podělá za tejden, nebo za tři dny, no tak to je darebák. 
Je kamarádství na ulici hodně důležitý? 



131

No je, asi jo. Protože … i když já jsem takovej samotář, já toho kamaráda zrovna nepotřebuju. Ale 
přesto je potřeba během toho průběhu života někoho mít, kdo je jako – náklonnost. Protože toho 
kamaráda si najdu, nebo on si najde mě, to je jedno, ale bejt jako samotář, to není dobrý tak. Já 
dneska můžu říct, že samoty se bojím. Takže nějakého přítele, nebo přítelkyni musím vždycky 
někde sehnat…. 
Kam letí ti policajti, podívej se. 
Kdyby si psal tu knížku, jak bys ji napsal? 
No nevim, kdybych na to ještě měl a mám dojem, že jo, že bych to zvládnul. No tak ten nadpis 
samozřejmě by byl „Život bezdomovce“, protože o nich chci psát a o nich chci hlásat – nechal 
jsem se vyfotit na billboardy, kde jsem po celý republice vystaveném a prostě ty slova tam mám a 
potřeboval bych klid a pohodu, abych to mohl napsat, takhle na ulici na lavičce to nenapíšu. Takže 
musím sehnat tu ubytovnu, a pak se něco povede. Až umřu, tak budu slavnej třeba. Ha, ha, ha… 
A jak bys to psal. O čem? Jako popisoval ten život? 
No samozřejmě ze srdce. 

Dita 
Ditu jsem poznal na lavičce u P.P.. Rozhovor jsme nahráli v kavárně v den, kdy jsme se spolu 
viděli asi počtvrté. Vzhledem k tomu, co už jsem o ní z doslechu věděl, jsem byl trochu nervózní. 
Rozhovor měl oproti předchozím větší spád a dynamiku. 

Já to dám sem protože to je blbě slyšet – je to takovej malej krám. 
Kolik ti je let? 
Třicet dva. 
Jaká je tvoje původní profese, nebo vzdělání? 
Dámská, pánská krejčová. 
Jak dlouho jsi na ulici, nebo jestli se tomu dá říct „na ulici“? 
Nevím, takovej druhej, třetí rok. 
Mohla bys říct něco o sobě, jak ses k tomu dostala? Jak tě to potkalo? 
Já jsem třeba začala brát drogy, pak přestaneš platit nájem, to je raz dva. 
No a jak jsi začala brát drogy, třeba? 
Ježíš marjá v nějakejch sedmnácti? Začala jsem brát perník, to zachutná, dáš do toho všechny 
peníze. Veškerej čas. 
A jsi z Prahy? 
Z Příbrami.
A jak  ses dostala do Prahy? 
Šla jsem podepsat papíry, že předávám svoje první dítě novejm rodičům. A pak jsem tady zůstala, 
to už je nějakejch šest let.
A jak k tomu došlo? Dítě jsi předala kvůli drogám? 
No jasně. 
A mohla bys vyprávět, jak to bylo? 
Když bereš perník tak často a hodně, ti začne bejt jedno, jestli se staráš i dítě, nebo kdo se ti o něj 
stará, jestli ti byt jde. Jestli platíš byt, nebo neplatíš. Jak jsi dopad. Je to to jedno. 
Měla jsi vlastní byt v Příbrami? 
Hm.. Jo..
Byla´s tam sama, nebo s někým? 
Sama. Ha.. ha.. asi se budeš muset víc ptát ty vole. Ha.. ha..
Ha.. ha.. já jenom čekám jestli mi řekneš nějakej příběh, jak to vůbec bylo. Jestli chceš teda. 
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Nevím, mně se třeba narodilo dítě, dostala jsem byt. Žila jsem, já nevím, třeba pět let úplně 
v pohodě. Pak mi začali kamarádi chodit domu, jako že nemaj kde spát a takový. Samozřejmě, že 
je tam necháš, nenecháš je venku, když je zima. No a oni ti tam začnou ty drogy tahat zpátky a jsi 
v tom znova, že jo. 
Takže ty když jsi měla dítě, tak jsi se z toho dostala, že jsi nebrala? 
No jasně, to jsem přestala i kouřit, nepila jsem, nic. Ale k tomu čuchneš znova a neodoláš. 
A jak to došlo tak daleko, že jsi se dostala z Příbrami do Prahy? 
Protože jsem v Příbrami měla tolik soudů s mámou a s rodinou, že už se mi tam ani nechtělo vracet 
potom. 
Jako s vlastní mámou? 
No jasně, jako o malého, tam bylo strašně špíny, jsem na sebe házely. Vlastně to začalo tak, že mi 
přišel domu kamarád a nějak jsem ho nachytala na záchodě s malým, že mi na něj nějak sahá. Tak 
jsem to šla nahlásit doktorce a doktorka byla nějaká taková, že spíš šla proti mně, a tak to dopadlo 
špatně no. 
A tak jsi se sebrala a jela do Prahy? 
No máma ho dala do Klokánku. Takže byl rok v Klokánku na Zličíně. 
Ty máš předepsaný nějaký otázky? 
No nějakou takovou kostru no, akorát. A jestli chceš, tak můžem jet podle toho, ale mě spíš zajímá 
ten tvůj příběh, protože tady to je spíš jako na kluky, co jsou na ulici, přímo na bezďáky. A u tebe 
to je něco jinýho. 
Nevím, já asi nechci bejt moc těhotná, ty jo. Kolikátého je dneska? 
Dneska je dvacet jedna. 
No tak to mám asi ještě pět dní na to, aby – do tří měsíců, aby mi to mohli ještě vzít, že jo. 
A chceš si to nechat vzít, nebo? 
Asi spíš jo no. Co bych dělala s dítětem, to by dopadlo úplně stejně. Jako jistá si sama sebou vůbec 
nejsem. 
A byla si s tím někde? 
Byla, jo nechala jsem si tady u psychiatra napsat papír, že mi to můžou vzít na základě toho, že 
jsem narkoman a tak. Že mi to můžou udělat zadarmo. Ale protože ten můj přišel a začal na mě 
bejt hrozně hodnej a já to roztrhala. No a teď se mlátím do hlavy, že bych tam měla jít znova, aby 
mi dal kopii, abych to udělala – nevim. 
Čím se živíš? 
Jak se to říká slušně.. prostitucí ha..ha .., na Karlově náměstí. 
A jak dlouho už to děláš? 
Ty no tam už přes dva roky. A docela to jde na peníze. 
Jo? O tom nevím vůbec nic no. Jaký to je, nebo jak to probíhá?
Normálně si po nějaký, třeba desátý hodině stoupneš ven, někdo zastaví autem, domluvíte si 
nějakou cenu – většinou od pěti set do tisíce a většinou to jde no. Zabere ti to, třeba kouření deset 
minut – máš kolem pěti set, všecko kolem hodinky – a máš třeba tisíc. To je krásný ty jo. Vyděláš 
si každej den určitě.
Co s těma penězma děláš, to je docela dost peněz? 
Prohraju v automatech, profetuju, propiju, projím, prokouřím. 
Nešetříš třeba? 
Vůbec.
Proč? Dá se šetřit? 
Nevim, jako kredit v tom nevidim.
A to jsi sama, nebo tě někdo hlídá? 
Jsem sama, ještě abych na někoho vydělávala ty brďo. 
A nebojíš se třeba? 
Ne. 
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Kde spíš? 
Většinou po kamarádech, nebo u štamgastů. 
A je to jinak v létě a v zimě, spala jsi už někdy na ulici? 
Na ulici jo, ale v zimě na jako. To musí bejt divoký. 
Co třeba potřebuješ k životu? 
Celkově? Nevim, jídlo, pití, lásku….  kamarádství. 
Dají se sehnat peníze na jídlo? Máš dost na jídlo vždycky? 
Jako s touhle prací zatím jo, no. Právě to je výhoda. 
A na nějakou ubytovnu to nestačí? 
Stačí, ale momentálně nemám žádnej doklad, ale absolutně žádnej. Nějak nejsem schopná si je 
dohnat. 
To jsi ztratila občanku? 
Jsem ji zahodila, vzteky. 
Staví tě policajti? 
Staví, ale to stačí jim nadiktovat údaje a nechaj tě bejt. 
A už tě znaj třeba tam na Karláku?
Ne.
Jak vypadá takovej tvůj běžnej den?
Vstanu, jdu se většinou najíst, vykoupat. Já se chodím koupat do – tady jsou… anebo třeba na 
Armádu spásy, to je zadarmo. Kromě čtvrtka a víkendu jsou tam každej den. A máš tam polívku za 
pět korun a vařej dobře. Tam ti daj i oblečení třikrát tejdně, docela pěkný oblečení. No a pak jdu za 
Petrem a popíjíme nějakou tu hoďku a buď už dopoledne jdu na Můstek – tam mezi sloupy. Tam 
se chodí do práce, nebo až večer. A ten den vypadá vlastně takhle celej no. 
Každej den, pořád. 
Vesměs jo no. 
Nedáváš si třeba někdy volno? Jezdíš někam, nebo jsi jenom v Praze? 
Maximálně tak vyřídit sociálku do Příbrami. Se nehneš a nemáš důvod se hejbat. 
Čím se dá ještě jiným živit? 
Krádežemi a to se nevyplatí teda. Ha ha, ty jo..
To se pak někde prodává jo? 
Tady máš no lidi, co vykupujou věci. Třeba ukradneš věc za tisíc korun a dostaneš za to sotva tři 
sta. No ale ten strach, kterej tě při tom čeká, za to nestojí.    
Máš strach při tom teda? 
No jasně, úplně hroznej, já jsem třeba měla přítele, kterej po mně začal chtít abych veškerý ty 
„nákupy“ vynášela z krámu já. On vlastně nedělal vůbec nic, kdyby nás chytli oba, tak on u sebe 
neměl nikdy nic. 
A jak to probíhá když tě chytěj třeba? 
Ježíš, to tě odvezou – kam tě to odvezou? No na výslech každopádně někam, někam pro tu Prahu 
kam patří zrovna ta policie, tak tam tě odvezou. Tam tě vyslechnou, pak ti vezmou tkaničky, 
všechny věci ti překontrolujou, zeptaj se tě jak se to dělo. No a pak tě odvezou na CPZku – celu 
předběžnýho zadržení, kde můžeš bejt až tři dny. 
Kolikrát už se ti to stalo? 
Dvakrát. 
Pustěj tě třeba když tě chytěj v tom krámě? 
Jo, ale nesmíš mít podmínku. Když máš podmínku tak tě automaticky seberou. 
Ale třeba prodavačky hned volaj policajty? 
Hm.. pokaždý. 
Kolik je potřeba na přežití? Kolik denně potřebuješ? 
Denně? 
Třeba.
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Třeba teďka jsem měla přítele a ten mě naučil hrát automaty. Během dvou měsíců jsem v tom až 
po uši ty vole, a když jsem nehrála tak potřebuješ já nevím, tak jsem si koupila peří třeba za pět 
set, jídlo, pití. Kolem tý tisícovky abych si žila jako královna no. 
A za pět set je kolik, nebo kolik stojí gram? 
Tisíc korun, necelejch ..
A na jak dlouho ti to vydrží? 
Půl gramu ti právě stačí na celej den, v pohodě. 
Jak často bereš, každej den? 
Jo… ,no když jsem sama tak nemusím každej den. Většinou se vezeš s tím, s kým seš. Když on 
bere hodně tak ty bereš hodně, když bere málo, tak ty bereš málo. 
A šňupeš? 
Já si píchnu. 
Jak dlouho to trvalo, než sis začala píchat? 
Já jsem si začala píchat hned. Mě to hned zachutnalo. 
Jako rychlej nástup? 
Hm.. a hrozně dobrý no. 
A při práci to potřebuješ? 
Při práci právě spíš ne. Právě do práce čím střízlivější, tím to je lepší. Když tam jdeš v nějakým 
stavu, třeba opilej nebo sjetej, tak si k tobě dovolujou různý věci a mě se to moc nelíbí. 
A jak dlouho to děláš? 
Práci? To je můj koníček , já to dělám už asi dvanáct let. A vždycky ne jako, já jsem byla vždycky 
v nějakým podniku, jako tanečnice jsem si vydělávala ty jo. 
V Praze, nebo v Příbrami? 
V Praze, v zahraničí jsem ty jo, tancovala…
Takže peníze nejsou největší problém? 
To nejsou no. To všechno záleží na tom prostě jak jsi zrovna na sračky, nebo nejseš. Taky nejsem 
schopná pořád vydělávat. 
Zkoušela sis někdy třeba šetřit nebo něco? 
Ne.  
Takže je to ze dne na den.
Hm. Ale zase když jsem byla na ubytovně tak první co bylo že jsem zaplatila ubytovnu takže to je 
takový trošku jako šetření.   
Jak často se ta ubytovna platí? 
To se může platit klidně ze dne na den, každej den. 
Jak dlouho jsi nejdýl byla na ubytovně? 
No přes celou zimu, pokavaď bylo prostě ošklivě. 
Pak jses na to vykašlala proč? 
Protože už venku není taková zima a venku je vetší zábava. To ti toho moc nenapovídám co? No…  
ha  ha..  Ale tak třeba povídej co chceš. Co je největší problém v tvém životě kromě toho, co máš 
teď? 
No největší problém to je právě otěhotnět. Většinou ty děti zůstanou v nějakým ústavu, nebo to a 
to je úplně jasný. Nebo najít člověka se kterým zůstaneš žít, protože ti lidi maj stres, nebo.. málo 
kdo zůstane někoho podporovat prostě. Alkohol – strašně, strašně velkej problém. 
Větší než ten perník? 
Minimálně je to stejný. Možná je to horší no. Ničí to víc, určitě. 
Bereš jenom perník, nebo i něco jinýho? 
Jenom perník. 
Zkoušela jsi hero, někdy? 
Zkoušela ale to je fuj. To je člověk takovej úplně rozplizlej, to je o ničem. 
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Jak se dá ještě živit takhle na ulici? Bavíš se třeba s nějakou partičkou, třeba jako feťáků nebo 
tak? 
Ne, vůbec. Distanc ty jo. To tě stáhne s sebou ani nevíš jak. 
A co jsi o tom myslíš o těch mladejch, partičkách s těma psama a tak? 
Nemaj kde bydlet, většinou se nekoupou a já nevím- žijou čórkama. Většinou je takhle třeba jako 
mě chytnou několikrát třeba za měsíc. Často seděj. Nevím, nechci dopadnout až tak jako. 
Proč se vlastně bavíš s bezdomovcema?
Protože Petr je chytrej a je takovej normální no.  
Tak se bavíš jenom s ním? 
Jo tak jsou tam lidi s kterejma sa dá mluvit a jsou většinou starší. A Petr mě vždycky podržel, když 
mi bylo blbě tak jsem šla za ním..
Jak se třeba živí bezdomovci na ulici? 
Hledáním v koších, hledáním flašek. Je tam taky… třeba jsem bydlela v lese jak tam máš takový to 
piknikový místo, tam jsme žili jenom z toho co najdeš v popelnici a pak si tam uvaříš. Prostě 
bydlíš tam v altánu, nebo v takovym tom krmítku obrovskym, jako malinkym baráčku. A je to 
pohoda, je to takový jako – něco jako letní zábavu to beru.   
Kolikrát jsi takhle byla venku? 
No tenhle rok docela často. Jenže tam se vždycky rozhádáme a musím tam odtud pryč. 
A jsou to lidi co znáš dýl? 
Jsou no.
A co dělají ti lidi, jsou bezdomovci, nebo feťáci? 
Jeden je tam feťák a jeden bezdomovec co jenom sbírá odpad. A oba dva jsou v pohodě. Je tam 
vždycky rozhází alkohol. 
Jak? 
Jako že když se společně několikrát opijete, tak začnou takový ty chytrý řeči. Jako já jsem 
chytřejší než ty a je to všechno špatný. Ale že by se hádali kvůli nějakým majetkovým poměrům 
tak to vůbec ne, to je v pohodě. 
A ty máš někde nějaký svoje věci? 
Tady. 
Víc toho nemáš? 
Ne, ne.. 
Akorát se snažím převlíkat jako každej den a chodit čistě aby to nebylo, aby to nevypadalo že 
bydlím na ulici. To je to poslední co bych chtěla jako. A ještě si musíš dát já nevím ty dva paňáky, 
ale nepřehnat to, abys měl tu optimistickou náladu, aby to nikdo neřekl. Když mě tam zastaví a 
zjistí že jsem socka, tak mi zaplatí víš, jako socce třeba dvě stovky a když tam přijdu takhle tak 
dostanu kolik já chci, nebo rozumíš? 
Máš stálý kunšafty? 
No nějaký stálí tam jsou, jenomže tam jsou slečny který zastaví třeba toho chlapa, odjedou spolu 
někam, ona mu tam ukraden třeba dvacet tisíc a on už se v životě nevrátí. A třeba to byl můj 
nejlepší zákazník. To je blbý no. 
Je tam teda víc holek? 
Hm. 
A znáte se navzájem? 
To je lepší se seznat, ale s jednou se tam bavím určitě. Teď má takovej pupek, nevím jestli už 
neporodila. A pak ještě z jednou tak trošku, ale není dobrý se tam prostě kamarádit vůbec. 
Proč? 
Cokoliv řekneš bude použitý proti tobě ať chceš nebo ne. 
A nebojíš se? To je celkem nebezpečný.
Víc těch holek, než těch chlapů hele.  
A jak to teda probíhá, to se jako dohadujete ..
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Jako on zastaví, já mu řeknu nějakou svojí cenu a to.. a on když souhlasí, tak mu nastoupím do 
auta a dejme tomu jestli je to jenom kouření tak zajedeme někam kousek k nějakýmu parkovišti. 
Tam nejlíp s gumou to všechno provedem, teda nejdřív mi zaplatí a pak to provedeme, no a pak tě 
odveze zpátky. Nebo tam je pak nějakej hotel na Jana Masaryka, to je u Náměstí Míru a tam se 
platí asi tři sta na hodinu a je to luxusní hotýlek a to je lepší způsob. Tam se můžeš vykoupat, 
všecko – to je pohoda. Mě v týhle práci dělá docela dobře že mám styk pořád s jinejma a jinejma 
lidma víš. Jako zkušenosti. Prostě to co teď děláš ty, tak já to mám takhle s nima. 
No jasný .. ha ha..
Ale ono to k něčemu je..
A kolik si teda vyděláš třeba za noc? 
Nevim no poslední noc jsem vydělala čtrnáct set a prohrála jsem třináct set v automatu. Ha ha.. 
Ještě ten den? 
No jistě. A říkám tomu mýmu aby mě neučil na automaty, že už se mi to začíná líbit a on že prej se 
mu líbí jak se u toho tvářím, jaká jsem u toho šťastná. No tak děkuju pěkně. 
A co dělá ten tvůj? 
Čórkaře.  
Jak dlouho jste spolu? 
Jak dlouho spolu jsme ty vole? .. asi tři měsíce? 
A jak dlouho se znáte? 
Tři měsíce. Jak jsem dlouho těhotná?  – tři měsíce, ha ha .. 
Jak jste se poznali? 
Ježíšmarjá jak jsme se poznali? Jó on si mě odchytil vlastně. Nejdřív jsme se potkali na Palackého 
náměstí v koupelně a pak tam začal chodit častěji a častěji, když jsem se koupala tak tam náhodou 
byl. Pak mě nějak pozval na jídlo, no a tak to začalo. 
Kolik už jsi měla takových vztahů, co jsi v Praze, nebo vůbec? 
Všeho všudy za celej život asi tři. 
To je třetí? 
Ne čtvrtej i s tátou malého vlastně – ale ten byl kraťounkej…
Málo..   a vždycky jsem je brala fakt vážně. 
Ale to jsi byla většinou sama. 
No nebyla protože při týhle práci nejsi sám. Víš co každej tě jakoby miluje, každej ti říká že jsi 
krásná a takže jsi furt vlastně obletovaném a to je takový příjemný. 
Hele a jak to třeba mají ty ostatní holky, ty jsou na ulici, nebo mají kde bydlet? 
No ony třeba berou já nevím třeba heroin, subutex, takže ty jo – já nevím třeba na squatech, na 
ulici málokdo je. Nebo máš zákazníky který vyloženě sháněj holky co nemají kde bydlet a aby si 
on užil v posteli tak ona u něj zůstane bydlet. Většinou pořád mají kde bydlet vlastně všechny.
Mají třeba své pasáky? 
Mají no. To nepochopím ty jo. A kolikrát se těch holek vlastně vůbec neptají. Prostě chlap čapne 
ženskou – tak to funguje – a prostě tady budeš stát a zkus ne, ty jo. 
Proč je  poslechnou? 
Nevím třeba ho milujou, nebo se ho bojej. Těžko říct ale takhle to funguje, je to hustý. 
Ty jedeš na vlastní pěst.
No určitě, já bych se nedala ani ty jo. 
Jsou tam třeba i cizinky některý? 
Prej tam jsou Bulharky. Bulharky, Cikánky, Češky, Slovenky. 
Jak bys řekla že to je provázaný s tím životem na ulici? Jako s drogama, bezdomovcema, co to má 
společnýho? 
…
Nebo jak to chodí na ulici? 
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Jaký si to uděláš, takový to máš. Nesmíš začít bejt špinavej a smradlavej jinak upadneš psychicky 
hned, ta čistota tě drží psychicky nad vodou a v pohodě. Jenom potřebuješ každej den peníze. 
Potřebuješ kamarádství, to potřebuješ určitě. Takže stačí prostě kamarádům nekrást věci nebo tak 
něco a zas se ti to nebude vracet. Není to tak těžký jako to udržet. 
S kým se kamarádíš? 
Hlavně s Petrem, to stačí. Mě to fakt stačí, on je fakt chytrej, v pohodě. Někdy je taky na zabití, ale 
to je málokdy. Je taky hodně vyčůranej a nesmí se nechat přerůst přes hlavu. Už jsme si taky 
kolikrát nadávali. 
Máš kromě Petra ještě někoho? A kromě toho svýho. 
Ani ten můj není žádná potvora. Ten mi řek že jsem dobrej chábr, že spolu jdeme vydělat peníze. 
Já z toho nemám vůbec nic a to taková dřina asi není že jo? Když mu nezavolám já tak ho nevidím, 
že jo. Jednou si přived domů nějakou slečnu a tam jí píchal vedle v pokoji – to mě docela 
překvapilo. 
Jsem tam nastydla, v tý cele normálně. (Strávila předešlou noc v CPZ, byla chycena při krádeži) 
Jak dlouho jsi tam byla? 
Dva dny přesně, měla jsem tam dvakrát snídani a jednou večeři. A docela dobře tam vařej.
A jak to probíhalo, kdy tě zbalili a jak? Jestli o tom chceš teda mluvit. 
To je rychlý, to s tebou udělají výslech a hned tě odvezou na tu CPZku. Tam ti asi milionkrát 
přebíraj tašku, jinak ti nechtěj nic. Jenom musíš stát, nebo sedět a bejt zticha. Pak tě třikrát denně 
buděj na jídlo, dvakrát denně – stoupněte si ven a stůjte hlavou ke zdi. Pak ti tam všechno rozházej 
a ať si to složíš zase zpátky, asi aby si nevyšel ze cviku. Jinak je tam hrozná nuda a nic se tam 
neděje. Jenom spíš a jíš. 
A pak byl nějakej ten samosoudce, nebo rychlosoudce? 
Hm.. –  rychlosoudce.  To jsem se modlila ty jo. To tě odvedou do.. tam je taková místnůstka a tam 
je ženská zapisovatelka, soudce, tři policajti a ona jenom přečte co jsi udělal, kouknou se ti na 
obličej jako jak se na to tváříš, že jo podle toho asi zhodnotí co ti dá. Já už mám nějakou podmínku 
osm měsíců na dva roky, k tomu mám teda tři měsíce na tři roky a ještě to půjde k nějakýmu 
velkýmu soudu kde to třeba přehodnotěj a klidně můžu jít  a to by bylo dohromady rok a měsíc. 
Kdyby mi to dali náhodou dohromady. 
Co nějakej obhájce, právník? 
To tam nemáš. A asi to ani nebylo potřeba, nevím. Oni ti taky moc informací nedávaj co můžeš a 
co ne. Když bys chtěl třeba někoho informovat komu bys mohl někde chybět, kdo o tobě neví, tak 
vůbec ne. Ještě tě seřvou, že jsi si to nezařídil někdy dřív nebo co. A jak si to vůbec můžeš dovolit 
víš. No nic moc no – ostuda. 
A napadlo tě někomu zavolat? 
No mámě no, ale pak si říkám to je volovina. To by vůbec nemusela vědět ne? 
Co vlastně ví máma o tvém životě?
Všechno, asi všechno. 
Jak často jsi s ní v kontaktu? 
Jednou za čtvrt roku. A píšem si tak dvakrát za měsíc. Ale až poslední dobou. Dlouho jsme se 
nesnášeli. 
Máš jenom mámu, nebo oba rodiče? 
Jenom mámu, táta už je mrtvej…
Vrátíme se k těm bezdomovcům? Jsou bezdomovci co chodí do práce? 
Jsou. To víš že jo. Většinou třeba uklízej u služeb, ale když tam jsou tak pracujou. 
Jsou bezdomovci co nechlastaj? 
Ale jo poznala jsem asi dva, taky. Ale nevím jak až to mají zatvrzele udělaný. 
Kdo je vlastně bezdomovec? 
Nevím, ten co nemá kde bydlet? 
No a je třeba víc druhů? Kdo z lidí na ulici je bezdomovec a kdo není? 
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Podle mě takoví ti špinaví jsou bezdomovci, když se podíváš na první pohled, já nevím. 
A třeba ti mladí, smažky? Jsou, nebo nejsou bezdomovci? 
Já nevím ty vetšinou bydlej na squatech, což by vlastně bezdomovec bejt neměl. 
Kolik myslíš že je lidí na ulici? 
Tady v Praze? – strašně moc. Zajedno v tý zahradě tak polovina lidí co tam vždycky je, tak jsou 
bezdomovci, si myslím teda. 
A znáš se s nima?
Tak třeba jenom ten hlouček těch starších co sedí okolo Petra, tak podle mě jsou všichni 
bezdomovci. 
A znáš se třeba s jinou partou, než s tím hloučkem co je kolem Petra? 
Tak s jedincema třeba co se pozdravíme..  ale asi jo, znám no. Ale ne tak blízko.
Jak to probíhá, nějaký to kamarádství, nebo vztahy? 
Normálně se jenom pozdravíme, něco chce třeba pomoc koupit, nebo sehnat a to je všecko. 
Baví se třeba spolu ti lidi podle toho co dělaj? Nebo jako starší a mladší, 
Jestli je takhle já rozděluju? 
No, nebo jestli to tak je? 
No spíš podle toho jak mluvěj, co maj v hlavě, jestli jsou protivní, nebo milejší. S protivnejma se 
nebavím, s těma co jsou chytřejší si ráda promluvím. 
Co mají lidi na ulici společnýho? 
Alkohol ha..ha.., nevím. To se ptáš proč ty jo? To mě nenapadá. 
Kdo nepatří mezi bezdomovce? 
Lidi co mají klíče od bytu, ha.. ha.. 
A ty? 
Já mám každopádně dneska ještě jednu možnost, kde bych mohla přespat, takže nevím. Nebo třeba 
pracovat celou noc abych nemusela jít spát a pak odpoledne si to nějak zařídit. Ono se to dá 
vždycky nějak zařídit prostě, prostě. Vždyť tady máš třeba na „Áčku“ za dvacet korun už jsem 
taky spala. Od Armády spásy, od čeho to bylo teď přesně nevím, v šest hodin večer tam můžeš 
nejdřív a v šest hodin ráno tě vykopnou, nebo v sedm. Ale máš prostě dvanáct hodin kde bejt. Platí 
se za to asi dvacet, nebo třicet korun. 
Mají tam hodně postelí, dostanou se tam všichni? 
Počkej tohle je vlastně u Terezky na Karlíně a je tam určitě deset, dvanáct postelí a nebylo to snad 
nikdy plný. Takovejch institucí je tady dost. Je to rozdělený na ženský, na chlapi, prostě pořád máš 
nějakou možnost. 
Znají se navzájem ti lidi co jsou na ulici  centru? 
Jo. Jinak jak třeba spíš takhle v tý místnosti hodně lidma, tak s půlkou vyjdeš úplně báječně a 
druhá půlka je úplně na zabití. Mě třeba tam jednou vyhodili protože jsem se nedala s něčím a 
protože tam byla nějaká ženská, která byla – no to bylo hrozný. To bys jí musel zakroutit krkem, 
nebo já nevím – udusit. Já nevím, a to mě vyhodili no. 
Byla mladá, stará?
Čtyřicet pět možná? Taková uječená, furt měla nějaký pro blémy a každého tam štvala. 
A co dělala? 
Jako osočovala, že se něco děje a strašně ječela a prostě nepřestávala mluvit a tam prostě má 
každej svejch starostí dost. Chce si tam ulevit, odpočinout, uvařit si. To chceš klid opravdu. 
Co je pro tebe největší problém? Nebo takhle, co je největší problém pro bezdomovce? A co je 
největší problém pro tebe? 
No já mám furt málo lásky, ha.. ha.. 
Nevím, nebo asi že ten den máš málo co pít. Nebo .. no asi když nemáš co kouřit a co pít. 
Máš nějaký plány do budoucna? 
Nemám žádný. Nemám proč zatím.
Proč končí lidi na ulici? 
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Protože ti začne bejt asi všecko jedno. Nemáš důvod pro co by si se snažil. Pro mě ten důvod je 
většinou druhej člověk. 
A ti ostatní z pohodlnosti, z alkoholismu a většinou je to opravdu když fetuješ, protože tě to 
nezajímá a ani nejsi schopnej to řešit. Vztahy v rodině jsou ti úplně jedno, doma už tě nesnesou, 
víš pro to chování. 
Je v tom teda každej sám? 
Když začneš brát, tak nemáš nic společnýho s e Švejka starejme kamarádama. 
Co třeba tvoji starý kámoši z domova? 
To jsou taky feťáci teď.. ha.. ha..
Jsou v Praze? 
Nejsou, ale jak s nima přetrhneš ty kontakty, tak už si někde jinde a už bych se tam ani nevracela. 
Nevím asi bych ani nevěděla co si máme říct, nebo tak. 
Myslíš že starší bezdomovci jako třeba Petr mají šanci s nějak dostat zpátky? 
Ale Petr nemá chuť Petrovi se nechce. Protože jemu to takhle vyhovuje. Oni třeba když dostanou 
nějakou tu šanci že můžou někde žít, tak je stejně po nějakým čase přestane bavit a stejně je to 
táhne ven, bejt volnej a tak. 
Mají třeba někde rodiny? 
Mají, většinou starší děti už.
A proč se k nim nevrátí? 
To těžko říct, to mi Petr taky nikdy neříkal, ty jo. Ale tyhle jejich manželé nebo tak už mají stejně 
svoje partnery nový, nebo ..  I když zase nejsou tak neochotný jim nepomoc, víš jako ..
Tak je to teda spíš životní styl? 
Jo, určitě. 
Mohli by se vrátit zpátky, kdyby chtěli? 
Hodně z nich určitě. Oni dostávaj hodně ty nabídky, aby se vrátili domu. Ale co jsem si všimla, že 
mají strach to udělat. Nevím třeba můj kamarád Pišta ze zahrady dostal nabídku od svých dcer a 
myslím že tam ani neodjel. Že udělal jako že odjel někam na tejden a že tam vůbec nebyl. Nevim 
prostě mají strach já nevím z čeho. Že by něco museli, možná z výčitek, nebo já nevím, nevím. To 
fakt o každym těžko říct. 
Takže se dá vrátit zpátky z ulice? 
Asi jo no. 
Znáš někoho komu se to povedlo? 
To asi ne. 
Jak teda končí bezdomovectví? 
Jak končí? Já nevím upiješ se, zmrzneš někde. Nebo třeba dopadneš dobře, třeba se dáš dohromady 
s někým a začnete normálně žít spolu ty jo. 
A u těch starších?
Oni jsou taky schopný si platit ubytovny, oni tam na Vltavský.. znám jednoho týpka kterej je 
schopnej si platit ubytovnu, jak tam vždycky si stoupne do metra a „prosím vás dejte mi drobný, 
prosím vás“ a denně si vydělá čtrnáct set. Ale prostě zůstává venku žít, nic mu nechybí. 
Teď jak jsi mi ukazovala to ho týpka s hranolkama tak koukám, že si hodně všímáš. Co ti ten život 
na ulici dál? Poznáš třeba jinak lidi? 
Určitě se asi líp orientuješ potom, nejsi vyjukanej ze všeho co se stane. Jediný co můžeš ztratit je 
svoboda teda to je to nejhorší, z toho mám strach teda. 
Znáš nejaký lidi co jsou na ulici s dětma? 
Ne. To nevím, neznám. 
A jaký máš třeba ty plány do budoucna? 
Nenechat se zavřít. To je hrozný. Ha. Ha. Ty dva dny byly hrozný. Asi žádný. Jó kdyby byl ten 
můj co k čemu, teď mu zkusím zavolat. Uvidíme. Ten má barák, ty jo, třeba by mě tam musel vzít. 
Jinak nevím, asi žádný extra. 
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A když ti to vyjde a nezavřou tě, tak co? 
Tak budu dělat furt to samý. 
Co s tím dítětem, necháš si ho vzít? 
Já nevím jestli to stihnu jako. Nevím co bych dělala kdyby se narodilo. Už jsem o jedno dítě přišla 
a nechci to udělat podruhý. Víš. To je vůbec – nevím. to bych měla vědět asi, ale nevím. 
S tím prvním to bylo teda jak? 
No to mám zákaz se s ním stýkat a to. Jemu už bude čtrnáct a já jsem ho neviděla šest let. A to už 
nějak nebolí ani, to je dobrý. 
A ví o tobě? 
To nevím jestli si pamatuje. Já ho viděla naposledy když mu bylo osm. To podepíšeš že má prostě 
rodinu a že nemusí zůstat v ústavu, to byl základ že jo. A má docela slušný rodiče si myslím. 
A je v Praze? 
Nevím kde. 
Když dostanu do ruky nějakej papír s jeho adresou, tak ho hned vyhodím. 
Jak ho dostaneš? 
To kvůli tomu že se třeba mění na alimenty ten, to číslo účtu. Tam už dlužím taky asi sto tisíc. Za 
alimenty. 
Ty dlužíš za alimenty? 
Hm. 
Ty musíš platit alimenty? 
Hm. 
Máš i jiný dluhy, třeba pokuty? 
Malý jo. 
Za co třeba?
Nevím, ale vím že mám. Nějaký drobnosti se tam určitě najdou. 
Mě by ještě zajímalo, jak to je všechno propojený, ta ulice. Jestli to co děláš ty, jestli se to na sebe 
nabaluje s těma drogama a tak, jestli tam je souvislost? 
Já jsem taky znala holku, co bydlela na Karláku v takovym rozbitým autě a pak večer tam šla 
pracovat. A některý maj byty, některý bydlej u někoho, většinou ale bydlíš pořád u někoho. 
No ale jestli ty holky berou všechny drogy, nebo ne? 
Takovejch sedmdesát procent určitě, určitě. Ale nesmíš začít pít no. Jakmile začneš pít, tak jdeš 
dolů, to vím, to mám odzkoušený. To i když jseš hezkej, tak začneš ošklivět. Když piješ, tak jseš 
neschopnější, a ošklivější. A když třeba beru peří, tak jsem hezčí – nevím jak se to dějě. A 
většinou jseš dýl schopnější.
A seženeš vždycky peníze na to? 
Když chci, tak jo no. Ale stejně to většinou prohraju na automatech, to je hrozný. To je hustý. 
A kdybys chtěla šetřit máš možnost? 
Možnost jo, ale nemám chuť. 
Je něco, co by sis chtěla pořídit mimo drogy, mimo.. prostě na něco ušetřit, co by jsi chtěla? 
Ani ne. Já bych to stejně hned prodala určitě. 
To nemusí bejt věc třeba já nevím dovolená, nebo cokoliv. Bydlení. 
Na dovolenou nemáš s kým ty jo. To by se někomu muselo zase chtít a většinou neseženeš nikoho 
ani na společnej výlet vůbec. 
Jak to? 
No jsou moc opilí, nebo málo. Hodně sjetý, nebo málo. Furt maj něčeho nějak, že se jim prostě do 
ničeho nechce. Že to musí bejt jinak a nemaj čas. 
Kdo je ti teď jako člověk nejbližší? 
Petr. 
Kolik takhle blízkých lidí kolem sebe máš? 
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Kromě mámy a bráchy v Příbrami nikoho. Koho beru tak že mu můžu věřit, tak to jsou tihle tři. To 
je dost, někdo třeba nemá nikoho. Ten můj přítel třeba ani nešel zastavit, furt po krámech, až jsem 
měla zničený nohy. Už jsem nemohla psychicky ani fyzicky a úplně do úmoru, jenom krást a 
shánět peří. A jenom krást a shánět peří. Skoro jsem ani nespala několik dní jsem nemohla. Hrozně 
únavný. Spali jsme po barákách, nechtěla jsem. Už jsem byla vzteklá. Když jsem byla vzteklá tak 
už jsem se mu nelíbila, protože jsem vzteklá. To je zapletenec, rozumíš. 
On má vlastní byt? 
Má barák kvůli kterýmu seděl asi osm a půl let, protože před tím udělal tenkrát nějaký zlatnictví 
asi. A má prostě, má. 
Jak je starej? 
Čtyřicet čtyři. 
Má rodinu. To je k ničemu, takovej, je chytrej, schopnej, ale jak jemu se chce, že jo. 
Chtěla bych sehnat nějakého chlapa, kterej by si mě nechal tady v tom stavu. Já bych ráda založila 
rodinu třeba, mě by to vůbec nevadilo. Ale je těžký odpoutat se od toho, jak si zvyklej mít peníze. 
Víš co? Přestat chodit, to – šlapat. Zvyknout si na menší standard. Jinak by to nebyl žádnej 
problém. 
Zkoušela sis najít jinou práci? 
Mě tohle vyhovuje právě. V tý práci makáš strašně a nevyděláš si třeba. To co já vydělám za den, 
na to bych musela třeba makat dvanáctku. A třeba ještě noční – rozumíš? A já to mám třeba za půl 
hodiny hotový. 
Počítala si někdy kolik si vyděláš třeba za měsíc? 
Nevím třeba dejme tomu takovejch třicet určitě a to bych se flákala hodně jako. 
To je hodně peněz. 
Je no.
Kolik tě stojí peří, nebo jaký jsou náklady? 
Já třeba neberu každej den. Já když jsem sama tak nepotřebuju, ale jinak třeba těch pět set na den 
asi. 
Ale z těhle peněz bys mohla, já nevím být v létě dva měsíce někde v Řecku.
No ale zase najít s kým a hm…  ,hlavně s kým…   

Pípák
Pípáka jsem poznal skrze Bábi, patří ke skupince která se schází u metra na Národní třídě. Když 
jsme se seznámili, začal mi vyprávět o lenosti ostatních bezdomovců. Že on sám „to nevzdal“, že 
si shání brigády, které nabízel i jiným lidem na ulici, ale oni o práci neměli zájem. Rozhovor jsme 
nahráli v jednom z levných výčepů v centru Prahy a Pípák byl už trochu opilý. Myslím, že mi řekl 
více na chodníku u krabicového vína, než při samotném rozhovoru. Chyba byla možná i v tom, že 
jsem se příliš držel předem připraveného guide listu. Petr mi přišel zajímavý proto, že vzhledem 
k relativně krátké době strávené na ulici dokáže zaujmout od ulice odstup.  

Tak se ptej..
Tak na začátek se zeptám, kolik ti je let a jaká je tvoje původní profese, vzdělání? 
Třicet pět, moje původní profese je strojník, strojní mechanik…   no moje výška je sto osmdesát a 
tak dále, a tak dále.. 
A jak dlouho jsi na ulici? 
Třetí měsíc. 
A mohl bys mi říct něco osobě? Jak jsi se dostal na ulici, jak to probíhalo? Takovej příběh třeba.
Můžu říct, ano. To je záznam ne?
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No to už se nahrává, ale můžem se normálně bavit. 
No tak jak jsem se dostal, v první řadě su hňup. Jezdil jsem jako kamioňák. Kdysi dávno jako 
zaměstnanec a v devadesátém druhém, třetím, jsem zjistil že bych mohl podnikat. Tak jsem si 
najmul jeden kamión, druhej kamión a začal jsem podnikat. Docela dost let to fungovalo. V roce 
dva tisíce čtyři jsem začal mít finanční problémy, jelikož mi firmy přestaly platit. Čekal jsem na 
jednu fakturu, na druhou, na třetí, na pátou – až jsem zkrachoval. Takže od roku dva tisíce sedm už 
nepodnikám a pak jsem si vzal nějaké úvěry které jsem nemoh splatit. Protože abych měl na 
provoz aut. No a dneska vlastně v podstatě …
No a jak k tomu došlo, že jsi skončil na ulici? Ze dne na den? 
Ne, ne, ne – k tomu se dostanu. To jsem jako jenom dal ten příběh před tím. 
A ty kamiony šlapaly dobře před tím? 
Jo dokud to šlapalo, hele já měl měsíčně vejvar, dvě stě padesát, dvě stě osmdesát tisíc. 
Tos měl na leasing, nový? 
Nový, všechno nový. Čtyři sta osmdesátky tip line. Podnikal jsem i v nad rozměrech, jo že jsem si 
pronajímal pro staváky třeba u nás ve Veselí nad Lužnicí. Takže jako bylo toho víc no. Jenomže 
v tý dopravě víš co, musíš zaplatit doprovod, musíš si zaplatit pronájem, a tak dále, a tak dále. A to 
není sranda a ti lidi chcou cash, že. A nevím, vlastně jak jsem se dostal na ulici – velice jednoduše, 
protože jsem hloupej a zjistil jsem, že moje stará je kurva. Že se mi kurví. A udělal jsem dusno. 
Vykopla mě. Byt, všecko bylo psaný na ní. Takže tím pádem jsem zůstal já na ulici. Ale ségra mě 
vzala k sobě s tím, že nesmím pít. S tím, že si najdu zase znova práci a nebudu pít hlavně, to byl 
důvod. A já začal pít. A to jsem začal pít takovým stylem, že dneska na ulici je takovejch tři sta 
tisíc jenom v oblečení mejch. Jinak ….
Prostě zkoušela to se mnou tak dlouho, až to prasklo no. 
No a jakej byl třeba ten první den na ulici? Třeba ten první den jak jsi mi vyprávěl, na to Hlaváku, 
to byl ten první den? 
Když jsem se dostal na ulici, tak jsem spal na Hermesu. Hermes – Titanik. Přijel tam frajer.. 
dozvěděl jsem se to od dalšího bezdomáče v tramvaji, protože jsem cestoval nočníma tramvajema 
tam a zpátky. On po mě chtěl cigáro a zrovna v tý době jsem měl, tak jsem mu dal. Říkám „hele, 
tak a tak“ začali jsme se bavit. Dneska já ty bezdomáče už poznám na dálku že jo, samozřejmě. 
Ale tenkrát jsem nevěděl ani prd, nevěděl jsem kam mám jít, co mám dělat. A tenhleten za mnou 
přišel a říká čau, nemáš cigáro? Já říkám, mám. Dal jsem mu cigáro a začali jsme se bavit. Pak 
říkám „kurva mě je zima“. A on říká „tak pojď spát na Titanik ne“. Za tři pětky. Takhle jsem se o 
tom dozvěděl že jo. A potom postupem času člověk už se naučí že jo. 
A kdy to bylo? To bylo někdy v červnu? 
Ne, ne, ne … hm, bla bla bla…  pátého dubna mě pouštěli. Takže tohle bylo sedmého dubna. 
Pouštěli tě odkud? 
Z Bohnic. Šel jsem tam kvůli řidičáku na dobrovolnou léčbu kterou jsem dokončil. Takže jako.. 
neříkám že jsem nějakej frajer nebo něco. To já su sračka, ale potřeboval jsem to kvůli tomu, když 
jsem žádal znovu o řidičák. Takže asi tak. 
Takže Hermes – první noc. Jaký to bylo? 
Ty, když ti řeknu že chlívek u nás na Moravě, tam to vonělo líp tak to je asi slabé slovo. Já když 
tam toho šestého ledna došel – smradlavé nohy, boty, toto. Snesu hodně ale toto, to byla síla. 
Šestého ledna? Takže jak dlouho jsi na ulici? 
No pořád tři měsíce. Protože já vždycky s přestávkami. Před tím jsem byl čtrnáct dnů na ulici, pak 
jsem získal prácu, šel jsem do Nymburka. Tam jsem makal, dva měsíce jsem dělal, já se snažím 
dělat, jenže vždycky to posere ten chlast. 
Takže jsi na ulici už od ledna a teď ty tři měsíce to je? 
Včíl ty tři měsíce – já to počítal jako spolu, chápeš? 
Jasně. 
No, no, no. Já se furt snažím zachránit a nějak mě to nejde. 
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No a kde třeba spíš? Střídáš místa? 
No to každopádně.  
Podle čeho, nebo kde spíš? 
Tramvaje, někdy na Pavláku, někdy na Karláku, někdy.. aj tady na té Národce jsem spal, jenomže 
už mě tady vymetli tolikrát, že jsem to tady už ani nezkoušel. 
Policajti? 
Hm.. 
Jak se živíš? 
Mám to říct upřímně? 
Jasně. 
Živím se tím, že chodím za ségrou a mámou, který je dvaasedmdesát a která je v prdeli. Sama 
nemá. Tak se živím tak, jó že ..  já pořád ještě nejsem schopnej žrát z kontejnerů. Ještě toho nejsem 
schopnej, ale budu se to muset naučit. Protože já už končím. 
Co potřebuješ k životu? K tomu teď. 
K tomuhle životu, kterej vedu? 
Hm. 
Pět a čtyřicítku a upilovanou špičku na náboji. Jinak já nevím co potřebuju k životu. 
K tomu, abys přežil na ulici co potřebuješ? 
To není život, to je živoření. To je živoření. Já ti to řeknu upřímně. Kdybys tady místo těch cigaret 
položil bouchačku, tak já si ju půjčím, ustřelím si hlavu a mám klid. To je moje filosofie, můj 
život. 
Když jsem se potkali, tak jsi byl takovej optimističtější, veselejší. 
Ne, ne, ne. O tom to není, je to o tom, že bohužel není to ještě jistý. Jo nejsem takovej jako támhle 
třebas (ukazuje na bezdomovce sedícího vedle u stolu). Ještě mi to myslí. 
Tak to zkus popsat z hlediska toho, že jsi ještě nad věcí. Jak to vypadá na ulici. Co potřebuješ 
k tomu, abys přežil na ulici? Jak přežívají ostatní? 
Já potřebuju v první řadě práci, tu práci si udržet. 
To aby ses z toho dostal. Ale ty lidi na ulici? 
Tak to ti neporadím. 
Třeba bábi a ostatní? 
Oni už jsou s tím spokojení. Oni už to vzdali jako jo, oni už prostě jsou spokojení s tím co maj. Jo 
oni si jdou, vymaglej si, zakleknou si. Dobře, udělám si tři sta, čtyři sta. Mám na víno, mám na 
tabák, mám na jídlo. 
A co potřebujou na přežití, ten tabák? 
No jasně, to je naše potřeba. No samozřejmě. 
Mě zajímá co potřebuješ k tomu životu na ulici. 
No v první řadě chlast, v druhý řadě kuřivo, v třetí řadě, abys přežil jo – občas něco najíst. To je 
celý. Ale v první řadě chlast, jo to jsou všichni, ale ne oni, i já jsem takovej. 
Žiješ s někým, nebo jsi sám? 
Jsem sám. 
A bydlíš s někým, nebo se kamarádíš nebo se kamarádíš na ulici? 
Já nebydlím. Já přespávám tady venku. Sám. 
Jsou třeba různý kamarádi co chodí spolu, skupinky? Nebo jak to chodí? 
Ty squaty, ….  (kašle) .. to co jsem stačil vypozorovat za ty tři měsíce, jo, tak tam můžeš nanejvýš 
chytit vši, nebo džuvy. Chápeš? Takže tam já nechodím. 
Jak vypadá takovej běžnej den na ulici? 
Jak vypadá? Ráno se probereš z opice, protože jseš každej den trošku písklej abys to přežil 
samozřejmě, ale jak vypadá? .. Hm, více méně stejně. U mě třebas, že chodím, lítám žebrám po 
pracích jo, žebrám aby mě zaměstnali. U těch ostatních nevím, oni si ráno dřepnou na Národku, jo 
když mají něco vymaglenýho, tak popíjej, seděj, jsou v klidu, že jo. Pak jdou mangelit, „dobrý den 
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pane, neměl by jste dvacet korun“, nebo jo – rozumíš? Ale říkám, nemůžu mluvit za všechny, 
mluvím jenom sám za sebe. Jsem mladej, teprve jsem do toho spadnul. Nevím co by bylo za pět 
let. 
Kolik je potřeba na přežití na ulici? 
No počítej takový, minimálně ..  minimálně co já potřebuju, tak čtyři kila. 
Na den? 
Protože to máš vlastně jakoby výrobní den. Protože aby sis koupil tabák, aby sis koupil papírky, 
aby sis koupil jídlo, aby sis koupil já nevím ty čtyři, pět litrů vína jo, na to přežití. No a to máš tak 
čtyři kila. Já když jsem chodil klečet, tak třebas i osm set, devět set se dá získat, jo ale musíš mít 
dobrý místo, dobrej čas, taky nesmí pršet jako dneska. Takže jako to je různý. Ale dá se získat 
v průměru tak čtyři sta, pět set. 
Jak probíhá to klečení? 
No, vždycky jdeme dva. Jeden zaklekne, položí si mističku takhle s hlavou dolů. Nikdy se nesmíš 
koukat lidem do očí. Položíš mističku. A druhej tě hlídá, že jo aby nešli benga. Protože dneska to 
je už za litr pokuty že jo. No a někdy se zadaří a někdy ne. 
Proč se nesmíš koukat lidem do očí? 
Protože ty lidi ti nedaj. Protože máš ještě pořád radost. Když koukáš dolů a jenom pokejveš, když 
ti tam něco cvakne, tak je to známka jako – děkuju, uctivosti. 
Je to práce, tohle? Je to řemeslo? Musiš to umět? 
Hele mě to učili tři měsíce. Jestli je to práce, nebo řemeslo nevím, ale člověk se snaží přežít. Jo to 
je prostě něco, co se nedá popsat. Jenom se člověk do tý situace musí dostat, když už na tebe 
každej sere. Nikdo tě nechce. 
Vycházíš z penězma, nebo kolik si vyděláš za den, stačí ti to? 
Hele já jsem schopnej vyjít s málem. Ale to jenom díky mámě a ségře, že mi kupujou tabák, že mi 
kupujou jídlo, že mi kupujou papírky. Jo. Mě denně stačí osmdesát korun a říkám to upřímně jako. 
Využívám je. 
A dělíš se s někým? 
No samozřejmě s každým. Jako když přijde jeden- „máš ubalit“, jasně – „na tady máš“. Nebo když 
vidím že někdo má hlad, nebo to – „na vem si“. 
A podle čeho? 
Jsem schopen ze sebe sundat poslední mikinu a podle čeho? – Podle citu. 
Takže se dělíš s každým? Je někdo komu nevěříš? 
Ne, ne ,ne – tam na tom nezáleží. 
Dá se na ulici šetřit? 
Kdybych na tý ulici byl dýl, tak já si myslím že by to šlo. Jo ale jelikož jsem tady krátce a jednou 
se ti daří, jednou se ti nedaří. Jak to říct no, dalo by se asi ušetřit. Já myslím že jo. 
A na co? 
No tak v mým případě hlavně na bydlení a zas si nakoupit věci. Hygienické potřeby, a tak dále, a 
tak dále. 
Jsou peníze na ulici největší problém? 
Tak to jsou, to jsou. Protože když je nemáš, tak každej na tebe kašle. Ale když ty prachy máš, tak 
máš takovejch kamarádů, joj boha. On je jeden z nich (zase ukazuje na spícího pána vedle). 
Kamarád kterej je s tebou jenom když máš prachy? 
No, přesně. 
Jak se dá na ulici ještě uživit, co třeba dělaj ostatní? Jak se daj sehnat prachy? 
No jedině že bych se prodával, ale já už jsem starej a ošklivej, mě už nikdo chtít nebude. Ale 
myslím si že se dá uživit i vícero způsobama. 
Jak třeba? 
Třeba nějaký – jak se to mu říká – castingy, nebo nějaký.. ale myslím si že se dá uživit ještě jinak, 
než jak se živím já. 
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A víš třeba jak se dá živit ještě jako bezdomovec na ulici? 
Hela já si pořád sháním práci. Já pořád chodím a pokaždé když vidím, že mají někde lešení, tak 
vystoupím z tramvaje a „dobrý den, máte tady nějakého mistra“, nebo jo, sháním práci. Pořád. 
Jednou to musí vyjít. Protože tohle mě nebaví, to říkám upřímně. 
A co třeba nějaký čórky, měď, kabely? 
Hele ani když jsem dělal půl roku elektrikáře, tak jsem v životě u nich nekrad. Nevím proč, ale mě 
se to příčí. Takže já ti to řeknu asi takhle, jak bych to řek. Já si za svojou prácou stojím – vždycky. 
Moje práce je vždycky kvalitní, klasika. To, co dostanu s tím udělám pink. Ale nějakej jinej 
způsob práce mě nenapadá. Já nevím. 
Ale co třeba dělaj bezdáči, jak se živěj? 
No já su bezdomáč. 
No ale maj třeba ostatní nějaké svoje fígle? 
To mě neříkali. Oni sa živijó všelijak, jako že chodí – támhle je stavba, tady je stavba, oni 
vyloupou měď a tohlento. Jejich problém. Já sa do toho nebanuji – nestarám. Ale já sám o sobě, 
fakt by mě to nenapadlo. Nevím proč ale nenapadlo. 
Takže jak to máš, pomáhá ti rodina? 
No mám to tak, že jediného z rodiny koho mám je máma, ale ta mi nemůže pomáhat, protože má 
sedm tisíc důchod a pět a půl tisíce platí nájem. Takže jí nezůstává ani hovno. Takže za ní nemůžu. 
Žije v Praze? 
Hm. Bejvalka, bejvalka nepracuje. Bere jenom sociální dávky a tyhle ty píčoviny. Na čtyři děti, 
takže já nevím. já nevím co mám dělat, když jsem podnikal tak bylo dobře. Ale..
Jsou bezdomovci co chodí do práce? 
Jsou, jsou, choděj třebas na brigády jako je zametání, nebo jako je řezání křovinořezem, ale 
choděj. To je to co jsem stačil poznat teď za ty tři měsíce. 
Minule jsi říkal že jsou nějaký co choděj v oblecích, že bys to na nich nepoznal? 
Hm, jsou taky bezdomáči, který se snažej chovat normálně, jo který ještě nedopadli na držku. 
Takže choděj různě po konkurzech, po tomhle tom, támhle tom a jsou bezdomáči, který už to 
vzdali. Který už prostě – jasně, je to doktor, ale sere na to. Radši támhle choděj hrabat seno za čtyři 
sta padesát korun na den. Jenom aby měl večer na ten chlast. 
Jsou bezdomáči co nepijou? 
Ty vole tak to ani nevím. Říkám upřímně, odpovídám. Kolik tam máš ještě otázek? 
Nebaví tě to? 
Ne, ne – ptaj sa. 
No tak otázky, spíš povídej ty, no. 
Ne ptaj sa ty. 
Je někdo na ulici třeba jenom přes sezónu, nebo třeba jenom vydělat si? 
Jak bych to řekl, ono je to nárazové. 
No mě by třeba zajímalo, když jsme se potkali, tak jsi říkal že je víc druhů bezdomovců. Tak jaký 
jsou typy bezdomovců, jak bys to popsal? 
No bezdomovce bych rozdělil do pěti druhů. Čtyř druhů. Jeden je jako já, kterej – ano dostane se 
na ulici, ale má snahu se z tý ulice dostat. To je první druh. Druhej druh je člověk, kterej – ano 
dostal se na ulici a ta ulice mu vyhovuje. Třetí druh je bezdomovec kterej nemá zájem o nic a 
občas má nějakej záchvěv a snaží se dostat zpátky. No a čtvrtej druh to už je plebs jako. No a to je 
právě ono. Znám bezdomovce který chodili dělat třeba k Cládkovy, jestli víš – zahradnictví 
Chládek. Já jsem tam dělal též, já tam dělal pět dní a vysral jsem se na to. 
Proč? 
Protože padesát korun na hodinu je sice hezký, ale aby tam ze mě někdo dělal blbce, to už bylo na 
mě silný kafe. A to je jedno. Protože hovna na tebe lítaj – já dělal s křovinořezem. Aby ze mě 
někdo dělal blbce, aby ti ostatní chodili jenom po chodníkách a já lítal po těchhle hovnech, no tak 
to už bylo na mě aj moc. No a o tom to celý je. 
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A v čem se bezdomovci odlišujou, jsou nějaký party který spolu choděj proto co dělaj? Nebo jak to 
je? 
No já bych řekl že i u nás je kastování. Kdo je na ulic dýl, kdo vyrobí víc a tak dále. Je u nás 
kastování též. A každej si hlídá svý, protože jakmile si neuhlídáš svý, ta je to špatně. 
Jak to funguje si hlídat svý? 
Hlídáš si svojí pozici, hlídáš si svý no. Já nevím jak to říct, svý ego, nebo.. no prostě hlídáš si. 
Kdo je vlastně bezdomovec? 
Bezdomovec jsem třebas já. Jak jsem to pochopil, když jsem se dostal na ulici – jsem člověk bez 
práce, jsem člověk bez rodiny, sice máma by ráda abych se vrátil, ale to nejde. Sestry na mě serou. 
Takže to je úděl bezdomovce. Bezdomovec. Nemám kam se vrátit.
Baví se všichni mezi sebou? 
No bavíme se mezi sebou, to víš, že se bavíme. Sdělujeme si jak nám ten život tak strašně ublížil a 
tak dále, a tak dále. Bavíme se mezi sebou to ano. Já nevím jak bych ti to vysvětlil. To jsou prostě 
lidi, nebo já mezi ně patřím též, který ne že už zahodili ten život, ale který už nemaj tu snahu se 
vrátit zpátky. 
A jsou třeba nějaký smažky mladý? Různý skupiny? 
No jsou jsou, my s shlukujeme k sobě. Jo, smažky ať jsou jak jsou, alkáči jsou jak jsou. Chápeš? 
To víš že si bráníme každej svý. To víš že jo. Bavíme se sice mezi sebou, dokonce i tabák a 
papírky si měníme, ale každej si brání to svý, že jo, tak to chodí. 
Co mají lidi na ulici společnýho? 
Jednu věc – velkou bídu. To je celý. Co maj lidi na ulici společnýho? Co můžou mít společnýho, 
bídu, stracg, deprese, ale .. - velkou bídu. 
Kdo nepatří mezi bezdomovce? 
Kdo už je jako mezi náma jo? 
No tak samozřejmě člověk kterej bydlí, no. A hlavně o kterého někdo stojí. Já mám 
sedmnáctiletého syna a pořád jsem bezdomovec. Co ti mám na to říct jako? 
Co chceš. 
Tohle je dost blbá otázka. 
A mají ty různý skupina jako svoje starší, nebo vůdce? 
Jo, jo. Ale u nás to funguje tak, že prostě jednou má ten a podruhý má onen. Víš u nás to funguje 
tak, že jednou mám já, podruhé má on. Ale je to prostě na hovno no. 
Jak se znáte navzájem, přezdívky, jména? 
Samozřejmě, přezdívky, jména, ale nikdy né jako příjmení. Hm. Jedině tak. 
Věříte si navzájem? 
Já nevěřím nikomu. 
Když jsme se bavili ráno, tak jsi říkal že jsou různý druhy, že některý na to serou a tak…
No ale teď jsi zpovídal mě. Jestli chceš tak ti můžu popsat ty ostatní. 
No klidně, povídej co jsi poznal.
Co jsem poznal, co jsem vypozoroval. Nejsem žádnej psycholog nebo tuhleto, ale máš 
bezdomovce který jak bych to řek, který už to vzdali. Tak jsou to třeba takový jako Červenáček –
těm už na ničem nezáleží. Já říkám „ty vole, tak jeď domů za rodinou“ – „né já tam nejedu, co 
bych tam dělal“ a bla bla bla. 
A proč tam nejede? 
No právě. Máš další který – já říkám „hele, vyser se na to“ já jsem na ulici sice třetí měsíc, ale..  no 
je to zvláštní jako sledovat tu psychiku. Ti lidi smrděj, já smrdím taky neříkám že ne. Ale oni 
smrdí, ale pořád jsou paličatý. To mě na tom sere, do slova a do písmene. Já mít takovouhle šanci 
ještě jednu, tak pro ní udělám první, poslední. Šanci. 
Co je podle tebe šance? 
Šance je mít normální práci, normální ubytování. Prostě přežít ze dne ne den, ale rozumně jako 
člověk, ne jako hovado. Já už nemám tu šanci. 
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Říkal jsi něco o bezdomovcích a idealistech.
Samozřejmě jsem zkrachovalý idealista, v druhý řadě jsem alkoholik, to každopádně. A co ještě 
máme společnýho (bezdomovci) – mám je rád. A to je tak asi všecko. 
Proč končí lidi na ulici? 
Protože si neváží toho, co mají. To si myslím já. 
Dá se vrátit z ulice zpátky? 
No já už asi ne. Já už asi ne. A jestli se dá vrátit, no samozřejně. Je to jen o lidech. 
Znáš někoho kdo se vrátil? 
Hm. Byla za mnou jedna bejvalka s kterou jsem žil a pak jsem odjel. To už je dávno. …
Petr usnul……

Pepa
Pepu jsem několikrát potkal ve společnosti Bábi. S Bábi jsem měl již delší dobu v plánu udělat 
rozhovor, ale ten den byla už brzy dopoledne poměrně opilá, tak jsem si začal poprvé více povídat 
s Pepou. Už po půlhodinovém rozhovoru jsem měl pocit, že mi říká věci, které jsem dosud neslyšel 
a z jejichž závažnosti mi „šel mráz po zádech“. Šlo zejména u údajnou závažnou trestnou činnost 
spáchanou na bezdomovcích. Malá část z toho je obsažena i v tomto rozhovoru. Abych nenarušil 
tematickou linii výzkumu, držel jsem se opět jednoho z předem připravených guide listů. Jestli se 
budu dále věnovat tomu co mi řekl mimochodem (lze li to považovat za věrohodné informace), 
ponechám na pozdější fázi analýzy a srovnání s rozhovory ostatními. 

Kolik ti je let a jaká je tvoje původní profese a vzdělání.
Moje původní profese. Jsem vyučenej soustružník. Jinak je mi padesát  a jak bych to řek, vyučil 
jsem se soustružníkem a pak jsem šel k odvodu. Jelikož jsem měl průser mezitím, protože jsem 
bejval takovej, ne jako problémovej, ale prostě ta doba – neměl jsem rád komunisty. No ale hrozil 
mi kriminál. U odvodu mi bylo nabídnuto, a to byl ten komunistickej režim, že buďto se dám na 
vojnu, podepíšu vojnu a půjdu na lampasáckou školu, nebo že mi hrozí kriminál. Tak jsem říkal no 
co, udělal jsem důstojnickou školu. Vylez jsem a byl jsem lampasák. Sloužil jsem deset let, sloužil 
jsem  jako kapitán. No. To bylo do revoluce, do roku osmdesát devět. Vlastně ještě v devadesátým. 
No a pak jsem jsem nepodepsal novou přísahu, protože už jsem toho měl plný zuby když jsem 
viděl jakej bordel je v tý armádě a vůbec tady v tom státě. Myslel jsem si že to bude lepší. Ale 
ouvej. Pak jsem šel dělat normálně přidavače na Temelín. Tam jsem dělal od roku devadesát do 
roku devadesát čtyři no a protože tam potom snižovaly stavy, furt nějaký problémy tam s tou 
stavbou, tak jsem se na to vykašlal no a pomalu, ale jistě jsem se začal dostávat na ulici. No ale 
furt jsem ještě jako měl zázemí a to. Třeba tejden jsem se flákal, pak jsem jel domu zase třeba a 
tak. 
A jsi z Prahy? 
Já jsem původem Plzeňák, ale tady už jsem jako bydlel a měl jsem tady přítelkyni. 
A sloužil jsi v Praze teda? 
Ne já jsem sloužil v Plzni. No ale prostě tady – Praha, já mám rád velký města. Tak jsem v tom 
čtyři a devadesátým vyrazil na zkušenou do Francie, do Paříže. Tam jsem vydržel dva roky, dělal 
jsem na rybí tržnici. A taky ze začátku ulice, ulice. Tam jsem teprve poznal co je ulice. Tam jsem 
poznal ty pravý boveráky a houmlessáky jo, ale chodil jsem do práce, chodil jsem na to vykládání 
ryb a to byla taky rasovina. No a za dva roky jsem se vrátil do Čech a tím vlastně začal můj 
bezdomoveckej život, to bylo v roce devadesát šest, devadesát sedm zhruba, říkám těch třináct, 
čtrnáct let, tam to vypuklo. Pak přišlo. Prostě to byly ty sezónní práce jo. Nechal jsem se najmout, 
dělal jsem měsíc a dělal jsem za sto korun na den, takže jsem nedostal vlastně nic. Dělal jsem 
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zálohově a ti podvodníci a to, že jo. To člověk potřeboval alespoň bydlet, ale zase se neměl čeho 
najíst, ale to je jedno s druhým, to stálo za hovno. No a jak bych pokračoval dál? 
Kde spíš třeba? Střídáš místa? 
No jasný, když je teplo tak se dá spát dobře na lavičce třeba. To se najde nějakej opouštěném park, 
dobrej, jo kde prostě nechodí policajti – protože to je průser. No a když prší tak to je úhlavní 
nepřítel všech bezdomovců – déšť. Protože to nejen tady v Praze, ale ve všech městech prostě to 
přístřeší není. Stříšky nejsou nikde. Tak spím venku, v zimě, v létě. Venku. 
Takže v zimě taky teda přežíváš venku? 
No jasný.  
Jak se živíš? Co potřebuješ k životu vlastně, na ulici? 
K životu co potřebuješ? Věci se dají sehnat jako v popelnici, docela slušný věci jo. Z kontejnerů, 
to si člověk sežene, si vyfárá normálně jo. No to jídlo to je různý no, toho zas já se bojím, ale jsou 
lidi který se toho nebojí a potom maj ty žloutenky a to. Že prostě vyndaj z popelnice, z kontejneru 
cokoliv a sní to. Nebo z těch košů, to je prostě, to je hnus a toho já se vlastně bojím protože to 
radši si koupím suchej rohlík, někde si na to vyžebrám, než abych prostě jed takovýhle hnusy. 
Takže co člověk potřebuje, no .. teplo potřebuje bezdomovec. By potřeboval aby bylo deset měsíců 
léto a dva měsíce jenom podzim. 
Někde u moře. 
No, no, protože tady to je konec, tady ty podmínky. Vždyť jenom co kamarádů mi zmrzlo. 
Žiješ s někým, nebo sám? 
Ne, ne. Já většinou sám. 
Bydlíš, nebo přespáváš taky sám? 
No né tak přespávám, to jsou letitý známí, který jak říkám..  v životě bych nešel k někomu koho 
znám první den a nabídl by mi jako spaní támhle někde. Ať by to bylo sebe luxusnější, tak prostě 
nikam nejdu jo. Třeba jako tady, jsou lidi který o tom vůbec neví, prostě ti lidi zmizí a věřím tomu, 
jak se říká ta černá sanitka jo. Prostě že ty lidi zmizej a že to je na objednávku. A jsou to většinou 
mladý lidi, co se mnou by dělali – já mám prochlastaný ledviny, játra – všechno v prdeli. No ale ti 
mladý bezdomovci, ať to jsou chlapy, nebo ženský. Tak ti najednou zmizej a nikdo o nich neví a 
jejich orgány jsou potřebný že jo. Co si budeme povídat. 
Myslíš že to tady funguje? 
No jistě že jo!! To je úplně běžná věc. Kdo je bude hledat? To jsou denně, ne denně – ročně že jo 
to jsou stovky lidí, vesměs mladejch lidí který zmizí beze stopy. To prostě, takhle to funguje. Jasně 
že nějakýho starýho dědka, nebo bábu oni nepotřebujou. A devadesát procent bezdomovců 
většinou naletí podvodníkům že jo. Dostávaj těžký kriminály. Třeba můj kamarád dostal šest let za 
to, že vzal na sebe firmu jo. Normálně na sebe přepsal firmu. Oni ho oblíknou, čtrnáct dní ho 
támhle ubytujou na nějakým pensionu, mažou mu med kolem huby a už to jede. Oni připraví 
podklady, papíry, ověření podpisu, podpisovýho práva a říkám – šest let ho to stálo. Ten v životě 
nevěděl o co jde, jen že se podepsal. A těch je víc a víc. Znal jsem jednoho a ten zase na sebe, na 
něho vzali čtyři Jeepy, že jo. Který odjely na Ukrajinu. Jó to jsou věci!! Prostě bezdomovce 
využije každej, kdo má trochu mozek. Říkám že to můžeš zkusit. Kdo tě ještě nezná nebo to, tak si 
to můžeš vyzkoušet na vlastní kůži. Zeptat se ho „hele, máš doklady“?  Jo, jednoduchý. „Nemám“, 
„hele já bych ti je nechal udělat, dal bych ti sto tisíc. Něco bych potřeboval a to“. No a uvidíš. 
Většina bezdomovců, kór těhle starších, ti už jsou tak zoufalí, že ti skočí jakejkoliv špek, na 
jakejkoliv nesmysl. 
Tady po tom ani nevím, na co se tě ptát.
No tak vidíš no. Já ti říkám všechno jak to je no. 
Jak vypadá den na ulici, běžnej teda? 
Jak to vypadá, no důležitý je mít na víno po ránu. Na víno, cigára a potom to jídlo se vždycky dá 
nějak schrastit, že jo. Ale prostě aby bylo, aby se člověk trochu otupěl že jo. Protože jak říkám 
střízlivej, nebo úplně střízlivej, já neříkám že bych se ožíral do němoty. Ale jsou takový, který už 
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jsou ožralí ráno v deset – to víš sám. No a pak co? Pak člověk lelkuje no. Když je zima, tak hledá 
místo kam by se zašil, většinou ty knihovny, nebo to no. 
Tadyhle vidíš (ukazuje na scénku, která se děje na ulici, přes sklo výlohy), mladej kluk využívá 
starýho dědka, ten na něj žebrá, s tou holí. No já to vím přesně, tady vidíš typickej příklad. Ten 
dědek normálně žebrá – somruje…
A ten ho hlídá a pak ho zkasíruje.
No on ho ani nehlídá. Vždyť jsi to viděl. Jak ho může hlídat? On jde pryč od něj. To je názorném 
příklad toho, jak prostě využitou starejch bezmocnejch lidí. Mladý bezdomovci využívají starý. 
Kouká jestli mu něco nezbylo a má peníze – vidíš. Nejlepší je že prostě vidíš ten příklad, jak to je. 
Starej tady kouká a mladej ten si odkráčí a čeká, rozumíš – třicet metrů dál a co mu dědek přinese. 
Kolik tak může vyžebrat? 
Co ten dědek? Ten dědek vyžebrá patnáct set denně. 
To nemusí bejt na ulici, když má patnáct set denně ne? 
No jenomže ten mladej to prohraje v automatech. A profetuje. 
To kdyby si nechal, tak si může zaplatit královskou ubytovnu. 
Ale on si to nenechá, protože ten mladej by ho zmlátil. On se ho bojí, oni jsou vystrašení tihle starý 
dědové a babky. Jsi to viděl. Já je znám tady ty všechny, já vím jak se chovají. Mladý využívaj 
starý a tak. 
Kolik je potřeba na přežití na ulici? 
Kolik? Stovka na den. To stačí. 
A kolik získáš? Vycházíš s penězma? 
Říkám tady to je,tady jsou nárazovky jo. 
Hele, už se perou (další scénka venku na ulici), holku normálně napálil – blázen. Viděls to jak jí 
dal facku tam? 
Ne. 
No to je psychopat já ho znám. Normálně holce dal facku, z ničeho nic. To jsou lidi který se 
pohybujou na ulici a jsou nebezpečný. To je taky bezdomovec a už se mu to pohnulo v hlavě tak, 
že on už prostě neručí za svoje činy. 
No a o těch penězích, no říkám, to je nárazovka no. Jeden den ti kručí v žaludku a pak narazíš 
třeba na člověka, kterej já nevím jak bych to řek. Uděláš s ním nějakej kšeft no a v tu ránu máš tři 
sta, čtyři sta. 
Dělíš se s někým? 
Já? Já nemám žádného chábra, jak se tomu říká. Já ne. A neznám ani jednoho že by se s někým 
dělil. Jako jsem jěště neviděl, že by se bezdomovec s někým dělil. Ty jsou schopný si vyčíst i kdo 
se víckrát napil vína. Že si dal o tři loky víc, opravdu. 
Já jsem viděl, že si třeba půjčujou prachy, nebo víno. On mu dá krabičku, nebo si od něj vezme. 
Jo? No když to takhle funguje, já nevím. možná v tomhle směru možná jo. Že mu dá krabičku a 
ten mu řekne druhej den že mu jí vrátí, ale jinak jenom spoléhá na to, že ten člověk na to 
zapomene, že jo. 
Takže ne prostě? 
Tady je prostě, říkám, mezi bezdomovcema neexistuje kamarádství. To je takový rádoby, na oko 
jo, protože jsou lidi, který vyloženě jenom seděj. Jsou to taky mladý většinou, který seděj a jenom 
čekaj, celej den jenom čekají a čekají na to, kdo jim co přinese. Prostě ani tu prdel nezvednou a 
nejdou si vyžebrat jednu cigaretu, nic. Prostě neudělají nic. 
Jak to? 
No nic, prostě už jsou tak shnilí, tak líní, že prostě nechaj ty starý běhat a jenom čekají. Jak jsi byl 
svědkem u toho dědy. Jenom obcházejí tady ty pizzerie a takovýhle, kde nechávají zbytky, tak 
jestli by mu něco nedali. No a tam seděli dva mladý ne – opravdu. A říkaj „dědku je něco?“, „je 
něco, už máme hlad“. Dědek pak dostal takovou facku, takovýho lepáka, že skoro odlít. Tak já se 
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nedivím, když některý lidi mají na bezdomovce špatnej náhled. Neříkám že jsou všichni 
bezdomovci stejná, ale většina tropí zle, no. 
Dá se šetřit na ulici? 
Šetřit? Neexistuje. To slovo neexistuje. Dá se zašívat – to je rozdíl. A využívat druhejch. Mít 
peníze a tvrdit že je nemám. To je taková ta osobní lakota, to je většina bezdomovců. Oni budou 
říkat já ne, já ne a pak kdybys ho jak se říká vysypal, vzal za nohy, tak by jsi koukal co z nich 
vypadne kolikrát. Takhle to je. 
No a pak jsou ti sezónní bezdomovci no. Jak jsem říkal. Který v létě pronajímaj byt a v zimě je 
tady nevidíš. To polovina lidí odjede – zmizí na zimu. 
Jsou peníze na ulici největší problém? 
Největší… Je to velkej problém, ale myslím, že největší problém je nebezpečí. Pro bezdomovce 
hrozí na každém kroku nebezpečí. A pokud jako.. Každej bezdomovec čím víc má peněz, tím je to 
pro něj horší – větší nebezpečí. Protože pokud má hodně peněz tak hodně chlastá a to ho může 
přivést i do zkázy. 
Jak se dá uživit na ulici? 
Uživit? No uživíš se.. kdo to nezná, kdo tady bude první měsíc tak nebude vědět, ale po tom roce 
už prostě..  Je fakt že fungujou taky organizace, jako Naděje, že jo. Různě v kostelech dávají jo, 
třeba. O víkendech kdy nefunguje ta Naděje tak zase kostely dávají třeba chleba se sádlem nebo to. 
Takže ten člověk vyloženě jako hlady neumře jo. No je to opravdu ale fakt jenom o tom, že 
neumřeš jo, dostaneš chleba. 
Jak se daj sehnat prachy ještě jinak? 
No říkám, buďto zlodějinou, že prostě kradou po krámech, ale to je otázka času než je chytí, že jo 
a pak dostanou tak přes držku.. To jak toho mýho známýho jak o něj přerazili tu lať že se nemohl 
čtrnáct dní hnout. 
Jako policajti? 
Né, ochranka. Dostal tak přes držku že prostě jako, že ani nevěděl. 
No a co se ještě třeba dá dělat? 
No pak chodí lidi fárat. To se říká když jezdí na ty bohatý sídliště. Třeba Barrandov, nebo já nevím 
a tam hledají v kontejnerech, co tam ti boháči vyhazujou. A člověk by tomu nevěřil, ani já jsem 
tomu nevěřil, dokud jsem to neviděl, že kolikrát nejdou zlato. Zlatý řetízky, jo různý věci se 
nacházej. 
To jako že náhodou lidi vyhoděj? 
Lidi to vyhoděj no, třeba jim zemřou a pozůstalí to vyhoděj. Jsem viděl frajera a ten našel asi 
dvacet dva gramů zlata. Jenomže ho to skoro stálo život. Protože se pochlubil kolik má u sebe 
peněz a už po něm šli další bezdomovci. „Proč ty by si měl mít a my ne?“ takže oni o to vlastně 
takhle přijdou jo. Já si odskočím na toaletu jo? …
…………
Jo. No a chceš ještě něco vědět o to? Nebo? 
No jak se dá živit, že jo. Říkali jsme to fárání. 
No buďto tím prodejem no, nebo někde něco lupnout a prodat to pod cenou pochopitelně. Je to 
těžký no. Do práce někam – to už jsem nalít několikrát a to radši ne, no. 
To tady mám taky no, jsou bezdomovci co choděj do práce? 
Jsou bezdomovci co choděj do práce, ale tady je to daný tím, že jich je hrozně málo. Protože tady 
je taková určitá doba, kdy se.. když ten člověk není alkoholik, tak se z něj stane. Taková doba, kdy 
ten člověk je schopen se prostě z tý ulice dostat. Ale jakmile se dostane na ulici a není schopen do 
roka, nebo těch deset měsíců, já si myslím je taková doba, kdy se z tý ulice nedostane. Pak jede 
dál, prostě pak už není, pak už ho nebaví nic. Pak už je závislej čistě jenom na tom víně levným, to 
vím podle sebe a už prostě není.. Pak přijdou nemoce různý a takovýhle. Devadesát procent 
bezdomovců má bércový vředy, to přichází automaticky že jo. 
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Mě někdo říkal, že třeba na tý Naději tam jsou bezdomovci – bývalý lékaři a tak. Že prý v noci spí 
kde sed dá a ve dne si vezmou kravatičku a že to na nich nepoznáš, je to pravda? 
No takový jsou a hrajou si na machry no. To jsou bezdomovci a ty už se zbláznili totálně. A oni 
vesměs co dělají? Oni dělají náhončí pro tyhlety podvodníky. Jo, on přes noc chrní někde po 
lesích, po, no to je jedno – kam zaleze, tam zaleze. Oni mu koupí v sekáči rozumíš oblek, kravatu a 
on jde do ulic po Praze. A říká „hele vidíš, já byl taky bezdomovec a dneska jak chodím“, „mám 
peníze a všechno“. Přitom má hovno. Nemá nic, má v kapse dvacet korun a je rád, že je rád. Jo daj 
mu kufříček a řeknou práce platí, všechno platí. To jsou tak zvaný náhončí pro tyhlety dobytky 
podvodnický. Vesměs to jsou cikáni, co si budeme povídat, nebo Ukrajinci. Jako ti šéfové. 
A nachytá se hodně lidí, nebo jak to je velký, tohle? 
Nachytá se devadesát procent lidí, kór na zimu. Vidina ubytování. Ale to ubytování jak vypadá to 
už nikdo nepoví. Já to zažil na vlastní kůži, pod tím mostem je čistěji, než bylo na tý ukrajinský 
ubytovně. Tam se normálně spalo na střídání. Čtyři hodiny spal, pak opustil postel, šel si sednout 
ke stolu a další čtyři hodiny spali ostatní. No a to jsem si řek, tady nebudu, to bylo přehnaný. 
Takhle to funguje no. 
A jak jsi se k tomu dostal? 
No taky ze zoufalství, ke všemu tě dožene zoufalost. Prostě už tě to nebaví. Kdo má trochu mozek, 
tak ho to nemůže bavit na tý ulici. To baví akorát lidi, který mají IQ houpacího koně jo. Protože 
každej normální člověk se snaží alespoň žít jako člověk. Spát normálně v posteli nebo to. Znám 
lidi který řeknou „já v posteli už bych neusnul“. 
Já slyšel, že už to je jako životní styl, že už by neměnili.
No tyhle starý už by to neměnili. Těm už to je jedno, ty už … Jak jsou chlapi na padesát, jěště do 
těch dva a padesáti, tři a padesáti, tak jsou ještě normální, ale pak už.. Já tady znal lidi, ještě 
opravdu. Ale to je všechno jenom otázka času, kdy to vymře, že jo. Ty lidi třeba začínali na ulici 
po revoluci, když jim bylo pět a čtyřicet. Dneska z nich nežije nikdo. Dneska by jim bylo pět a 
šedesát. 
Je rozdíl mezi těma starejma a mladejma? 
Velikej rozdíl!! 
V čem? 
Velikej rozdíl! Tamti lidi, ty starý bezdomovci alespoň byli zvyklí že museli makat. Prostě za tu 
dobu těch komunistů byli zvyklí že museli makat a měli úplně jiný chování. Tam neexistovalo aby 
se okrádali nebo to, ti lidi opravdu dokázali i pomoct. Když přišel na ulici někdo novej, tak ti lidi 
tomu člověku opravdu pomohli. Já tomu byl svědkem. Jednomu říkávali Belmondo a to byl frajer 
chlap jo. Taky pak dostal tuberu a už to jelo. No a tyhle mladý, ty vůbec nemají chování, nic. Úctu, 
a ne ke starším, ale ani sami k sobě. To jsou prostě teď narozený- máme jednadvacet let po 
revoluci a ti se narodili. Já nevím, pět a dvacet, to mu byli čtyři roky když byla revoluce. Takže oni 
vůbec nic nevědí, i kdyby jim bylo třicet, tak mu bylo deset let, devět let. Ti prostě ví prd o životě, 
neví vůbec nic. 
A baví se spolu třeba starý s mladejma? 
No jak říkám tihle mladí to jsou takový vychytralí lidi. Vždyť jsi to viděl názorně. Starej dědek pět 
a šedesát let bude žebrat a pět a dvacetiletém jde před ním protože se za něj ještě i stydí. Chápeš, 
ale za jeho peníze se potom nestydí. Řekne mu „kolik jsi vydělal“ pak mu všechno sebere, koupí 
mu na den támhle jeden tabák a hotovo. 
A jak ho k tomu donutí? 
On ho zblbne. Oni jsou velice manipulovatelní ty starý bezdomovci, starý lidi. Oni s nima cvičí jak 
z obrtlíkem. On mu říká „já tě ochráním, kdyby tě chtěl někdo mlátit“ a přitom kdyby dostal facku 
ten mladej, nebo i ten starej, tak ten mladej bude první, kdo by utíkal.  
A ten mladej je taky na ulici? 
No jistě. Ten je na ulici, ale on z něj žije. Chápeš? Proto jsem mluvil o té vychytralosti, jak oni 
dokážou myslet ti lidi. To jsou lidi co už maj většinou kriminály za sebou, nebo pasťáky a to už 
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jsou protřelí tou kriminálnickou tou jo. Protože slušném mladej kluk v jeho věku by tohle v životě 
nemohl dělat, že jo. To by se musel stydět za svoje chování. Využívat chlapa kterej starší než jeho 
rodiče. 
A ty mladý bydlej někde pod mostem, nebo? 
Ty to furt nechápeš. Ty mladý mají ubytovny a ty starý bydlej pod mostem. Protože ty dědci jsou 
na to zvyklí. A on mu řekne, tak ho zblbne toho dědka. Třeba mu řekne že je nemocnej. Že 
potřebuje jít do tepla. A vůbec ho nezajímá že dědek chrní tamhle v mrazu a třeba zmrzne. To si 
najde jinýho, když mu tenhle zemře. Protože to jsou tak vychytralí lidi a to jsou nebezpečný lidi. 
A jak jsi říkal, jestli jsou na ulici některý lidi jenom přes sezónu? 
No jistě, pochopitelně, těch je spousta – sezónních bezdomovců. Jak mladí, tak staří. Ti mladí ti 
prostě jako odjedou z domova, ještě maj rodiče, maj bydlení, všechno. Kdykoliv se můžou vrátit. 
A taky se vracej že jo na zimu. Ještě tak ten říjen jestli je pěknej tak proklepou, ale v listopadu tady 
bude půlka, co půlka – tady bude třetina. No a potom ještě ti co čekají, protože na Vánoce se 
vysomruje nejvíc peněz – Vánoce, Silvestr. To je potom další sorta, který přijedou jenom na 
Vánoce, z celý republiky sem do Prahy. 
Lidi co normálně bydlej? 
Normálně lidi, co bydlej. Mají všechno, zázemí, byty, všechno. Protože lidi jsou na ty vánoce 
takoví obměklí a on si vyžebrá čtyři, pět tisíc za den, že jo. Za ty Vánoce. 
A jak to funguje s tím žebráním, to tu musí bejt narváno, neperou se o ty místa? 
Perou, no ježíšmarjá to jsou rvačky kór v noci, si někdy vyraž do ulic v noci kolem dvanáctý. 
Támhle do Michalský co vede ke Staroměstskýmu. To by jsi viděl, normálně na něj řve „teď jdu 
já“. Ten nevstane a on ho normálně nakopne, žebrák žebráka. To je jasný že se perou o místa ne? 
A jsou nějaký bandy, gangy nebo tak? 
No jsou no. Když mu neuhne, tak dá Ukrajincovi dvě stě a ten ho zmydlí tak, že už tam radši 
vůbec nejde. Ježíš to je jasný že to takhle funguje, to by jsi koukal. 
Takže to je byznys. 
Jasný že to je byznys. Ti říkám že máš lidi který, jako ne všichni. Jsou lidi který si vyžebraj sto 
padesát, tři sta denně. Ale jsou lidi kteří si dokáží, nebudu přehánět jako jo, ale jak mluvila 
v televizi tahle debilní Renata – alkoholička. 
Tu jsem neviděl. 
No tak ta se chlubila že vyžebrá až tři tisíce denně, ale není schopná si říct ani o cigaretu, prostě 
lže. Ta už ten mozek má tak vypitej, že prostě už jo. Ale jsou lidi který, jako ta optimální suma 
která se dá udělat denně, je těch tisíc korun. To ho stojí ale žebrání celou noc. To klečí na kolenou 
a všechno to odnáší zase zdraví že jo. Když je mráz a on klečí v noci čtyři hodiny na kolenou, tak 
to je jasný že nemůže bejt zdravej potom ten člověk. 
Jsou nějaký různý druhy bezdomovců a bavíš se s nima? 
Jsou lidi s kterejma se bavim a jsou lidi, s kterejma se absolutně nebavím. 
Jako party různý a tak, nebo je víc druhů bezdomovců? Kdo je bezdomovec? 
Víc druhů, je bezdomovec kterého nepoznáš. Bezdomovec kterej bude chodit denně oholenej, 
denně čistej, rozumíš. Nepropad alkoholu, ani drogám. 
A co dělá? 
Co dělá? Codí a hledá na místech, aby ho nikdo neviděl. Chodí pochopitelně taky po popelnicích, 
ale zase to dělá tak aby ho nikdo neviděl, protože se stydí za to, prostě kde je. V jaký situaci 
momentálně je. Že jo pak jsou ti co se nestyděj, co somrujou normálně a pak jsou ti špinavci, koho 
člověk když vidí, tak by blil, že jo. To jsou takový tři sorty. 
A navzájem se baví spolu? 
Nebaví. Oni jak říkám jsou lidi, který třeba jedna parta zavrhne a snaží se dostat do druhý party jo. 
No a tam už to člověk vycítí, to musíš vědět že to je nějakej křivák, že to je levák. Že buďto tam 
z tý party někoho okrad, nebo prostě udělal nějakou lumpárnu, oni si kradou i batohy jo, se 
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spacákama na zimu. A to je největší dobytkárna mezi bezdomovcem. On mu ukradne spacák. To 
jsou lidi, oni nemají svědomí – nic.
Tak ale nejsou takový všichni ne? 
No nejsou všichni, ale – jsou no. Tak padesát procent z nich, já prostě v životě bych se 
nepunktoval s člověkem, kterého neznám. To jsou lidi, třeba na tý Praze jedna, který já znám léta 
už. Ale zase neznám všechny dokonale, podle vidění. Já nevím, on se mi může smát do očí, dám 
příklad. Jsou schopný zabít člověka pro pět set, to ti řeknu. Pro něj pět set to je peníz, kterej třeba 
celej rok neviděl. Takhle to funguje no. 
A jak dlouho trvá, než někomu věříš, na ulici? 
No, jak říkám no to je tak stejná doba no. Do toho roku. To ani nemůže člověk věřit za tejden. Tě 
podrazí, jak říkám – budeme se o všechno dělit a to. Ale tady musíš právě koukat na maličkosti, 
tady nemůžeš na nějaký to, že se třeba rozdělí, když někdo udělá dvě stovky, že ti dá půlku. Tady 
musíš koukat na korunový záležitosti. Já třeba taky s jedním jsme šli „na hubu“ žebrat ne. Jako 
„nemáte nějako korunu drobnou“, nebo to. No tak rozumíš, já jsem to poctivě vytáh jo z kapsy, já 
nevím asi osmdesát korun a zrovna jsem se otočil, když jsem viděl že mu dávaj padesátku. A ta 
právě potom při tom dělení chyběla. Takže hned si uděláš úsudek, že ten člověk to jako nemyslí 
s tebou dobře a že jede sám na sebe. 
Ale neřekneš mu to. 
Neřek, neřek. To nemá smysl. Prostě jsem mu řek, že to ve dvojce nejde a tak nějak diplomaticky 
jsem z toho vybruslil. Tady nemůžeš věřit a kdo věří, tak je blbej jo. A jak je ta stará garda, ti 
nevěří nikomu, ti jedou svojí politiku mezi sebou a nikoho si nepustí, že jo. Ale on se vždycky 
najde nějakej ptáček, vychytralej, ten je obere a oni si potom škubají vlasy. Vždycky se najdou 
nějaký ti darebáci a to je většinou z těch mladejch no. Ti starý už na ti nemaj ani náladu, ani sílu. 
Ti mladý budou třeba půl dne, nebo celej den oblbovat toho člověka jo. Mlít a vrážet mu klíny do 
hlavy, že prostě ten člověk povolí. To zrovna včera. Tam jak chodí ten bez tý nohy žebrat, tadyhle 
Škopek. Jak vždycky sundá tu protézu, s tou starou bábou. Tak ty šli na Staromák a přišel k nim 
cikán a říká, že jim přinese nový oblečení. Úplně z ničeho nic. Já bych se sním vůbec nebavil, řek 
bych že žádný oblečení nepotřebuju a ať mě neotravuje. No a jak ti říkám – starý lidi a on z nich 
vymámil sto korun. Prostě mu je dali. A že určitě druhej den, že si pro to mají přijít, stoprocentně. 
A on si z nich takhle vystřelil a hnal je až támhle nahoru na Václavák a přitom ví, že ten dědek 
nemá nohu. Oni jsou prostě tak důvěřiví, že už to hraničí s blbostí. A přitom oni jsou tak lakomí, 
že bezdomovcovi nedají ani cigaretu, ale prvnímu takovýmu loupežníkovi oni naskočí. 
A to on se nebojí, že si to ty partičky řeknou mezi sebou a pak ho třeba zbijou? 
Né, to oni tyhle partičky neví co se děje v jedné partě, nebo ve druhé. 
Jak to vůbec chodí s těma partama, mají nějaký svoje „kápa“ nebo svoje vůdce, šéfy? 
Né, tam si každej jede svojí politiku. Ono to vypadá jako že to je parta jako že to je kamarádství, 
ale přitom o kamarádství se nedá mluvit. Tam prstě když vytáhneš peníze, tak tě všichni budou 
potřepávat jo po ramenou a budeš nejlepší. Až s nima všechno propiješ, protože to je jenom o 
propití a prokouření. No tak prostě až o ty peníze přijdeš, tak v tu ránu se jejich politika obrací. 
Třeba druhej den přijdeš a řekneš „prosím tě nemáš cigaretu?“. A on ti řekne, kde by jí vzal, 
člověče a přitom má cigarety. Ty ho první den živíš, dáš mu všechno – první poslední. 
To i když se znají léta, třeba? 
No jasně. Přesně tak. Tam už nerozhoduje čas, ti lidi už jsou prostě takoví nekompromisní a vůbec, 
jak říkám nemají žádný charakter. Jsou bezcharakterní, bych to nazval, s nima prostě nemůžeš 
jednat. Ještě se najde pár takovejch dobráků, který to opravdu všechno odevzdají a pije se do tý 
doby dokud je. A pak jsou lidi, který když už nejsou peníze u jedný party, tak přebíhaj. Já jim 
říkám vypíječi. On takhle obejde místa který jsou známý, neutratí ani korunu, vypije si u toho, u 
toho, tam něco sní, tam vykouří a jde dál. 
A to si ti lidi navzájem neřeknou? 
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Ale řeknou. Ale oni nadávaj pozor na něj, jim to je jedno. Ti lidi takovýhle hodnoty, jako normální 
lidi – jako charakterově morální stránky, tak to se u bezdomovců neřeší. Chápeš? Oni to vědí, oni 
to vědí, on najednou zmizí a oni ví že šel za jinou bandou támhle. On přijde navečer ožralej jako 
snop a ještě kouká, kde by co ještě no. To se prostě u bezdomovců neřeší. Pro ně už je to 
samozřejmost, tohle chování. No ale u mě to samozřejmost není, já jsem jim řek, že jim nic nedám 
a nic po nich nechci a ať mě laskavě nechaj na pokoji. 
No a podle čeho spolu ti lidi sedí na ulici teda, to jako kdo si sedne, si sedne? 
No kdo si sedne, ten si sedne no. Oni začnou sondovat jestli něco má, když ho neznají, že jo. A 
když nic nemá, tak mu nic nedají a ten člověk odejde. Tady ten člověk se jakoby „kupuje“. On se 
jim zaplatí, ten člověk. To není o kamarádství, oni se ho třeba nezeptají jestli má hlad, nebo žízeň 
když vidí že je zbědovanej. Jejich první otázka je - „máš na víno, máš co kouřit“?  To je první 
otázka. A ten člověk když řekne že nic nemá, tak je pro ně nezajímavej. Prostě ho ignorujou a 
vůbec se sním nebaví a běda, kdyby od nich chtěl napít, tak ho asi vyženou a jsou lidi, který jsou 
agresivní že nic nedal. Přitom ten člověk taky nic nedal, ale už je agresivní z toho, aby si udělal 
pozici. No je to hrozný no. 
Co mají bezdomovci společnýho a lidi na ulici? 
Vši. Vši a blechy. Jinak nemají společnýho vůbec nic.. Lakotu. Většina jsou lakomí. 
A kdo je bezdomovec? 
Podle mě bezdomovec by měl bejt ten, kdo nemá vůbec nikoho. Kdo nemá rodinu, tadyhle oni si 
hrajou na bezdomovce jako. Jak říkám, já tak ti starý, oni už nemají kam jít jako opravdu. Dneska 
je do domova důchodců nevezmou, do žádného sociální ho zařízení je nevezmou, takže jim 
nezbývá nic jinýho než bejt bezdomovec a když mi řekne v pět a dvaceti, že je bezdomovec, tak 
bych mu urazil palici. Ten vždycky má šanci se z toho dostat, vždycky. 
A proč to teda dělá? 
Protože mu to vyhovuje. Jemu to vyhovuje!! On si vezme psa někde, to si všimni že ti mladí mají 
psy, proto že mladýmu nikdo nedá a on žebrá na psa. Pes je jeho pracovní pomůcka, on žebrá ne 
toho psa, on nežebrá na sebe. Dneska je taková doba, že zvíře má větší cenu než bezdomovec – to 
si pamatuj. Já přišel na to, že devadesát procent národa má víc rádo psi, než bezdomovce. Oni se 
nad tím psem slitinou, ale co z toho vidí pes, to už je druhá otázka. Devadesát procent těch 
mladejch fetujou a potřebuju na heroin a na ty subáče, nebo jak tomu říkají a  tohleto. A to není 
levná záležitost. Nejmíň co potřebujou je šest set na den. Psi jsou navečer utahaní jak mezci 
rozumíš, sotva lezou a takhle to funguje. 
A baví se třeba s těma smažkama ti starší, nebo ne? 
Ale jistě že se s nima bavěj. 
A jak to mezi nima funguje? 
Smažky mají svoje squatty. 
A tam se starý bezdomovci nedostanou? 
No když oni zjistí, že má peníze ten bezdomovec, tak ho tam vezmou a tam ho okradou, že jo. 
Když najdou nějakého zoufalce, kterej je úplně blbej, tak se … totiž tady je ještě další stránka, že 
většina těch starejch už má vyřízený důchody, že jo. Takže někdy oni už čekají každej měsíc, až on 
přijede s důchodem. Ten důchod mu vydrží dvě hodiny, že jo. Oni mu naslibujou že ho vezmou 
k sobě a takovýhle. To jsou prostě podvodníci, tam už to kolikrát hraničí s trestnou činností u těch 
mladejch. Nad nima jako žádný slitování, já bych je okamžitě zavíral za to. 
Oni taky kradou že jo? 
No ne že kradou, to jsou podvody. Podvody na tyhle starý chudáky, chápeš? To nemá vůbec 
z bezdomovcem, to je feťák. Obyčejnej feťák, kterého rodiče vykopli protože se na něj nemohli 
koukat jak vypadá a co ze sebou dělá. Řekli mu že buďto se dá dohromady, nebo ať táhne a on 
potom táhne no. A tady dělá takový psí kusy že jo. 
A ti mladí jsou celej rok na ulici? 
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Nejsou, to jsou právě ti sezónní. Těch odjede nejvíc, začne chladno a oni odjedou pěkně za 
maminkou a za tatínkem. A začne březen a už to začne najíždět, spíš v tom dubnu začnou najíždět. 
Ti říkám to zkus, přijď s podívat až začnou mrazy. Kolik tady uvidíš z těch cos tu viděl když bylo 
teplo. 
Kolik lidí takhle přežívá v zimě? 
Hodně málo. Hodně málo. 
A dá se to? 
Dá se to, pochopitelně že se to dá. Ale musí člověk najít přes den místo, kde se ohřeje, protože 
jinak….
(Pepa mě upozorňuje, jak kdosi ukradl paní která sedí vedle u stolu hranolky, když si odskočila pro
kávu)
Máš dobrý pozorovací schopnosti, já bych si nevšiml.. 
No, to musím mít. 
Kdo nepatří mezi bezdomovce?
Každej kdo bydlí. Bezdomovec je ten, kdo nemá nikoho a těch je taky málo. Protože spousta lidí 
má kam jít, ti mladí všichni. Ale nikdo je nechce, kdo by je chtěl. To jsou vyvrhelové, prostě 
rodiče zjistili, většinou ti jsou lidi z bohatejch rodin pozor. Jestli myslíš že to jsou nějaký ze 
slabších sociálních vrstev – ne. To jsou rozmazlený parchanti, kterým fotr, místo aby se jim 
věnoval, tak mu od třinácti let dával peníze no a za co to utratí, když mu dá kapesný dva tisíce? 
Začne fetovat. 
On neví co s těma penězma, tak se dá na fety, že jo. Nebo na chlast, to začíná chlastem, že jo. 
Co je na ulici největší problém? 
Problém? Faleš. Většinou jsou falešná ti lidi. Že nesmíš věřit nikomu. 
Dá se s tím něco dělat? 
Nedá, to je prostě takhle daný a hotovo. To je prostě daný, že ti lidi už jsou tak znechucený jo. Ty 
už prostě nic nebaví, jenom dělat lumpárny a oni se v tom vyžívají, to je vlastně jeden z jejich 
koníčků. Pomluvy a faleš. Oni tě budou plácat po ramenou, pak se otočíš, odejdeš deset metrů a 
oni si na tebe vymyslí takovou věc, že by tě ani nenapadlo, jak jim pracuje bujná fantazie. 
Je teda někdo komu můžeš na ulici věřit? 
Ne. Myslel jsem si že to jde, ale nejde to. 
Vůbec nikomu? 
Ne, znám člověka opravdu těch třináct, čtrnáct let, ale i přesto mě kolikrát už podrazil. Prostě když 
se s někým na něčem domluvíš, na nějakým čase, nebo něco s čím počítáš a třeba by si mohl 
zařídit něco úplně jinýho a čekáš na něj a on se pak začne smát jako blbec, tak .. no prostě jsou 
nespolehliví ti lidi. Se nedivím, že.. no oni ani do tý práce jít nemůžou, protože nějaký vstávání 
ráno. Ti mladí vstávají v poledne. Jak může jít někam do práce, když vstává v poledne? 
Jaký máš třeba zkušenosti jak se chovají ostatní lidi k bezdomovcům, poznají hned že jsi na ulici? 
Jistě, to víš že to poznají. Člověk vždycky něčím, nějak se odlišuje. Já třeba poznám bezdomovce 
okamžitě. 
Tak ty jo, ale na tobě to na první pohled není vidět. 
No jo no. Tak já se snažím zachovat nějaký to dekórum no. Ale jim je to úplně jedno jo, úplně 
jedno. Jim je to šumafuk, jestli je čistej, špinavej, je mu to jedno. 
Takže jsou v tom nějaký stupně, jako jestli jsi úplně na dně – může to bejt horší? 
Horší, no jasně že to může bejt horší. Sněť třeba to je nejhorší, to už tě pak odkopnou úplně 
všichni, to už jsi odkázanej já nevím na.. Třeba ty starý třeba vezmou do těch sanatorií, no ale ta 
nemoc může postihnout kohokoliv, že jo. Starýho, mladýho. 
V čem jsou bezdomovci jiní, než ostatní lidi? 
Jsou víc zlí. Jsou zlí. 
Kde se to v nich bere? 
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Udělá to z nich ulice. Jsou vzteklí, jak bych to vyjádřil? Oni třeba ti mladí jsou přesvědčený, že lidi 
když jim řeknou o peníze, jsou povinní jim je dát ty peníze. A když jim nedají, tak jim nadávají. 
Ženskejm do kurev, chlapům do čůráků a tak podobně. Nikdo není povinnej jim dát ty peníze, to je 
jejich dobrá vůle jestli mu dá pětikorunu, nebo stovku, to je jedno. Nikde není psáno, že ty peníze 
on mu musí dát. Pár už jich dostalo přes držku, těhle bezdomovců. Říkám ti lidi nemají charakter. 
Prostě nemají charakter. 
Proč lidi končí na ulici? 
Většinou svojí nezodpovědností. Neplacení nájmu. To myslím u těch starších jo, který bydleli 
normálně, že jo. To je jedna věc. A potom, neříkám že všíchni jo, ale pak je to opravdu 
ekonomická stránka, že na to nemaj. To je druhá věc. Že na to prostě nemaj. Ale většinou na to lidi 
měli, dělali, všechno. Dneska budou tvrdit že na to neměli a přitom – automaty, alkohol, jedno 
s druhým. Dostal výplatu a prohrál to v automatech. Já je znám, jsou různý lidi tady. Inženýři na 
ulici, tady toho co znám – taxikář, ten měl peněz jako svině. Herny, automaty, tamhleten splácel 
leasing na auto a už to jelo, už to jelo prostě. 
Dá se vrátit z ulice zpátky? 
Dá se vrátit. Dá se vrátit, ale je to hrozně těžký. 
Znáš někoho, komu se to povedlo? 
Jo znám. Ale to je jeden tak z tisíce případů. Je to opravdu jako… no tihle mladí, jak říkám to jsou 
sezónní, to jsou opravdu jako – ti se nemůžou nazývat bezdomovcema. To není bezdomovec 
rozumíš, bezdomovec je člověk, kterej opravdu nemá kam jít. Oni si tak říkaj, ale nejsou 
bezdomovci. To jsou lidi, který to prostě fakt baví, takovej život. Jsou zdraví, můžou o sto šest 
fetovat, rodiče jim nenadávají, myslí si že jsou svobodní. Neuvědomujou si, že se utápí do takový 
situace, ze který potom už nebude východisko. Feťáci to mají v tomhle státě velice, velice 
jednoduchý. Je tolik léčeben a „to je chudák“, „to je nemocnej člověk“. Jenomže to nejsou vůbec
žádní chudáci, oni si vědomě ničí zdraví. Kdyby byl nesvéprávnej, tak ho beru jako chudáka, ale 
on je svéprávnej. On si uvědomuje že si ničí život a zdraví a jeho to nezajímá. Pak si hraje na to, že 
je bezdomovec. 
Jak končí bezdomovectví? 
Smrtí. Smrtí. 
Ne, třeba návratem zpátky? 
Ne. Tady pro ty kolem tý padesátky už ne, to už končí smrtí. Za prvý práce není. 
Takže už není šance? 
Ne. Ne. Pro ty mý vrstevníky a starší ne. 
Já bych se ještě zeptal jak to chodí s těma přezdívkami, každý má svoje jméno, nebo přezdívku? 
Spíš podle přezdívek, jsou lidi který já znám podle vidění léta. 
Jestli si dávají schválně přezdívky, aby je ostatní neznali? 
No jasný. To je taky jedna z věcí, to máš pravdu. Pravý jméno se zjistí akorát když přijdou 
policajti a začnou tě lustrovat, tak on musí nahlásit pravý jméno. Jinak to ale ani nikoho nezajímá 
na ulici. Ty zajímá kdo kolik má peněz a kolik je schopnej koupit chlastu. Jak se kdo jmenuje, to je 
jedno, jestli Franta, Jirka, to je jedno.
A co třeba ti policajti, ti měšťáci nebo tak? 
Ti maj nařízeno to likvidovat ve dne v noci. To je daný tou politikou. Stáťáci se o to nezajímaj, 
pokud někdo není hledanej. Těm je to úplně jedno. Ale měšťáci do toho jdou bezhlavě a 
bezdůvodně. 
Já slyšel že mlátí lidi, nebo tak? 
Co mlátí, oni je přímo třískaj a kopou do nich. To s mlácením nemá nic společnýho. Oni je třískaj 
a támhle je odvezou za město, to je jejich specialita. Odvezou za město a tam dostane člověk 
takový bucho, hracho, že ..   Nebo vezmou boty, odvezou tě dvacet kilometrů za Prahu, někam na 
Dobříš nebo to, tam ti vezmou boty, v zimě a …  Oni maj speciality, mají velký speciality. 
Jak často se tohle stává? Podle čeho si vybíraj lidi? 
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Oni si vybírají lidi podle toho, když je někdo dlouhodobě sere. Když jim někdo odporuje. Oni 
řeknou „seberte se a vypadněte“ a ten člověk začne bla, bla, bla, kra, kra. To jim udělá dvakrát, 
třikrát a oni si ho pochopitelně pamatujou. Pak si ho vyhlídnou navečer, když maj zrovna službu a 
jedou kolem s antonem. Pak zastavěj, čapnou ho, normálně ho tam hoděj. Tam ještě dostane facky, 
že jo. A už ho vezou. Řeknou mu, „tak ty jsi byl drzej, hošánku“. Tam dostane takovou lehkou 
léčbu a odvezou ho, pro ně to není problém, někam dvacet kilometrů za Prahu a tam mu vyzutou 
boty, ty zahodí a vesele. Jo, jo. Takových případů je. Dělaj to většinou starejm, proto že ty mladý 
jim neodporujou, ty jsou rádi, že jsou rádi. Ani neví jestli jsou hledaný, takže jdou radši pryč. 
Takže oni je už taky znaj? 
Jistě, oni už některým ani nekontrolujou občanky, nic. Oni když si někoho vyhlídnou a vyloženě 
na něj budou mít pifku. No prostě to nejsou policajti, to je banda sadistů, vybírají si slabí a bez 
odvolání. Kde ty budeš mít odvolání? Nikde.  
Kolik je v Praze bezdomovců? 
Odhadujou na takových deset tisíc. Jenom včera na tom chlebu jich bylo asi sto padesát. Včera to 
byl masakr no. Tak jo no….   

Kája  
Já bych se tě zeptal nejdřív, že když jste tady vlastně skupina, tak jak jste se poznali? Jak dlouho 
jste spolu, jak jste se poznali s klukama? 
No jak dlouho.. dva, dva roky? A na Letný, víš co. To vidíš jako jednoho, pak druhýho a zakecáš 
se a když to jde.. záleží jaký ten člověk je, jestli s ním chceš být, nebo ne no. 
No a jak dlouho někoho poznáváš, než spolu jdete bydlet, jak dlouho musíš někoho znát, aby jste se 
dali dohromady? 
Hele, já jsem bydlel na Rajský zahradě a oni byli na Letný. 
A jak jsi to vlastně měl ty, když jsi začal na ulici? 
Já jsem byl sám, byl jsem sám no. Byl jsem tři čtvrti roku sám, pak jsem byl necelý tři roky na 
Strahově s klukama. Nebo potkal jsem se s kamarádem a on byl taky sám, tak jsme si řekli, že to 
dáma dohromady a když bude nějaký problém, tak že se kdyžtak rozejdem. Víš co, jako řeknem a 
zase se rozjedem. No a pak výměna názorů, jako víš co, ten dělá hovno a tak dál, tak jsme se 
rozešli a pak jsme se dali znovu dohromady. Pak k nám přišli jiný kluci, jeho kamarádi a víš co to 
znáš, potkáváš se s těma lidma a pak to dopadlo tak, že se tam začli hádat 
a začli se tam podřezávat, tak jsem odešel od nich a byl jsem zase pomalu třič tvrti roku sám. Pak 
jsem potkal... jak se jmenoval, myslím že Peťa byl...
No ale když vezmu Důšu a ty co byli na Letný, tak den jsem byl s nima a třeba přes noc jsem jezdil 
sám k sobě, protože jsem tam měl věci, víš co. Aby mi neukradli ty věci. No a potom už to bylo asi 
měsíc, že tři dny s nima, den sám, tři dny s nima a potom už jsem se vykašlal na ty druhý a byl 
jsem furt s nima a už to je pomalu dva roky.  Necelý dva roky. 
A jak dlouho jsi na ulici? 
No letos to je sedmá zima. Sedmá zima, šestej rok.
A s kolika skupinama jsi se teda potkal dohromady? 
Jako kolik znám? 
No s kolika jsi bydlel? 
No jako ze začátku jsem byl sám a pak tam jak máš Strahov, tak pod Strahovem, tam máš tu 
bývalou zahrádkářskou oblast, tak tam máš jedna, dva, tři, čtyři chatky plus co je dál, ale to už je 
rozpadlý. A v každý tý chatce někdo bydlí a my jsme tam taky byli, takže to máš potom oplocený a 
každej se tam zná, víš co. Kecá se a tak no. Jako tam to bylo dobrý, dokud tam nezačly ty hádky a 
výčitky víš. Hlavně výčitky jako já jsem si koupil pivo třeba jo. Tady mám pivo, ty budeš mít taky 
pivo, budeme pít tohle tvoje spolu, pak se to vypije a já si tu druhou flašku otevřu sám, ty se 
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nasereš, rozbiješ tuhle flašku a podřežeš mě, rozumíš a to jsou takový výčitky., A to je hnedka. To 
si myslíš, že znáš někoho tři roky a přitom hovno. A já jsem byl teď domluvenej že tam půjdu za 
kámošem jedním a už jdu tam dolů (on bydlel vedle nás) a od nás už vycházel kamarád co jsem 
jako byldel s ním a hele, držku zmasakrovanou normálně a takhle od ucha tou flaškou rozřízlý, půl 
cenťáku od tepny se mu to zastavilo. Ale krev, to chcalo z něj víš co. A to jsme se zrovna potkali 
jak on vycházel z branky, víš co. Tak jsem na něj skočil a hadr viď a sanitku, jeho podvezli, pak 
přijeli bengoši, těm jsem ukázal kde je, toho odtáhli. No a vlastně já jsem měl jít k němu víš co, ten 
co ho podřezal, tak já jsem měl jít k němu. A teď si vem, že kdyby on nevylez a šel tam k němu, 
tak co mě tam může čekat, víš co. Jako chápeš, nebo rozumíš mi. 
Jasně, že se to mohlo stát tobě. 
Víš co, že jednomu dal a teď jsem třeba moh přijít na řadu já. A teď on je jako Slovák a oni ho … 
Jo ale to bys musel vidět, takhle to je blbě popsaný, to bys musel vidět. Teď si vem, že on dostal 
rok, z toho si půl roku odseděl, dostal .. pak ho pustili a dostal zákaz do Český republiky, jako 
vyhoštění. A když mi jsme byli u soudu, tak že nás podřízne a takový chujoviny ne. To je jedno, 
hele jeho pustili..
A vy jste byli jako svědkové u soudu jo? 
No jako Radek, já jsem se vyhýbal tomu soudu no. Já jsem s tím nechtěl nic mít. 
Hele – číča tam je.. (po střeše skleníku - „chýše“  prošla kočka)....
  ..no a on že nás podřízene až se dostane ven a všechno a nějak tři měsíce na to byla zima a Radek, 
ten podřezanej kamarád zmiznul, už nikde není.. a už se po Strahově vypráví, že je podřízlej, 
někde zahrabanej. A proto já už tam nechodím. Proto já jsem odešel a byl jsem radši sám, měl 
jsem z toho haló takový, musel jsem si to trošku srovnat. 
A jak dlouho jsi byl sám potom? 
Necelej rok. Necelej rok, než jsem se potkal s klukama  potom. 
A kdes byl, cos dělal sám, kde jsi spal? 
No na Rajský, na Rajský. Normálně sám, pod igelitem jsem byl normálně jenom a taky sám jsem 
si šel zahrabat (do popelnic), obden, víš. Jeden den jsem nikde nebyl. Druhej den jsem šel. Pak 
jsem zase nikde nebyl. Víš co, když jseš sám, tak toho moc nepotřebuješ. 
A co děláš, když seš sám celý dny? 
No já se ráno vzbudí, jdu někam na ten sídlák si zahrabat, hrabu abych měl co kouřit, co jíst. No a 
pak přijedu domů. Tady si to vyčistím, když tu někdo je tak pokecám, když to tak taky rovnou 
bych šel a knížku a čtu si. Jako pokecám si s klukama, ale jak kdy, jak mám náladu, jsem taky 
zasekanej hrozně víš. 
Je to výhoda, bejt ve skupině, nebo je lepší bejt sám? 
No uřčitě víš, co .. Ta skupina ona ti pomůže když máě nějakej problém, určitě ti pomůže. 
No a jak to funguje, jak si pomáháte? 
No takhle to je taky těžký, třeba se mnou je to těžký. Já .. Nebo my když jsme byli na Vltavský, 
nebo i před tím na Letný, tak co se našlo. Šlo všechno najednou. Neřešilo se co jsem dones já, co 
je moje. No a potom koukáš, kdo je vychcanej, kdo není vychcanej. A já už si řek, že na to seru a 
jedu si jenom sám na sebe.  Neřeknu když toho najdu dost a je toho fakt moc, tak dám. Ale jinak 
jedu sám na sebe abych neměl tady ty výčitky, že más víno a nedáš mi napít a tak jako. Takže si 
sám skočím pro vodu, sám si donesu dříví, nemusím se hádat s nikým, víš. Nebo někomu vyčítat, 
že já nosím a tadyto víš. Ale to záleží na tobě, jak si to uděláš, nebo jak to chceš. 
No a není třeba dělba práce, že někdo jde pro dřevo, někdo pro vodu, nebo tak? Pomáháte si? 
No určitě, určitě no, jasně. To bylo třeba včera. My jsme tady uklízeli s Peťou a on furt umýval 
nádobí co bylo špinavý. Bary byl pro dřevo. Tady se to uklidilo, tady byl mrdnik, to bylo hrozný, 
víš co. Jako pohoda, všichni jsme dělali a Dušan jedinej byl v prdeli víš co a přijde a zase bordel a 
už to zase je nanovo, víš co. Tady bylo uklizeno a zase už nic, salát po zemi, řízky po zemi a jsme 
zas tam, kde jsme byli. Takže tady uklízíš pro hovno a je zase oheň na střeše zbytečně. 
Je takhle v Praze hodně skupin? Je víc lidí ve skupinách, než samotných? 



159

To je taky těžký. To by ti třeba pomohlo, kdybys šel na to „Áčko“, na ty Maniny. Tam třeba je 
třicet lidí, všichni se znají, ale z toho tři čtvrtě jsou jako samotáři. Že tam jenom zalezou, pokecají. 
Já když jsem byl tři čtvrtě roku sám, jak jsem s nikým nekecal, vůbec s nikým. Támhle sem, tam, 
když se mě někdo na něco zeptal, nebo to.. A pak když jsem se seznámil s klukama, tak jsem 
normálně koktal. Jak jsem nemluvol. Tak jsem koktal a když jsem chtěl něco říct, tak normálně 
zarážka přemejšlel jsem jak se to slovo, víš co, jak ho říct a tadyto. Normálně  máš výpadky 
potom. Když to nepoužíváš, tak dostaneš výpadky. 
To musela bejt síla bejt sám, to bylo těžký asi ne? 
No tak máš akorát strach, že když na tebe někdo vyletí, tak že ti nikdo nepomůže, víš co. To je 
akorát to jediný, jinak jako dobrý. Já jsem si nestěžoval. Toho jsem ještě neměl ani (psa), takže mi 
to ani nepřišlo, no akorát když na tebe někdo skočí víš, nebo naběhne, tak že jseš sám, že se musíš 
bránit sám. Nikde ti nikdo nepomůže. Tady když přece jenom někdo je, tak  zařveš, ebo něco a víš, 
že třeba vylezou, nebo že ti někdo pomůže. Jak kdy no, a kór když tady jseš a třeba hrabeš. Že 
někdo přijde a řekne „to je moje popelnice“. A když vidí, že Bary je takovej (malej), tak proč si na 
něj nevyskočit, viď. To už je potom taky těžký no.
No a třeba v těch skupinách je velká fluktuace, že třeba někdo přechází od skupina ke skupině. Že 
třeba lidi jsou v jedný skupině a pak jdou k jiný? 
No tak taky jako sem tam. Když třeba tam se to nepohodne, nebo je mu u tý druhý skupiny třeba 
líp, tak víš jakoby změna. Ale když tady budu s klukama třeba já nevím dva roky a už mě to 
nebude bavit, tak si někde zalezu třeba na měsíc a budu sám a pak třeba přijdu. Nebo budu u 
někoho jinde.. ale starý holuby se vždycky vracejí. A my vždycky, kolikrát jsme byli rozuteklí, že 
ti spali tady, ti tam. Vždycky jsme se dali dohromady. Letná je taková, že vždycky se potkáme na 
Letný. Víš co, tam u Billy, nebo na Zámečku. 
Tam se scházíte vždycky večer? 
No to je jedno, i jako přes den. Kdybych byl sám a někoho bych sháněl, tak bych šel na Letnou a 
tam vždycky najdu. Tam mám hromadu známejch. Letná to je takovej jakoby střed, když to tak 
vezmeš. Hodně velkej střed. Tam ti lidi někdy, když se to sejde, ty squadry tam a tohle, tak nás 
tam je já nevím, dvacet. A lidi potom koukaj, to už fakt jak gheto. A tam si to vyříkáváme, někdo 
je takovej a takovej a někdy je humbuk víš co, co by ne. 
Kolik znáš takhle lidí na ulici třeba? Nebo kolik máš kámošů, co je venku? .. Třeba dvacet, třicet? 
Víc, míň? 
Nó.. tak já mám ty hlavní .. ale to je těžký.. když řeknu třeba patnáct, co je jako opravdu kamarádů 
třeba a zbytek jako třeba něco si řeknem, ale jenom známejch víš co.   
Ono je hodně takhle těch skupin nebo to a i těch jedinců, když .. to je těžký no.. 
Jak dlouho třeba trvá takový kamarádství, nebo skupina, jak dlouho jsou lidi pohromadě? Než se 
rozejdou, je to dlouho? 
To je těžký taky. Když někdo potom si najde, třeba Honzík taky.. ten se zamiloval do Péti a teď si 
sehnali byt jakoby, tam dělaj ty kontejnery, dělaj nějakou tu korunu a maj byt, maj teplo a byli taky 
s náma, víš. Jako přes rok, byli s náma. 
To se roztrhneš. Třeba ná kdybych si našel nějakou práci, tak by mě to začlo bavit víc a tadyto a 
nevím, třeba bych šel taky potom pryč, se vytáhnout z tý ulice. Jak kdy. A taky jsem dělal a byl 
jsem třeba na ulici. Měl jsem peněz, jak prase v žitě jsem si žil, jak jsem byl venku. 
Cos dělal za práci? 
Zedničinu. 
Zedníky asi shání všude dneska, těch je málo ne? 
Jako já když jsem chtěl práci, tak jsem šel na Výstaviště. Víš, jak tam stojí ti lidi kvůli tý práci, asi 
víš o tom.  
No, no no. 
Jak máš tam tu hlavní viď a za sebou máš výstaviště, tak tam když se postavíš, tak oni jezdí auta a 
když někoho potřebujou, tak si vytipujou a zastavěj, „potřebuju tadyto a tadyto, chceš, nechceš“. 
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Pak tě naloží do auta a jedeš. A dokud tu práci neuděláš, tak třeba děláš. Mě třeba vzal jenom na 
necelejch čtrnáct dní, že potřeboval jenom omítky oškrábat a takový a zůstal jsem u něj tři čtvrti 
roku. Jako viděl, že si máknu a všechno pohoda a věděl že jsem na ulici a všechno. Hele, měl jsem 
klíče od maringotky, od vercajku, hlídal jsem míchačky, vrtačky a všechno, klíče od bytu jsem 
měl, že jsem se mohl jít vyspat do bytu, vykoupat se. Úplně pohoda a to jsou právě ti lidi, víš co 
někdo ti to takhle dovolí a jsou na tebe hodní a některý tě mrdaj viď. 
A proč jsi tam skončil? 
No, nemocnej jsem byl. Já mám takový ty virózy třeba jednou za rok, prostě marod třeba na těch 
čtrnáct dní. A pak to jsem měl ještě že mě chodidla chytly. To jak mám mokrý ponožky, tak potom 
máš rozpraskaný mezi prstama a pak tě to pálí víš jak, nemůžeš šlapat a takový. 
No a apk jsem dělal ještě v O2, tu zedničinu. Pak už jsem nemoh a tak jsem se čtrnáct dní jenom 
válel a nic jsem nedělal. No a pak už jsem k němu nešel, už mi to bylo blbý že jsem se jako na něj 
vysral. A přitom jsem měl u něj peníze, všechno. Vím kde bydlí. Stačí akorát zajít a otevřít hubu 
jo. To by mi možná stačilo. Línej spíš, nebo je mi to takový blbý spíš. Když jsem se na něj vysral, 
tak jít tam za ním znovu a..
No tak jsi za to nemoh, když jsi byl nemocnej, ne? 
Jo to jo, no. Ale každej má jako tady svoje víš v tý hlavě. A podle toho se chováš no. Ale jako 
kdybych tam třeba šel, tak třeba by mi tu práci dal no. Ale o práci to taky není, víš co. Třeba já 
když jako nemám ty peníze, tak mám všechno. Třeba tabák si najdu, nějaký kouření si taky najdu, 
jídlo si najdu. Ale když dostanu peníze, mám peníze, tak skončím v práci a jdu do hospody a zase 
začnu dojit jak hovado, začnu si zase kupovat hulení a už jsem zase tam, kde jsem byl před tím a 
co.. Takhle vím, že si nasbírám to, co si nasbírám, prostě se snažím ten den nějak vyjít a další den 
co dá, to dá no.. Lepší bez peněz a lepší nic nemít. 
Mám přiložit? (dřevo do ohně)
Můžeš...
Kdo je vlastně bezdomovec? 
No.. to jsou ty skupiny víš co.  Ale je to taky těžký, máš bezdomovce a bezdomovce. 
A je víc druhů bezdomovců? 
No já si třeba myslím že jo. Nebo takhle, to je.. jako máš některý ty lidi když vidíš že na to třeba 
kašlou. Že jsou jako vousy táák a špinavý, prostě na to serou víš co. Fakt už jenom viděj třeba ten 
chlast a na všechno ti mrdaj, to už je jako taková ta spodona když to vezmu, jako takovej ten 
odpad. 
… „Jsem na ulici, nic nemám, prosím dejte mi na pivo, nebo tadyto“. Oni jsou u tý silnice a mají 
ten papí, ten kartón a tam ty nápisy a jenom sedí u tý cedule a.. a tam je to vlastně čistě napsaný, že 
seru, nic nechci, chci jenom na chlast. Ale ty jejich hlášky víš a to už já nevím, všechno ztratili, nic 
už je nezajímá víš a chtěj se jakoby upít no. Prostě k smrti víš co. To je těžký no tady v tom. 
Hele chlast to jsou divy jo. Otec taky pil pivo, ale Moravák víš no pivo, slivka, tadyto a jako pil a 
byl nemocnej a během čtrnácti dnů umřel, za necelejch čtrnáct dní umřel. Z takovýho jak byl 
prostě rostlej, udělanej všechno, tak došel ale jak tyčka a normálně na chlast víš co... Prostě játra, 
nebo slezina v piči. Do čtrnácti dnů – chlast.

Myslíš, že je zpátky cesta z ulice? Že se dá vrátit? 
Určitě jo. Ale to záleží taky na tobě, jestli chceš no. To hodně. Já jak jsem dělal a byl při penězích, 
tak kdybych chtěl jo.. Ten mi dával i peníze na ubytovnu víš co, všechno. Já jsem mu říkal sám, že 
nechci. Jako jo. Kdybys chtěl, tak určitě, určitě jo. Jako když budeš mít práci, tak teda první měsíc 
ne, že jo. Ale dostaneš peníze a to už není těžký si tu ubytovnu zaplatit, já nevím to máš tři, čtyři 
tisíce za měsíc. Kdyby už tak ty čtyři tisíce za měsíc jo. A kolik si za ten měsíc vyděláš když 
půjdeš, dvanáct, patnáct? I kdybys měl těch dvanáct, tak určitě jo. 
A znáš někoho, kdo se vrátil z ulice? 
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Jó jasně. A ne jednoho. Třeba tady Bary měl kamaráda a ten byl každej den na záchytce, ale jako 
schválně na záchytce. Já jsem ho střízlivýho nikdy neviděl. Nikdy jsem ho střízlivýho neviděl. 
Hele a normálně barák už má, auto má, rodinu má, nechlastá, veřím tomu, že jo. 
A jak dlouho byl na ulici? 
No to by ti řekl Bary. Ale podle mě dlouho. On už byl na ulici, když Bary sem přijel a to je devět 
let. Z toho dva roky jsme spolu, tak ten týpek tak sedm let byl na ulici. A to jsou dýl kluci, který 
jsou venku na ulici. Třeba ty, co jsou tady nahoře, jsou venku osmnáct let. 
Ti jsou starší ne? 
No, no, ale oni třeba málo chodí hrabat, ten jede občas na jedničku (Praha 1) něco vysomrovat, 
stovnku, dvě stě. Nebo po flaškách chodí hodně, ale nechodí moc hrabat. Nebo po sběru, že tady 
jdou do sběrny. Třeba za tady ty tři tyče (lešenářské trubky), když je uřežu, tak za kilo máš čtyři 
koruny tak to bude tak pět set. To jsou tři tyče, když jsme tři, tak každej si vezme tyč a jdem. 
Jak se dá ještě na ulici uživit? 
No to záleží jestli budeš žebrat, nebo půjdeš hrabat abys něco našel no. Já se tě nezeptám ani o 
cigaretu jo, nanejvýš kolik je hodin, nebo oheň. O cigaretu se tě nezeptám jo. To prostě, to už je 
jakoby nade mě víš co. Ale taky třeba na to nemaj, jo a musej se nejdřív dát do nálady prostě aby 
třeba itevřeli tu hubu jo. To je těžký tady v tom taky. Já ne, já bych prostě nemoh no. Mně by to 
bylo blbý. Hele, ale to taky většinou dělaj třeba jenom ty, který pijou. Že třeba na to nemaj. To si 
to musiš koupit, to si musíš koupit viď, ten chlast nenajdeš. Na to potřebuješ peníze a potom musíš 
buďto čórovat, krást, nebo žebrat viď. Táhle když budeš chodit jenom po sběru, čistě sběr anebo to 
co takhle v kontejneru, tak někdy taky. Já když půjdu hrabat, budu půl den hrabat a najdu tady 
něco a támhle si to půjdu prodat, třeba jako Bary, tomu stačí dva litry (vína), aby něco na chuť, 
prostě by tady jinak nevydržel. Já kdybych neměl co kouřit, tak tady taky nebudu, prostě bych 
chodil a hrabal, až bych něco našel.
Když si sednu a budu tady, tak se prostě musím zkouřit no, jinak nevydržím na jednom místě. Ale 
když budu hrabat, tak můžu hrabat celej den a nemusím vůbec kouřit, nic.   
Kde třeba prodáváš věci, co najdeš? 
Po bazarech. Hromadu stříbra. Víš kolik najdu stříbra? Hromadu. Ale to máš špatnej výkup, deset 
korun za gram a hodně běhání. V bazarech ti to nikdo nevybere. Bazary a výkupny, to jede 
všechno na gramy. Takže ty si koupíš nějakej stříbrnej řetízek, dáš za něj litr a já ho půjdu prodat a 
nedostanu za něj ani dvacku. Tak já vždycky nahromadím až mám takhle hrst, pak za to dostanu 
nějakej drobák a jdu do prdele. A nebo to podaruju, koho znám nebo tak. 

Návrat (z ulice): No já když dostanu peníze, tak zase začnu chlastat a jsem tam, kde jsem byl 
víš co...

Teď už nepiju, když to vezmu takových let. Sem tam si dám pivo, víš co. Nedávno nám byla 
zima a že si uděláme svařák. Tak jsme koupili víno, ty sáčky do toho svařáku. A já jsem si dal 
druhej kalíšek a už normálně haló, jak kdybych měl vybuchnout ne. Prostě na to nemám, to pivo 
jo, pivo je dobrý, ale jinak nic. Tvrdý nepiju už od šestnácti. To jsem se jednou zežral a už nic. Ale 
pivo jo. 
Kolik ti vlastně je? 
Šest a dvacet. Jsem od dvaceti venku. Mně ještě nebylo dvacet a už jsem byl venku. 
Jaká je třeba nejlepší část tvého dne, nebo co děláš nejradši? Jak probíhá tvůj den, normálně? 
No já když jdu hrabat, tak normálně ráno vstanu a buď rovnou jdu někam na sídlák a hrabu, viď, 
dokud si nenajdu to, co mám, abych vystačil na ten den anebo na druhej den. Třeba víš co, když 
toho najdu víc, tak potom druhej den nejdu. Jako máš dovolenou, nebo dáš si oddech. Třeba abys 
něco našel za ten den, tak .. nebo ještě takhle, já mám tu výhodu, že jedu sám na sebe, že třeba 
nemusím myslet na ty ostatní.  Každej jako.. ten jde tam, ten si taky zahrabe a něco najde, ty 
choděj taky. Taky maj svoje viď. Každej se živíme, každej má to svoje. Prostě aby sis našel, nějak 
se uživil, to co potřebuješ, aby sis prostě nějak našel, nějak k tomu přišel. Hele já můžu někam 
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přijet na sídliště, budu hrabat půl hodiny třeba, všechno najdu a už mám všechno a nemusim už nic 
dál. A mám jiný práce, co můžu tady dělat jo. Tady se furt něco najde. Děravý okna a tady je furt 
práce, já si tu zábavu najdu, já jo. Nebo si támhle někam vlezu a budu si číst a kašlu úplně na 
všechno. Záleží jakou mám náladu no. 
Kolik potřebuješ peněz na den třeba? 
No já těch pět korun. Na tu limonádu abych si koupil, abych nechlastal obyčejnou vodu. Nebo na 
ty papírky. Hele včera jsem skončil s papírkama, neměl jsem papírky. Pak jsem našel dvacku a 
koupil jsem si je, limonádu taky mám. Akorát teď nemám zase dlouhý papírky, že mi došli a tady 
mám tři flašky – devět korun a ještě dvě flašky a půjdu si je koupit a dvě flašky najdu. Tady to 
obejdu, udělám si kolečko po tom sídlišti a ty dvě flašky najdu prostě. U lavičky, nebo u krámu si 
někdo dá pivo a flašku tam nechá a ty máš tři koruny. Dvě flašky a mám vyděláno. 
Co třeba děláš nejradši? Co tě baví? 
No.. To záleží taky, jak mám náladu no. Já když mě chytne pracovní, tak to jde no..
Tos vlastně postavil celý tady ty ne? Říkali kluci. 
No, pomalu. Jako oni taky pomohli. Ale je to dobrý ne? To jak je venku za těma kobercema, to 
tady bylo všude třeba – džungle. Tady nebylo nic, tady nad klukama nebyly ani okna jo. Ty okna 
jsme museli zezadu sundat a tahat je znovu nahoru. A stejnak to ještě není hotový, protože ten vítr 
tady furt fouká. Není to ješte ono, to až to bude zadělaný, tak to bude ono. A nebo nás třeba 
vyhoděj, viď a zas půjdeme někam dál. 
A na jak dlouho to tady vidíš, jak dlouho tady vydržíte? 
No jim („sousedům“) říkaj už několik let, že se to tady bude bourat a furt tady jsou, víš co. To je 
soukromej pozemek a to je ta výhoda, jo. Že to mají nějaký dva Ukrajinci víš co, tam na vrchu. 
Města to není, to je ta výhoda no. To je nejlepší takhle, jdyž se s někým dohodneš, s kým ses 
seznámil a má třeba velkej pozemek nebo něco, tak si tam třeba můžeš postavit ten stan víš co a 
udělat si tam ohniště. Bordel tam dělat nebudeš a máš výhodu viď, už na tebe nemůžou nic. Víš co 
třeba budeš venku a to tě můžou mastit, ale tady mám soukromej pozememek a čau, víš co buřt, 
nezajímáš mě. To je ta výhoda no, že tě nemůžou vyhodit odtamtud, nebo můžou akorát na 
majitele viď, nebo město potom může na majitele a jinak nic nemůžou udělat. A tady je to dobrý, 
takový zalezlý víš co, přitom tak jak v centru kdybys byl a přtom seš schovanej víš co. Na tý 
Vltavský pod tím Hlávkovým mostem když jsme byli, tam to bylo taky výborný. Tam jsi vylez a 
už jsi byl vlastně jakoby v centru. Nikam žádný běhání, žádnej dojezd. 
A potřebuješ jezdit do centra? Nebo co je v centru dobrýho jako? 
Já jako ne. Já jenom když někam takhle jedu, víš co. Akorát ta cesta jako že máš dlouhou víš, co. 
Já jsem se vždycky šel projít tím městem, po ránu jsem chodil vždycky. Taky o víkendu, jak lidi 
chlastaj, tak jsem posbíral ty jointy, tabák, sem tam nějakej drobák, flašky. No co najdu po cestě. A 
tím svým směrem jakej mám pak nasednu na kolej a jedu si zahrabat no. Ono je hodně toho a 
takovejch míst co jsme vynechal a furt se to mění víš co. Tam ty ti zamknou a tak si tady najdeš 
zase jiný no. I když tam to není těžký to já mám Michala, kamaráda, kterej je u popelářů viď, tak 
mi dal ten klíč na ty popelnice, viď. A to je to samý s tím bordelem prostě, ty příjdeš a bordel 
prostě. Tak se sebereš a buďto jdeš pryč, nebo ….
Když tam začneš hrabat a je tam bordel, tak první kdo půjde vyhodit odpadky, tak se do tebe pustí 
prostě. Nebo druhej den třeba tam bude birdel taky a je to zbytečný no. Třeba za Billou, nebo 
Albertem ty popelnice tam jsi přišel po ránu, tam jsi měl všechno jo. Od mlíka, po vajíčka, po 
těstoviny, všehcno co bylo tak tam vyhazovali. No a pak tam přišli a dělali bordel, tak to tam 
zamkli viď a úplně zbytečný jo. Tam kdybys šel, tak jsi dones dvě igelitky žrádla. Den prošlý, ani 
ne den prošlý, pár hodin prošlý. Protože tam to má ten datum viď a pak to jde hnedka do konťáku. 
A co tomu je? Nic tomu není. 
Co ti nejvíc vadí na ulici? Co je největší problém třeba? Co je nejhorší? 
No možná to, jak se k tobě lidi jako chovaj. To možná. Jako na lidi si taky otevřu hubu možná 
někdy jo, ale to máš spíš ty policajty jo. Víš některý to přeháněj jako no. Ale to je taky no když je 
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nějakej humbuk jo, tak ono je to už taky nebaví jo a snažej se něčeho docílit, aby měli to svoje no. 
Když budeš támhle furt někam chodit a třeba žebrat a tadyto a oni tam furt budou jezdit a nemůžou 
nic na tebe, vykázat tě nemůžou, tak ti daj nanejvýš pokutu, že tam chlastáš, nebo kouříš, nejakou 
chujovinu ti daj, nebo ti vynadaj a nazdar jo. No ale pak už je to nebaví. Pak už jenom choděj a 
„jména, jméno“, rovnou pokuta a nazdar. Pak už dávaj rovnou pokutu. A pak se to nashromáždí a 
fůa..
No a co se stane, když ti daj pokutu? Ty to nezaplatíš a co?  
No nic, to se to hahromadí a až to bude mít nějakou ti částku svojí tak na úřad a půjde se normílně 
soudit. My už jsme byli na úřadě kolikrát, za chujovina ale jo. Co si na nás úřad na sedmičce 
vymyslel. Že my jsme dělali bordel na zámečku, že jsme tam chlastali, bordel jsme tam nechávali, 
policajti že nám dávali pokuty, všechno. Ale my jsme nebdostali ani pokutu, ani nic jsme 
nepodepsali a oni na nás pouty a normálně to dali na sedmičku na úřad a potom prošli policajti a 
sebrali nás, potom nás předvedli na úřad a už jsme chodili normálně k tý soudkyni a už to jelo. 
No a jak to dopadlo, co s váma udělala? 
No jako dobrý, nic. Úplně pohoda, vyřešillo se to, jako dobrý. 
Jako odsoudila vás, nebo? 
Ne, ne, ne. Jako bylo to odloženo. Ale tam byli úplně jako chujoviny jo. Přitom já nechlastám, teď 
jsem tam jako chlastal prej, no úplně chujoviny. To by chtělo si ty papíry… no ale já jsem je 
vyhodil, já jsem je spálil.  Já akorát občas se tam zastavím, aby mě nehledali zbytečně, víš. Oni jak 
jseš v tom hledání, tak přijedou a dají tě do basy viď a třeba v pátek tě seberou a v pondělí tě pustěj 
viď. No a je lepší se tam zastavit a „je něco, není něco“? 
A kam chodíš na úřad? 
Na sedmičku, normálně tam pod Strosssem jak máš ten úřad tam. 
To jsi tady normálně hlášenej jako v Praze jo? 
Ne, ne jako hlášenej tam nejsem, ale tohle jako tam řešili, víš. Protože my jsme byli, nebo jsme 
jako ze sedmičky no. Nebo spíš kluci jsou  ze sedmičky a já jsem začínal na Strahově no. Ale jako 
chodil jsem hodně na sedmičku, ta sedmička je taková jako nejlepší tady. To ani jednička nemá na 
sedmičku když to tak vezmeš. A záleží jak v čem taky no. 
Hele a co třeba ty organizace jak pomáhají lidem na ulici, je to k něčemu dobrý? Nebo.. Jako 
třeba ta Naděje, nebo co ještě znáš za organizace? 
No na naději jsem nebyl. Tam jsem nebyl, já jsem byl akorát na Áčku. 
Jako je to dobrý, víš co, ty lidi jako vidíš, to jak se staraj jo. Nebo chtěj nějak pomoct a není jim to 
jedno, víš co. Ale jsou tam taky vychcaný jo. Víš ty to neznáš, ale na tom Áčku třeba dávaj 
v určitý dny hadry, oblečení a tam je jeden buzerant, pedofil. Jo přímo pedofil, všichni vědí že je 
pedofil a má odsezeno. 
Jako zaměstnanec jo? 
No. Jasně no on je tam zaměstnanec, teda nevím jestli přímo, on má nejaký peníze, to nevím to 
bych kecal ale jako spí tam, žrádlo tam má. A dělá tam takovýho jako sekuriťáka, něco na způsob 
sekuriťáka jo. Jde ale o to že tam dělá ty výdeje, ty hadry a tadyto. Tak a oni tam přijedou a 
přivezou hadry. To nejlepší co je, tak si z toho vybere a ty kšunty ti potom dává. A když potom 
přijde nějakej koho zná, tak „hele mám tady tadyto a tadyto“. A už to vidíš. 
To co je Áčko, tam myslím, že pod Áčko spadá Hermes – to znáš tu loď bezdomovců? 
Já myslel, že Hermes je města, že patří městu. 
Tak to nevim. No ale Áčko s tím prostě něco má no. Něco s tím prostě má. Tam ten buzerant 
kterej.. no hele to je těžký no. To zkus takhle, hodit se do špíny normálně takhle a zkus to, běž pár 
dní na tu loď ..
Šel bys se mnou třeba? Že bysme šli dva? 
Já ne, jako já tam ne asi. 
Že bysme to dali spolu, že bych šek s tebou na Hermes? Protože samotnej nevím jestli bych tam 
šel.
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No tam jako prostě jenom mazec. Jo jako ten majitel, nebo ten co si myslí, že to tam má pod sebou 
tu loď, tak ty pičo, to jsou vydřiduši tam. Jako co oni si tam dovolujou, tam pouští jenom toho, 
koho chtěj. A je taky pravda, že tam pouštěj jenpm toho komu daj dejchat, jako máš nadejcháno a 
šrumec – nesmíš jo. Ale stejnak fakt to je jenom pračka peněz. Mě by zajímalo s kým jsem se o 
tom bavil jako.
A jak to dělaj jako?  Jak perou peníze? 
Jako ne že perou peníze, ale mi jsme se právě s někým, já myslím že s kuchtíkem co tam vařil 
bavili … On vařil na Áčku normálně jako ty žrádla tam a chrápal na Hermesu, takže taky bezďák 
normálně, akorát že měl nejaký ty šušně víš. A my jsme se jednou bavili, to ještě byly na Vltavský 
ty stánky dole než to tam zničili, jako na kafe viď, na párky a takový. No a on právě vyprávěl co se 
tam to no. Že co ten buzerant, na co si tam hraje a komu to tam patří a já nevím, nevím jak bych to 
řek no. 
Že tam jako berou jídlo a prodávaj ho v těch stáncích? 
No jako to ne, ale tam je to takový jako, jako kdyby to byl hotel víš co. A ne jako, že by to bylo 
určený pro ty bezdomovce víš. Jako to, za co to vydávaj, tak to není. Takhle ti to řeknu. 
Jako že si tam dělaj nějaký kšeftíky jo? 
No jasně no. 
A v čem třeba? 
No, to kdybych si právě vzpomenul.. já teď právě nevím co tam všechno bylo. To by chtělo fakt 
normálně tam jít a to bys viděl sám co se tam děje. 
Já už jsem někde slyšel, že třeba když vaří pro bezdomovce, tak že dobrý suroviny prodaj a vaří 
jenom z toho co zbyde. 
Ja jako je to možný, ale zase třeba na Áčku, tak tam ty jídla třeba jako fakt výborný, to jo. Jako já 
na tý lodi jsem nebyl jako nikdy. A nikdy bych tam nešel a kolikrát polivajti jako „proč nejdete na 
loď“. Anebo v zimě to Áčko se otvírá a tam je ta hala, že tam mají ty lůžka a můžeš se tam vyspat. 
Ale to né, pro mě to první křoví jistí. Nebudu mít radši nic a budu chcípat zimou, ale první křoví to 
jistí. Jako Bary tam byl taky a měl tam deky a všechno, pak se šel vychcat a deky v prdeli jo. Tam 
mu je normálně ukradli, bylo tam já nevím dvě stě lidí a normálně nikdo nic neviděl jo. No prostě 
normálně to je síla, to snad prostě akorát zapálit, tu loď. To je jediný, to se přiznám, fakt jo. 
Takže myslíš, že to moc nepomáhá? 
Jako jo, někomu jo, určitě. Já to neodsuzuju, ale jako beru to podle svýho jo. A ty jo třeba všichni 
co tady jsme, tak ti možná řeknem stejnej názor na to jako mám já, na tu loď jo. A i na Áčko třeba. 
Jako pomůže to, Lenka třeba chodí na tu Naději, že tam měla jako doklady schovaný a poštu tam 
máš, že ti tam chodí. Jako jo má to svoje, to já jako neberu. Ale prostě já ne, to ne. Já osobně ne a 
je víc takovejch lidí. To podle toho jakej si ty z toho vezmeš úsudek, tak podle toho se ty zařídíš. 
A co je teda na ulici největší problém? 
No možná akorát aby tě někdo támhle nerozkopal no, aby ti někdo něco neudělal no. Takhle můžeš 
kdykoliv, každej den na nějakýho pošuka narazit no. Anebo víš co, když jseš v tom konťáku, tak já 
jako většinou chodím jenom na velký víš co. A když jsem tam takhle zavrtanej, tak může každej 
přijít a přibouchnout ti to. Nebo tě tam skopat a to kolikrát bylo takový, že kluci dostali, nebo 
takhle. 
Od koho? 
No normálně já nevím, ať je to domovák – ten kdo tam bydlí, ten kdo jde okolo, nebo mlaďoši 
ožralí, plešatý, to je úplně jedno. To oni uviděj bezďáka a už jedou, víš co. To je to samý jako když 
támhle bude hrát Sparta, Sparta prohraje a my tam budeme někde u Billy, tak to bys viděl ten 
mazec, co by byl jo. Už ty nadávky, jak by šli, jak by nás viděli. Zase jako když tam bude hodně 
lidí, tak si to nedovolej tolik jo. A to je to samý s policajtama, jako když to nikdo nevidí, nikdo 
není na obzoru, tak spustěj tu svojí, víš co. Jako fakt každej den můžeš narazit, máš před sebou 
velkoměsto. Každej stej je nějakej, co ti může nějak ublížit.  
Míváš třeba takhle strach? 
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Jo. To určitě jo. To právě jak podřezali toho kamaráda, tak to jsem měl pořádný haló. Jo že jsem 
čekal, že si mě třeba někde vyhlídne,. Ale zajímal by mě třeba důvod, co by si na mě vymyslel, 
kvůli čemu by na mě šel. To by mě třeba zajímalo. Ale jako tak stejnak víš co, jseš na pozoru a to 
ti nevydrží, hrabeš třeba půl minuty a už koukáš, nebo něco uslyšíš. Jseš prostě ostražitej no. 
Dáváš si pozor, vždycky může někdo přijít. Ještě pak zezadu, když nevidíš a fakt jseš v tom 
kontejneru. Vždyť to se stalo tady taky v Praze, nebo někde v Česku, že byl bezďák, a jak máš ty 
kontejnery na ty flašky, tak když se chtěl kouknout jestli tam jsou flašky a strčil tam hlavu, tak ji 
pak nemohl vytáhnout a šli kolem tři buzeranti a všichni tři mu dali. Týpek skončil v blázinci, na 
psychiatrii. 
Jako že ho zbili? 
Ne normálně ho ošukali, prostě buzeranti. On jak měl tu hlavu tam, tak volal o pomoc a tři 
buzeranti šli a všichni tři mu dali. Prostě ho tam ošukali a všechno a pak zdrhli. Potom někdo 
zavolal sanitu a hasiče, ti ho z toho museli vystříhat a on skončil v blázinci. A myslím že tady 
v Praze to bylo, dva, tři roky zpátky. Tak to vidíš no, to není normální. Někdy ty lidi to je fakt 
zajímavý na co se ptaj. Tuhle jsme poslouchali rádio a byla tam nějaká ta sexy linka nebo co a 
volala tam šestnáctiletá holka, že má přítele přes třicet let starýho a při svých sexuálních hrátkách 
používaj psa. Že to dělají ještě se psem. A teď si vem že ona se ptá jestli to je dobrý a jestli to 
nějak psychicky to a jestli to není trestný a tadyto. Tak je to normální? Já si budu před lidma, ještě 
do rádia budu šukat psa a ptát se jestli to je trestný? 
Hahaha..
Víš co, to jsou někdy takový případy, že nevěříš. Jak na vlastní oči, tak na uši prostě. Ale my jsme 
tady včera měli taky prdel víš co … 
Hele, já už to vypnu (diktafon).  

O.A. + O.A. 1
Kdo jsou vlastně bezdomovci? Podle Vás jako pracovníků organizace, která jim pomáhá. 
Tak osoby bez přístřeší, lidi, který se nacházejí v nějaký tíživý životní situaci spojené se ztrátou 
bydlení. Případně lidi, kterým hrozí akutně ztráta toho bydlení. Těch skupin je samozřejmě víc, 
můžou to být lidi, který třeba po rozvodu prostě příchází o svůj byt. Případně lidi, který jsou 
vystěhovaný z důvodu, že neuhradili nájemný, nebo takový "post" děti, který přichází z ústavní 
výchovy. Většinou je vždycky jakoby spojeno víc těch věcí. Třeba ta ztráta toho bydlení je až po. 
Tam můžou být rodinný rozvraty nejenom mezi manžely, ale i mezi rodičema a dětma, který 
potom odchází z toho domova. Samozřejmě potom ztráta práce či zaměstnání, dluhy - předluženost 
tý rodiny. Může se stát, že je celá rodina vystěhovaná z toho bytu. Pak se to řeší diametrálně, že 
děti jdou do ústavu, do Klokánku chlap se většinou jako živitel ještě snaží nějakou chvilku 
fungovat a nedaří se mu to a to už je propad jakoby dál na tu ulici. Ta žena si třeba zajistí bydlení v 
rámci nějakého azylového bydlení. Ale jsou to vždycky věci jakoby spojený se ztrátou nějakého 
zdroje, příjmu a posléze potom se ztrátou toho bydlení, jsou to pak osoby bez přístřeší. 
Dá se nějak rozlišit kdo je a kdo není bezdomovec, existuje víc typů bezdomovců, nějaká hranice 
jako kdo už je bezdomovec a kdo není, odlišují se bezdomovci nějak navzájem? 
No určitě můžeme rozdělit ty tři základní skupiny, který zjevně jsou. Jsou to osoby bez přístřeší, 
kdy podle vyzáže na první pohled člověk pozná, že se jedná o osoby bez domova. Zanedbaný 
zevnějšek, špinavé ošacení, spousta věcí, které si nemá kam schovat, protože nemá to místo, kam 
by si dal nějaký svý osobní věci. A i ty zjevný se samozřejmě dají rozdělit podle toho, kde se ti lidi 
vyskytujou. Třeba na místech, kde se pohybuje větší frekvence lidí, aby mohli získat nějaký zdroj 
a to jak vypadá mu může pomoct k tomu, že nad ním někdo smiluje a dá mu prostě nějaký peníz. 
Podle bydlení je to vlastně to rozdělení ETHOS, ne? 
No podle bydlení to rozděluje Ethos, ale já bych to rozdělil na ty tři základní skupiny: zjevní, 
skrytí a potencionální. U těch zjevných to člověk na první pohled pozná podle jeho zevnějšku. 
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Skrytí budou lidi, kteří čerpají sociální služby a na první pohled už člověk nepozná, že se jedná o 
osoby bez domova, protože už dbá o svůj zevnějšek, má přístup k hygieně, teplou postel v rámci 
noclehárny, nebo azylového domu, skupina potencionálních jsou osoby, kterým hrozí vystěhování 
z toho bytu. 
O.A 1: Ono jde o proces určitej, jo vlastně existuje jedna škála - člověk bydlící a člověk nebydlící, 
ale mezi tím je spousta skupin, kde člověk různě propadá a nebo naopak se zvedá. Jde o to určit tu 
hranici, právě kde by ta služby měli patřit těm bezdomovcům, to je věc složitější. My se snažíme v 
tom terénním programu hlavně o ty nejzjevnější, že jo. 
Dali by se třeba rozdělit i podle toho jak přežívají, nebo jakým způsobem se živí? 
O.A: Tak jako budou třeba osoby bez přístřeší, kteří jsou třeba navyklí si vydělávat sběrem, 
sběrem kovů, sběrem papíru, za ten den jim to dá určitej finanční obnos, se kterým dokážou 
hospodařit a pak snížit na minimum ty svý náklady a potřeby, že s tím dokážou nějakým způsobem 
fungovat. Já se domnívám, že to ale není dlouhodobej proces, že to po určitý době jakoby nikam 
nevede a oni se tu situaci snaží řešit jinak. Jsou lidi bez domova, co prodávají Nový prostor, který 
mají jako zdroj příjmu a dokážou s tím hospodařit. Lidi, kteří dělají příležitostné brigády, určitá 
skupina lidí. Když si ráno zajedete třeba na Výstaviště, tak tam bude stát padesát lidí, který tam s 
igelitkou čekají na to, že je někdo nabere do auta a je to taková námezdní práce spíš. Načerno, 
neoficiální, nelegální. Často se stává, že těm lidem prostě nezaplatí, nebo zaplatí jenom zlomek 
peněz, takže je tak trošku až zneužívání v tý práci, zneužívání tý jejich sociální situace k tomu, že 
vezmou práci prakticky jakoukoliv za minimální mzdu a lidi, kteří přijíždí do Prahy s vidinou, že 
třeba si tady seženou kvalitní práci, protože třeba u nich v tom regionu ta práce není. A až když 
sem dorazej tak zjistěj, že to zase není až tak jednoduchý. A přitom se ještě často stává, že oni se 
nacházejí jakoby v těch místech, kde je někdo okrade v noci, když prostě usnou a bez toho dokladu 
totožnosti se jim ta práce zase jakoby hůř shání. A pak samozřejmě cizinci, kteří sem přijíždějí do 
Prahy z důvodu toho, že si chtějí zajistit jakoby práci a ne všem to jakoby vyjde, ale už nemají 
ochotu se zase vrátit jakoby zpět. S tím, že by museli zase přiznat sobě, nebo tý svojí rodině, že 
tady neuspěli a že se vracejí ještě v horším stavu, než jak prostě odjížděli pryč. 
Kde se vlastně vzal ten fenomén tady teď po revoluci, bylo to tady dřív taky, za socialismu, nebo 
proč to je najednou tak vidět? 
Tak samozřejmě, že bezdomovectví bylo i za komunismu, ale bylo v tý latentní podobě jo. Ti lidi 
se samozřejmě museli jakoby skrývat před zákonem. Řadě lidí by asi hrozil paragraf příživnictví, 
když by neměli jakoby práci, nebo razítko v občance. Že jo, ta Veřejná bezpečnost si je rychle 
zkontrolovala. Takže byli jako v latentní podobě, byli to lidi, který vykonávali nějaký 
přáíležitostný práce, různě. Ale zase ten jejich měsíční příjem nebyl natolik vysoký, nebo nebyli 
schopní s tím oni hospodařit. Spousta lidí byla ve výkonu trestu odnětí svobody, takže po revoluci 
a amnestii těch lidí zase jakoby přibylo. A spousta lidí byla po psychiatrických léčebnách, kde 
prostě byli zavíraný, takže taky určitý procento lidí, který se objevili na ulici z důvodu propuštění 
z ústavní výchovy, propuštění z psychiatrických léčeben. Řada lidí obývala komerční ubytovny, 
které v té době byli jakoby od zaměstnavatele jakoby firemní, byly velký národní podniky. 
Stavební firmy, který měli svý ubytovny. Ti lidi tam měli zajištěnou práci a z toho jim strhávali 
peníze za ubytování v tý noclehárně, v tý ubytovně. Takže neměli obavu, že by o to ubytování 
přišli, pak se ty velký firmy rozpadly, ubytovny se rozprodaly, popřípadě šly na tu dráhu tý 
komerce a ti lidi přišli o práci a už si to neměli z čeho jakoby zaplatit. Takže samozřejmě ten 
důvod je taky v nějaký tý reorganizaci tý společnosti jako takový a po pádu komunismu těch lidí 
začlo přibývat. No a dnešní fenomén si myslím, že hodně spočívá, jakoby velkým problémem je 
nezaměstnanost, možná nízký příjmy u řady lidí a vysoký náklady, který jsou spojeny s bydlením, 
nedosáhlnou na to bydlení a případně potom ta předluženost. 
Dluhová past. 
Přesně tak.  
Jsou bezdomovci třeba v každé společnosti? Nebo jenom v Západních společnostech?  
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Já si myslím, že bezdomovci jsou v každé společnosti, co se týká jako vyspělých zemí tak 
stoprocentně. V každý společnosti se najde člověk silnej, člověk slabej, člověk schopnej a méně 
schopnej a jenom je o tý společnosti, jak dokážou ty méně schopný jakoby povzbudit a zařadit 
k sobě. Nějaká solidarita, nějaká rovnoprávnost, nějaký podobný, stejný možnosti. Jak pro 
vzdělání, tak pro výchovu, tak pro získání zaměstnání. Myslím, že v Západních společnostech se 
věnují víc tomu bezdomovectví z tý pozice prostě závislostí, nemocí, psychiatrických poruch. Spíš 
co jako způsobuje to bezdomovectví a nejenom ten fakt, že člověk jako nemá kde bydlet. Na rozdíl 
od naší republiky to první, to gró, když začneme s člověkem pracovat, je toho člověka zabydlet. 
Na prvním místě je bydlení a potom se s ním může řešit třeba nemoc..
O.A.1: Na první místě je občanka přece..
O.A.: .. psychiatrickou poruchu a popřípadě nějakou závislost, nebo nedostatečnost. U nás když si 
vezmu, že v Praze bude na čtyři tisíce osob bez přístřeší podle toho poslední ho sčítání, plus mínus 
někde se to bude pohybovat, tři až čtyři tisíce. Ale může jich být samozřejmě víc, tohle je pořád 
odhad. Ale vím, že pokud nebudu mít tolik ubytovací kapacity jako je těch lidí, tak tu sociální 
práci to značně komplikuje. 
Hm a narůstá tedy počet bezdomovců, nebo lidí na ulici? 
Jako tohle je těžko odhadovat. Když se dělalo to sčítání před, já nevím, deseti lety- 2004, tak to 
vycházelo taky přes tři tisíce lidí. 
Jako v Praze? 
Jo. Dneska to vychází kolem čtyř tisíc. Tadyto si spíš myslím, že by byla otázka na Český 
statistický úřad. Jestli tam podle posledního sčítání lidí, domů a bytů, jestli tam během posledního 
sčítání naběhlo nějaké číslo lidí, který byli sečtený přes organizace, který poskytujou služby. 
Takže tadyto si myslím, že by byla spekulace, jestli přibývají, nebo ne. Určitě si myslím, že 
přibývají lidi, který bojujou s ukočírováním svých životních nakladů spojených prostě s bydlením. 
To si myslím že stoprocentně těch lidí přibývá. Spíš se snižujou rodinný příjmy a zvyšujou se ty 
náklady tý rodiny. 
Takže jakoby riziková skupina roste? 
Riziková skupina? Já si myslím, že těch potencionálních lidí bez domova určitě jakoby narůstá. 
My jsme se teď bavili o těch důvodech bezdomovectví, mě by zajímalo to, co už jste určitě slyšel, 
nebo slyšeli. Jestli to může být volba? Že je někdo na ulici dobrovolně, že to je životní styl, nebo 
něco takového. 
Já si myslím, že třeba před těma deseti lety, když jsem pracoval na noclehárně, že se tam tu a tam 
objevil člověk, kterej vykazoval znaky jakoby takovýho trempa, tuláka, kterej to prostě tak úplně 
jakoby neřešil v sobě a byl by vlastně takovej jako odlišnej způsob života. Ale těch lidí je hrozně 
málo. Když byste šel do ulice a zeptal se bezdomovců, nebo dal jim prostě klíč od bytu, jestli chtějí 
jít bydlet, tak z deseti lidí vám deset řekne, že jo. Tam jedinej problém, kterej vzniká, je, jestli je 
schopnej si to bydlení udržet, ale ne to že by nechtěl bydlet. 
O.A.1: Zkuste si najít pojem od Seligmana „Naučená bezmocnost“, který relativně psychologicky 
funguje takové to prostě v uvozovkách dobrovolnictví v něčem, v čem ten člověk zůstává a 
základní princip je v tom, že on se několikrát pokouší dostat se jakoby ven z tý ulice a když už to 
nejde, po několikátý, tak pro něj každý další pokus by byl zase útok na jeho sebevědomí, že je 
prostě neschopnej. Tak si to jako vlastně psychologicky dodělá, jako že na tý ulici je, protože chce. 
A ono mu vlastně nic jinýho nezbývá, ale řekne si, že na ulici je, protože chce. Je to lepší, než když 
si řekne „já na ulici jsem, protože mi nic jiného nezbývá“. 
O.A.: Je to v podstatě takovej jeho obrannej mechanismus no. 
Já jsem to právě už zaslechl, jako že „jsem rád na ulici“ a „mě už nikdo nepředělá“.   
O.A.1: Ono je velmi jednoduchý si říct „jsem takový jaký jsem“ a „mě nikdo nezmění“ a 
samozřejmě jako je to vlastně takovej oboustranej proces, kdy ta společnost jakoby mu dává ty 
bariéry před něj a on je přijímá sám v sobě, že říká, že tu společnost vlastně nepotřebuje. Ale 
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otázka je, co bylo dřív, jestli mu ta společnost dala dřív ty bariéry, nebo si je on sám vybudoval 
v sobě. 
No tak možná kdybych to řekl jestě trochu jinak, může to být volba? Bezdomovectví teda? 
No někteří lidi ještě po deseti letech se snaží vypadat čistě a pořád se snažej jako v rámci možnosti 
nezapadat mezi tu bezdomoveckou komunitu a někteří po pěti letech přijeli všechny atributy 
bezdomovectví s tím, že je to pro ne jednodušší. Ale pořád s tím, že určitá možnost tý svobodný 
vůle tam stále jako je. Ale otázka je, jak moc je silná. Určitě, když se nikdo narodí, tak neřekne, že 
by chtěl být bezdomovec.  
O.A.: Já si myslím, že to vždycky vychází prostě z tý události, která vznikla a posouvá se to s tím 
člověkem, ale že by on ten jedinec, prostě řekl, že si zvolil jako způsob života být bezdomovcem, 
tak to si myslím, že možný není. A ještě další věc je, že v tý skupině, jako když je ta skupina 
jakoby celá, tak může mít určitý projevy, který jsou jakoby hodně líbivý i pro tu skupinu jako 
takovou, že prostě je tam rád, vyhovuje mu to, nemá s tím problém a tak podobně. Potom když se 
s tím člověkem bavíš „face to face“, tak prostě po určitý době dokáže říct to, co by před tou 
skupinou jakoby nesdělil a v podstatě je to trošku jinak. Nebo tadyhle ty líbivý fráze on volí jako 
únik, aby v tuto chvíli on nemusel tu svojí situaci řešit, nebo aby nad ní nemusel moc přemýšlet. 
Nebo, aby ses ho moc nevyptával jakoby dál. Aby nad tím nemusel dál přemýšlet a spoustu věcí 
obhajovat, anebo vysvětlovat, proč tady v té situaci selhal, nebo proč se mu z ní nedaří dostat ven.
Já bych se teď zeptal na vaší osobní zkušenost tady s tím fenoménem, s bezdomovectvím. Jak jste 
se k tomu dostali, nebo co vás k tomu vede? Jaká je vaše zkušenost s bezdomovectvím?  Jedenáct 
let co se tomu věnujete je dlouhá doba..
Tak co mě k tomu vede?.. určitá jakoby.. jakoby vnitřní povinnost pomáhat těm slabším, méně 
schopným lidem a využít nějakých svých znalostí, zkušeností a těm lidem prostě ukázat tu 
možnost a  podat jim tu pomocnou ruku, aby se z tý situace jako mohli dostat. Ale přitom 
samozřejmě hodně energie jako tlačím na ty lidi, aby oni sami se snažili z tý situace dostat. Já 
můžu být nástroj, nebo jim ukázat tu cestu, ale zbytek jakoby zůstává na nich. Není možný jakoby 
celou dobu s tím člověkem jít, když ho po určitý době zase musíš opustit a věnovat se zase někomu 
jinýmu. Ale v tom prvopočátku vytvořit určitě nějakou podporu a prostě je jakoby zvednout, 
zvednout na nohy, aby oni potom mohli jít. Takže určitě je to hlavně ta pomoc, nebo taky využití 
mejch schopností, těm lidem bejt v tu chvíli jakoby nápomocnej. A hlavně je nenechat někde 
v izolaci, nebo ve vákuu, což by byla jakoby největší chyba. Nejenom těch pracovníků, ale jakoby 
i společnosti jako takový. 
A zkušenost s těma lidma, prostě je to různorodá práce, každej ten člověk má nějakej svůj příběh a 
není to jakoby stereotypní činnost. A jsem rád za to, že tu práci můžu vykonávat, myslím, že má 
velký smysl. A taky si myslím, že před náma leží úkol jakoby změnit to veřejný mínění a pouštet 
do společnosti víc informací, který jakoby jsou x let v zatemnění, že prostě bezdomovectví je 
černobílý a to co ukazujeou média, ty povaleče, ty opilce a ty, který se zdráhají všem sociálním 
normám a společenskejm-  tak že prostě to jsou lidi, který si to jako zvolili sami a nemá význam 
jim pomáhat, tak to je na těch pracovnících i na těch jednotlivcích, aby to dál pouštěli a snažili se 
to osvětlit. Já myslím, že ta osvětová činnost v tuto chvíli je na prvním místě a i díky tomu, se to 
bezdomovectví potom může řešit jakoby dál a hlouběji, než jenom na zajištění základních potřeb a 
dočasnýho bydlení bez návaznosti na dlouhodobej efekt.   
Co je při týhle práci jakoby největší problém? S čím se musí pořád bojovat? 
O.A.1: Tak asi názor veřejnosti bych řekl. Já třeba pracuju pět let v Naději a co vím, tak se rušily 
dva azylové domy kvůli tomu, že tam magistrát nechtěl mít ty služby. Co se týče toho názoru 
veřejnosti, tak vždycky když přijíždíme na auto, tak tam občas přijde někdo, kdo nám nadává, proč 
jim dáváme jídlo zadarmo a tak a jako vůbec nechápou některý ty.. nebo celý ten proces toho 
bezdomovectví, proč to tak funguje a jednou z těch bariér je právě názor tý společnosti, že lidi 
odmítaj zaměstnávat bezdomovce, odmítají žít někde poblíž azylového domu, kde jsou 



169

bezdomovci, a proto na celý Praze nevznikl nějaký volný prostor, aby tam mohla být nějaká 
noclehárna pro bezdomovce a tak to dali na loď. Aby prostě …
To je z jedný strany,z druhý strany je u těch bezdomovců to, že oni se nemají kam vracet, oni si 
spálí většinou všechny mosty a vlastně jediný sociální kontakt, který maj, jsou ti bezdomovci sami. 
Stává se to, že klient se dostane na komerční ubytovnu, kterou si sám platí, ale cítí se tam strašně 
sám. Pak ji přestane platit, vezma si ten důchod a de mezi ty lidi zase, protože tam se cítí jakoby ve 
společnosti. Nikdo s ním nekomunikuje, protože to je bývalý bezdomovec, je to člověk, kterej 
vlastně není.. nemá žádnou pomocnou rurku, co se týče normáních lidí. Kromě sociálních 
pracovníků a bezdomovců. 
Je to třeba podobné jako etnická komunita, která by měla společně sdílené hodnoty? 
No jakoby taková nucená etniká komunita. Nikdo si nevybral, že bude mít jako bezdomovce za 
kamarády, ale jelikož se stýká jenom s nima, tak ty kontakty, který měl v normální společnosti 
mizej a on získává sociální normy komunity a je pro něj těžký hledat si nějakej cíl a smysl mimo tu 
komunitu. Není pro něj hodnota práce ani sociální dávky, ale kdo co víc vypije, kolik kdo sežene 
železa, nebo co se týče drog a tak dále. No ale právě změnit tady ten žebříček hodnot a dát mu 
nějaký ten horizont, jako „podívejte, když se budete snažit, tak dosáhnete tohohle“, tak jako to je 
klidně možný. Jakmile tam ale nefunguje nějaká klíčová osoba, ke který by se mohl vrátit, nebo 
kde by mohl vzniknout nějakej právoplatnej vztah, tak se ten horizont kam by mohl jít mimo to 
bezdomovectví hledá těžko no. 
Jsou ještě nějaké jiné organizace co pomáhají bezdomovcům? 
O.A.: Tak tady v Praze je kromě Naděje Armáda spásy, Arcidiecézní charita Praha a příspěvková 
organizace magistrátu, centrum sociálních služeb Praha. 
Proč pomáhají a jaký je mezi nimy rozdíl? 
Tak asi pomáhají ty organizace jako je Armáda spásy, Arcidiecézní charita a Naděje tak pomáhají 
asi z důvodu tý pomoci jakoby bližnímu, co vychází prostě z křesťanství a centrum sociálních 
služeb Praha jako organizace, která je zaměřená na větší škálu poskytovaných služeb a jednou tou 
složkou jsou služby pro osoby bez přístřeší. Proč pomáhají, nemůžu hovořit za ostatní organizace, 
Naděje vychází samozřejmě z Bible a druhou věcí je samozřejmě, že nám není lhostejno vidět lidi, 
kteří jsou v zanedbaném stavu, v tíživé životní situaci. A nechat je bez pomoci, tak to je ten důvod. 
A samozřejmě je to i z důvodu prevence, ty služby jsou poskytovány z důvodu prevence nejen u 
těch osob bez přístřeší, ale i z hlediska okolní společnosti, z důvodu prostě vzniku nějakého 
sociálního napětí a prevence kriminality a zdravotních rizik, případně šíření infekčních a 
parazitálních chorob ve společnosti. 
Jsou efektivní? Je ta pomoc efektivní? Nebo dělají něco špatně, je někde chyba? Dalo by se něco 
zlepšit? 
Tak  efektivní, pro ty osoby bez přístřeší je to v první fázi uspokojení základních potřeb. To, že ten 
člověk je čistej udržuje se v nějakym zdravotním standardu, má možnost kde přespat. To jsou ty 
základní pilíře těch organizací na pomoc osobám bez přístřeší. Jak moc efektivní? Vždycky ty 
organizace můžou být efektivní tak, k čemu jim dopomůže ten zdroj toho financování. Efektivnější 
služby se dají poskytovat a myslím si, že i ze zahraničí máme zkušenosti, jak by se ty služby daly 
zlepšovat. Nejenom pro efektivitu řešení bezdomovectví, ale i pro snazší návrat osos bez přístřeší 
zpátky do společnosti. ale ztroskotává to samozřejmě vždycky na tý nedostatečný finanční 
podpoře. A další věc je samozřejmě nějaký nástroj pro řešení bezdomovectví, který musí být 
v první řadě nástroj národní, vládní. Podpora chráněného bydlení, podpora a výstavba 
nízkonákladového bydlení, kde by se ten proces toho bezdomvectví jakoby posunul zase dalším 
krokem. A k tomu by měla sloužit ta individuální sociální práce, kdy s tím člověkem by byl ten 
sociální pracovník v kontaktu. 
To bych se zeptal, jestli vnímáte bezdomovectví vůbec jako problém, který je třeba řešit, jestli se 
pomáhá kvůli společnosti, nebo právě kvůli těm lidem. Jestli dostatečně pomáhá stát jako instituce 
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a jak by se měl chovat, postupovat stát, nebo policie, státní institutce? Jestli teda už to nepřesahuje 
jinam, jestli to není o kapitalismu, nebo nevím..
Osobně se domnívám, pakliže chceme řečnit bezdomovectví..
Kvůli těm lidem, nebo kvůli majoritě? 
Já si myslím, že se musí řešit kvůli těm osobám samotnejm..
O.A.1: Je to propojený. 
O.A.:..kvůli těm osobám samotnejm i kvůli tý vnější společnosti. To je prostě propojená nádoba a 
ta společnost se nedá rozdělit na bezdomovce a na ty ostatní. To je společnost jako taková a z ní 
vychází i ty osoby bez domova, on za nějakou dobu může být zpátky a zase přinášet nějaký užitek 
tý společnosti. já když jsem byl v Norsku, tak tam v Oslu měli maximálně padesát lidí, co je na 
ulici. Maximálně padesát a říkali mi, že to je z toho důvodu, že se jim ty lidi ještě nepodařilo 
přesvědčit, aby z tý ulice prostě šli bydlet. A říkali „pro nás jako pro národ by to byla ostuda, 
kdybychom se nedokázali postarat o toho posledního člověka“. A myslím si, že tak by to mělo být 
i u nás.  
Co by pro to měli udělat politici, nebo stát? 
Já si myslím, že jednoznačně třeba ministerstvo pro místní rozvoj prostě, podpora výstavby..
O.A.1: Levného bydlení. 
O.A.: Levného bydlení, z různých materiálů. Který by bylo za prvý rychle postavený, za druhý by 
to nebylo tak nákladný. Lidi by prostě měli možnost kde bydlet. Za další to může bejt změna 
systému rejstříku trestů. Člověk, který přichází z výkonu trestu už je stigmatizovaný, navíc k tomu 
má záznam v rejstříku trestu a dneska prakticky na každé zaměstnání ten člověk musí mít čistý 
záznam v rejstříku trestů. Bez toho nedostane zaměstnání, bez zaměstnání si nezaplatí bydlení a je 
na tý ulici. 
O.A.1: Člověk, kterej rok sedí v podstatě, tak má ještě tři další roky v podstatě trestu, co se týče 
špinavýho rejstříku. 
O.A.: No, takže tam má tři roky, než si může zažádat o zahlazení odsouzení, když je trest delší, tak 
prostě pět let a i na ty pomáhající profese, úklidové práce, dneska ty firmy chtejí, aby ten člověk 
přinesl ten rejstřík. Bez toho tu práci nesežene a nemůže se dostat dál. Takže to není o tom, že by 
ten člověk nechtěl pracovat, ale prostě mu to v tuto chvíli výkon práce znemožňuje. Další věc –
jednoduchý opatření, podobně jako to mají v Británii. Dneska se u nás každý člověk musí dostavit 
na svůj úřad práce. Na svůj městský úřad. V případě, že řeší dávky, hmotnou pomoc pak 
k sociálnímu kurátorovi. Všechno to je prostě podle trvalého bydliště. Osoby bez přístřeší mají 
často fiktivní trvalý bydliště. Je to pouze nějakej statistickej údaj v občanskym průkaze. Často se 
v tom místě nezdržují, nebo v tom bytě bydlí bývalá manželka, rodiče, nebo už nějaká cizí osoba. 
Nebo má trvalé bydliště na magistrátu, pakliže se ve správním řízení si jakoby přehlásil tu svojí 
adresu a v případě, že se nachází v Praze, může bydlet třeba dvě stě kilometrů a měl by se dostavit 
na úřední jednání na Úřad práce, nebo k sociálnímu kurátorovi, často nemá finance na to, aby tam 
ten člověk prostě dojel. Nedosáhne na tu sociální dávku. Jednoduchá věc je zřídit prostě nějaký 
IDčko, čipovou kartu, aby se člověk mohl zaregistrovat na jakémkoliv úřadě. Mohl by si tu dávku 
vyzvednout tam, kde se v tu chvíli nachází, já si myslím, že je spousta možností. 
Další věc je, u těch lidí si všímáme, že jsou schopní jednoduchý manuální práce. Není to o tom, že 
by ti lidi nechtěli pracovat. My máme s Prahou 1 rozpracovaný projekt, kde okamžitě dostanou 
odměnu za vykonanou práci. A ta poptávka ze strany těch uživatelů služeb je daleko vyšší, než co 
z toho projektu můžeme nabídnout. My neuspokojíme všechny lidi, který by do toho chtěli jít. 
Takže ty úřady městských částí, případně městský úřady, nebo obecní úřady si nemusí zřizovat 
nějaký svý technický služby, úklidový firmy, firmy na svoz odpadu, který jsou hodně nákladný, na 
údržbu zeleně, tyto všechny práce jsou tito lidi schopní zastat. A možná mnohdy za daleko nižší 
náklady než ty obce vyplácejí těm jednotlivým právnickým osobám. Určitá skupina těch lidí by 
v tom bezdomovectví byla jakoby vyřešená, nemuseli by na tý ulici, nebo v těch sociálních 
službách setrvávat. 
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Další věcí je víc asi řešit tu zdravotní situaci lidí, v případě, že jsme se zaměřili na financování 
osob na lůžko, akutní lůžko, tak se mnohdy stává, že ti lidi prostě nejsou doléčení. Nebo lidi, který 
přicházejí z psychiatrický léčebny, jsou ve stavu, kdy jsou nějakým způsobem asi zaléčený, 
nicméně tam není předpoklad, že by se zařadili do běžný společnosti. Po propuštění není řešeno 
jejich bydlení. Tak se potom dostáváme do uzavřenýho kolečka, kdy ti lidi jsou na ulici - u 
poskytovatele sociální služby - v psychiatrický léčebně a furt dokola. Ty lidi se takhle točej, není 
tam zajištěná návaznost, nějaký sociální zařízení, možná napůl – sociálně zdravotnický zařízení, 
kde by ti lidi s problémy, nebo handikepovaní prostě mohli bejt ubytovaný no. 
V čem je člověk na ulici jiný, v čem jsou lidé na ulici jiní, jak probíhá jejich exkluze ze společnosti? 
Jsou jiní v tom, že žijí na ulici. Veškerý služby a potřeby vykonávají na ulici, nemají se kam skrýt, 
jsou neustále pod nějakým dohledem, někoho, něčeho, což samozřejmě nepřídá ani na rozvoji, ani 
na psychice. Jsou hodně tížení těma podmínkama, který venku jsou, takže jinak se budou chovat 
prostě v létě, jinak se budou chovat v zimě, kde prostě úbytek sil a energie jim ubírá na těch 
možnostech jak jakoby fungovat. Jsou hodně citliví na určitý jakoby změny na tom danym území, 
ten člověk, když prostě žije na ulici, tak řada těch lidí si potřebuje vytvořit nějakej pocit bezpečí, 
protože jim to nic jiného v chvíli nedává. Hodně často se fixujou na určitou lokalitu, kde přebývaj, 
kde si to osahaj, kde zjistěj, že tam můžou nejakým způsobem jakoby fungovat a v případě, že to 
místo musej opustit jsou hodně.. v případě že to místo musej opustit a jsou represívně odtamtud 
vyhozený, tak hodně špatně reagujou na to. Na tu změnu. Stejně tak na projevy vnější společnosti 
vůči nim, jako takovejm. Jsou určitý signály, kdy na to regujou buďto tím, že se chovaj skutečně 
tak, ti lidi jim ukazujou, že se chovají všichni, že je házejí do jednoho pytle. To se řady těch lidí 
samozřejmě dotýká, protože na první pohled by člověk ani nepoznal, že to je osoba bez přístřeší. 
Nebo se snaží z tý skupiny jakoby vymanit a ukázat že to funguje jakoby jinak a myslím si, že ten 
největší problém je v tom, že nemají ten pocit bezpečí a to místo kam se schovat, když jim je 
jakoby nejhůř. A nemají prostě možnost uspokojit svý základní potřeby tam, kde by je uspokojit 
měli. Určitě ne na ulici. 
A třeba naopak ta většinová společnost s nimi má problémy kde teda? 
Většinová společnost má problém s těma lidma z důvodu si myslím určitý mystifikace a obavy 
z toho, že bych tak třeba jednou mohl dopadnout já v případě, že si nejsem úplně jistej v tý svý 
situaci, kterou já mám. Je to takovej alarm pro mě a určitě se nechci s tou cílovou skupinou 
ztotožnit a spíš proti nim budu vystupovat. Stejně tak si dovedu představit, že řada osob bez 
přístřeší, který se z tý situace dostalo, že dokážou v sobě tu zkušenost buďto vzít jako dobrou 
zkušenost, která jim dala víc síly a energie, nebo budou na tu skupinu bezdomovců poukazovat 
negativně. Protože v sobě sám zastírá, že tu zkušenost měl, nebo že tak taky žil. A chce na to 
zapomenout. Pak vnější společnost zapomíná na to riziko, že jo, hodně se na patologický jevy váže 
nějaký riziko. Takže jestli budu mít v blízkosti svého bydliště nějaký bezdomovce, tak můži mít 
obavu z nějaký kriminality. Můžu mít obavu ze zdravotních rizik, že od těch lidí něco chytnu. 
Obavu, nebo vztek z toho, že ty lidi potkávám když já ráno jedu do práce a oni si tam prostě 
vysedávaj, pokuřujou, popíjej a nikam jako nespěchaj. Ale je to hodně jakoby krátkodobej pohled, 
protože ty lidi jsou na tý ulici a tam si uspokojujou a čerpaj ty svý potřeby. Jestliže já si po práci 
zajdu do hospody a opiju se, zalezu domu nalitej a nikdo mě neuvidí, kdežto bezdomovec, když se 
opije na tý ulici, tak on nemá kam jít jako domů. On na tý ulici setrvává i v tom opileckym stavu, 
ve kterym je. 
Takže to můžou bejt ty znaky, co ty osoby bez domova jakoby vykazujou, tak to asi tu společnost 
nejvíc dráždí. Plus k tomu samozřejmě ty mýty, který jsou spojený s tím, jak jsme si jako 
společnost ty bezdomovce zaškatulkovali. 
Chtěl jsem se zeptat na poslední věc, ale ještě se zeptám na jednu. Jak to je s tou kriminalizací toho 
bezdomovectví, je to nutný? Tím životem na tý ulici, že potkávají ostatní, řekněme skupiny co žijou 
na ulici, jako je třeba prostituce, nebo další podobný věci co se k tý ulici vážou. Je ta kriminalizace 
nutná? 
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O.A.1: Jak myslíte kriminalizace?  
Jako drobný prostě krádeže třeba, nebo ten sběr kovů. Nebo tím, že se stýkají na ulici, co jsem 
zažil, že se stýkají, že tam je prostituce a tak dál..
O.A.: Je to součástí prostě nějaký normy, bezdomovecký, taková ta nelegální obživa a prostě ten 
člověk buďto se tomu prostě nějak přizpůsobí, nebo si najde nějakou jinou skupinu, která prostě 
tadyto nedělá, takovouhle prostě kriminalitu. Tam existuje x různejch skupin a jenom pár z nich se 
živí prostě takovouhle ilegální činností. 
Jsou to třeba drobný věci, ale už to je život v podstatě na hraně ..
O.A.1: Otázka třeba je, jestli nějaký zákony třeba nejsou zbytečný, třeba jako jestli se ptáte na 
tohle. Jestli třeba není zbytečný prostě kriminalizovat někoho, kdo přebývá v nějakym 
nepoužívanym objektu. Nebo jestli není zbytečný kriminalizovat někoho, kdo prostě neplatí 
výživný a přitom sám nic nemá. Jestli není zbytečný kriminalizovat někoho, kdo prostě žebrá. 
Nebo kdo je opitej na ulici. 
Na to se přesně ptám, jestli je to nutný, nebo jestli to je s tím spjatý a z jakýho důvodu, proč? 
O.A.1: No je to součástí tý represívní složky prevence bezdomovectví, se kterou třeba nemusíme 
souhlasit, ale prostě tady je, ale je to požadavek tý společnosti, aby ty lidi se neváleli na ulici. Aby 
lidi tady nežebrali, tak prostě udělají takovou vyhlášku, že když žebrá na ulici, tak mu dám pokutu. 
Když je opuštěnej barák a vedle toho opuštěnýho baráku chodí sousedi, tak zavolají policii a 
policajti je zavřou za squatting. Ta represivní složka vlastně tý prevence bezdomovectví je 
požadavek od tý společnosti. a preventivní, to co děláme my, je to co požaduje ten člověk, 
abychom mu pomohli. 
O.A.: Samozřejmě, že ten sociální pracovník, nebo i ten terénní pracovník je taková spojka mezi 
tou jednotlivou skupinou a tou společností, takže musí ctít a dodržovat společenský normy, stejně 
jako zákony, který jsou. A i kdyby měl sám v sobě nějaký dilema, nebo odlišnej názor, tak k tý 
osobě bez přístřeší musí bejt schopnej jakoby to sdělit, že to co jakoby vykonává, tak je špatně. Že 
to není v souladu s normou tý společnosti. Nicméně i ten sociální pracovník vychází z tý aktuální 
situace, kterou ten člověk má, takže je mu jasný, že když si nemůže sehnat legální práci, protože 
má záznam v rejstříku trestů, nedostaví se na úřad práce, protože ho má v Ostravě a nemá 
pětistovku na to, aby si zaplatil jízdenku, protože je v tuto chvíli v Praze, tak že půjde po papíru, 
nebo po kovu, i když není majitelem toho papíru ani toho kovu a prostě někde to našel. Odnese to 
prostě do sběrny surovin a za to zinkasuje určitý peníze, se kterejma může prostě hospodařit, může 
si za to zaplatit jídlo, nocleh a tak podobně. A on sám ví, že prostě koná nějaký přestupkový 
jednání a i ten terénní, nebo sociální pracovník ví, upozorní ho na to, může ho na to upozornit. 
Nicméně vychází z tý skutečnosti, ve který se ten člověk jakoby nachází, protože on ten zdroj 
prostě potřebuje. 
Je svým způsobem v pasti. 
V určitý pasti. Je to samozřejmě otázka, jestli.. asi řada lidí asi zůstane v takovym uzavřenym kole 
a my se snažíme do toho nějakym způsobem vstupovat, že jo. Tak jako teď si vydělal na papíru tři 
stovky, zaplatí si za jídlo padesát korun, za nocleh dvacku, zůstane ti z toho další obnos, za tejden 
máš na jízdenku do Ostravy, odjedeš tam na úřad práce, zaregistruješ se tam a dá se ta situace řešit 
jo. Ale v tý první fázi třeba obtížně no. To určitě. Podobně jako je nedostatek ubytovací kapacity 
pro osoby bez přístřeší na území hlavního města Prahy, tak ti lidi jsou prostě v opuštěný budově. 
Samozřejmě, když už najdu ty lidi v opuštěný budově, tak když by byli někde venku, tak že by asi 
.. tam můžou jakoby umrznout, nebo na ně prostě bude pršet a podobně a je pro ně lepší, když 
budou v budově, která se x let nevyužívá. Nicméně i tak porušujou nějaký paragraf pro nějaký 
nedovolený obsazení prostě. 
Ale ještě kdybych se vrátil, tak je třeba rozdělit bezdomovectví a squatterství. Dvě odlišný věci, 
který možná v něčem vykazujou podobnej znak. Že prostě osoba bez domova bydlí v opuštěný 
budově a squatter bydlí v opuštěný budově. Pro squattera ti je nějakej impuls, nějakej vzdor proti 
establishmentu, bezdomovec je v tý budově proto, že nemá kam jinam jít, v tu chvíli. 
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To mě zajímalo na začátku, ta hranice mezi bezdomovectvím a…
Řada squatterů to má jako trend, nebo určitou fázi ves vém životě, hodně mladých lidí třeba 
exoerimentuje s měkkýma drogama a podobně a na víkend se může vrátit k rodičů, prostě má kam 
jít.   
O.A.1: Tady ten styl, jako squatterství je relativně běžný v západních zemích a tady se proti tomu 
dost bojovalo a svým způsobem vlastně takovej klasickej squatt zmizel už s Miladou. A od tý doby 
už vlastně nejsou. Já když jsem byl na tý Miladě asi dvakrát, tak už jsem viděl, že tam byli nějaký 
lidi, který neměli kam jít. A ty squatteři je brali k sobě a sami jezdili na víkend k mamince a na 
prázdniny a jinak třeba bydlel tam a třeba chodil na vysokou školu. Což se jako nedá říct, že by 
byli bezdomovci. Ale třeba i v tom samotnym squattu byli bezdomovci a už tam ta hranice byla 
jakoby hrozně tenká. Ono jestli budete psát knížku o bezdomovectví, tak si tu hranici musíte určit 
vy. Uvidíte, že těch jednotlivejch definic je jakoby mraky. My, jako terénní pracovníci děláme 
s lidma, co spěj jakoby v nelegálně obsazených budovách a venku na ulici. Jinak existujou lidi, co 
spí na lodi, v azylových domech, lidi co prostě spí u přátel, různě kličkují. Lidi, kteří jsou ve 
vězeních a nemají kam jít. Potom lidi, kteří zaplatí nájem a potom obchází popelnice, aby měli 
vůbec něco, to je třeba typ bezdomovce potenciálního.  
Mám ještě poslední otázku, jak končí bezdomovectví? 
O.A.1: Většinou smrtí, klienta. 
Takže může se člověk vrátit zpátky, nebo ne? 
O.A.: Určitě může. Známe hodně případů, kdy ti lidi který byli na ulici založili sovjí rodinu, mají 
stabilní zaměstnání, vlastní bydlení a vzpomínají na to jako na nějakou zkušenost. V něčem pro ně 
možná pozitivní, ale většinou v tom negativním. Co je jakoby hodně vzalo. Ale ten návrat do tý 
společnosti možnej je, ale vyžaduje to hodně velký úsilí od toho jedince a vyžaduje to samozřejmě 
i schopnost tý společnosti ty lidi chtít vzít zpět. V případě že budeme stavět nějaký překážky, tak ta 
integrace je hodně ztížená těm lidem. A zvlášť si myslím u lidí, který jsou nějakým způsobem 
handikepovaní, tam je ten návrat hodně, hodně těžkej.  
O.A.1: Co se týče toho, tak vlastně jeden rok na ulici, je tři roky reintegrační práce. Když to 
vezmete takhle, tak člověk, co je na ulici dvacet let, tak už by podle tady toho neměl vlastně šanci. 
Ale stalo se, že i po takový době jsme člověka někam umístnili, dali jsme ho třeba do domova 
důchodců a tak dále. Ale i tam je pořád ve fázi nějakého toho potencionálního bezdomovectví. 
Naším cílem vlastně není mít co nejméně bezdomovců, ale mít co nejméně těch zjevných. Spících 
na ulici. 
Jde ta úspěšnost návratu zpátky vyjádřit v procentech? 
O.A.: Těžko říct, protože tam je problém, že on může být v tuto chvíli na komerční ubytovně a ve 
stavu kdy funguje, takže bysme si ho mohli odmáznout ze seznamu. Může se sejít měsíc 
s měsícem a rok s rokem a ten člověk může spadnout zase zpět. Přijde o zaměstnání, ubytování, 
rozejde se s partnerkou a zase bude tam, kde byl. O to hůř pro něj, protože to bude další neblahá
zkušenost a zase o to větší motivace pro ty pracovníky ho znovu nastartovat, aby znovu začal ten 
proces toho návratu zpět. Takže těžko říct, jestli zjistím ze statistiky, že nám přibylo tisíc nových 
lidí, ale celkový počet lidí bez přístřeší nám ve službách nestoupnul, tak jestli je to tak, že tisíc lidí 
se prostě nějakým způsobem rozptýlilo do tý společnosti, protože už nepotřebujou čerpat naše 
služby. Nebo čerpají jiný služby, nebo migrují po republice a prostě nějakým způsobem někde 
živoří, nebo bydlí, nebo čerpají služby u jinejch organizací, v jiných městech, nebo jsou ve výkonu 
trestu, v psychiatrický léčebně, v nemocnici. To člověk v tu chvíli nezjistí. To se může pouze 
domnívat, je to domněnka a spekulace. 
O.A.1: Když to řeknu takhke, tak my děláme v terénním programu a náš krátkodobý cíl, je dostat 
lidi, aby začali používat nízkoprahové centrum. To se nám třeba daří v takových padesáti 
procentech. V nízkoprahovém denním centru jde o to jim dát alespoň to nouzový řístřeší, dát jim 
noclehárnu. To se může zase dařit třeba v padesáti procentech, pak padesát procent jde na azylový 
dům. A pak dalších padesát procent jde do nějaký tý vyšší noclehárny a tam jde dál. Díky tomu, že 
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máme takovej odstupňovanej systém, tak spousta lidí odpadá zpátky podle toho, že se vlastně ty 
kroky už zdají moc náročný. U nás co se týče procentuelně, tak vysoký procento dojde do toho 
nízkoprahového centra. Vysoký procento z toho nízkoprahovýho centra jde dál do těch 
ubytovacích služeb. Ale mezi tím už zase z těch ubytovacích služeb ti lidi propadaj zpátky na ulici. 
Je to vlastně takový síto, který když ten člověk neprojde, tak spadne zpátky na ulici a zase to zkusí 
přes terénní program-  nízkoprahová centra – noclehárny – azyl. Problém je v tom, že chybí hodně 
služeb postazylových, že ti lidi nemají kam jít po tom azylu, že potom už jde jenom do komerčního 
bydlení a žádný sociální služby už v tom nefungují no. 
Já vám mockrát děkuju. 

O.B.
Tak je to teda jenom pro mě, nebude to použitý nikde kromě... jenom pro universitní účely...
Jasně.
Možná to dám mýmu školiteli, že prostě dám přepsanej rozhovor k nahlídnutí, to je všechno. 
Já vim, to musíte přepsat, ne? Jasně. 
Jeden rozhovor, hodina rozhovoru je asi 6 hodin přepisování. Šílená práce, ale... Tak já bych se 
zeptal, kdo jsou vlastně bezdomovci, podle vás. Nebo jak by se dali charakterizovat, kdo je a kdo 
neni bezdomovec, jestli je víc typů bezdomovců, jak se odlišují. Jako z tý vaší zkušenosti s lidmi na 
ulici. 
Tak zjevný bezdomovec je prostě člověk, který nemá přístřeší. Dneska mnoho lidí bydlí nma 
komerčních ubytovnách. To souvisí s tím, že mají nějakou práci, ubytovaný na ubytovně, v 
momentě, kdy jim ta práce krachuje, tak se z nich stávají... z nedostatku příjmu většinou... 
bezdomovci, kteří žijí v nějakých squatech na ulici, nebo prostě na ulici venku, nebo využívají těch 
sociálních služeb. Jsou to lidi, kteří nemají dlouhodobý příjem a nemůžou si dovolit bydlení. 
Je třeba více typů, více druhů?
Jakoby jsou bez přístřeší. To znamená, že nemají přístřešek, kde by přenocovali, přespali. A u 
někoho to trvá krátkodobě, se ztrátou zaměstnání, ale u většiny lidí, se kterýma se setkávám, tady 
je to spíš dlouhodobější, spád zapříčiněný mnoha okolnostmi, jako sociálními, to znamená, že... 
hodně dluhy jsou tam, mají dluhy ty lidi, je to určitá nezaměstnávatelnost těch lidí, že jsou 
nezaměstnatelní. Vůbec jako... mají záznam v trestním rejstříku a mají pošramocený osobnostní 
rysy, bych řekla. Nějakou tu osobnost nemají úplně v cajku, není úplně okej. 
Já vím, že existuje nějaká typologie etos, takzvaná, to je vlastně podle bydlení. Jestli třeba vy to 
berete také podle té typologie etos, jestli to je podle toho bydlení...
Jako v praxi ne. V praxi, pokud sem přijde člověk, tak se ptáme na to, jestli je cílová skupina. Ta 
cílová skupina je jenom jedna. A to je člověk bez přístřeší, nebo bezdomovec. A ptáme se na to, 
jestli tu sociální službu potřebuje. Ale jestli je zjevný, nebo nezjevný, potencionální, nebo skrytý, 
jak, to přesně nevím, jak ta typologie je, tak to nezkoumáme. My zkoumáme jak, na jakou sociální 
službu mu dostačují finance. Ale obecně je pro nás klient ten, kdo je v krizi, kdo nemá kam hlavu 
složit. 
Takže typologie žádná, ani jako pro vás...
Je to pro mě nějaký obecný rámec, informace. Ale v praxi to nějak nepoužívám, typologii 
bezdomovectví. 
A jak třeba jste říkala, že ti, co pijí alkohol, alkoholici, že s těma už těžko něco uděláte, že se 
nedostanou do center...
To jo, ale to jsou prostě osobnostní rysy toho člověka. Tam patří, třeba jedna z těch zátěžových 
variant jsou závislosti, jakýkoliv. Třeba i gamblerství, nebo ten alkoholismus. A tam je to 
pomáhání z naší strany obtížnější. Ale ta cílová skupina pořád zůstává, ubytováváme i alkoholiky, 
pokud dokáží korigovat svý chování. 
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Kde se vlastně vzal tenhle fenomén bezdomovců? Už to tady bylo dřív, nebo je to spjatý s pádem 
socialistickýho režimu? Nebo je tam nějaká souvislost...
Určitě je to spjatý s pádem režimu, s tržním mechanismem, s ekonomií, s konkurencí, s 
nezaměstnaností, protože trh práce je konkurenční. Já si myslím, že je to prostě oslabená schopnost 
člověka reagovat na rychlý běh ve společnosti. Na ty nároky na toho člověka kladené, který ta 
společnost má, tak ne každý na to dokáže reagovat tak, aby byl v zisku, jak se říká, aby z toho 
profitoval. A pak se... to je taková ta... personální důvod, individualistický důvod bezdomovectví, 
ale pak si myslím, že je to celkový rys, globalizační, ekonomický, že nezaměstnanost už je tak 
plošný fenomén, že nepostihuje už jenom nemajetnou třídu, ale i vysokoškoláky a bezdomovcem 
se dneska může stát úplně každej. 
Jsou bezdomovci v každé společnosti? No já si myslím, že dneska už ano. Nebo neznám nějakou 
společnost, kde by nebyla. Neznám, není mi známo, že bych věděla o nějaké společnosti, kde 
nejsou chudí. Možná když se to rozšíří, že jsou to chudí, nějak jako společensky vyřazení a to 
bezdomovectví, to nemít kde bydlet, je jenom jeden z aspektů chudoby. Takže když se to rozšíří na 
chudobu, tak jsou chudí všude. 
Kolik je vlastně lidí na ulici v Praze, nebo v Český republice? Narůstá jejich počet, nebo 
nenarůstá?
On to nikdo nechce spočítat. 
A je to možný nějak? 
Bylo sčítání bezdomovců v roce 2010 nebo 2011, teď nevím přesně, ale bylo to v létě, tak trošku... 
myslím, že nebyly zoficielněný výsledky, ale říká se, aspoň mezi... oficiálně... mezi 
neziskovkama... oficiálně, neoficiálně, nevím jak je to oficiálně... že kolem čtyř tisíc, ale někteří 
říkají až deset tisíc. Že to číslo je takový velmi cirka, velmi odhadnutý. A je to dáno i tím, že se 
sem stěhují do Prahy nepražští chudí lidé. Z různých regionů i různých států, Ukrajinci, Slováci, je 
hodně Slováků v Praze. Takže ten region ty chudé lidi či bezdomovce vyloženě přitahuje, 
metropole. 
Jak vlastně dochází k bezdomovectví? My jsme vlastně o tom mluvili už na začátku a jsou nějaké 
důvody, nějaká škála důvodů? Z vaší zkušenosti, jestli se tím vůbec zabýváte? Souvisí možná s 
prevencí...
Jo, tak je to krach rodinných vztahů, rozvody, nějaký problémy v dětství, ten člověk mohl vyrůstat 
v dětskym domově, ty sociální situace jsou hodně neřešené z dětských domovů. Takže ty vztahy 
jako obecně jsou velkým důvodem k rozpadu zázemí. Potom jsou to nějaké majetkové poměry, 
které mohou souviset i s rozvodem, nebo souvisí s rozchodem, druh, družka se rozejdou a ztratí 
ubytování, jsou to nemoci, psychické, fyzické... Úplně teďka fenomén jsou psychické a 
psychiatrické nemoci, schizofrenici, psychotici, narušení osobnosti, třeba demence i, jo? A pak 
bych řekla že je to ekonomická situace obecně, máme tady třeba spoustu seniorů, že nám 
nevzrůstají důchody, stagnují, takže senioři třeba nemají na nájmy v Praze a mnoho jich je venku 
kvůli tomu. Dluhy a nezaměstnanost. S tím, že mnoho těch našich klientů má třeba záznam v 
trestním rejstříku a v podstatě to způsobuje takové společenské stigma, že dneska se záznamem 
pomalu není ani možné uklízet na ulici. No, nevím jestli jsem na něco nezapomněla. 
Setkala jste se třeba s názorem, že to je volba? 
Moc tomu nevěřím. Já ten názor neuznávám. Možná že jsou jedinci, takoví volnomyšlenkáři, 
možná nějaký squatteři, mladí lidi, kteří tím protestují proti společnosti, mají v sobě nějaký 
prostest, ale určitě jako životní styl, svobodná volba, si myslim, že je to skoro naprostá blbost. 
Většinou ty lidi jsou k tomu nějakým způsobem nuceni. 
Takže to je vlastně spíš jako poslední možnost. 
Já tomu prostě z praxe moc nevěřím. Nesetkávám se, že by mi někdo řekl "mě se to líbí, já jsem 
spokojenej." To prostě neznám, takový postoj od lidí prakticky neznám. 
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Teďka tadyto je teoretická otázka, není to třeba tím, že... nebo já si taky myslím, že to tak není, 
ale... není to třeba tím, že lidé, kteří si myslí, že je to pro ně volba, tak že nevyhledávají pomoc 
profesionálů? 
Znám takový lidi, ale většinou ty lidi to nemaj v pořádku v hlavě, maj nějaký blok. Znám lidi, kteří 
nechtějí pobírat sociální dávky. Dávky v hmotné nouzi. Ale to naprosto ze specifických důvodů, že 
mají nějakou nedůvěru, psychický blok, něco, co by se dalo vyřešit profesionální pomocí, ale ten 
klient na to nemá náhled. A souvisí to nějak s jeho ztravotním stavem. Znám jedince, který 
odmítají profesionální pomoc a svým způsobem u některých typů to může být nedůvěra, jako v ty 
organizace. Jako když je někdo závislý na alkoholu a pořád vás vyhazují pryč, tak ta nedůvěra 
prostě roste a člověk se pak už snaží nějak si ten život zařídit sám. Ale myslím si, že pokud to 
bezdomovectví není úplně hluboké, vyhraněné, totálně neřešitelné, tak ty lidi mají velký potenciál 
aby ty organizace navštěvovali. Nebo chtějí pomoct. Už jenom to, že si sem přijdou pro jízdenku, 
pro peníze, pro přímou pomoc, oblečení, najíst se, to už je známka toho, že jim to není jedno, v 
jakym stavu jsou. 
Jaká je vaše osobní zkušenost s bezdomovectvím? Jak jste se třeba k tomu dostala, k tomu... k tomu 
fenoménu?
Já jsem se k tomu dostala jako k práci. Prostě jsem vystudovala sociální práci, našla jsem si to jako 
práci, která mě začala zajímat. Prostě s tou skupinou nějak cítím a myslím si, že u té práce jsem 
vydržela šest let kvůli tomu, že nemám... že se snažím nemít takové to plošné veřejné mínění o 
bezdomovectví. Takový to plošný mínění, že člověk má jenom to, co si zalouží, že všechno je 
spravedlivý na světě. Já si to nemyslím a na světě nepravedlnost je a... je to spíš takovej 
individuální přístup k těm klientům. Někdo si zaslouží víc a někdo míň, ale v tý práci to vůbec 
jako takhle není. 
Co je největší problém při této práci? 
Neřešitelnost. Jako ty lidi by kolikrát chtěli pomoct, ale nejde to. Protože ta situace je tak 
neřešitelná, ty situace jsou neřešitelné, dlouhodobě neřešitelné a k tomu klientovi přistupuju s tím, 
že mu můžu být nějak nablízku, můžu mu dát jídlo, poskytnout mu ubytování, ale vím, že ten 
člověk bude nadosmrti bezdomovcem a že umře jako bezdomovec. A to je takový trošku jako 
nemilý se na to dívat. (delší pauza)
Je to z jejich stránky neřešitelnost, nebo...
Ne, to prostě vyřešit nejde, protože k tomu nejsou prostředky ani podmínky. Už jenom to, že ti lidi 
si neplatí, nejsou účastni na pojištění, neplatí si zdravotní pojištění, tím pádem mají statisíce dluhy 
na VZP, a třeba i celý život pracovali, ale dělali nějak načerno, že všechno se vším souvisí. 
Teďkomc si neplatí třeba sociální pojištění a nemají důchod na stáří. Přijde nemoc, přijde třeba 
těžká nemoc a ten člověk nemá jako zázemí státu, nemá z čeho čerpat. Takže ta situace se řešit 
nedá. 
Takže to je spíš systémová chyba. 
Je to chyba jakoby na obou stranách, ale stát neošetřuje třeba lidi, kteří neplatili sociální a 
zdravotní pojištění. Možnost řešení pro takového člověka prostě neexistuje. Ten člověk je fakt 
závislý na filantropii druhých. Nebo na nějakých sociálních dávkách, které nezaručují třeba péči ve 
stáří. Protože dneska domov důchodců, nebo sociální služby pro seniory jsou drahá záležitost a i 
když ten senior potřebuje péči, tak jí prostě nedostane. A žije v chudých poměrech prostě nafurt, 
napořád, nadosmrti. 
Existují ještě nějaké jiné organizace, které pomáhají takhle lidem na ulici? 
Armáda spásy, naděje, my, městský centrum sociálních služeb v Praze. Ty mají právě ten tu loď 
Hermes, to je obrovská noclehárna a myslím si, že... nebo vím, že mají i sanitku, která jezdí po 
Praze, ošetření a nějakou polívku teďka rozdávají. No a armáda spásy je velké zařízení. 
Proč vlastně tyto organizace pomáhají? Nebo jaký jsou mezi nima rozdíly?
Každý má svůj styl, tak trošku. Každý si jede tak trošku po svý linii. Jsou hodně ty organizace 
křesťansky zaměřený. Nebo, Armáda spásy, to je církev, Naděje, to je diakonie a my jsme zařízení 
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římskokatolické církve, charita. Ale není to podmínka organizací, ale v Praze to tak náhodně jako
je, že to souvisí s nějakým jako obecně křesťanským posláním, prostě pomáhat lidem, je to 
křesťanská filantropie, na tom je založená prostě Evropa, a vůbec (smích) pomáhání jako takové 
vychází z křesťanství. 
Jakej je mezi nima rozdíl, dá se tam najít... jako buď z toho praktickýho hlediska, nebo z hlediska 
přístupu vůbec... No, to já moc neumim na tuto otázku zodpovědět, ty sociální služby jsou hodně 
teďka unifikované, nebo podoba těch sociálních služeb je unifikovaná, že ty zařízení musí splňovat 
určitá kritéria, které jsou pro všechny pro nás stejné. Co se týká i zaměstnanců a požadavků na 
zaměstnance, kvalifikaci, vzdělání. A pak tam musí být nějaký obsah té služby, nízkoprahový 
centrum musí něco obsahovat. A potom je tam nějaký individuální přístup, který má každá ta 
organizace jiný, někdo víc toleruje alkohol, někdo míň toleruje alkohol, třeba ty noclehárny 
vypadají jinak trošičku, jsou tam malinko jiné pravidla, uvnitř těch organizací. Ale to já neumím 
dostatečně popsat. Ta atmosféra nebo mentalita těch organizací, to spíš by vám řekli klienti. Kde 
se jim líbí víc a kde se jim líbí míň. Abych řekla pravdu, nikdy jsem po tom nešla, jak to maj na 
Armádě. Bych řekla atmoška, nebo... I řešení těch sociálních situací, my spolupracujeme, takže je 
to podobný. Předáváme si ty klienty. Voláme si. Přístup, bych řekla, je docela podobný. 
Jsou ty organizace efektivní? Opravdu pomáhají? 
Myslím, že ano. 
Je něco, co dělají špatně, co byste třeba změnila, dalo by se ještě nějak líp pomoct? 
Organizacím chybí prachy, peníze. Zefektivnit by se dalo mnohé, ale bez peněz se nic 
nezefektivní. My třeba pracujeme na minimálním počtu zaměstnanců už od roku 2008. Takže je to 
o tom, že se snažíme s minimálním počtem zaměstnanců dělat stejně kvalitní služby jako před 
rokem 2008. 
Dá se vůbec nějak změřit efektivita v tadytý oblasti?
Tyjo, to je otázka na tělo. (smích) To je jak u zkoušky. 
Tak nemusíte odpovídat, stačí...
Ta efektivita je hodně postavená dneska na indiduálním plánování s klientem. Na tom, aby se to 
nedělalo plošně, na tom, aby byl osobní přístup, hodně se dneska respektuje takový témata jako je 
dodržování osobních práv, důstojnost člověka. Já myslim, že to jsou nejhlavnější kritéria vlastně tý 
efektivity. A že se naplňují nějaký poslání, cíle a obsahy těch služeb, to je efektivita taková ta 
provozní, běžná, ale myslim si, že otázka práv důstojnosti... a třeba i toho křesťanskýho přístupu, 
jakoby dávat pořád šanci. Aspoň dát jednou i podruhý šanci, potřetí už s rozvahou (smích). 
Já třeba netušim, jak taková organizace funguje, tak se ptám, jestli třeba máte nějaká interní 
měřítka, jak měříte efektivitu tý práce. Určitě se to nedá přepočítávat všechno, jako v tom 
komerčnim světě na nějaký výsledky, to nejde v tadytý oblasti. 
Vyloženě výsledky z té kvality, si posuzujeme nějak týmově. Přiznám se, že vyloženě nějaký 
závěry a výstupy nemáme. I když bychom asi chtěli je mít. Ale jak říkám, souvisí to s tím, že je 
nemá vlastně kdo vytvořit, protože na to není prostor. My to ošetřujeme tak, že se snažíme 
pracovat týmově, že se snažíme diskutovat, řešit prostě týmově, přístup ke klientovi, ke komu, jak, 
co. Ale jako písemnýma závěrama se vůbec neobtěžujeme. My jsme donedávna měli jednu 
sociální pracovnici pro tři sociální služby při kapacitě 60 lůžek. Opravdu se dělá jenom v zásadě ta 
intervence a na nic víc není čas. 
Do jaké míry využívají lidé na ulici pomoc? 
Myslíte jakou pomoc, naší?
Vaši pomoc. Jestli by se to mohlo nějak zefektivnit... (pobaveně) zase jsme u tý efektivity. Nebo 
jestli...
No my máme neustále naplněnou kapacitu, takže my poskytujeme to nejvíc kvantitativně, co jsme 
schopni poskytnout. Máme naplněnou kapacitu nízkoprahového denního centra, azylovýho domu i 
nocleháren. Vlastně odmítáme lidi pro naplněnou kapacitu. Takže je posíláme do jiných 
organizací. A teďka v zimě vůbec ta kapacita je totálně plná. Takže efektivita je v kvalitě a 



178

kvantitě, kvalitu jsem se snažila trošku popsat a kvantita je o nějakých možnostech a kapacitě, 
která prostě se nedá víc nafouknout. Říkám teďka v zimě jsme otevřeli jídelnu na takzvanou teplou 
židli, děje se to tak, že vlastně 30 lidí navíc sem přichází spát, do tý jídelny a bude to do tý doby, 
dokud budou mrazy. 
Jak se dá ještě jinak pomoct lidem na ulici, než... je tady terénní výzkum, teda to není výzkum, 
terénní práce, dalo by se ještě něco jinýho?
Myslím, že té terénní práce je v Praze málo. Že ta terénní práce by se mohla rozšířit a že do těch 
squatů do těch kanálů, nebo do těch míst, kde se zdržujou bezdomovci, že si myslim, že je to pro 
Prahu docela klíčové. My to nemáme, ani teďkom to asi nechystáme, zrovna... Ale myslím si, že 
přijít k tomu bezdomovci je docela významné. Ten bezdomovec vždycky nepřijde k nám. Že by se 
to mělo trošku nasměrovat k těm bezdomovcům víc, ta iniciativa těch organizací. My jsme tady 
takový trošku... jedna věc je čekání na klienta a jedna věc je přijít tam, kde ten klient něco 
významného, něco primárního potřebuje. Když se mu tam donese třeba jenom teplý čaj, nebo se 
mu nabídne nějaký služby, nebo se zjistí, že je nemocnej, tak se mu řekne, kde je sanitka, nebo 
nějaký ošetření. Mají omrzliny, teďka. Nebo se tam může vyšetřit na místě, nebo něco, prostě. 
A je třeba něco z hlediska společnosti, může něco zlepšit přístup radnice, přístup města...
Jako zlepšit by se mohlo mnoho, ale já jsem v tom skeptická. 
Co konkrétně by třeba mohlo přinýst nějakej užitek větší, nebo... 
Zájem. (přerušení) Kde jsme to skončili? 
Jestli by bylo nějak možný pomoct ještě jinak, jestli je něco, co by ještě mohlo ulehčit těm lidem 
život, ne třeba ze strany pomáhajících institucí, ale od společnosti, města, magistrátu, kohokoliv. 
Jestli to je možné zlepšit nějak jinak, jestli tam je systémová chyba, která by se dala vylepšit, nebo 
cokoli vás napadá. Jestli něco takovýho je. Vy vlastně máte zkušenosti denní, jestli je něco špatně...
Já si myslim, že by Praha měla programově a nějak systémově řešit otázku bezdomovectví. Jako 
metropole, která je bezdomovectvím... prostě ten fenomén je tady veliký a jestliže je tady osmset 
lůžek a bezdomovců je tady čtyři, pět tisíc, řekněme, tak ta problematika není programově 
vyřešená. To si myslím, že by Praze hodně pomohlo. Je to o penězích, je to o zájmu to řešit, je to o 
politické vůli, o dohodě těch představitelů na magistrátu. A zatim se o tom jenom mluví. Nic tak 
konkrétního se ještě neudělalo. 
Jaký je vztah ostatních institucí k lidem na ulici? Jako je policie, úředníci, město. Jaký k nim mají 
vztah? 
No nikdo neví moc co s tím. Ono je to strašně ambivalentní, strašně rozdílné. V některých 
zdravotních střediscích, nemocnicích maj hrozně negativní vztah. Ale setkala jsem se i s velkou 
vstřícností. Prostě tak i tak. Na úřadech taky, někdy je to byrokratické jednání a někdy se setkám s 
takovou individualitou toho pracovníka, nebo s osobním přístupem, že je to prostě na obou 
rovinách, na obou stranách. Nedá se to nějak zjednodušit do nějakýho jednoduchýho schématu. 
Mám konkrétně zkušenosti s městskou policií, když jsem byl v Praze, na Praze 1, přímo na ulici 
mezi lidmi, tak že městská policie byla dost represivní, a že hodně si na to stěžujou, jak se k nim 
chová, že by měli změnit přístup jejich, že by měli pomáhat a oni naopak...
Jako policie si s bezdomovcema moc neví rady. A jako že žádný jiný přístup, než represivní asi 
nezná. Mě to tak jako přijde, že vyhoděj toho člověka z místa, kde nemůže být a v zásadě ho 
jenom vyhoděj, udělaj na něm nějakou represi, ale nemají mu co nabídnout. Výjimečně ho někam 
odvezou do nějaký neziskovky, to se taky někdy stalo. Ale je to spíš takový... oni nevědí co s tím. 
Ze strany policie jako nic, tam není žádný řešení. Pokud tam není návaznost na nějaký systém, 
který by řešil bezdomovectví, tak ta policie nezmůže vůbec nic. Akorát přemísťuje ty bezdomovce 
z jednoho kouta do druhýho, z jedné neziskovky do druhé, ale ten bezdomovec nezmizí. A teď v 
zimě posbírají pár mrtvých bezdomovců. To je jejich práce. Ale prostě policie nic. A jestli se tam 
objevuje nějaká represe, tak to je prostě nicneříkající přístup. Je to o nějaký slovní intervenci, ale ta 
vůbec nic neřeší a bezdomovci to ani neublíží, ani nepomůže nakonec. 
To neni jenom slovní, právě, co jsem se s tim setkal. 
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Potom to už je pochybení, žejo. To se děje i na ne-bezdomovcích, si myslim. Určitě ten 
bezdomovec je slabší článek, do kterého se může silnější článek opřít, ale já bych to jako nesoudila 
plošně. My tady máme státní policii na Vítkově ulici a máme s nima dobrou zkušenost. Nebo 
aspoň my jako organizace, když potřebujeme zase vůči klientovi pomoct s něčim, tak se na ně... 
máme s nima dobrou zkušenost. A co se děje na ulici, ta represe asi nějaká je, nevím. 
Ještě vlastně k tomuhle tématu poslední... Proč by se vlastně bezdomovectví mělo řešit? Mělo by to 
být z hlediska společnosti, nebo z hlediska toho jedince? Kvůli tomu jedinci, nebo kvůli 
společnosti?
Myslím si, že bezdomovectví se nevyřeší. Ale mělo by se nějak tomu klientovi, bezdomovci něco 
nabídnout. Myslím si, že žádná instituce, ani vláda, ani parlament, ani zákon nevyřeší 
bezdomovectví, to prostě vyřešit nejde. To jsou indiduální příběhy. To by se musely lidem 
rozdávat peníze ve velkém, aby se to vyřešilo. Můžou to řešit prachy, ale taková varianta 
neexistuje. Ale měly by se těm lidem zajistit aspoň takové podmínky, aby mohli důstojně přežít 
nějak. Vyřešila by to pracovní místa. Dát jim práci, aspoň těm, kteří chtějí, dát jim nějaký 
podmínky uspokojení alespoň základních potřeb, což třeba někteří můžou mít a někteří ne. A je to 
v propojení těch organizací. Možná je problém v tom, že jsou hodně zvlášť sociální služby, hodně 
zvlášť zdravotní služby a to ostatní, ten státní aparát a veřejné služby a státní sociální pomoc. Je to 
všechno hodně rozdělené, není to propojené. A v momentě, kdy vám tady přijde bezdomovec se 
zdravotními problémy... už je to... je třeba propojit zdravotní službu se sociální pomocí. To už je 
jako problém. Nekooperuje to moc. 
To přesahuje váš obor...
No a ten člověk, bezdomovec, má vícero problémů. A každá ta instituce ale řeší jeden problém. A 
nikdo, neexistuje nikdo, kdo by toho bezdomovce mohl jakoby komplexně... to by bylo řešení 
bezdomovectví. Ale takový řešení... neexistuje instituce, která podá klientovi finanční pomoc, 
zdravotní ošetření, bydlení, aby měl žádost na sociální byt, aby se zbavil druhu, dluhu, poradenství 
aby mu dal někdo, práci, taková pomoc neexistuje a myslím si, že je to i utopie. Že to ani neni 
možný. To ta společnost jako nezařídí, si myslim. Možná trochu plácám, nevim. (povzdech)
V čem je člověk na ulici jiný než ostatní?
Na ulici jiný než ostatní... Já si myslim, že není moc jiný. V čem... ve způsobu uspokojování 
nějakých svých potřeb. Má to složitější. Ale jinak si myslím, že není v ničem jiný. 
Je to nějaký životní styl, nebo postoj?
Je to určitě jiný životní styl, protože ten způsob života je jiný. Ten člověk má jiný myšlení, jiný 
starosti, má víc existenční starosti než běžný občan. Má i jiný vztahy. V zásadě hodně bezdomovců 
trpí i osamoceností. Nebo vyloženě tou vyloučeností, že mají podkopaný sebevědomí, nebo prostě 
ta frustrace tam nějaká je, z toho společenskýho postavení. Spíš v začátcích toho stavu, nějaký 
krize, sociální krize. Ten člověk je prostě podlomený. Takže to toho člověka staví do jinýho 
uvažování, do jiných hodnot. Nad kterýma normální člověk třeba ani nepřemýšlí. Nevim, no, 
určitě je to velký rozdíl. 
Setkala jste se někdy v okolí s odsuzováním bezdomovců? 
Jednoznačně ano.
A z čeho to pramení? Nebo jaký mají podle vás lidi obecně názor na bezdomovectví?
Negativní. 
A proč?
Protože to tak prostě je (smích). Protože si myslím, že lidi jsou... Možná že to souvisí trošku se 
vzdělaností, se sociálním cítěním, se zkušeností, nemají s bezdomovcema zkušenost, a když, tak 
jenom špatnou. S osobním postojem k vlastnictví, k majetku, ke svým zásluhám životním, ten 
člověk, který má o sobě pocit, že hodně dokázal, tak nedokáže se třeba vžít do toho, že druhej nic 
nedokázal, nebo že má existenciální problémy. Ale může to být úplně naopak. Spoustu 
dobrovolníků... máme dobrovolníky, kteří jsou z vysoce postavených, hm, struktur společnosti, 
takže zase, je to individuální. Ale to veřejné mínění, takové to plošné, si myslím, že spíš je 



180

negativní. A že je to tak prostě ve všem. Všechno, co je složitý, protože bezdomovectví je hodně 
složitá otázka, tak se zjednodušuje a zjednodušený model je vždycky víc negativní, než model, 
který vyžaduje hlubokou úvahu, hlubokou zkušenost, praxi, studium, zastavení se nad tím 
problémem. To lidi prostě nedělají. Takže ta veřejná... to veřejné mínění je samozřejmě negativní. 
Nic jinýho se moc ani nedá čekat. Nebo asi se nedá čekat. 
A jak třeba funguje ta exkluze, nebo vyčlenění těch bezdomovců? 
No vlastně těma důsledkama. Tim, že ten bezdomovec nemá prostředky ke standardnímu životu. A 
co je to standardní život, tak taky to veřejné mínění obsahuje, že je to mít minimálně byt, rodinu, 
auto, děti, vztahy, nějaké vlastní sebepojetí, nějakou seberealizaci, to všechno je normální dneska 
mít. A ten kdo to nemá, tak se dostává do té spodní části, nebo někam na okraj společnosti. A ten 
kdo nemá nic, tak je samozřejmě sociálně vyloučen. Nebo možná pojem nezaměstnaný jestě není 
sociální vyloučení, ale bezdomovec už je sociální vyloučení. A jaký je v tom někdy rozdíl? Někdy 
moc velký rozdíl a někdy skoro žádný rozdíl. 
Mě to zajímá z toho důvodu, že vlastně to je nálepka, že jo? 
Je to stigma, určitě. 
A že je čim dál častější ve společnosti dneska. Bývali to Romové, cikáni a teďka najednou jsou to 
bezdomovci. Ale oni jsou to furt Romové a cikáni. Jenom se mluví někdy víc o bezdomovcích a 
někdy víc o cikánech. V zásadě to veřené mínění k Romům je po staletí stejné a možná že se i 
zhoršuje. Ale bezdomovci to je vlastně novej fenomén, "bezďáci", to tady třeba před padesáti lety 
nebylo, nebo před sto lety. Najednou to tady je a jak k tomu došlo, to by mě zajímalo. 
Jak k tomu došlo? K bezdomovectví, nebo k veřejnému mínění? 
K tomu veřejnému mínění. Jako proč se lidi zase teďka...
Protože je to jinakost. Většinová společnost táhne nějak za jeden provaz a má nějaký společenský 
konsensus, nějaký souhlas, něco, s čím souhlasí. A tyhle lidi nějak do toho souhlasu nezapadají, 
chovají se jinak, mají jiné hodnoty, mají jiné chování, chovají se i třeba nestandardně, vybočují z 
pěti, deseti, z třiceti faktorů, které člověk na tom bezdomovci si může vyjmenovat. A tím se prostě 
vybočuje z té velké řady standardizovaných občanů, kteří mají prostě to penzum spokojenosti. Ale 
kde je hranice, tak to nevim, nedokážu to určit. Bezdomovectví je prostě úplně ta spodina ve 
společenskym mínění, úplně ti nejposlednější. Prostě je to "fuj", něco, s čim lidi nechtěj mít vůbec 
nic společnýho. 
Jak končí bezdomovectví?
Někdy i smrtí. 
A jindy?
Měli jsme klienta, ten přišel bez nohy, po amputaci nohy, my jsme ho tady vypiplali. On byl jak z 
koncentráku, vyzáblej, vychrtlej, hladovej, na inzulínu, bez inzulínu a dali jsme ho dolů do Naděje 
a pak jsme ho propustili a do tří měsíců byl mrtvej. Zmrzl. Ta společnost se prostě nedokáže o ty 
lidi... Prostě ten člověk je bez pojištění, bez peněz, je odkázán mnohdy prostě k takovýmu konci. 
Někdy to dopadne líp, někdy to dopadne hůř, nevim. Nejhorší to je s těma starýma nemocnýma 
lidma, který nemaj žádný zázemí. A s nemajetnýma. Stáří, nemajetnost a nemoc, to jsou tři 
faktory, když se spojí, tak to je prostě průšvih. Naprostý průšvih. A neexistuje, já neznám 
organizaci, která by tyto tři faktory řešila najednou. A když přijde klient takovejhle, s bércákama 
až po kolena, nechodí, sotva se prostě belhá, má horečku, nemá peníze, nemá pojištění, tak tomu 
člověkovi pomůžete jenom z přímý pomoci a filantropie. Že se ho ujmete. Ale on jako cílová 
skupina nepatří nikam. K nám nepatří, protože je nesoběstačný, do nemocnice nepatří, protože není 
v hospitalizaci a do sociálních služeb pro nemocné taky nepatří, protože nemá peníze. Takže to 
vakuum jakýsi neexistence pomoci prostě existuje. A hodně je na těch neziskovkách, aby 
improvizovali v takových případech. My v zásadě tu pomoc řešíme improvizací. Musíme tomu 
klientovi dát najíst, ze svých zdrojů, možná i z vlastní kapsy občas, dát mu peníze ze zdrojů, které 
neexistují, prostě "poraďte si jak umíte". 
Může se člověk vrátit zpátky z ulice?
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Jo, určitě jo, stává se to. 
Co znamená takový návrat zpátky? Zanechává to na tom člověku stopy, ta zkušenost? 
To určitě, protože myslím si, že je to významná zkušenost a ten, kdo se vrátí z ulice a adaptuje se 
na pracovní trh a do sféry bydlení - a znám takový lidi - tak na tu zkušenost nikdy nezapomene. A 
dokážou si vážit toho, co mají. Snaží se to udržet. Určitě to zanechává zkušenost. 
A z vaší praxe, procentuálně to asi bude těžký vyjadřovat, ale jaká je šance, aby se ten člověk 
dostal zpátky? Vrátil se z ulice zpátky.
Pět procent tomu dávám. Možná deset, ale to už je moc, deset. Jako úplně... 
Co to znamená, úplně?
Jako že má práci, trvalou práci, že má kde bydlet a nemyslím tím komerční ubytování, ale svoje 
bydlení, že má obnovený vztah, není úplně sám... Nebo může být sám, to není úplně nejhorší... tak 
tomu dávám tak tři až pět procent. Pak je velký úspěch nalezení nějaký krátkodobější práce, na 
dohodu a komerční ubytování k tomu. To je velký úspěch. A pak je velký úspěch taky to, že se ten 
člověk drží v těch sociálních službách na nějaký standardní úrovni, to je taky úspěch. A pak je 
úspěch taky to, že se člověk drží v určitý normě, myslim že je čistý, že se meje, že o sebe dbá, že 
se holí, že má čistý boty, že je ostříhanej a slušně vypadá. To je taky úspěch. Protože zachovat si 
tadyten stadard na ulici neni jednoduchý. Takže ty úspěchy jsou odstupňovaný, ale ten úplný 
návrat do společnosti, odhadem tři až pět procent. Znám jedince, za šest let, co to dělám, znám 
jedince, spočítala bych je na jedný ruce, možná na dvou, ale jsou to jedinci. 
To neni moc optimistický, když přibývá lidí na ulici a je takováhle možnost se vrátit...
Já si nekladu za cíl být optimistická, spíš realistická, nebo brát to jak to je.
Tak děkuju.

O.C.
Začal bych obecně, kdo jsou vlastně bezdomovci? Kdo je a kdo není bezdomovec, existuje více 
druhů bezdomovců, odlišují se nějak navzájem? Existuje nějaká stratifikace? 
Existuje v podstatě rozčlenění takové, které udělali Hradečtí, na bezdomovce kteří jsou zjevní, 
potom potencionální bezdomovci. Nevím, jestli tu publikaci znáte? Od Hradeckých? 
Znám no..   
Takže tam to můžete vlastně najít v tom, to rozdělení. Tak nevím jestli ho mám teď říkat, jakoby 
co to znamená.
Oni vlastně mají takovou tu typologii „Ethos“ podle bydlení..
No typologie „Ethos“ je něco jiného, to jsou situace, to není jakoby členění bezdomovců jako 
takových, ale to jsou situace do kterých se ti lidi mohou dostat, nebo v jakých se vyskytují. 
Jinak to členění na ty zjevné, skryté a potencionální: zjevní jsou ti co vydíme na ulici, skrytí jsou  
třeba někde po domácnostech nějakých známých a podobně a potencionální jsou všichni  lidi, kteří 
mají vysoké dluhy a je velké riziko, nebo nemají takové příjmy.. je velké riziko, že se mohou 
dostat na ulici no. 
Takže v podstatě spousta lidí, takhle...
Když nemají tu jistotu toho bydlení, to se pak můžete podívat, tam je to přesně napsané.
A ta „Ethos“, tak to je vlastně těch situací, jako takových. V kterých se lidé mohou vyskytnout a co 
se děje potom. 
Já vím, že máte terénní pracovníky, děláte terén, existuje pro vás třeba nějaká neoficiální 
stratifikace bezdomovců? Já jsem se třeba setkal na ulici, že oni sami se  mezi sebou nějak 
rozčleňují. Je něco takového, co třeba používáte jenom pro sebe, není to oficiální? 
My to takhle třeba nečleníme, nemáme to rozdělené. Vím, že mezi sebou to mají rozčleněné lidé 
na ulici se různě nazývají, nebo to mají rozdělené, ale my to tak nečleníme. My to vnímáme z toho 
pohledu, že jsou to lidé, kteří k nám mohou přijít. Někteří třeba nepřijdou, ale snažíme se jim 
pomoct a poskytnout podporu. 
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Když bych to řekl, tak samozřejmě potom to členění třeba je, že lidé kteří jsou úplně na ulici, tak 
pro ty je třeba ta noclehárna, nízkoprahové centrum a lidi kteří třeba mají zájem už tu situaci řešit 
aktivně, mají i nějaký příjem, tak to jsou lidi, kteří .. jsou samozřejmě taky na ulici, ale využívají 
už třeba služeb azylového domu. To už je takový vyšší stupeň v tom členění našem, když bych to 
měl teď nějak rychle popsat. 
Kde se vlastně vzal ten fenomén, bezdomovectví? Bylo to tady vždycky? 
Já se domnívám, že to tady bylo vždycky. To možn, že za doby komunistů to vypadalo, že zde 
nejsou, ale to byl jiný režim a řada lidí třeba byla zavřená ve vězení za příživu a podobně, když 
nepracovali a tak dál.. Takže to bylo vždycky, akorát to v té době nebylo viditelné. A pak 
samozřejmě změny, které nastaly po revoluci. Jednak propouštění z vězení, ale také nejistota 
zaměstnání, ale i nějaké povodně které byly, rušení podniků a tím pádem podnikových ubytoven, 
kde ti lidé před tím bydleli a tím pádem nebyli na ulici a pak se na ní dostali, ti lidi.   
A jsou teda podle vás v každé společnosti, lidi na ulici? 
Určitě. 
Narůstá počet lidí na ulici? Nebo kolik jich vlastně je, zhruba? Třeba v Praze. 
Hm. Tak podle posledního sčítání z roku 2010, které realizoval magistrát, tak je kolem čtyř tisíc 
lidí na ulici a podle našich statistik, které máme, analýz, které jsme si dělali, tak za poslední dva 
roky vidíme nárůst. Lidí. 
Jak k tomu dochází, k bezdomovectví?
No těch variant, jako je spousta. Samozřejmě nějaké rodinné neshody a tak dál, potom další je, že 
nemají jak platit nájem, nebo neplatí nájem. Nebo nejsou schopni utáhnout hypotéku a pak to třeba 
vytloukají další půjčkou, aby zaplatili hypotéky a tak se to balí, že už to nejsou schopni zvládnout, 
takže předluženost. Tím pádem přijdou o nemovitost, o bydlení a jsou na ulici. Samozřejmě pak 
mladí lidé, kteří žijou v rodinách a nemají kde jít. Protože žádné startovací bydlení není, nebo 
nějaké levné nájmy nejsou  a vůbec finančně přijatélné bydlení není, takže jsou lidé, kteří vlastně 
ani nikdy bydlení neměli a jsou na ulici už v podstatě od toho mládí. Třeba lidé, kteří byli v 
dětských domovech a pak z toho dětského domova nemají kam jít. Existují „domy na půli cesty“, 
ale ty řeší taky situaci jenom krátkodobě. Pak samozřejmě různá onemocnění taky, no. 
Já jsem se už setkal s názorem, že bezdomovectví je volba. Může být volba, nebo to je mýtus? Může 
být bezdomovectví volbou, nebo to je vlastně už jenom ta poslední možnost?
Já si myslím, že to není volba. Jako že to tak může třeba někdy vypadat, samozřejmě jsou lidé, 
kterým nevyhovuje konformní způsob života a volí nějakou alternativu, ale tím neříkám, že volí 
bezdomovectví jako takové. 
Jaká je vlastně vaše osobní zkušenost z bezdomovectvím? Nebo jestli byste mohl říct, jak jste se 
vlastně dostal k takové práci, proč? 
Já jako pracuji už dlouhou dobu s lidmi bez přístřeší. V podstatě už od samého začátku. Já jsem 
začínal jako civilní služba, v té době ještě byly civilky. Možnost volby mezi vojnou a civilkou a já 
jsem začínal jako civilka v azylovém domě. Zjistil jsem, že mě ta práce baví, zajímá, že mě baví 
pracovat s touto cílovou skupinou a tehdy mi nabídli místo, že jsem mohl pokračovat po té civilce 
dál, jako pracovník v sociálních službách. Já jsem té možnosti využil a vlastně čtrnáct let už takhle 
pracuju, na různých pozicích jsem tedy pracoval. 
Co je při této práci největší problém? 
No samozřejmě každý, na jiné pozici by vám řekl možná jiné. Jiné informace, co je největší 
problém. Já to vnímám, jako že pro nás, nebo pro naše zařízení je to samozřejmě problém 
financování, protože nejsou finance. Každoročně je to problém krácení, nebo je to problém sehnat. 
Když se podaří sehnat něco, třeba jsou evropské fondy, tak co se rozjede za program, tak pak jsou 
zase jiné evropské fondy a musíme to celé přeorganizovat a je to tak skoro každý rok, že nikdy 
nemáme jistotu toho financování. Takže to je problém. Financování našich služeb, obecně služeb. 
A dalším problémem pro nás, který spočívá v práci s těmi lidmi je, že nemáme navazující další 
stupeň. To znamená, že lidé mají možnost přespat tady na noclehárně, mají možnost být na denním 
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centru, mají možnost jít potom na azylový dům, na azylovém domě se stabilizují, jsou schopni 
třeba platit všechno bez problémů, ale kam mohou jít potom, to už nemáme právě, ten stupeň. Jo 
třeba kdybych mluvil za celou Armádu spásy, tak my máme v některých městech byty, kde ti lidé 
mohou jít do bytu – zase na nějakou omezenou dobu, ale kam pak dál? To je problém, že není 
finančně přijatelné bydlení pro tu práci jako takovou, s těma lidma. 
Samozřejmě bych mohl jmenovat ještě další, ale tohle jsou takové nejklíčovější problémy s 
kterými se setkáváme. 
Existují ještě nějaké jiné organizace, co pomáhají lidem na ulici? 
Hm. Tak existují. Je to charita, Naděje, potom nějaké ty příspěvkové organizace..
Já tohle samozřejmě vím, ale spíš by mě zajímalo.. ..nebo takhle... Proč vlastně pomáhají a jaký je 
mezi nimi rozdíl? Jak se mezi sebou liší? Jestli nabízejí trochu odlišné služby, nebo se vzájemně 
doplňují? Jaký je mezi nimi rozdíl? 
Jo, tak když budu mluvit o Praze, tak my tady velmi úzce spolupracujeme se všema organizacema, 
které poskytují služby lidem na ulici. Myslím si že se vzájemně doplňujeme, protože tady v Praze 
konkrétně chybí lůžka, chybí ty služby jako takové. Takže když jsme se před tím bavili o tom 
problému, takže tady v Praze to ještě spočívá v tom, že neexistuje dostatečné množství 
nízkoprahových sociálních služeb. Nízkoprahová denní centra a zvlášť noclehárny, zvlášť v 
zimním období, takže to je specifický problém pro Prahu. 
A k těm organizacím. Tak samozřejmě je to jiný zřizovatel, ale běží na stejných principech, jde jim 
o pomoc těm lidem. Věnují se těm lidem. Ty programy bývají kapánek jakoby odlišné nějakým 
způsobem časově, vzhledem zase k provozním možnostem. Ale jinak jsou stějně registrovaní jako 
my, podle zákona O sociálních službách, všichni stejně. 
Jsou při té pomoci efektivní? Nebo do jaké míry jsou efektivní? Pomáhají opravdu, funguje to? 
Tak to je vůbec třeba si říci, co znamená efektivita a pak bysme mohli říci, že je to stoprocentně 
efektivní, nebo je to na osmdesát procent efektivní.    
Dá se to vůbec nějak měřit, při téhle práci? 
My to rozlišujeme na takové dvě řekněme jakoby úrovně, jakoby dosahování těch cílů. Jeden 
samozřejmě je, že ten člověk se dostane úplně do společnosti, funguje a nikdy se už nevrátí. Tohle 
se těžko měří, protože ne vždycky za námi ti lidi potom přijdou, že už nepotřebují našich služeb a 
tak dál. Takže v tom samozřejmě je otazník, nakolik se toto úplně daří, zvlášť v souvislosti s tím 
problémem který jsem říkal, že není navazující bydlení, není nějaké finančně adekvátní bydlení. A 
pak v té oblasti jakoby dílčích cílů, které jsou také důležité, aby člověk mohl fungovat sám, je 
schopnost si platit nájem, schopnost dostát svých dalších závazků, schopnost pracovat a tak dál. A 
v tomhle se nám to velice daří. Že s těma lidma opravdu, že třeba i ti co mají problém s alkoholem 
vydrží abstinovat, nebo že začnou pravidelně platit, že se začnou o sebe starat. Že prostě dbají o 
svůj zevnějšek a tak dál. Takže tohle se nám velmi daří a dosahujem těchto cílů, u těch 
jednotlivých uživatelů. A v čem teda pro ty lidi, určitě si myslím, že jsou důležité tyto organizace, 
protože .. tedy nejenom pro ty lidi samotné, ale i pro společnost, protože jednak řešíme ty základní 
životní potřeby každého z nás, to je nějaké místo pobytu, bydlení, nějaká možnost hygieny a 
samozřejmě nějakého stravování. Takže to je všechno co ty naše služby, jak naše, tak i u jiných 
organizací řeší. A pro společnost zase je to dobré v tom smyslu, že předcházíme různým 
problémům, které by nastaly, kdyby ti lidé neměli kde vykonat svojí hygienu, řešit svůj zdravotní 
stav. Tak samozřejmě by to bylo problematické pro společnost. Větší riziko přenášení nějakých 
chorob, větší riziko třeba kriminality a tak dále. 
Co třeba dělají špatně?  Nebo co byste změnil, existuje někde nějaká chyba, něco co by se dalo 
zlepšit? Při té práci? 
Myslíte jakoby..
Myslím u těch organizací, které pomáhají lidem na ulici. 
Já si myslím, že organizace které pomáhají lidem na ulici, že dělají maximum. Že v rámci těch 
možností, které mají, tak dělají maximum a dělali by ještě více pokud by měli finanční prostředky 
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a takovou tu podporu. Takže nevím, že by bylo něco špatně, že by se dělalo. To opravdu netuším, 
co by to mělo být. 
A jestli by se třeba dalo něco změnit ať se to týká třeba nevím, legislativy, nebo přístupu, 
spolupráce třeba s městem, nebo s kýmkoliv. Jestli by se to dalo nějak ještě více zefektivnit, nebo 
zlepšit. Je někde nějaký problém, co by vám vadilo, co by šlo udělat lépe? 
Tak my se pravidelně scházíme jakoby jak na magistrátu, tak třeba i tady na městské části a 
bavíme se o té problematice. Ale myslím si že co by bylo potřeba, tak samozřejmě koncepce 
bezdomovectví pro celou Českou republiku, teď uvidíme jak to bude v Praze s tou koncepcí, která 
vznikla za pana radního Dolínka a jak se to vyvine dál, to zatím netušíme. A co by se mělo změnit, 
nebo zlepšit, tak mělo by být finančně přijatelné bydlení pro lidi. To si myslím, že by bylo potřeba. 
Využívají vlastně lidé na ulici tu pomoc organizací? 
Využívají. My jsme přeplnění a ostatní organizace jsou také přeplněné, takže využívají toho. 
Samozřejmě jsou lidé, kteří třeba do té organizace nejdou z nějakého důvodu. Takže nechci říct že 
všichni, kteří jsou v Praze, že navštívili naší, nebo nějakou jinou organizaci to neříkám. Ale v tuto 
chvíli, ale i přes léto jsme využití, jsme vytížení.   
Jaký vztah podle vás mají k lidem na ulici ostatní instituce, třeba úředníci, nebo policie? 
Já bych to asi nevázal na ty instituce, je to vždycky o jednotlivcích v daných institucích a 
samozřejmě tam je to různé. Někteří jsou více vstřícnější, někteří už prostě s předsudky přichází a 
automaticky odmítají toho člověka, neříkám že by třeba úřednice nějak odmítla, protože nemůže, 
ale je to třeba cítit, že ta spolupráce není úplně tak ideální a to samé je to v té společnosti jako 
takové. Že někteří lidé vnímají, že by bylo potřeba jim pomoct a že je potřeba poskytnout ty 
služby. Mnozí pak říkaj, že si za to můžou sami a nechtějí pomoct a jsou naštvaní. Zapomínají na 
to že do té situace se mohou taky dostat, pokud prostě nebudou mít jak platit a tak dál, že se to 
bude nabalovat. Je to různé no. 
Já jsem tohle vlastně načal hlavně kvůli osobní zkušenosti s Městskou policií, že jsem byl sám 
svědkem, že nebyli úplně vstřícní, nebo že se k nim chovají dost hrubě a tak. 
Hm, to je o jednotlivcích jako.. Máte pravdu v tom, že opravdu v té městské policii  jsou třeba 
jednotlivci, kteří nepřistupují vhodně a jednají s tím člověkem s despektem, nebo i jsem občas 
slýchával, že ho třeba i někde zbili a tak dál. Ale tohle jsem neviděl na vlastní oči, takže nemůžu 
říct, že to tak bylo jo. Ale je to o jednotlivcích, není to o té Městské policii jako takové. A můžeme 
to vidět třeba i ve zprávách, že třeba i  nějaká parta kluků se rozhodla a třeba tam zmlátila někoho 
z těch bezdomovců a nebo i zabila, to jsme mohli vidět, ty články. Takže to je samozřejmě špatně, 
no a potom když by jsme se bavili o Praze, tak městské části nechtějí mít na těch svých územích 
jako ten.. nějaké to zařízení a snaží se ten problém přesunout a myslí si, že se to vyřeší. Ale to se 
nevyřeší. 
Já mám zkušenost, když jsem se ptal, že lidé na ulici se mnohdy bojí Městské policie. 
Ale navázal bych.. z vašeho pohledu, co si o tom myslíte – mělo by se bezdomovectví řešit kvůli 
společnosti, nebo kvůli těm lidem, kvůli jednotlivcům?
Já si myslím, že kvůli jednotlivcům se to má řešit. Samozřejmě to pomůže i společnosti, ale kvůli 
jednotlivcům. Nesmíme zapomenout, že jako každý člověk by měl dostat adekvátní nějakou 
pomoc, nebo podporu, že v tomhle směru. 
A není třeba v tomhle rozpor? Že společnost to vnímá tak, že se to řeší kvůli společnosti. Aby ti lidi 
vlastně neobtěžovali někoho a že tak to třeba bere i ta Městská policie, nebo i úředníci?
To nevím jako, to samozřejmě.. 
Chápu, že vy jako křesťanská organizace se snažíte pomoc jednotlivci. Ale jestli právě tam 
problém, že ostatní se snaží jakoby ochránit společnost před někým, kdo spíš potřebuje pomoc? 
Jo takhle to myslíte. Je potřeba si říci, že úkolem policie je primárně chránit společnost. Oni jsou 
zaměření represivně tyhle složky a instituce jako jsme my, křesťanské nebo i jiné, dělají sociální 
práci. A sociální práce funguje na jiných principech, než nějaká ochranná složka. Takže v tom 
samozřejmě je rozdíl. Ale to nezmanená, že by se Městská policie, nebo nějací její příslušníci měli 
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hrubě chovat k jedinci. Oni mají adekvátní přístup jak řešit konflikt, měli by adekvátně přistupovat 
k té dané situaci. Ale co vím, tak existují různé vzdělávací programy i pro tu Městskou policii, 
nebo obecně pro policii, kde se učí komunikovat a jakým způsobem tyto situace řešit a tak dále. 
Ale je to jako o jednotlivcích bych řekl, v té Městské policii. 
Já ve společnosti pozoruji, že tak jak byli dříve negativně vnímáni Romové, jako „ti cikáni“, tak že 
se v podobném smyslu začínají často objevovat právě bezdomovci. Čím myslíte, že to je? 
To říkáte správně. A zvlášť jako tady v Praze je to znatelně viditelné, že bezdomovci a drogově 
závislí prostě, to jsou jakoby opravdu osoby, které tady nikdo nechce a myslí si že si za to mohou 
sami a hledají spíše nějaké represivní složky jako k tomu. Čím to je způsobeno? Já si myslím, že to 
je také trošku dané jakoby.. nějakým politickým přístupem, třeba jako konkrétně tady v Praze ještě 
za předchozího vedení, teda ne za pana Dolínka, ale za pana Janečka, kdy si nějakým způsobem 
vymýšleli nejaké ty tábory, akční plán a tak dál. A někteří politici si to vzali jako volební téma, že 
prostě vymýtí bezdomovectví, protože to je takové chytlavé. Protože občané samozřejmě nejsou 
nadšení, pokud tady na ulici je někdo. Do jisté míry třeba mohou dělat i nějaký nepořádek, ale není 
to tak, že by dělal vždycky. Oni třeba častokrát říkají tam se někde válí nějaké flašky a podobně, 
ale jaksi zapomínají, že to nedělají naši uživatelé. Že to třeba je nějaká partička, která jde po tahu 
v pátek, nebo v sobotu ráno a někde to rozháže a samozřejmě se to svede na bezdomovce a není 
tomu tak.
Hm. Mohl by třeba stát nějak pomoci, nebo vidíte třeba vy jako profesionál nějakou možnost, jak 
by mohli politici, nebo stát pomoci řešit celou situaci. Třeba odlišným přístupem, nebo jak by se to 
dalo zlepšit? 
Hm. Tak především by byla potřeba koncepce jakým způsobem to řešit. Učit se třeba i ze 
zahraničí, jaké tam jsou varianty a možnosti. A snažit se předcházet tomu problému, to znamená, 
aby tady byla prevence. V těch konkrétních věcech pak mít finančne dostupné bydlení pro lidi, mít 
dostatek služeb jakoby v adekvátní velikosti pro lidi co jsou na ulici, jako ty nízkoprahové denní 
centra, noclehárny. Zvlášť v zimě potom mít připravené ty noclehárny pro takovou situaci. To 
jakoby chybí, když se na to dívám z pohledu jakoby pražského. 
V čem je vlastně člověk na ulici jiný, než ostatní? 
Tak jiný je v tom že nemá bydlení, když bych to tak řekl. Nemá kde bydlet. Jinak se na to dívám, 
že je úplně stejný, jak všichni ostatní. Každý máme nějaké problémy, takže i oni mají samozřejmě 
mají nějaké problémy. Je to různé, ale ten zásadní problém je v tom, že nemají kde bydlet, kde si 
dát své osobní věci. Nemá takové zázemí co máme my třeba, co máme bydlení.
Takže kromě toho, že nemají kde bydlet není nějaká obecná věc, která by je mohla jakoby spojit 
v jednu skupinu? 
No právě že to je..  my říkáme osoby bez přístřeší, ale v té skupině je velká spousta jakoby lidí, 
kteří mají řadu třeba dalších nějakých problémů a zapadají do nějaké jiné cílové skupiny. 
Jsou to psychická onemočnění, různá třeba i fyzická onemocnění, dále prostě lidé kteří mají 
problém s alkoholem, lidé kteří mají problém s návykovými látkami a tak bysme mohli pokračovat 
dál. Takže je to fakt hodně široká paleta aspektů a to je právě spojuje, jak jsou na ulici a nemají to 
zázemí. 
Já bych se ještě vrátil k tomu, jestli jste se někdy v okolí osobně setkal s odsuzováním bezdomovců. 
Nemyslím z pozice profesionála, ale mimo zaměstnání? 
Jo tak setkal jsem se s tím no. Že třeba na ně lidé nejakým způsobem nadávali, nebo nebyli 
vstřícní.
A jaký podle vás mají lidé obecně názor na bezdomovce a proč tomu tak je? Z jakého důvodu 
odsuzují vlastně ty, kdo jsou na tom špatně? 
Lidé podle mě častokrát přejímají to, co někde slyší a vidí jakoby v televizi, nebo tak jak se k tomu 
vyjadřují nějací představitelé a pak to tak nějakým způsobem vnímají. Někdo třeba může mít 
nějakou zkušenost osobní nepříjemnou, která tedy pro něj nebyla úplně příjemná. Může to být 
různé. Ale spíš bych řekl, že to je tím jaký obraz vytváří, nebo co je tady vytvořeno politicky 
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v tom. Teď jsem hodně zasažený jakoby Prahou, která ješte to předchozí období jakoby za toho 
pana Janečka – to bylo hodně takové, že třeba těm lidem je potřeba pořádně ukázat. Taková 
restrikce, vyloženě restrikce jo. To v těch lidech zůstalo a proto se na ně tak pohlíží. Ale pak se 
setkávám s řadou lidí, který prostě chtějí pomoct a jsem velmi rád, že takoví lidé existují, kteří 
nám třeba i píšou „chceme darovat“, nebo „chceme vám tady poskytnout náš volný čas“ . Takže 
nemyslím si, že by všichni to tak měli nastavený, že jenom vždycky převládá nějaký aktuální 
trend. 
Existuje na nějaké rovině vyčleňování bezdomovců ze společnosti? 
Tak tady to bylo třeba to předchozí vedení té radnice za pana Janečka, když chtěli udělat ten akční 
plán a udělat ten tábor že jo. Tak to je úplný nesmysl, služba by měla jít za tím dotyčným 
člověkem tam, kde se zdržuje. Představa že někde půjde jinam za tou službou tak to se nestane. 
Takže takový ten trend byl jako. 
Já jsem teď četl něco o návrzích o znovuzavedení domovského práva jak bylo za První republiky..
No to je podle mě taky jako nesmysl, protože to je návrat k něčemu, co v současných podmínkách 
právních a tak vlastně ani nelze aplikovat. 
Jak podle vás končí bezdomovectví? 
Teď úplně nevím, jak tu otázku myslíte. Jak končí? 
No jak končí?.. Jestli to je smrt?…  nebo návrat zpátky do společnosti? 
Hm. Je to různé. Samozřejmě jsou lidé, kteří zemřou a bydlení nemají. Ať už třeba v zimě někde 
umrznou, nebo zemřou třeba na azylovém domě jako už třeba důchodci, starobní důchodci a tak 
dál, takže to je jedna z variant. Druhá je, že ten člověk se dostane třeba někde a bydlí na nějaké 
ubytovně. Nebo třeba bydlí i v bytě a tak dál. Mám takových pár příběhů, lidí co se dostali zpátky 
do společnosti a tak podobně, když to tak budeme nazývat třeba toto. 
Takže se člověk může vrátit z ulice zpátky? 
Může, ale je to velice, velice těžké. A pokud by jsme se bavili o čase tak je nejlepší, aby mu byla 
okamžitě poskytnuta pomoc, protože pokud je na té ulici déle jak dva roky, tak už to je veliký 
problém potom ten návrat zpátky i pro něj jako osobně. Je to prostě totální změna toho života, toho 
životního stylu. 
Co tedy vlastně znamená návrat zpátky? 
Návrat zpátky znamená, že ten člověk prostě má možnost ..  nebo že v podstatě funguje tak, jak 
konformní společnost. Že má vlastní bydlení, pracuje, stará se o sebe. Takhle jsem to myslel ten 
návrat zpátky. 
Zanechá to něm nějaké stopy, třeba možnost jakoby recidivy? Nebo jestli ho ta zkušenost už natolik 
ovlivní, že ..
Jo, no to je právě to, že pokud se.. Nebo takovou naší zkušeností, je že pokud se podaří co nejdřív 
podchytit ten problém, třeba v prvním roce nebo tak, tak to je dobré. Ale pokud se to nepodaří, tak 
to má důsledky v tom, že je velmi těžké se vrátit zpátky do společnosti. Ale i taková nějaká 
recidiva, jakože ten člověk třeba začne bydlet někde a pak zase skončí s tím bydlením jako na 
ubytovně a tak dále. Takhle pendluje no. 
A závisí to na tom jedinci, nebo na společnosti ten návrat? Musí on sám chtít, anebo to prostě 
potřebuje pomoc?  Je potřeba větší míra pomoci, nebo vetší míra tý vůle toho jedince? 
To je velmi individuální. Někdo potřebuje větší míru jako pomoci, nebo tý péče, někdo podporu. 
Ale myslím si že samozřejmě je důležité, aby ten člověk jako sám chtěl to nějak posunout. Ale 
druhá věc je, jakou mu dává možnost ta společnost. Jestli má reálné šance. Protože když to zase 
uvedu do nějakého konkrétního případu, to mám nejraději, tak pokud je stašně zadlužený ten 
člověk a má exekuci na plat, tak jemu se reálně nevyplatí chodit do práce, protože by se mu 
v podstatě všechno strhlo a byl by na tom stejně jak je aktuálně, když je na sociálních dávkách. 
Tohle je záležitost, kterou by se měla společnost zabývat. Nějak řešit, aby nedocházelo k takovému 
předlužování. Můžeme říct, to je odpovědnost – je to tak, on se neměl předlužit, ale někdy jsou 
kličky těch firem co půjčují takové, že se do toho člověk dostane, aniž by chtěl. Protože neví co 
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pořádně podepisuje a pak jednou nezaplatí a už se to točí. Je to taková novodobá lichva bych řekl u 
některých těch společností. 
Dluhová past. 
Přesně, dluhová past. Takže to je ten problém jako potom taky. 
Může se na ulici dostat každý? 
Já myslím, že ano.    
Je třeba ještě něco co byste mi řekl, co je důležité ohledně tohoto tématu? Třeba nějakou radu, 
nebo váš postřeh, nebo co myslíte, že by k tomu mělo být řečeno? 
Já si myslím že bysme nikdo z nás neměli zapomínat, že ti lidé jsou stejní lidé, stejní občané jako 
my a že si zaslouží důstojnost, důstojný přístup a podporu. To si myslím že je klíčové, prostě snaha 
jim pomoct. 
Já vám mockrát děkuju. 
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