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Anotace 

Diplomová práce „Případová studie sociálně vyloučené romské lokality v Litvínově – 

Janově a návrhy řešení“ pojednává o problematické situaci v sociálně vyloučené lokalitě 

Litvínově – Janově. V diplomové práci se snažím tuto problematickou situaci popsat. 

Dále se v této práci zaměřuji na implementované programy a politiky, které město 

Litvínov ve spolupráci s ostatními subjekty doposud zrealizovalo a snažím se zjistit, 

zda-li tyto programy přispívají ke zlepšení situace na sídlišti. Na závěr práce na základě 

získaných poznatků, navrhuji opatření, která mohou dále přispívat k celkovému zlepšení 

situace v lokalitě. 

  

Annotation 

The diploma thesis „Case Study of Socially excluded Romany locality in Litvínov - 

Janov and possible solutions“ discusses problematic situation in socially excluded 

locality in Litvínov – Janov. In this thesis, I try to describe such problematic situation. 

Furthermore, I focus on implemented programmes and policies realized so far by the 

city of Litvínov in cooperation with other subjects, and I also try to find out whether 

these programmes have some effect and contribute to improvement of the situation in 

the housing estate. At the end of the thesis, I offer solutions, which can further help to 

improve the overall situation in the locality. 

 

Klíčová slova 

Sociální vyloučení, lokalita, sociální nepřizpůsobenost, veřejný pořádek, obec, Rom 
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1. Vymezení předmětu zkoumání, zdůvodnění výběru výzkumného tématu, 
návaznost na jiné práce 
 
V České republice se neustále zvyšuje počet tzv. romských sociálně vyloučených 
lokalit. Příčin způsobujících vznik těchto sociálně vyloučených lokalit je mnoho. 
Nicméně lze předpokládat, že u většiny těchto lokalit jsou příčiny vzniku shodné. Ve 
své diplomové práci bych se chtěl konkrétně zabývat romskou sociálně vyloučenou 
lokalitou v Litvínově – Janově.  
V této diplomové práci bych se zaměřil na konkrétní příčiny, které způsobily, že z 
dříve prominentního sídliště nakonec vznikla sociálně vyloučená lokalita. Dále bych se 
zaměřil na problematické situace, které se v lokalitě objevují.  Také bych se věnoval 
konkrétním krokům vedení města Litvínov při řešení této problematiky a zhodnotil jeho 
výsledky. Na závěr práce bych se pokusil navrhnout další opatření, která by mohla 
přispět k řešení problematické situace. Důvodem výběru tématu je, že problematika 
romských sociálně vyloučených lokalit je stále aktuálnější. Zejména tedy v severní 
polovině České republiky. Prakticky každé větší či menší město má už v současné době 
minimálně jednu svoji sociálně vyloučenou lokalitu. Kolem těchto lokalit se 
koncentruje celá řada dalších problémů, které mohou mít negativní dopady i na osoby 
žijící v okolí takových lokalit. Je tedy nejvyšší čas začít se cílevědomě a kontinuálně 
zabývat tímto rozšiřujícím se problémem. 
 
2. Cíle diplomové práce 
 
Hlavním cílem diplomové práce bude popsat problematickou situaci v sociálně 
vyloučené lokalitě v Litvínově – Janově. Druhým cílem bude popsat implementované 
programy a politiky, které doposud město Litvínov zrealizovalo a zjistit, zda-li tyto 
programy měly efekt a přispěly ke zlepšení situace na sídlišti. Dalším cílem je 
navrhnout opatření, která mohou přispět ke stabilizaci situace v sociálně vyloučené 
romské lokalitě v Litvínově - Janově. Analýza by měla sloužit k hlubšímu pochopení 
příčin současného stavu v lokalitě. Na základě provedené analýzy budu schopen 
navrhnout optimální řešení, která by mohla pomoci stabilizovat situaci a vést 
k postupnému zlepšování v sociálně vyloučené lokalitě v Litvínově - Janově.   
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1. Výzkumné otázky a hypotézy  
 
Výzkumné otázky: 

� Jaká je problematická situace v sociálně vyloučené lokalitě? 
� Jaká opatření zrealizovalo město Litvínov při řešení této situace? 
� Přinášejí zrealizovaná opatření již nějaké výsledky? 

 
2. Teoretická východiska 
 
V diplomové práci se budu opírat o následující teoretická východiska: 

� Teorie sociálního vyloučení 
 
3. Metody a zdroje dat 
 
V diplomové práci využiji následující metody: 

� Analýza a studium dokumentů – k tématu romských sociálně vyloučených 
lokalit už bylo zpracováno mnoho dokumentů a zpráv (od státních i nestátních 
subjektů). Jednak obecně, tak i konkrétně zaměřené na lokalitu v Litvínově – 
Janově. Studium těchto dokumentů bude jedním z nástrojů k provedení celkové 
analýzy lokality. 

 
� Polostrukturované rozhovory – k provedení analýzy budou důležitá i vyjádření 

jednotlivých aktérů majících nějaký vztah k problematice sociálně vyloučené 
lokality v Litvínově – Janově. Tyto rozhovory mohou posloužit k doplnění 
informací či vyjasnění nejasností vzešlých ze studia dokumentů.  
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4. Analýza sociálně vyloučené lokality v Litvínově – Janově 
5. Zrealizovaná opatření města Litvínov k řešení problému sociálně vyloučené 

lokality v Litvínově – Janově 
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1. Úvod 
 
Má diplomová práce se věnuje problematice sociálně vyloučené romské lokality 

v Litvínově – Janově se všemi jevy, která přítomnost takto vytvořené lokality přináší. 

V diplomové práci budu používat spojení „sociálně vyloučené romské lokality“, protože 

podle provedené analýzy sociálně vyloučených lokalit sociologem Ivanem Gabalem žijí 

v těchto lokalitách převážně Romové.1  

Ve své práci se zaměřuji na aktivity města Litvínov, které byly zrealizované a 

měly přispět k řešení této negativní situace. V závěru práce také navrhuji další možná 

opatření, která by mohla přispět k nápravě této lokality. Samotné návrhy vyplývají 

z analýzy situace v sociálně vyloučené lokalitě Litvínov – Janov a doposud 

realizovaných politik městem Litvínov. Touto diplomovou prací bych chtěl navázat na 

svou seminární práci, která se věnuje stejnému tématu.  

 Důvodem výběru tématu je, že výskyt sociálně vyloučených romských lokalit je 

v současné době jedním z výrazných problémů v české společnosti. Demonstrace v roce 

2008 v Litvínově – Janově poukázala na tento problém a od této doby se lokalita v 

Janově stále častěji stávala ústředním tématem k diskusi i na nejvyšších úrovních české 

politiky.  Janov navštívili a zabývali se jím, dnes již bývalí ministři Čunek, Stehlíková, 

Kocáb nebo Pecina.2  

Demonstrace v roce 2008, kdy se nejprve v centru Litvínova a posléze před 

sídlištěm Janov střetli členové pravicových radikálních skupin s policií, a na stranu 

radikálů se svými sympatiemi přikláněli členové z řad majoritní společnosti, poukázala 

jako první na problémy spojené s již vzniklými nebo vznikajícími sociálně vyloučenými 

romskými lokalitami. Od této doby bylo v médiích uvedeno již mnoho případů a 

sociálních problémů z různých koutů České republiky, které souvisely se sociálně 

vyloučenými romskými lokalitami a občany v nich žijícími. Na základě spolupráce měst 

s Agenturou pro sociální začleňování lze tvrdit, že v současné době už má každé větší či 

menší město v severních Čechách minimálně jednu svoji sociálně vyloučenou lokalitu a 

v těchto lokalitách se koncentruje celá řada problémů, jejichž dopady přesahují i jejich 

samotné hranice a často se přesouvají i do okolí lokality. Tyto neřešené problémy velmi 

často způsobují konflikty v soužití mezi „nepřizpůsobivými“ lidmi žijícími v sociálně 

                                                 
1
 Mapa sociálně vyloučených romských lokalit, dostupné z: http://www.esfcr.cz/mapa/index-2.html 

 
2
 Idnes, dostupné z: http://zpravy.idnes.cz/pecina-posle-do-problematickeho-janova-deset-policistu-navic-

ptz-/domaci.asp?c=A090724_125240_domaci_lpo 
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vyloučených Romských lokalitách a ostatními členy společnosti. V nedávné době se 

problém sociálně vyloučených romských lokalit dostal do popředí zájmu společnosti a 

jejich politických „špiček“ kvůli dalším demonstracím, které probíhaly ve 

městech Šluknovského výběžku, Českých Budějovicích, Duchcově, Přerově a dalších 

městech. Občané těmito demonstracemi dávali najevo nespokojenost se současnou 

situací a neřešením problému. Tento problém způsobuje, že se u členů majority začíná 

projevovat silné proti-romské naladění tzv. anticikánismus.3,4  

Cílem mé diplomové práce tedy je popsat problematickou situaci v sociálně 

vyloučené romské lokalitě v Litvínově – Janově. Druhým cílem je popsat 

implementované programy a politiky, které doposud město Litvínov zrealizovalo a 

zjistit, zda-li tyto programy přispěly ke zlepšení situace na sídlišti. Dalším cílem je 

navrhnout opatření, která mohou přispět ke stabilizaci situace v sociálně vyloučené 

romské lokalitě v Litvínově - Janově. Analýza by měla sloužit k pochopení současného 

stavu na sídlišti v Janově. Na základě provedené analýzy jsem schopen navrhnout 

optimální řešení, která by mohla pomoci stabilizovat situaci a vést k postupnému 

zlepšování v sociálně vyloučené romské lokalitě v Litvínově - Janově.  

 V rámci tohoto tématu a stanovených cílů jsem si určil i výzkumné otázky. 

V první otázce mě zajímá, jaká je problematická situace v sociálně vyloučené lokalitě 

v Litvínově – Janově, jaké faktory přispěly k tomu, že se z kdysi lukrativního místa 

k bydlení stala sociálně vyloučená lokalita? Druhou výzkumnou otázkou jsem si 

stanovil takto – jaká opatření zrealizovalo vedení města Litvínov ve spolupráci 

s ostatními subjekty při řešení této problematické situace? A třetí výzkumnou otázkou 

je, zda-li doposud zrealizovaná opatření již přinesla nějaké výsledky? Odpovědi na tyto 

otázky bych nalezl v rámci provedených rozhovorů s aktéry, kteří se spolupodílejí na 

řešení tohoto problému a provedené analýzy dokumentů.  

 Aktuální události ukazují, že vzniklé sociálně vyloučené romské lokality přináší 

celou řadu problémů. Je tedy nejvyšší čas začít se cílevědomě a kontinuálně zabývat 

tímto rozšiřujícím se problémem, který má negativní dopad na širší společnost. 

 

 

                                                 
3Termín poprvé použil Václav Miko v knize Anticikanismus v Čechách. Termínem se označují silné proti-
romské postoje.  
4
 Idnes, dostupné z: http://zpravy.idnes.cz/domaci.aspx?c=A101209_161615_domaci_js 
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2. Použité p řístupy, metody a zdroje 
 

Má diplomová práce je pojata jako případová studie sociálně vyloučené romské 

lokality v Litvínově – Janově.  Jedná se tedy o detailní studium této lokality, definování 

problémové situace, popisování a analýzu hlavních aspektů života v lokalitě, popis a 

vyhodnocení dosavadních kroků vedoucích ke stabilizaci situace v lokalitě.  

Při zpracování studie jsem využil analýzu sekundární dat a dokumentů 

zaměřujících se na danou problematiku. Vycházel jsem zejména ze Situační analýzy 

sociálně vyloučených lokalit na území města Litvínova se zaměřením na sídliště Janov, 

kterou vypracoval Socioklub pro Agenturu pro sociální začleňování a z Integrovaného 

plánu rozvoje sídliště Janov, který si město Litvínov nechalo vypracovat. Dále potom 

z jednotlivých zpráv nestátních neziskových organizací a společností, které v lokalitě 

působí a také úředních dokumentů. Zejména se jednalo o dokumenty Městského úřadu 

Litvínov, Městské policie Litvínov, Základní školy Janov a Úřadu práce, konkrétně 

Kontaktního pracoviště Litvínov a Krajského pracoviště v Ústí nad Labem. 

Z  velké části jsem při vyhledávání dat využíval internetové zdroje, které v dnešní 

době umožňují najít informace k celé řadě společenských témat a problémů. Za 

významný internetový zdroj pro orientaci v problematice považuji Mapu sociálně 

vyloučených a sociálním vyloučením ohrožených romských lokalit v České republice, 

kterou vytvořila GAC spol. s.r.o. Na webových portálech, lze také nalézt celou řadu 

odborných článků a zpráv věnujících se problematice sociálního vyloučení a existence 

sociálně vyloučených lokalit.  Dále jsem také čerpal informace a vyjádření odborníků 

z elektronického archivu denního tisku, zejména z IDNES a Deníku Mostecka. 

Výhodou tohoto zdroje je, že se aktuálně a podrobněji věnuje lokálním problémům a 

cituje místní klíčové aktéry ve sledované oblasti. 

I v současné době moderních technologií zůstávají nezastupitelným zdrojem 

informací odborné publikace. Zejména při zpracování teoretické části práce byly 

používány citace z publikací týkajících se romských otázek a publikací věnujících se 

teoretickým přístupům k tématu sociálního vyloučení.  

Ve druhé části své diplomové práce se věnuji zhodnocení realizovaných politik a 

následně navrhuji další opatření, která by mohla přispět ke zlepšení situace. Při 

zhodnocování politik postupuji tak, že jsem si nejprve zvolil vhodnou metodu 

k monitoringu a evaluaci realizovaných politik. Jako vhodnou metodu jsem si určil 

metodu sledování sociálních systémů -  sociální indikátory. Jako vhodné sociální 
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indikátory, které v sociálně vyloučené lokalitě sleduji, jsem si stanovil záškoláctví, 

nezaměstnanost, trestnou činnost a přestupky proti veřejnému pořádku.  Jiná data, která 

by se dala použít pro potřeby výzkumu k tématu sociálního vyloučení v Janově, bohužel 

nejsou k dispozici - zainteresované subjekty si je totiž nevedou. Tyto stanovené sociální 

indikátory vycházejí z jednotlivých oblastí politik, které v rámci této práce sleduji 

(vzdělávací politika – záškoláctví, politika zaměstnanosti – nezaměstnanost, 

bezpečnostní politika – trestná činnost a přestupky proti veřejnému pořádku).  Ze 

získaných dat za jednotlivé roky jsem si vytvořil křivky, na nichž lze sledovat vývoj 

jednotlivých sociálních indikátorů za stanovené období a je tudíž možné určit, zdali 

jednotlivá implementovaná opatření mají nějaký vliv na vývoj sledovaných sociálních 

indikátorů.   

Další metodou použitou pro zpracování diplomové práce jsou rozhovory s aktéry, 

kteří se nějakým způsobem spolupodílejí na řešení problematiky v sociálně vyloučené 

romské lokalitě Litvínov – Janov. Rozhovory poslouží jako hlavní zdroj informací 

k orientaci v problematice a zmapování prostředí. V rámci rozhovorů se aktéři vyjádří 

k aktuální situaci v lokalitě, k dosavadním opatřením, která byla učiněna a k opatřením, 

která se připravují. Pro účely získání informací k danému tématu a zpracování 

diplomové práce byly vedeny rozhovory se starostou města Litvínov, místostarostkou 

města Litvínov, vedoucí odboru sociálních věcí MÚ Litvínov, velitelem městské policie 

Litvínov, velitelem obvodního oddělení policie ČR Litvínov – Hamr, ředitelkou ZŠ a 

MŠ Litvínov – Janov, ředitelkou ÚP Litvínov, vedoucí odboru nepojistných dávek ÚP 

Litvínov, ředitelem Litvínovské vzdělávací společnosti, lokálním konzultantem pro 

Litvínov z Agentury pro sociální začleňování. Většina rozhovorů byla nahrávána na 

záznamové zařízení, pouze starosta města Litvínov a velitel Obvodního oddělení Policie 

ČR v Litvínově – Hamru se nechtěli nechat v rámci rozhovoru nahrávat.  Bezprostředně 

po skončení těchto rozhovorů byl tedy vytvořen Zápis z provedených rozhovorů (viz 

seznam respondentů pro rozhovory). Rozhovory byly vedeny polostrukturovanou 

formou, kdy všichni respondenti měli společné nosné otázky. Podle odpovědí na tyto 

otázky, a i podle celkového vývoje rozhovoru, byly pokládány další doplňkové otázky. 

Odborníci v daných oblastech se v rámci rozhovorů vyjadřovali i ke konkrétním 

křivkám sociálních indikátorů a pokoušeli se zhodnotit celkový vývoj křivky a jaké 

události mohly jejich vývoj ovlivnit. Použil jsem tedy přístup tzv. smíšeného designu, 

kdy kvantitativní data vyjádřená křivkami byla doplňována kvalitativními daty 

získanými prostřednictvím rozhovorů s odborníky. 
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3. Historie sociálního vylu čování Rom ů  
 

Romové jsou vyčleňováni ze společnosti prakticky celou svou historii. Tuto 

historii romského vyčleňování popisuje Říčan ve své publikaci5 a je také popsána v díle 

Romský dějepis. Pravlastí Romů je Indie. Jejich předkové náleželi převážně 

k původnímu obyvatelstvu tohoto subkontinentu. Romové se ovšem tělesně poněkud 

odlišovali od většiny obyvatel Indického poloostrova svou tmavší pletí, což způsobilo, 

že Romové měli v indickém kastovním systému velmi nízké společenské postavení. 

Z Indie emigrovali patrně za obživou, protože kvůli horšímu společenskému postavení 

neměli příliš příležitostí se prosadit. Romové putovali po dvou cestách. První přes 

Sinajský poloostrov na africký kontinent, po jeho pobřeží až ke Gibraltarskému průlivu 

a odtud na Pyrenejský poloostrov. Druhá cesta vedla přes Malou Asii do dnešního 

Řecka. Za nejstarší písemnou zmínku o Romech v Evropě se považuje záznam 

v rukopisu Život svatého Georga Antonita z roku 1068.6 Evropané zpočátku přijímali 

Romy pohostinně. Různí šlechtici, panovníci i papež jim vydávali ochranné listiny. Od 

poloviny 15. století se vztah evropského obyvatelstva k Romům začal měnit. 

Představitelé tehdejší církve upozorňovali na to, že chování kočujících Romů se 

neshoduje s tehdejší představou o křesťanských kajícnících. Původní pohostinnost se 

postupně měnila v nedůvěru a otevřené nepřátelství. Pro Romy začalo období krutého 

pronásledování. V jednotlivých zemích byli postaveni mimo zákon, odevšad je 

vyháněli. Na hranicích byly zasazeny sloupy s velkými tabulemi, na kterých bylo 

vyobrazeno to, co čeká Romy po překročení hranic - mučení, mrzačení nebo i poprava. 

Ohavně se k Rómům chovali rumunští a moldavští šlechtici. Už v 15. století byli 

Romové v této zemi používáni k nuceným pracím různého druhu (desetitisíce jich tam 

byly zavlečeny z Bulharska) a byli nuceni stávat se nevolníky za mimořádně krutých 

podmínek. Byli dokonce nazýváni otroky a z první poloviny minulého století existují 

zprávy, podle nichž se s nimi také jako s otroky jednalo. Rom byl například vyměněn za 

vepře, boháč si koupil patnáctiletou konkubínu, jež byla vytržena z plačící rodiny atd. 

K tomu, že se v Evropě změnil postoj k Romům, přispělo v roce 1427 rozhodnutí 

                                                 
5
 Říčan P., S Romy žít budeme – jde o to jak, Portál, 1998, ISBN 80-717-84109 

6
 Hanzal J., Cikáni na Moravě v 15. až 18. Století, Knižnice Dějin a současnosti, 2004, str. 19, ISBN 80-

7106-508-0 
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pařížského arcibiskupa vyloučit Romy z církve za porušování křesťanské morálky, 

především za nedodržování půstů, věštění, hádání z ruky a drobné krádeže. Kromě toho 

byli podezíráni, že špehují ve prospěch Turků nebo, že zakládají požáry. Zákony a 

nařízení týkající se Romů byly téměř všude stejné. Romové, kteří neopustili zemi, byli 

biti holí, při druhém dopadení je čekalo mrzačení a pokud byli dopadeni potřetí, čekala 

je smrt oběšením, upálením nebo utopením. Zabití Roma se nepovažovalo za zločin, 

proto v mnoha zemích docházelo k jejich masovému vyvražďování. Tento přístup 

k Romům trval až do poloviny 18. Století.7 Z českých zemí byli Romové vypovězení na 

začátku 16. století. Postavení Romů v tomto období dokládá mandát císaře Ferdinanda 

I. z roku 1556, podle kterého měli být romští muži trestáni mučením a smrtí, zatímco 

jejich ženy a děti neměly být, jak se praktikovalo do té doby, topeny ve vodě, ale 

využívány na různé práce. Zostřený protiromský dekret císaře Leopolda I. z roku 1697 

vyhlásil Romy za psance a postavil je mimo zákon. Muže mohl při pronásledování 

kdokoliv zastřelit jako škodnou zvěř, po zadržení romských skupin měli být muži 

oběšeni, ženy a chlapci potrestáni uříznutím ucha a vyhnáním za hranice města anebo 

země. Dekret císaře Josefa I. z roku 1706 nařizoval, aby byly na hranicích Českého 

království a podél cest vedoucích k významným městům rozmístěny tabule s nápisy 

varujícími před vstupem Romů a zobrazující tresty za takovýto přestupek (muž oběšený 

na šibenici, žena a chlapec, kterým odřezávají uši a mrskají je metlami). Tyto praktiky 

byly postupně vylepšovány, podle patentu českých místodržitelů z roku 1710 mělo být 

ženám i silnějším chlapcům v Českém království odřezáno pravé ucho, v Moravském 

markrabství levé ucho.8 Z roku 1852 pochází inzerát oznamující, že dne 8. května 

tohoto roku bude v klášteře sv. Eliáše ke koupi skupina cikánských otroků – 18 mužů, 

10 chlapců, 7 žen a 3 dívky v dobrém stavu.9 Za vlády Marie Terezie se Romové začali 

ve střední, jižní a zejména na jihovýchodní Moravě postupně dobrovolně usazovat. 

Někdy i proti vůli místního obyvatelstva. Proto tedy vznikaly jejich samostatné osady 

vedle majoritních vesnic a měst, tzv. cikánské tábory, složené většinou z velmi nuzných 

obydlí. V některých místech se dobře sžili s majoritou, konflikty a diskriminace však 

byly běžné. Romové byli de facto občany druhého řádu, a to i za první Československé 

republiky. Příčinou i následkem toho bylo velmi omezené vzdělání, nízká civilizační 

                                                 
7 Mann A. B., Romský dějepis,Fortuna, 2001, str.9, ISBN 80-7168-762-6 
8
 Mann A. B., Romský dějepis,Fortuna, 2001, str.10, ISBN 80-7168-762-6 

9
 Říčan P., S Romy žít budeme – jde o to jak, Portál, 1998, ISBN 8071784109 
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úroveň včetně špatné hygieny, nekvalitní výživa a zdravotní péče atd.10 Nejtěžší dobou 

pro Romy v jejich historii je období druhé světové války. Podle zákonů nacistického 

Německa byly některé skupiny lidí považovány za méněcenné, a neměly proto právo na 

život v lidské společnosti. Do této skupiny patřili i Romové. Na území protektorátu 

Čechy a Morava, podobně jako na území celého hitlerovského Německa, vznikaly 

pracovní tábory, které byly postupně přeměněny na soustřeďovací „cikánské tábory“. 

Odtud byly celé romské rodiny deportovány do koncentračních táborů, především do 

Osvětimi II – Březinky, kde bylo od roku 1943 postupně soustředěno 20 000 Romů a 

Sintů z Německa, Čech a Moravy, Polska, Francie, Holandska, Belgie, Chorvatska, 

Maďarska, Litvy, Norska a Ruska. Romové na Slovensku nebyli transportováni do 

koncentračních táborů, ale museli se podřizovat řadě omezení, nesměli cestovat 

veřejnými dopravními prostředky, vstupovat do veřejných prostor a parků, do měst a 

obcí směli vstoupit ve vyhrazených dnech a hodinách. Svá obydlí museli odstranit 

z blízkosti veřejných cest až do vzdálenosti dvou kilometrů. V roce 1941 pro ně byla 

zřízena řada pracovních táborů. Po obsazení Slovenska německou okupační armádou 

v září 1944 došlo na mnoha místech k masovým popravám romského obyvatelstva. 

Z oblastí jižního a jihovýchodního Slovenska, během války přičleněných k Maďarsku, 

byli Romové transportováni do koncentračního tábora Dachau. Podkladem pro rasovou 

diskriminaci Romů byl „Výnos o Cikánech“ z roku 1938, podle kterého mělo být 

cikánské obyvatelstvo vyloučeno z řad německého národa, aby se zabránilo rasovému 

míšení. V listopadu 1938 vznikla „Říšská centrála na potírání cikánského zlořádu“, 

která podléhala přímo říšskému vůdci SS a šéfovi německé policie Heinrichu 

Himmlerovi. Všichni Romové a romští míšenci se museli podrobit rasově – 

biologickému vyšetření, na jehož základě byli rozděleni do pěti skupin podle podílu 

cikánské a německé krve. Na území protektorátu Čechy a Morava byly v roce 1940 

zřízeny „kárné pracovní tábory pro asociály“, v roce 1942 přeměněné na „sběrné 

tábory“, posléze na „cikánské tábory“, kam byly soustřeďovány celé rodiny. Odtud byly 

transportovány do koncentračních táborů v Dachau a Osvětimi.11 Po skončení druhé 

světové války nastalo významné přesídlování Romů ze Slovenska do českých zemí, kde 

nacházeli nejen práci, ale i možnost lépe bydlet než v romských osadách. Během 

několika let se takto přesídlilo více než 15 000 Romů. Protože čeští Romové se 

                                                 
10

 Říčan P., S Romy žít budeme – jde o to jak, Portál, 2000, ISBN 8071784109 
11

 Mann A. B., Romský dějepis,Fortuna, 2001, str.14, ISBN 80-7168-762-6 
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z nacistických koncentračních táborů většinou nevrátili, převážná část Romů, kteří žijí 

dnes v České republice, pochází ze Slovenska. Státní orgány odmítly k Romům 

přistupovat jako ke zvláštní národnosti. Domnívaly se, že Romové svou zaostalost 

mohou překonat pouze tak, že se vzdají svého dosavadního života a co nejvíce se 

přizpůsobí většinovému obyvatelstvu. Znamenalo to, že nesměli zakládat folklorní 

soubory, mládežnické nebo sportovní kluby, ve školách se nesměly zpívat romské písně, 

nesměly vycházet romské knihy a časopisy, v televizi se nesměly vysílat romské 

večerníčky. Úsilí státu se zaměřilo především na řešení problémů bydlení, 

zaměstnanosti a školní docházky. V Romském dějepisu je uvedeno, že i přes dobře 

míněné záměry byly tyto kroky prosazovány neodborně, necitlivě a více méně násilně. 

Takový charakter mělo i usazování do té doby kočovných olašských Romů. V roce 

1958 byl vydán zákon, kdy Romům byli odebráni koně a kola od vozů aby nemohli dále 

kočovat a postupně byli stěhováni do nových panelových domů, ve kterých nedokázali 

žít. Stejný přístup se uplatňoval i při vzdělávání romských dětí. Vydávala se různá 

opatření, která nutila romské rodiče, aby posílali svoje děti do školy. Cílem bylo 

sociální a kulturní vyrovnání romské populace s majoritní společností až po jejich 

vzájemné splynutí s úplným potlačením všech romských etnických dimenzí. Tento 

proces probíhal 1958 – 1970.12 

 

4. Sociální vylou čení 

4.1.  Teoretické vymezení sociálního vylou čení 
 

Konceptu sociálního vyloučení se ve svých dílech věnuje řada autorů. Termín 

sociálního vyloučení se poprvé objevil ve francouzské literatuře v sedmdesátých letech. 

„Tento termín jako první použil Lenoir, který v roce 1974 publikoval dílo „Vyloučení, 

jeden Francouz z deseti“. Ačkoli Lenoir význam termínu jasně nespecifikoval, zdá se, 

že původně byl odvozen od představy společnosti, která je tvořena lidmi vzájemně 

provázanými právy i povinnostmi, definovanými s ohledem na sdílený morální řád. 

Lidé, kteří jsou vyloučeni z tohoto morálního řádu, se stávají marginalizovanými 

v oblasti práce a ve svých vztazích k státu. Z Francie se termín rychle rozšířil do 

                                                 
12

 Nečas C.: Romové v České republice včera a dnes, Univerzita Palackého v Olomouci, 2002, str. 101, 
ISBN 80-244-0497-4 
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celoevropského kontextu a v devadesátých letech se boj proti sociálnímu vyloučení stal 

dokonce jedním z hlavních cílů sociální politiky Evropské unie“.13  

P. Navrátil tvrdí, že termín sociální vyloučení není vykládán jednoznačně a má 

mnohé interpretace. Různé významy jsou tomuto konceptu přikládány v různých 

národních kontextech. Ruth Leviatasová se zabývá třemi interpretacemi sociálního 

vyloučení, které jsou citovány v díle Romové v české společnosti. 

„RED: Jedná se o redistributivní diskurs, který se především zajímá o ty společenské 

skupiny, které žijí v chudobě, a o sociální síly, které chudobu způsobují. Zastánci tohoto 

pohledu argumentují, že jedině prostřednictvím zdanění, dávek a služeb, lze redukovat 

chudobu a nerovnost. V tomto přístupu se také zdůrazňuje, že příčinou sociálního 

vyloučení nejsou osobní postoje např. k práci nebo morální a kulturní charakteristiky. 

MUD: Morální underclass diskurs se soustředí na individuální delikvenci a prohřešky 

v postojích a morálce. Představitelé své argumenty zobecňují na celé sociální skupiny. 

Deprivovaná čtvrť bude vnímána jako oblast, v níž žijí lidé s nedostatkem pracovní 

etiky nebo s kriminální minulostí. V MUD přístupu se také např. hovoří o problémech 

s naplňováním významných rolí (otec, matka). Muž, který se nestará o své dítě, bude 

odsuzován podobně jako žena, která má dítě bez stabilního vztahu. Proponenti tohoto 

pohledu argumentují, že sociální vyloučení vzniká v důsledku problematického 

(asociálního) jednání. Předpokládá se, že nejnižší třída (underclass) je mimo hlavní 

společenské instituce proto, že si osvojila antisociální chování a má takové hodnoty, 

které potvrzují dané problematické chování. 

SID: Sociálně-integrační přístup se primárně zaměřuje na placenou práci a na přístup na 

trh práce. Sociální integrace a soudržnost společnosti je obecně dosahována 

prostřednictvím placené práce. Leviatasová argumentuje, že tento diskurz se nejvíce 

projevil v politice labouristů, kteří se ve Velké Británii dostali k moci v roce 1997. 

V tomto roce britský premiér zřídil Útvar pro boj se sociálním vyloučením, jehož cílem 

je koordinovat vládní aktivity s ohledem na snižování sociální exkluze. Ačkoli se zdá, 

že SID má některé podobné charakteristiky jako RED, jeho podstatnou charakteristikou 

je, že chápe sociální vyloučení převážně jako vyloučení z trhu práce“.14 

Výše jsou uvedené různé pohledy na sociální vyloučení, nicméně z praktického 

pohledu je nezbytné nalézt takový přístup, který umožní sociální vyloučení reálně řešit. 
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 Navrátil P.: Romové v české společnosti, Portál, 2003, str. 30, ISBN 80-7178-741-8 
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 Navrátil P.: Romové v české společnosti, Portál, 2003, str. 31, ISBN 80-7178-741-8 
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Při různých představách o sociálním vyloučení je obtížné nalézt vhodnou definici. P. 

Navrátil se v knize Romové v české společnosti pokusil zformulovat definici, která 

v určité míře reflektuje stanoviska různých přístupů a nabízí tak širší a zejména 

praktický vhled do problematiky sociálního vyloučení. Vycházel přitom z Parsonsova15 

modelu společnosti popisujícího čtyři základní systémy. První je demokratický a právní 

systém, který podporuje občanskou integraci. To tedy znamená být rovným občanem 

v demokratickém systému. Druhým systémem je pracovní trh, který podporuje 

ekonomickou integraci a třetím systémem je sociální stát podporující „sociální 

integraci“. Ekonomická a sociální integrace pak představuje mít práci, mít ceněnou 

ekonomickou funkci, být schopen využívat sociálních služeb poskytovaných státem. 

Poslední jsou rodinné a komunitní systémy, které přispívají k interpersonální integraci. 

Interpersonální integrace znamená mít rodinu, přátele a sousedy a sociální síť, která 

může v případě potřeby poskytnout neformální zázemí a morální podporu. Všechny 

čtyři systémy jsou tedy významné. Lze také říci, že tyto systémy se vzájemně doplňují a 

jsou komplementární. Jestliže je některý z nich slabý a funguje nedostatečně, musí 

zbývající systémy převzít jeho funkce. Nejhůře jsou na tom ti, jimž se zhroutily všechny 

čtyři systémy. P. Navrátil se domnívá, že Romové v Česku jsou výrazně vyloučeni 

přinejmenším ze tří z uvedených čtyř systémů. Problematická je účast Romů 

v demokratických a politických strukturách společnosti, evidentní je jejich vyloučení 

z trhu práce, řada zjištění napovídá, že se rozpadá také jejich tradiční sociální systém. 

Vedle popsaného Parsonsova vymezení lze identifikovat oblasti života, do nichž 

se sociální vyloučení reálně promítá. Pierson16 uvádí, že sociální vyloučení se obvykle 

projeví v některé z následujících oblastí života - chudoba a nízký příjem, omezený 

přístup na trh práce, nízká míra sociální podpory, řídké nebo neexistující sociální sítě, 

bydlení a život v kontextu lokality, vyloučení ze služeb. Chudoba a nízký příjem je 

jedním z nejvýznamnějších elementů procesu sociálního vylučování. Podle T. Sirovátky 

chudoba bezprostředně souvisí s nezaměstnaností a s omezeným přístupem na trh 

práce.17 Omezení mohou být vyvolána různými příčinami. Na jedné straně mohou být 

dána nedostatkem kvalifikace a potřebných dovedností uchazečů o práci, na straně 

druhé lze hledat příčiny v předsudečných postojích zaměstnavatelů, v neochotě 

                                                 
15Blíže popsáno v publikaci - Parsons, T. The System of Modern Societies, 1 ed. Prentice –Hall, New 
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 Blíže popsáno v publikaci - Pierson, J. Tackling Social Exclusion. Routledge, London 2002 
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 Sirovátka T. and Mareš P. Social Exclusion and Forms of Social Capital: the Czech Evidence on 
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zaměstnávat specifické skupiny obyvatel. Významným prvkem sociálního vyloučení je 

charakter sociálních vazeb (sítí). Lze rozlišit sociální vazby a sítě primárního typu 

(rodina, blízcí přátelé) a vazby a sítě sekundárního typu (zprostředkované a formálnější 

vztahy). Zatímco v případě primárních vazeb jde o úzké vztahy, které jednotlivec zažívá 

v těsných (osobních) vztazích, sekundární vazby jsou výrazně volnější. O primárních 

vztazích platí, že jsou emotivnějšího rázu, a o vztazích sekundárních pak, že mají více 

racionální podtext. V sekundárních sítích získává jednotlivec významné informace o 

vzdělávání, volných místech apod. Vyloučené skupiny obyvatel mívají narušené oba 

systémy vazeb, ve větší míře však obvykle nemají ustavenou tzv. sekundární síť. Další 

z oblastí, v níž se sociální vyloučení projevuje, je charakter lokality. Do této oblasti se 

zahrnuje celková kvalita bytů, podoba pozemních komunikací atd. Vedle toho však má 

sociálně vyloučená lokalita řadu sociálních charakteristik, které ji zřetelně identifikují. 

Jedná se zejména o nízkou míru sociální provázanosti obyvatel dané oblasti, obvyklou 

menší intenzitu komerčních i občanských aktivit. Častým rysem sociálního vyloučení je 

nedostatečný přístup k základním službám. Službami rozumíme spektrum veřejných či 

komerčních služeb, které jednotlivci, rodiny či skupiny průběžně využívají. Služby lze 

rozlišit na ty, které jsou vázány na bydlení, a na ty, které jsou využívány mimo byt. Do 

první skupiny patří např. zásobování domácností elektřinou, plynem, teplou vodou, ale 

také sociální služby (např. pečovatelská služba). Do druhé skupiny pak patří služby jako 

veřejná doprava, poštovní služby, lékařská péče, využití jeslí, školek atd.18  

S přihlédnutím k výše uvedenému P. Navrátil definoval sociální vyloučení 

následovně. „Sociální vyloučení je proces nebo stav, který určité jednotlivce, rodiny, 

případně skupiny či celá lokální společenství (komunity) omezuje v přístupu ke 

zdrojům, které jsou potřebné pro participaci na sociálním, ekonomickém i politickém a 

občanském životě společnosti. Tento proces má mnoho příčin. Patří mezi ně chudoba, 

nízké příjmy, diskriminace, nízká míra vzdělanosti, zdevastované životní prostředí, 

často také etnická příslušnost. Prostřednictvím tohoto procesu jsou lidé vyloučeni od 

institucí a služeb, sociálních sítí a rozvojových příležitostí, které má k dispozici většina 

obyvatel ve společnosti“.19 

 Sociální vyloučení lze také kategorizovat do několika oblastí. Jedná se o 

sociální vyloučení v oblasti ekonomické, kulturní a sociální, politické, symbolické a 
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prostorové. S těmito kategoriemi sociálního vyloučení se pracuje v České republice a 

často se toto členění objevuje i v řadě odborných studií zaměřených na téma sociálního 

vyloučení.  

Blíže se těmito kategoriemi zabývá Radostný v kapitole Faktory sociálního 

vyloučení.20 Radostný popisuje, že „ekonomické vyloučení se týká zejména 

znevýhodňování v rámci trhu pracovních příležitostí. Podle Radostného je v tomto 

případě důležitým faktorem specifická fyziognomie, kterou příslušníci majoritní 

populace rozeznávají jako romskou. Tuto fyziognomii má většina potenciálních 

zaměstnavatelů asociovánu s negativním obrazem romské populace, který je často 

negativně mediálně prezentován prostřednictvím problémových případů. Na základě 

toho se často snižuje šance na získání řádného zaměstnání v porovnání s příslušníky 

majority. Určitou formou přizpůsobení se tomuto stavu je vytváření neoficiálních 

ekonomických struktur, díky nimž jsou do určité míry na majoritní populaci nezávislé. 

Mezi nejčastější činnosti v sociálně vyloučených lokalitách patří sběr železa a vzácných 

kovů. Stále častěji však z nedostatku těchto zdrojů dochází k jejich krádežím. 

V sociálně vyloučených lokalitách a jejich okolí také představují zdroje příjmů různé 

formy kriminálního jednání. Jedná se zejména o lichvu, prodej drog, prostituce, krádeže 

apod., často se příslušníci sociálně vyloučených lokalit napojují na organizované 

skupiny. Tyto činnosti mohou často přesahovat i do jiných sociálně vyloučených lokalit, 

velký vliv na to mají příbuzenské vazby mezi obyvateli lokalit. Jedná se o síť sociálních 

vztahů, která má svůj specifický ekonomický rozměr v podobě uzavřeného systému 

kvazi-pracovních příležitostí suplující oficiální pracovní trh, který je jinak většině 

obyvatel sociálně vyloučených lokalit nepřístupný. Příbuzenských vazeb bývá 

využíváno i jako určitých záchranných sítí“.21  

Kulturní a sociální vyloučení obyvatel daných lokalit je podle Radostného v 

některých ohledech podobné ekonomickému vyloučení. Jak již bylo zmíněno výše, v 

lokalitách dochází k předávání a reprodukci specifických životních strategií, hodnot, 

norem a idejí. Tento soubor pravidel je většinou platný pouze v sociálně vyloučené 

lokalitě a v jejím okolí již neplatí. Radostný tvrdí, že i z tohoto důvodu dávají obyvatelé 

ze sociálně vyloučené lokality přednost životu v této lokalitě, protože je to pro ně více 

srozumitelné než život mimo lokalitu. Podobně jako u kulturního kapitálu je tomu i u 
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kapitálu sociálního. Sociální kapitál tvoří sociální vazby, které umožní danému jedinci 

zlepšovat jak svou ekonomickou situaci, tak své postavení ve společnosti. Na základě 

skutečností popsaných výše je evidentní, že většina sociálních vazeb obyvatel sociálně 

vyloučené lokality bude vznikat pouze v rámci této lokality a minimum těchto vazeb 

bude směřovat z lokality ven.  

Ve většině případů obyvatelé sociálně vyloučených lokalit také neparticipují na 

politickém životě majoritní společnosti. Je to dáno tím, že obyvatelé sociálně 

vyloučených lokalit jen stěží mohou naplnit kritéria pro účast na politickém životě, 

která stanovila majoritní společnost. Jedná se tedy o politické vyloučení. 

Radostný tvrdí, že „se symbolickým vyloučením je nejčastěji spojován lidový 

diskurs o Romech s hanlivými či anekdotickými příběhy, které generují obraz Roma. Na 

základě toho jsou pak Romové negativně přijímáni majoritní společností. S pomocí 

tohoto lidového diskurzu je vytyčována symbolická hranice MY vs. ONI, kdy majoritní 

populace tíhne k paušálnímu vydělování příslušníků romské populace na základě 

charakteristické fyziognomie, bez ohledu na to, zda dané rodiny sdílí či nesdílí majoritní 

kulturní vzorce“.22  

Posledním typem vyloučení, o kterém Radostný píše je prostorové vyloučení. U 

prostorového vyloučení se jedná o vyčlenění určité sociální skupiny z nějakého 

územního prostoru. Nejčastěji se jedná o městské části, kde žijí příslušníci majority. A 

soustřeďují se do zón nacházejících se ve větší či menší vzdálenosti od městské či 

obecní zástavby nebo do oblastí, které nejsou považovány za příliš atraktivní. V praxi se 

jedná např. o budovy nacházející se mimo síť městské či obecní infrastruktury, mnohdy 

obtížně dostupné.  

S konceptem sociálního vyloučení pracují také pracovníci z Agentury pro 

sociální začleňování, kteří poskytují poradenství a metodickou podporu k řešení otázek 

sociálního vyloučení pro vedení měst a obcí. V příručce pro sociální integraci je 

uvedeno, že sociálně vyloučení jsou ti občané, kteří mají ztížený přístup k institucím a 

službám, jsou vyloučení ze společenských sítí a nemají dostatek vertikálních kontaktů 

mimo sociálně vyloučenou lokalitou. Základní charakteristikou propadu na sociální dno 

je nahromadění důvodů, které vedou k životní krizi (ztráta zaměstnání, platební 

neschopnost, problémy s bydlením, problémy dětí ve škole, nemoc atd.). Sociálně 

vyloučení lidé obvykle nestojí před jedním problémem, ale před jejich celým 
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komplexem, přičemž mnohý z nich by i jednotlivě ohrožoval normální fungování 

člověka ve společnosti. S postupným propadem na dno přestává být zřejmé, co je 

původním důvodem propadu a co jeho následkem.  

Co se týká oblasti bezpečnosti, tak v příručce pro sociální integraci je uvedeno, 

že sociálně vyloučené lokality jsou spojené s vyšší mírou zločinnosti a její obyvatelé 

jsou považováni za hlavní zdroj kriminality pro své okolí a pro celou obec. Ostatní 

občané se takovému místu raději vyhýbají, do některých lokalit příliš nechodí ani 

policisté, pokud tam přímo nemusí. S takovou lokalitou je kromě zločinů, jako jsou 

krádeže, podvody, lichva atd. spojována i řada dalších sociálně patologických jevů, 

především závislosti na drogách, alkoholu, gambling, vandalizmus, prostituce aj.  

V oblasti vzdělávání má většina lidí žijících v sociálně vyloučených lokalitách 

pouze základní vzdělání, často i nedokončené.  Někteří obyvatelé jsou vyučení, většinou 

v dělnických profesích. Děti, které ze sociálně vyloučených lokalit pocházejí, mívají už 

od začátku značné problémy. Jedná se zejména o časté absence ve škole, neomluvené 

zmeškané hodiny, často nestačí tempu ve škole, zaostávají za ostatními dětmi, špatně se 

učí a nemají žádnou domácí přípravu. Rodiče se o vzdělání svých dětí příliš často 

nezajímají. Děti jsou z těchto důvodů často přeřazovány do praktických škol a většinou 

potom nepokračují ve vzdělávání na středních školách či učilištích. Chybí jim pozitivní 

vzory, často v brzkém věku napodobují sociopatologické jednání rodičů a reprodukují 

jejich vzorce chování a jednání.  

V příručce pro sociální integraci je uvedeno, že v sociálně vyloučených 

lokalitách bývá velmi vysoká nezaměstnanost, „často dokonce dosahuje 90 – 100%. 

Jedná se zpravidla o dlouhodobou nezaměstnanost, kdy lidé postupně ztrácejí pracovní 

návyky, přestávají hledat zaměstnání a vytvářejí si alternativní strategie, jak se uživit. 

Nejčastěji se jedná o kombinaci čerpání některých sociálních dávek a práci „na 

černo“.23 Mezi výrazné příčiny nezaměstnanosti osob ze sociálně vyloučených lokalit 

podle Příručky pro sociální integraci patří i nezájem zaměstnávat osoby z tzv. špatných 

adres. 

„Bydleni v sociálně vyloučené lokalitě je na první pohled nejviditelnějším 

projevem sociálního vyloučeni. Sociálně vyloučené lokality jsou většinou 

charakterizovány prostorovou segregací, devastovanými domy a byty, nevyhovujícími 
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hygienickými podmínkami, špatnou vybavenosti domů, bytů i veřejných prostranství 

nebo narušeným životním prostředím. V takových lokalitách jsou soustředěni sociálně 

vyloučené osoby, a s nimi všechny další problémy jako právě nezaměstnanost, 

kriminalita a zadlužení. Právě zadluženost nejvíce souvisí s takovým bydlením. 

Obyvatelé často dluží za nájem a další služby. To bývá i obvyklý důvod „přistěhování“ 

do segregované lokality, a nájemní vztahy jsou nadále dlouhodobě nerespektovány a 

porušovány“.24 

Lidé žijící na okraji společnosti se přizpůsobují podmínkám vyloučení a osvojují 

si specifické vzorce jednání, které jsou často v rozporu s hodnotami většinové 

společnosti. Proto někdy bývá soužití na první pohled problematické. Návyky získané 

adaptací na život v sociálním vyloučení pak ale těmto lidem znemožňují být úspěšní ve 

většinové společnosti, ztrácí či ani nezískávají hodnotové žebříčky středostavovského 

občana orientovaného na kariérní vzestup a úspěch. To je znovu uzavírá v pasti 

sociálního vyloučení. V současné době se z této pasti lidé nedokážou dostat bez cizí 

pomoci. 

 

4.2. Veřejné mín ění ve vztahu k sociáln ě vylou čeným lokalitám 
 

Touto kapitolou chci poukázat, že sociálně vyloučené lokality představují 

problém i ve vztahu k veřejnému mínění v české společnosti. Neřešení problému 

způsobuje, že veřejné mínění je vůči skupinám lidí žijících v sociálně vyloučených 

lokalitách negativní. I z tohoto důvodu – přispění ke zklidnění napětí ve společnosti 

jako celku, je potřeba se tímto problémem zabývat.  

Romské sociálně vyloučené lokality jsou prakticky po celé České republice. 

V roce 2006 jich bylo přes 300.25 Podle odhadu ředitele Agentury pro sociální 

začleňování je v současné době v České republice přes 400 sociálně vyloučených 

lokalit.26 Soustředění „nepřizpůsobených“ osob do jedné lokality má velmi negativní 

dopady na mínění veřejnosti ve vztahu k těmto lokalitám a lidem, kteří v nich žijí. 

Výzkum, který provedl Sociologický ústav AV ukazuje, že 85 % respondentů 

z celkového počtu dotázaných vnímá soužití s Romy v rámci České republiky jako 
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nedobré a problematické.27 Přičemž výsledky výzkumu uvedené v publikaci Romové 

v české společnosti (str. 113) dokládají, že 69% respondentů z řad majoritní společnosti 

považuje za hlavní příčinu konfliktů s Romy konkrétní problémy v domě, např. 

nepořádek, hluk a spory. Dále 8% respondentů zase vidí příčinu sporů v kriminálním 

jednání Romů.28 Průzkum provedený Centrem pro výzkum veřejného mínění v roce 

2012 ukazuje, že stále více než 80% Čechů vidí vzájemné soužití obou skupin 

negativně, polovina z nich o něm hovoří jako o velmi špatném. Vzájemné vztahy mezi 

romskou a neromskou populací v České republice hodnotí 42 procent dotázaných jako 

spíše špatné, 40 procent jako velmi špatné. Naproti tomu stojí 13 procent obyvatel, které 

považuje vztahy za spíše dobré a pouhé jedno procento má tyto vztahy za velmi dobré. 

Z dlouhodobého pohledu zůstává názor veřejnosti na tuto problematiku 

prakticky nezměněn. Pouze v případě negativního hodnocení soužití došlo dle Centra 

pro výzkum veřejného mínění, ke zřetelnému nárůstu u varianty "velmi špatné", zatímco 

podíl hodnocení "spíše špatné" se o jedenáct procentních bodů snížil.29 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
27 Občané o soužití s Romy a o jejich možnostech ve společnosti, Sociologický ústav AV - Centrum pro 
výzkum veřejného mínění, dostupné z: 
http://cvvm.soc.cas.cz/media/com_form2content/documents/c1/a3647/f3/100923s_ov90529.pdf 
28

 Dotazníkové šetření provedené v deseti lokalitách ČR, zaměřené na vztahy mezi Romy a příslušníky 
většiny. Zdroj: Navrátil P.: Romové v české společnosti, Portál, 2003, ISBN 80-7178-741-8 
29 Sociologický ústav AV – Centrum pro výzkum veřejného mínění in Novinky.cz, dostupné z: 
http://www.novinky.cz/domaci/267529-vztahy-romu-a-majority-jsou-na-bode-mrazu-ukazal-
pruzkum.html 
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Graf č.1: Hodnocení vzájemných vztahů mezi Romy a ostatními v ČR 

 

Zdroj: Centrum pro výzkum veřejného mínění v Novinky.cz30 

 

Provedené výzkumy ukazují, že obyvatelé majoritní společnosti vnímají 

přítomnosti sociálně vyloučených lokalit ve svých obcích negativně a to neprospívá 

společenskému soužití s osobami v nich žijícími. Z dotazníkového šetření, jehož 

výsledky posloužily k vypracování Integrovaného plánu rozvoje sídliště Janov, se dají 

interpretovat výsledky i ve vztahu k společenskému soužití v této lokalitě. Z celkového 

počtu 215 respondentů pocházejících ze sídliště Janov je 152 nespokojeno s 

celkovou úrovní bydlení v Janově, což je 71% ze všech respondentů. Jako hlavní 

problémové oblasti na sídlišti respondenti definovali zejména nepořádek, hluk, odpady a 

hygienické problémy, způsobené především nově přistěhovanými „problémovými“ 

obyvateli na sídliště.31 

 

                                                 
30

 Novinky.cz,  dostupné z: http://www.novinky.cz/domaci/267529-vztahy-romu-a-majority-jsou-na-
bode-mrazu-ukazal-pruzkum.html 
31

 Lenc P., Integrovaný plán rozvoje sídliště Janov, 2008, str. 36, 37 
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5. Analýza lokality 

5.1. Stru čná charakteristika lokality Litvínov - Janov 
 

V Litvínově žije podle posledního sčítání lidu v roce 2011 zhruba 25 000 

obyvatel. Litvínov je tvořen 9 městskými částmi. Janov je nejzápadnější městská část 

obce Litvínov, která navazuje přímo na městskou část Hamr. Severní, západní a jižní 

okraje lokality jsou tvořeny rodinnou zástavbou a představují tak pozvolný přechod 

z městské části do okolní krajiny, kterou tvoří lesy. Sídliště Janov bylo vystavěno 

v sedmdesátých letech minulého století na katastru obce Janov s cílem zajistit moderní 

ubytování zejména pro obyvatele obcí, které byly díky plánované těžbě hnědého uhlí na 

Mostecku určeny k likvidaci. Pro výstavbu bytových domů byla zvolena cesta čtyř až 

osmipodlažních panelových domů s byty velikosti garsonky až 4+1, vybavenými 

standardním příslušenstvím (koupelna a WC) a infrastrukturou. V této podobě tvoří 

jádro sídliště 27 osmipodlažních panelových domů s byty první kategorie a různým 

počtem vchodů (2 domy s 9 vchody, 9 domů s 6 vchody, 1 dům se 4 vchody, 3 domy se 

3 vchody a 12 dvou-vchodových domů). Veškerý bytový fond je v současné době 

v rukou soukromých vlastníků. Zejména se jedná o dvě velká bytová družstva, která 

vlastní většinu bytového fondu, CPI a Krušnohor. Dalšími vlastníky jsou potom realitní 

agentury a ostatní soukromí vlastníci (jednotliví majitelé bytového fondu). Toto jádro 

panelových domů je obklopeno původní zástavbou rodinných domů zejména podél 

jižního okraje ulice Janovské a podél ulice Křížatecké.  

V centru sídliště se nachází základní a mateřská škola se spádovou oblastí pro 

děti ze sídliště a přilehlých obcí, dále jsou součástí občanské vybavenosti sportovní 

areál a dvě obchodní střediska. V současné době je jedno obchodní středisko uzavřeno a 

ve druhém jsou kromě smíšeného obchodu také vietnamské obchody a sportbary. Na 

okraji sídliště směrem k centru města se nachází zdravotní středisko, kde provozují 

praxi dva praktičtí lékaři a jeden gynekolog. Od roku 2008 přestal v Janově ordinovat 

zubní lékař a lidé tedy musí dojíždět na stomatologické ošetření do centra Litvínova.  

Na Janovském sídlišti ještě před eskalací konfliktu v roce 2008, působilo také několik 

nestátních neziskových organizací. Tyto organizace na sídlišti působí i v současné době. 

Jedná se o Oblastní charitu Most, která v Janově provozuje nízkoprahový klub pro děti a 

mládež Domino a sociální poradnu. Nízkoprahový klub slouží hlavně pro mládež ve 
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věku od 16 do 26 let a snaží se je vést k smysluplnému trávení volného času.  Poradna 

poskytuje sociální poradenství osobám, které jsou v nepříznivé sociální situaci a nejsou 

schopny tuto situaci řešit vlastními silami nebo s pomocí svých blízkých. Jedná se 

zejména o poradenství z oblasti bydlení, sociálních dávek, zadlužení, vzdělávání dětí a 

nezaměstnanosti.32 Na sídliště také 2x týdně dojíždějí terénní pracovníci z občanského 

sdružení Most k naději, kteří pracují s osobami drogově závislými. Dále na území 

Janova také působí občanské sdružení Libuše. Jedná se o křesťanské sdružení, které na 

zdejší základní škole organizuje občasné volnočasové aktivity pro děti, do kterých 

zapojuje dobrovolníky z řad křesťanské mládeže. Spolu se ZŠ Litvínov - Janov také 

pořádá výlety a tábory pro školní děti.33 Poslední organizací, která na sídlišti Janov 

působí je občanské sdružení Společný život. Jedná se o malou neziskovou organizaci 

bez vlastního zázemí, kde působí 3 terénní pracovníci. Pracovníci působí pouze 

v přirozeném prostředí klientů a nabízejí komplexní služby při řešení tíživé sociální 

situace obyvatel Janova.34 Město Litvínov spolu s Městskou policií Litvínov v Janově 

od roku 2007 provozuje také nízkoprahové centrum pro děti a mládež Jaklík, který je 

otevřen každý den od 11h do 17h. Jaklík je určen pro děti do 15 let věku. Asistenti ve 

spolupráci s preventistkou městské policie připravují program na následující týden.35 

Prostory centra jsou využívány i o víkendech dobrovolníky z občanského sdružení 

Libuše a pravidelné schůzky v prostorách centra také mívají zástupci osadního výboru 

Janov.  

Osadní výbor byl založen v roce 2007 a prakticky se jedná o legitimní, zákonem 

stanovenou platformu pro vyjádření názorů obyvatel sídliště, pro prosazování 

krátkodobých i dlouhodobých plánů na změnu situace v Janově, vycházející ze 

zainteresovanosti zdejších obyvatel na možnostech ovlivnit kvalitu života. Členové 

Osadního výboru mají legální mandát k tomu, aby vystupovali v médiích coby 

reprezentanti hlasu janovských obyvatel. Osadní výbor zatím vystupuje hlavně s tématy 

týkajícími se možných postupů konkrétní nápravy stavu zdevastovaného vybavení 

sídliště, dodržování hygieny a pořádku, resp. tlačí na Městský úřad Litvínov, aby situaci 

                                                 
32

 Katalog sociálních služeb Litvínovska, str. 26 
33

 Libuše o.s., dostupné z: http://os-libuse.page.tl/O-n%E1s.htm 
34

 Katalog sociálních služeb Litvínovska, str. 23 
35

 MÚ Litvínov, dostupné z: 
http://mulitvinov.cz/mp/vismo/zobraz_dok.asp?id_org=100115&id_ktg=1014&n=nizkoprahove-centrum-
jaklik&p1=1031 
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na sídlišti měl stále na zřeteli a také na majitele nemovitostí, aby se řádně staral o své 

panelákové domy na sídlišti36. 

 

Zdroj: Integrovaný plán rozvoje sídliště Janov, 2008 

  

5.2. Analýza problémové situace na sídlišti Litvíno v - Janov 
 

V této kapitole se zaměřím na popis konkrétních oblastí života v Litvínově – 

Janově, v nichž se promítá sociální vyloučení identifikované Piersonem popsané 

v publikaci Romové v české společnosti. Strádání v těchto oblastech života může 

způsobit, že se lidé často obracejí ke kriminálnímu jednání, protože nemají jiné 

možnosti jak naplnit své potřeby. Toto popsání konkrétních oblastí bude zároveň 

analýzou stavu na Janovském sídlišti, ze které vycházím pro vytváření návrhů k řešení 

situace v Janově.  

Gabal37 ve své analýze sociálně nestabilních lokalit zařadil Litvínovské sídliště 

Janov mezi sociálně vyloučené romské lokality. Důvodem k zařazení Janovského 

sídliště mezi romské lokality je, že se v této oblasti koncentruje větší množství Romů 

s typickými projevy a znaky sociálního vyloučení.  Na základě této skutečnosti tedy lze 

mluvit o janovském sídlišti jako o sociálně vyloučené romské lokalitě. V Janově žije 

                                                 
36

 MÚ Litvínov, dostupné z: www.mulitvinov.cz 
37

 Mapa sociálně vyloučených romských lokalit v České republice, dostupné z: 
http://www.esfcr.cz/mapa/int_us6_15_1.html, 2006 
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zhruba 3001 – 3500 Romů z celkového počtu obyvatel sídliště 6200.38 I když množství 

nelze nikdy s jistotou odhadnout, protože mobilita Romů je na tomto sídlišti vysoká. 

Podle Gabala vznikla sociálně vyloučená lokalita v Litvínově – Janově tím, že na 

sídliště byly postupně sestěhovány romské rodiny z celé obce Litvínov. Později se také 

do lokality začaly stěhovat další sociálně slabé romské rodiny z Prahy, Kladna, Loun i 

ze Slovenska.39 Pracovníci z Agentury pro sociální začleňování vnímají jako původní 

příčinu vzniku sociálně vyloučené lokality v Janově v privatizaci zdejšího bytového 

fondu. Jednalo se o masivní transakce a spekulace s byty uskutečňované během 

posledních patnácti let. Město nepromyšleně rozprodávalo byty vnějším subjektům - 

soukromým vlastníkům, firmám a realitním kancelářím. S vidinou výrazného zisku do 

obecního rozpočtu a přenesením odpovědnosti za správu bytového fondu na nové 

majitele. Obec tím ztratila kontrolu nad bytovým fondem a situace začala být 

nepřehledná. Některé byty byly prodány do osobního vlastnictví jiné zase soukromým 

firmám nebo realitním agenturám. Zejména realitní agentury s cílem zisku přesvědčily 

sociálně nepřizpůsobivé osoby z jiných lokalit (Kladno, Praha, Louny a další větší 

města severních Čech a Moravy) a nabídly jim přestěhování na janovské sídliště. Za 

přestěhování jim smazaly dluhy, které sociálně nepřizpůsobivé osoby získaly na 

neplaceném původním nájmu a případně jim také zaplatily odstupné.40 V současné době 

se ukazuje, že tímto způsobem se formuje řada dalších sociálně vyloučených lokalit po 

celém území České republiky. Ředitel Agentury pro sociální začleňování potvrdil, že 

některé sociálně vyloučené lokality zanikly, nicméně ještě více jich vzniklo41. Bývalý 

ministr průmyslu a obchodu Martin Kuba v rozhovoru pro média sdělil, že na vzniku 

ghett mají velký podíl podnikatelé, kteří využívají nevýhodného postavení sociálně 

vyloučených a i mezery v legislativě. Jedná se o novodobý systém podnikání s 

chudobou, kdy soukromí majitelé ubytoven či jiných nemovitostí stěhují do svých domů 

sociálně slabé rodiny z různých koutů republiky a za pronájem si inkasují vysoké 

                                                 
38

 Gabal, Mapa sociálně vyloučených romských lokalit, dostupné z: 

http://www.esfcr.cz/mapa/int_us6_15_1.html, 2006 
39 Situační analýza sociálně vyloučených lokalit na území města Litvínova se zaměřením na sídliště 
Janov, Socioklub, 2009, str. 29, dostupné z: http://www.socialni-zaclenovani.cz/dokumenty/dokumenty-
pro-lokalitu-litvinov 
40 Situační analýza sociálně vyloučených lokalit na území města Litvínova se zaměřením na sídliště 
Janov, Socioklub, 2009, str. 10, dostupné z:  http://www.socialni-zaclenovani.cz/dokumenty/dokumenty-
pro-lokalitu-litvinov 
41 Idnes, dostupné z: http://zpravy.idnes.cz/pocet-ghett-u-nas-se-zvysuje-d1x 
/domaci.aspx?c=A130407_163206_domaci_brd 
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částky, zejména se jedná o peníze ze státních příspěvků na bydlení. Vybírané částky 

jsou často neadekvátní komfortu bydlení.42   

Jedním z hlavních problémů, který se objevuje v sociálně vyloučené lokalitě 

Litvínově – Janově a také i v ostatních sociálně vyloučených lokalitách, je zvýšené 

kriminální jednání a jednání proti veřejnému pořádku.43 Nestabilní situaci v soužití ve 

vyloučené lokalitě potvrzují údaje uvedené ve zprávě Městské policie Litvínov za rok 

2009.44  Hlídková služba se v Janově v porovnání s jinými částmi města ve větší míře 

zabývala zejména odkládáním nadměrného odpadu a všemi formami narušování 

občanského soužití. Jednalo se zejména o hluk, výtržnosti a rvačky. Z celkového počtu 

přestupků, které řešila Městská policie v obci Litvínov, byla víc jak polovina ze sídliště 

Janov. 

 V situační analýze, kterou vypracovala Agentura pro sociální začleňování spolu 

se Socioklubem je uvedeno, že Janovské sídliště je centrem organizovaného zločinu. Na 

území lokality působí organizované gangy, které se profilují v nejrůznějších trestných 

činnostech, které jsou různě kombinovány. Jedná se zejména o prodej kradeného zboží 

(zejména automobilů),  práci na černo, včetně vydírání osob nucenou prací, výrobu, 

distribuci a prodej drog, organizování prostituce a lichvy, včetně násilného vymáhání 

dluhů.45 Cílovou skupinou těchto aktivit organizovaného zločinu jsou zejména sociálně 

slabí obyvatelé sociálně vyloučené romské lokality v Janově. Tito sociálně slabí občané 

většinou žijí na hranici chudoby a tohoto stavu zneužívají subjekty z vnějšího prostředí, 

které svými aktivitami dále přispívají jednání proti veřejnému pořádku v lokalitě a 

zvyšují výskyt sociálně patologických jevů.  Jednou z výrazných aktivit těchto 

organizovaných skupin je právě nabídka finančních půjček sociálně slabým obyvatelům. 

Jsou si totiž vědomy toho, že obyvatelé nebudou schopni tyto půjčky dále splácet. Jedná 

se tedy o promyšlené lichvářské aktivity. Takto zadlužené osoby potom zneužívají pro 

                                                 
42 Idnes, dostupné z: http://liberec.idnes.cz/ministr-kuba-chce-zamezit-podnikani-s-ubytovnami-fbh-
/liberec-zpravy.aspx?c=A130410_083014_liberec-zpravy_tm 
43

  Definice veřejného pořádku není nikde přesně stanovena, lze ji však charakterizovat přibližně takto: 
"Veřejný pořádek je souhrn pravidel chování na veřejnosti, který tvoří jednak pravidla chování obsažená 
v právních normách, jednak pravidla chování, která nejsou právně vyjádřená, ale jejich zachování je 
podle obecného názoru a přesvědčení nezbytnou podmínkou soužití ve veřejném zájmu." Dostupné z: 
http://www.mukolin.cz/prilohy/Vyhlasky/74/97ozv_05_03.pdf 
44 Zpráva o stavu činnosti Městské policie Litvínov (za rok 2009), dostupné z: 
http://mulitvinov.cz/mp/VismoOnline_ActionScripts/File.ashx?id_org=100115&id_dokumenty=1262 
45 Situační analýza sociálně vyloučených lokalit na území města Litvínova se zaměřením na sídliště 
Janov, Socioklub, 2009, str.29, dostupné z: http://www.socialni-zaclenovani.cz/dokumenty/dokumenty-
pro-lokalitu-litvinov 



Diplomová práce  

33 
 

otrockou práci a k páchání trestných činů v jejich prospěch (forma splátky dluhu).46 

Používají je k výrobě, distribuci a prodeji drog, dále k rozebírání a prodeji kradených 

aut a k prostituci.47 Někteří obyvatelé z lokality se i sami podílejí na organizaci lichvy a 

násilného vymáhání dluhů. Prohlubující se finanční nouzi obyvatelé řeší také rychlými 

půjčkami s vysokým úrokem u nebankovních firem (Cetelem, Provident).48 Tímto 

nepromyšleným půjčováním od těchto pochybných subjektů se sociálně slabí obyvatelé 

stále propadají hlouběji do koloběhu dluhové pasti a často mají problém se z této pasti 

dostat. Na nabídky rychlých půjček u těchto firem lze narazit na každém kroku ve 

městě. Hlavní problém podle poradkyně z Poradny při finanční tísni je v tom, že 

zadlužené osoby nemají žádný stálý zdroj příjmů, z kterého by se potom mohl vytvořit 

nějaký splátkový kalendář nebo na základě kterého by se dal vyhotovit návrh na 

povolení oddlužení. Podle vyjádření poradkyně nelze většině lidí pomoci, pokud 

nebudou mít nějaké zaměstnání a stálý zdroj příjmů.49 

Obyvatelé z lokality jsou také kromě prodeje a distribuce drog velmi častými 

uživateli drog. Velitel obvodního oddělení Policie ČR v Litvínově – Hamru, pod které 

spadá i lokalita v Janově v rámci rozhovoru potvrdil, že drogová scéna je v této lokalitě 

poměrně bující. Podařilo se zde odhalit několik varen tvrdých drog a pěstíren 

marihuany. Terénní pracovníci z občanského sdružení Most k naději odhadují, že 

zkušenost s pervitinem má v Janově 600 osob, ať už se jedná o pravidelné či občasné 

uživatele.50 

Sociálně slabí jsou dále využíváni i k prodeji kradeného zboží. Mezi hlavní 

zdroje patřil v minulosti dovoz použitého nábytku ze sousedního Německa a jeho 

následný prodej.  K nábytku se přidalo i další zboží, např. použité automobily, spotřební 

elektronika atd. V současnosti vzhledem k rapidnímu poklesu cen uvedeného zboží na 
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českém trhu se tento „obchod“ již nevyplácí, s výjimkou automobilů. Některá auta jsou 

okamžitě po doručení rozebrána na náhradní díly. Jiné, luxusnější typy aut, jsou po 

technických úpravách a získání falešných technických dokumentů dále prodávány na 

východní trhy, údajně hlavně na Ukrajinu. Jde o dobře organizovanou obchodní cestu.  

Dále jsou součástí skupin organizujících prostituci. V situační zprávě je také uvedeno, 

že organizovaný zločin dosáhne až do místních politických a policejních struktur, 

ovšem toto je pouze jediný zdroj, kde se tato informace objevuje. Pokud je tato 

informace pravdivá, tak to může negativně ovlivňovat všechny snahy o stabilizaci 

situace na sídlišti.  

 Dalším subjektem využívajícím tíživé sociální situace obyvatel jsou někteří 

podnikatelé z oblasti, resp. jejich firmy, které nabízejí lidem možnost práce „na černo“, 

možnost výdělku na různých zakázkách včetně subdodávek pro zdejší velké průmyslové 

podniky. Výhodou pro podnikatele je, že nemusí platit za pracovníka žádné pojištění ani 

odvody a tím tedy můžou značně ušetřit. Sociálně znevýhodněné osoby, které si 

neuvědomují důsledky svého jednání a dopady práce „na černo“ přistupují na tato 

pravidla. Přitažlivá je pro ně zejména nezávaznost pracovního vztahu, který je nárazově 

využitelný. Nezřídka se stane, že po delším časovém úseku výkonu práce podnikatel 

brigádníkovi nezaplatí. I navzdory tomuto faktoru nejistoty je tento druh přivýdělku 

velmi rozšířen.51
 Atraktivita „brigády“ spočívá zřejmě také v tom, že jde o volný vztah, 

nárazově využitelný, dokonale korelující s nestabilními podmínkami, ve kterých jsou 

obyvatelé této lokality navyklí fungovat.   

Za jednu z hlavních příčin problémů na sídlišti v Janově, tedy výskyt zvýšeného 

jednání proti veřejnému pořádku a výskyt sociálně patologických jevů, lze označit právě 

tíživou sociální situaci osob žijících v této lokalitě. Většinou se jedná o osoby, které 

mají pouze základní vzdělání. V Gabalově Mapě sociálně vyloučených lokalit je 

uvedeno, že 75% obyvatel lokality má pouze základní vzdělání.52 Na základě této 

skutečnosti tedy nemohou nalézt žádné zaměstnání. Pokud člověk nemá zaměstnání, tak 

prakticky nemá relevantní zdroj příjmu. Pierson tvrdí (in Navrátil, 2003), že sociální 

vyloučení se projevuje v několika oblastech života. Jedním z nejvýraznějších elementů 

sociálního vyloučení je chudoba a nízký příjem a hlavní příčinou chudoby a nízkého 
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příjmu je právě nezaměstnanost obyvatel. V Integrovaném plánu rozvoje sídliště Janov 

je uvedeno, že 756 obyvatel sídliště Janov je hlášených na Úřadu práce v Litvínově jako 

nezaměstnaných, což představuje 30% z celkového počtu nezaměstnaných v Litvínově. 

Zajímavé je, že v uvedeném období se nezaměstnanost v Janově prakticky jen 

minimálně snížila oproti výraznému snížení nezaměstnanosti v městě Litvínov jako 

celku. V Janově se tedy nachází skupina osob dlouhodobě nezaměstnaných. Hlavní 

příčinou této dlouhodobé nezaměstnanosti je nízká nebo žádná odborná kvalifikace a 

nedokončené vzdělání obyvatel.  

Další z oblastí, kde se projevuje sociální vyloučení podle Piersona53 je úroveň 

bydlení a charakter lokality. Do této oblasti patří zejména stav bytů, přítomnost 

rekreačních a volnočasových zařízení v lokalitě, podoba pozemních komunikací atd. 

Některé bytové jednotky na sídlišti v Janově jsou v nevyhovujícím technickém stavu. 

Domy a jejich vybavení jsou devastovány a někteří majitelé, především menší soukromé 

firmy nejsou schopni zajistit nápravu závad a zříkají se odpovědností.  Zařízení 

společných prostor domu jsou ničena, často dochází k prokopávání dveří a vytrhávání 

hydrantů.54 Část bytů a domů na sídlišti je v současnosti prázdná, z tohoto důvodu se 

často stávaly cílem devastace, při níž byly z bytu vybourány a ukradeny veškeré 

zpeněžitelné předměty a byt byl zcela zdevastován. Velká bytová družstva, která jsou 

vlastníky většiny bytů, nechala spodní patra bytových domů zazdít, aby nedocházelo 

k další devastaci. Tisková mluvčí jednoho velkého bytového družstva, které vlastní 

několik vybydlených domů, sdělila, že vedení společnosti uvažuje o zbourání těchto 

domů a místo nich by radši viděla udržovanou zeleň případně sociální zařízení, ale 

vedení města chce domy zachovat. Vandalstvím trpí také veřejné prostory (lavičky, 

dětská hřiště, síť veřejného osvětlení). Charakter problémové lokality dokreslují i velké 

problémy s odpadem. Nepořádek je v oddychových zónách sídliště, všude se povaluje 

velkoobjemový odpad, protože samotný odvoz z některých částí sídliště nefunguje, 

neboť obyvatelé celých bloků za něj neplatí.55  

 Nedostatkem podporujícím proces sociálního vylučování obyvatel je fakt, že na 

celém sídlišti není dostatečně rozvinuta síť (kromě nízkoprahových center Jaklík a 
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Domino s omezenou kapacitou) zařízení poskytujících mimoškolní a volnočasové 

aktivity dětem a mládeži. Díky tomu se značná část mládeže „potuluje“ bezcílně po 

sídlišti a tím tráví volný čas.56 

Významným prvkem sociálního vyloučení dle Piersona je charakter sociálních 

vazeb. U sociálně vyloučených osob v Janově se jedná zejména o narušení tzv. 

sekundárních sociálních sítí, ve kterých jsou zahrnuty zejména zprostředkované a 

formálnější vztahy. V lokalitě je nízká míra sociální provázanosti obyvatel a jednotlivec 

nemá možnost získat významné informace o volných pracovních místech případně o 

vzdělávání. V Situační analýze, kterou vypracoval Socioklub – Sdružení pro podporu 

rozvoje teorie a praxe sociální politiky (str. 15) je uvedeno, že místní starousedlíci 

nemají zájem vstupovat do sociálních vztahů a nezapojují se do žádných společných 

činností s nově přistěhovanými obyvateli do lokality, zejména se sociálně slabými 

Romy. Je to dáno tím, že jejich způsoby jednání a chování okolí často vnímá jako 

patologické. Sociálně slabé rodiny si tento hendikep v chování, často spojený i se 

stigmatem jiné barvy kůže, přinesly už z původního bydliště. Už tam poznaly a 

adaptovaly se, často ve druhé či třetí generaci, životu v rozdílném prostředí, který je 

utvářen rozdílnými normami a preferovanými vzorci chování, včetně odlišného systému 

sociální stratifikace, konstituovaného mezirodovým vymezováním. Tento kulturní 

systém je pak ovlivněn vzory tzv. „kultury chudoby“57, tj. kultury typické pro chudé 

vrstvy kdekoli na světě. V souvislosti se sociálními vztahy bych ještě zmínil činnost 

organizovaných skupin orientovaných na lichvu. Členové těchto skupin se záměrně 

pohybují v blízkosti sociálně slabých obyvatel, využívají jejich nepříznivou sociální 

situaci a zadluženost a nabízejí jim půjčku určité finanční částky. Pokud dotyčná osoba 

později nedisponuje finančními prostředky ke splacení dluhu, může si dluh odpracovat 

otrockou prací. Jedinec za odpracovaný výkon není nijak ohodnocen a mzda je mu 

strhávána z dluhu.58 
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Další oblastí sociálního vyloučení podle Piersona je nedostatečný přístup 

k základním službám. Službami je myšleno široké spektrum rozličných služeb 

veřejných či komerčních, které jsou průběžně využívány. Pierson rozlišuje služby, které 

jsou vázány na bydlení a ty, které jsou využívány mimo byt. Mezi služby vázané na 

bydlení patří např. zásobování domácností elektřinou, plynem, teplou vodou, ale také 

sociálními službami (např. pečovatelská služba). Obyvatelé sociálně vyloučené lokality 

v Janově mají nedostatečný přístup zejména ke službám vázaným na byt. Přístup 

k energiím je na janovském sídlišti ovlivněn hlavně ekonomickou situací obyvatel. 

Často nemají prostředky k úhradě spotřebované energie, a proto je jejich přívod energií 

do příslušných domácností odpojen. Tento stav řeší černým odběrem, kdy na toto 

jednání doplácí ostatní platící nájemníci, kteří musí za jejich černý odběr doplácet. Mezi 

služby využívané mimo byt Pierson zahrnul zejména veřejnou dopravu, poštovní 

služby, lékařskou péči, využitelnost školek, jeslí atd. Obyvatelé sociálně vyloučené 

lokality doplácejí zejména na nedostatek zubních lékařů. Poslední zubař, který působil 

na sídlišti v Janově, se přestěhoval do centra Litvínova. Zubaři nemají zájem brát 

sociálně slabé obyvatele do evidence, respektive uvádějí, že mají plný stav.59 Využívání 

ostatních služeb je ovlivněno spíše finanční situací obyvatel než absencí služeb. 

 

6. Analýza politik realizovaných vedením m ěsta a dalších 
subjekt ů vedoucích k řešení situace 

 

Po incidentu v roce 2008 se tehdejší vedení města okamžitě pustilo do realizace 

opatření, která by měla postupně řešit problémovou situaci. Jednalo se o systém jak 

restriktivních opatření, podporujících, tak i preventivních opatření. Tento incident byl 

spouštěcím mechanizmem pro tehdejší vedení města, začít se intenzivně zabývat tímto 

problémem. Podle vyjádření místostarostky se do tohoto incidentu město Litvínov 

problematikou sociálně vyloučené lokality v Janově nezabývalo. V roce 2009 město 

Litvínov začalo spolupracovat s Agenturou pro sociální začleňování. Agentura pro 

sociální začleňování podporuje obce při začleňování obyvatel sociálně vyloučených 

lokalit. Pomáhá obcím a městům při mapování a detailním poznávání problémů sociálně 
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vyloučených lokalit a jejich obyvatel, při přípravě a nastavování dlouhodobějších 

procesů pro jejich řešení a při získávání financí na tyto postupy. Propojuje přitom místní 

subjekty (obce a jejich úřady, NNO, školy a školská zařízení, ÚP, zaměstnavatele a 

veřejnost). Spolupracuje s ministerstvy, přenáší informace z komunální úrovně směrem 

ke státní správě, podílí se na formování státní politiky sociálního začleňování a její 

koordinaci. Pomáhá s přípravou a realizací projektových žádostí na čerpání financí 

z Evropského sociálního fondu.60 

 

6.1.  Bezpečnostní politika 
 

Od listopadu 2008 až doposud je realizován projekt tzv. nulové tolerance. Cílem 

tohoto projektu je důsledné řešení zjištěných přestupků a problémů na území Janova. 

V rámci projektu nulové tolerance spolu úzce spolupracují Městská policie Litvínov, 

Policie ČR (obvodní oddělení Litvínov - Hamr, cizinecká policie, dopravní policie), 

odbor sociálních věcí MÚ Litvínov, odbor životního prostředí MÚ Litvínov, majitelé 

bytů v Janově (bytová družstva), neziskové organizace a hasiči. V rámci bezpečnosti a 

přímého potlačení zvýšeného kriminálního jednání a jednání proti veřejnému pořádku 

došlo k navýšení počtu strážníků městské policie o čtyři místa. Město také zakoupilo ve 

spolupráci s donory mobilní služebnu, která primárně operuje na území Janova.61 Došlo 

i k navýšení počtu prvků kamerových systémů.62 Tehdejší starosta města jednal 

s ministrem vnitra ohledně navýšení počtu policistů do obvodního oddělení Litvínov – 

Hamr, pod které v rámci působnosti spadá i Janov. Obvodní oddělení v Litvínově – 

Hamru bylo posíleno o deset policistů.63 V roce 2010 podalo město Litvínov žádost o 

zapojení se do projektu Úsvit Ministerstva vnitra, který spočíval ve financování činnosti 

tzv. asistentů (preventistů) městské policie. Město se svou žádostí uspělo a v Janově 

začali působit 3 asistenti městské policie. Jednalo se o Romy, kteří žijí v Janově, a tudíž 
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znají místní poměry a lidi. Hlavní činností byla dohledová služba u janovské základní 

školy a v oblasti sídliště. Nicméně tito asistenti byli propuštěni ještě ve zkušební době, 

protože se poprali se členem Dělnické strany. Na základě tohoto incidentu vedení města 

rozhodlo, že v nejbližší době nebude zaměstnávat asistenty prevence kriminality.64 

Tento postoj se změnil v roce 2012, kdy město zajistilo finanční prostředky a 

zaměstnalo 3 ženy jako asistentky preventisty městské policie.65 Všechny pocházejí 

z Janova. Dalším prvkem v rámci nulové tolerance bylo schválení nové obecní vyhlášky 

v roce 2010 o zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku. Vyhláška zakazuje 

takovou konzumaci alkoholických nápojů na veřejném prostranství, která by mohla 

narušit veřejný pořádek nebo být v rozporu s dobrými mravy nebo ochranou 

bezpečnosti, zdraví a majetku obyvatel. Dále potom zakazuje umísťovat překážky 

(lavice, lavičky, židle, křesla, stoly a jiný nábytek, grily, udírny, vařiče a podobná 

zařízení) na veřejná prostranství bez povolení nebo souhlasu města a dále pak sezení na 

stavebních částech a zařízeních (palisády, zděné a betonové zídky či zábrany, 

odpadkové koše) v majetku města. Tyto činnosti jsou brány jako narušení veřejného 

pořádku nebo ohrožení bezpečnosti, zdraví a majetku obyvatel. Touto vyhláškou chce 

vedení města zabránit shromažďování osob na veřejných prostranstvích, především 

z důvodů stížností ostatních obyvatel lokality na přílišný hluk a nepořádek a to i 

v nočních hodinách.66 Dále se vedení města podařilo v roce 2011 zrušit licence 

některým provozovatelům videoloterijních terminálů. Město využilo nálezu Ústavního 

soudu, kdy obce mohou omezit jejich provoz a regulovat je obecně závaznou vyhláškou 

na svém území, pokud pociťují takovou místní potřebu. Starosta města argumentoval 

tím, že podle policejních statistik existuje přímá úměra mezi počtem heren a zvýšeným 

počtem krádeží v jejich okolí a zejména v Janově má zvýšený počet videoterminálů 

devastující účinky. Videoloterijní automaty vypadají na první pohled jako běžné hrací 

automaty. Liší se však v tom, že umožňují hrát více druhů hazardních her a jsou on-line 

propojeny v síti na centrální hardware, který řídí pravděpodobnost výhry. Zatímco na 

hracím automatu se při jednom otočení hry dalo prohrát maximálně 5 korun, u 

                                                                                                                                               
dnes%2Dpotvrdil%2Dnavyseni%2Dpoctu%2Dpolicistu%2Dpro%2Djanov&query=nav%C3%BD%C5%
A1en%C3%AD+po%C4%8Dtu+policist%C5%AF 
64

 Idnes, dostupné z: http://zpravy.idnes.cz/romske-preventisty-uz-litvinov-nechce-poprali-se-s-
priznivcem-delnicke-strany-g0d-/domaci.aspx?c=A101108_151702_usti-zpravy_alh 
65 Deník Mostecka, dostupné z: http://mostecky.denik.cz/zpravy_region/litvinov-ma-novou-asistentku-
prevence-kriminality-20140225.html 
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 MÚ Litvínov, dostupné z: 
http://www.mulitvinov.cz/vismo/dokumenty2.asp?id_org=8604&id=430873&n=mesto%2Dma%2Dbic%
2Dna%2Dvandaly%2Da%2Dvytrzniky&query=ve%C5%99ejn%C3%BD+po%C5%99%C3%A1dek 
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videoterminálů může hráč přijít i o dva tisíce korun. Některé osoby na těchto 

automatech prohrávaly veškerou podporu v rámci sociálního zabezpečení či svou 

výplatu. Ty výherní automaty, které jsou povolené, mohou být v provozu pouze do 22. 

hodiny.67 V roce 2009 město Litvínov ve spolupráci s Dopravním podnikem měst 

Mostu a Litvínova, a.s. přistoupilo k tomu, že na všech autobusových linkách městské 

hromadné dopravy v Litvínově budou cestující nastupovat pouze předními dveřmi. 

Důvodem bylo výrazné přibývání černých pasažérů, zejména na trase mezi Janovem a 

centrem Litvínova. Dle vyjádření starosty bylo během dvaceti kontrol odhaleno 571 

cestujících bez platné jízdenky. V autobusech mezi Litvínovem a Janovem také 

namátkově jezdí strážníci městské policie. Řidiči budou mít k dispozici přímé spojení 

na operační středisko Městské policie Litvínov, kdy je vyčleněn jeden hlídkový vůz 

městské policie a jeden hlídkový vůz PČR k okamžitému zásahu v případě ohrožení 

řidiče agresivním cestujícím.68  

 

6.2.  Sociální politika, podpora sociálních a návaz ných služeb 
  

Obyvatelé žijící v sociálně vyloučených lokalitách se potýkají s celou řadou 

problémů, se kterými si často nevědí rady a nedovedou si bez pomoci poradit. Mezi 

nejčastější problémy v této oblasti patří závislost na sociálních dávkách, malá sociální 

mobilita, nízké právní povědomí a obtíže při kontaktu s institucemi. S touto nízkou 

sociální kompetencí dále souvisí nezaměstnanost, nízký nebo žádný příjem a riziko 

ztráty bydlení. Neřešení těchto problémů má za následek prohloubení sociálního 

vyloučení, zmenšení naděje na řešení a v některých případech může tato situace vyústit 

až k trestné činnosti. Jednou z možností, jak řešit problémy sociálně vyloučených osob 

nebo alespoň zabránit jejich prohlubování, jsou sociální služby. Většinou se jedná o 

služby terénní sociální práce, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, 

nízkoprahová zařízení pro děti a mládež a azylové bydlení.  Ovšem podle zjištění 
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 MÚ Litvínov, dostupné z: 
http://www.mulitvinov.cz/vismo/dokumenty2.asp?id_org=8604&id=425592&n=volak%2Dnic%2Dnez%
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 MÚ Litvínov, dostupné z: 
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Agentury pro sociální začleňování je rozšířenost těchto služeb v sociálně vyloučených 

lokalitách nedostatečná. 

Město Litvínov, konkrétně Odbor sociálních věcí a školství si v rámci opatření 

nechalo v  roce 2010 registrovat dvě sociální služby – Terénní sociální službu a 

Sociálně aktivizační službu pro rodiny s dětmi. Zejména z evropských dotací zajistilo 

peníze na zaměstnání 5 terénních sociálních pracovníků, kteří sídlí přímo v Janově.  

Cílem těchto služeb je individuálně pracovat s rodinami i jednotlivci a pomoci jim řešit 

jejich nepříznivou situaci. Terénní sociální služba je poskytována v přirozeném 

prostředí člověka a jedná se zejména o pomoc při řešení otázek spojených s bydlením, 

s nezaměstnaností, při vyřizování běžných záležitostí na úřadech, při hospodaření 

s financemi a řešení dluhů. Sociálně aktivizační služba je určena pro rodiny 

s nezaopatřeným dítětem, které se ocitly v tíživé sociální situaci. Jedná se zejména o 

nácvik a podporu rodičovského chování včetně vedení domácnosti a hospodaření, 

nácvik sociálních kompetencí při jednání na úřadech a školských zařízeních, zajištění 

podmínek a poskytnutí podpory pro přiměřené vzdělávání dětí a pro přijatelné 

volnočasové aktivity, nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních 

schopností a dovedností dítěte. V rámci těchto služeb pořádá odbor sociálních věcí pro 

sociálně slabé děti volnočasové aktivity. Jedná se zejména o jednodenní akce či 

víkendové pobyty, v létě je pořádán příměstský tábor.69 

Město Litvínov také navázalo užší spolupráci s některými nestátními 

neziskovými organizacemi k realizaci některých z nabízených služeb na území Janova. 

Jedná se zejména o spolupráci s Poradnou při finanční tísni o.p.s. z Ústí nad Labem. 

Pracovníci z poradny přijíždějí 1x za 14 dní na 4 hodiny přímo do Janova, kde místním 

pomáhají řešit jejich tíživou finanční situaci. Poradkyně nejčastěji s klienty řeší 

problémy v exekučním řízení a pomáhá s vyhotovením návrhu na povolení oddlužení. 

Další organizací, se kterou město spolupracuje, je Občanské sdružení Mosty k naději. 

Toto sdružení se věnuje drogově závislým uživatelům. Do Janova 2x týdně docházejí 

dva terénní pracovníci. Závislým uživatelům poskytují základní sociální poradenství a 

na sídlišti realizují harm reduction aktivity (přístup snižování negativních dopadů 

spojených s užíváním drog). Město, konkrétně Odbor sociálních věcí – OSPOD70 

navázalo spolupráci s Diakonií ČCE z Mostu, která realizuje terénní sociální práci 
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 MÚ Litvínov, dostupné z: http://www.mulitvinov.cz/organizacni-slozka-socialni-sluzby-prvni-krok/ds-
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v ohrožených rodinách. Sociální pracovnice z Diakonie dlouhodobě spolupracují 

s rodinami z Janova, které jsou v evidenci OSPOD a hrozí jim odebrání dítěte.71 

Město Litvínov ve spolupráci s Agenturou pro sociální začleňování také začalo 

od roku 2011 pořádat pravidelná setkávání terénních sociálních pracovníků ze všech 

organizací, které působí v Janově. Cílem tohoto setkávání je vyměňovat si informace o 

klientech, kontinuálně spolupracovat a zabránit tak neefektivní činnosti, vyměňovat si 

dobrou praxi a dále se vzdělávat.72 

V roce 2008 se město Litvínov ve spolupráci s Krajským úřadem Ústeckého 

kraje a Úřadem práce v Mostě odhodlalo ke kontroverznímu kroku v systému vyplácení 

dávek hmotné nouze. Městský úřad Litvínov začal vyplácet občanům evidovaným déle 

než 6 měsíců na úřadu práce dávky hmotné nouze tzv. kombinovanou formou. Pro 

všechny pobíratele dávky hmotné nouze byl plošně stanoven poměr kombinovaného 

příjmu 70 % formou poukázek versus 30 % peněžní formou. Odbor sociálních věcí 

argumentoval masivním zneužíváním dávek ze strany klientů a jejich utrácením za 

alkohol, drogy, herní automaty a jiné zneužívání. Tímto krokem města se na popud 

romských aktivistů zabýval i veřejný ochránce práv. Po určité době došlo ke zmírnění 

podmínek ve vyplácení dávek hmotné nouze a postupuje se při šetření individuálněji. 

Odbor sociálních věcí aktivně spolupracoval s Městskou policií Litvínov, která 

úředníkům předávala informace z monitoringu heren, krádeží i záškoláctví dětí. V 

případě zneužití dávek v hmotné nouzi nebo při podezření jsou jejich příjemcům částky 

vypláceny z části v poukázkách v souladu se zákonem (35 % dávky v hotovosti a 65 % 

v poukázkách) a je využívána možnost dílčích výplat. Klient dochází pro dávku 

několikrát do měsíce tak, aby bylo zajištěno účelné hospodaření s finančními 

prostředky.73 
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 Sděleno vedoucí Odboru sociálních věcí MÚ Litvínov v rámci rozhovoru 
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 MÚ Litvínov, dostupné z: 
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6.3. Politika zam ěstnanosti 
 

Podle analýz provedených Agenturou pro sociální začleňování je v sociálně 

vyloučených lokalitách vysoká míra nezaměstnanosti, většinou 90 – 100 %. Tato 

vysoká míra nezaměstnanosti, která je často dlouhodobá nebo opakovaná, přináší řadu 

vážných dopadů. Vedle materiálních dopadů se jedná i o sociální dopady (vyloučení ze 

sociálního života) a psychické dopady (rezignace na další hledání práce, ztráta 

pracovních návyků, podléhání závislostem atd.). Tyto dopady se pak negativně odrážejí 

ve snížených možnostech k zpětnému začlenění na trh práce. Vliv na nezaměstnanost 

má i to, v jakém regionu se sociálně vyloučená lokalita nachází. V regionech s vysokou 

nezaměstnaností přesahující 15 – 20 %, převyšuje poptávka po volných pracovních 

místech nabídku několikanásobně. V takovém případě jsou lidé ze sociálně vyloučených 

lokalit neuplatnitelní na trhu práce. Pokud obyvatelé těchto lokalit pracují, vykonávají 

především sezónní a příležitostné práce v nechráněných pracovních vztazích. 

Zaměstnanecké poměry na dobu neurčitou jsou pro sociálně vyloučené obyvatele těchto 

lokalit výjimečné. Dlouhodobě nezaměstnaní obyvatelé sociálně vyloučených lokalit 

bez jakéhokoli relevantního příjmu si vytvářejí alternativní životní strategie, pomocí 

kterých si zajišťují obživu. Jedná se zejména o závislost na výplatě sociálních dávek, 

zadlužování, práci „na černo“, drobné krádeže a další neformální ekonomické aktivity.  

Odbor sociálních věcí města Litvínov v rámci aktivit v této oblasti aktivně 

organizoval veřejnou službu. Cílem této služby je udržení případně získání pracovních 

návyků u dlouhodobě nezaměstnaných osob. Na klienty veřejné služby dohlíželo 5 

koordinátorů v 5 pracovních skupinách. Průměrně se do výkonu veřejné služby 

zapojovalo až 160 klientů měsíčně. Pro zajištění bezproblémového výkonu byla 

navázána spolupráce s Městskou policií Litvínov. Výkon veřejné služby byl hodnocen 

jako dobrý a pro čistotu veřejných prostranství užitečný. Během výkonu veřejné služby 

se podařilo zaměstnat několik klientů.74 V roce 2011 také zastupitelstvo města 

rozhodovalo o schválení zajímavého návrhu, jehož záměrem bylo, aby firmy realizující 

veřejné zakázky pro město zaměstnaly 10 % lidí, kteří nemohou dlouhodobě nalézt 

zaměstnání. Nicméně zastupitelstvo tento záměr neschválilo.75  
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Od 1. ledna 2012 byl institut veřejné služby převeden z obcí do kompetence 

Úřadu práce ČR. Od tohoto roku zajišťuje výkon veřejné služby pro město jeho 

společnost Technické služby Litvínov s. r. o., která má uzavřenou dohodu s Úřadem 

práce o počtu osob zařazených do veřejné služby. Úřad práce má pro Litvínov 

k dispozici 60 míst. V současné době se v Litvínově pohybují tři pracovní skupiny, 

které jsou zapojeny do úklidu města. Jedna pracovní skupina pracuje přímo v Janově.76 

Co se týká vyplácení dávek hmotné nouze, tak Úřad práce zachoval podobný model 

realizovaný MÚ Litvínov, včetně spolupráce s Městskou policií Litvínov. 

V oblasti zaměstnanosti Krajské pracoviště Úřadu práce v Ústí nad Labem 

realizovalo či realizuje řadu regionálních individuálních projektů v Ústeckém kraji. 

V oblasti podpory „Posílení aktivních politik zaměstnanosti“ krajská pobočka ve 

spolupráci s kontaktními pracovišti úřadů práce realizovala od roku 2009 třináct 

projektů. Cílovou skupinou těchto projektů byly a jsou osoby ohrožené dlouhodobou 

nezaměstnaností nebo osoby již dlouhodobě nezaměstnané. Dva projekty jsou přímo 

zaměřené na nezaměstnané, kteří žijí v sociálně vyloučených lokalitách.  

Projektový záměr „Sociálně vyloučené lokality Ústeckého kraje“ připravila 

krajská pobočka Úřadu práce ČR v Ústí nad Labem ve spolupráci s Pracovní skupinou 

pro sociálně vyloučené lokality Rady Ústeckého kraje a Úřadem vlády ČR - odbor pro 

sociální začleňování v romských lokalitách. Projekt byl fakticky zahájen od 1. března 

2014 a bude trvat do 30. srpna 2015. Cílovou skupinou tohoto projektu jsou uchazeči o 

zaměstnání v evidenci Úřadu práce ČR, kteří zároveň žijí v sociálně vyloučených 

lokalitách Ústeckého kraje. Smyslem tohoto projektu je zajistit pro klienty z cílové 

skupiny soubor aktivit, jejichž absolvování by jim mělo umožnit uchytit se na 

pracovním trhu. Mezi základní aktivity projektu patří individuální a skupinové 

poradenství, motivace a aktivizace uchazečů o zaměstnání, rekvalifikace s navazující 

praxí, pracovní asistence včetně doprovodů na pracovní pohovory a také pro některé 

uchazeče zprostředkování dotovaného zaměstnání s využitím pracovní asistence ještě po 

dobu několika prvních týdnů na novém pracovišti. Vytvořené místo bude dotováno ve 

výši 13 000 Kč/měsíčně a mělo by být udrženo po dobu 12 měsíců. Cílem projektu je 

pomocí poradenské, motivační a vzdělávací aktivity umožnit cílovým skupinám 

zorientovat se ve svých možnostech, vymanit se z postavení uchazečů na okraji zájmu 
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zaměstnavatelů a začlenit se do vhodného zaměstnání, které jim kromě zvýšení životní 

úrovně přinese příležitost ke změně životní strategie závislosti na pomoci státu či jiných 

osob. Dalším cílem projektu je posílit a provázat spolupráci s místními nestátními 

neziskovými organizacemi, státní správou a samosprávou za účelem zefektivnění 

nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti ve vztahu k uchazečům a zájemcům ze sociálně 

vyloučených lokalit. Do projektu by mělo být zapojeno 800 osob ze sociokulturně 

znevýhodněného prostředí Ústeckého kraje a z lokality Janov by do projektu mělo být 

zapojeno celkem 50 osob, 26 osob by mělo být podpořeno dotovanými místy.77  

Další projekt, který byl také zaměřen na cílovou skupinu osob žijících v sociálně 

vyloučených lokalitách, se jmenoval „Podpora zaměstnanosti v sociálně vyloučených 

lokalitách Mostecka“. Na základě zkušeností z tohoto projektu byl připraven výše 

popsaný regionální projekt. Zadavatelem projektu bylo kontaktní pracoviště ÚP Most a 

projekt byl realizován od prosince 2009 do června 2012. Za inovativní u tohoto projektu 

Úřad práce ČR považuje zejména počáteční profilaci klientů do kategorií osob práci 

hledajících, neaktivních a perspektivních (mladí do 24 let) a navázání aktivit na 

specifické potřeby každé z těchto kategorií. Vzhledem k úzké vazbě aktivit projektu na 

místní iniciativy v konkrétních lokalitách a specifikům Mostecka byl projekt realizován 

na okresní úrovni. U tohoto projektu byla preferována úzká kooperace a propojení 

odborníků Úřadu práce ČR se zástupci nestátních neziskových organizací etablovaných 

v dané lokalitě. Každý ze subjektů měl zkušenosti s prací se sociálně vyloučenými 

občany v jiné rovině a každý z nich byl zaměřen na jiné specifické aspekty sociálního 

vyloučení a související postavení na trhu práce. Spoluprací zapojených subjektů a 

společnou diskusí vznikla řada účinných řešení pro sociálně vyloučené osoby. Mezi 

základní aktivity patřilo individuální a skupinové poradenství, motivace a aktivizace, 

rekvalifikace a praxe, zprostředkování zaměstnání, doprovodná opatření a workshopy 

s místními nestátními neziskovými organizacemi. Cílem projektu tedy bylo umožnit 

uchazečům a zájemcům o zaměstnání, kteří bydlí ve znevýhodněném prostředí sociálně 

vyloučených lokalit, začlenit se na trh práce. Podpořit osoby žijící v sociokulturně 

znevýhodněném prostředí prostřednictvím cíleného využití komplexu služeb 

poradenství, motivace, rekvalifikací s návaznou praxí, pracovní asistence a podpory 

pracovních míst. Posílit spolupráci s místními NNO za účelem zefektivnění nástrojů 

APZ při rozvoji kompetencí a zaměstnávání sociálně vyloučených osob. Zvýšit místní 
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povědomí o nutnosti uplatňovat specifické přístupy při začleňování na trh práce sociálně 

vyloučených osob. Do projektu vstoupilo 104 osob z Janova. Z této skupiny 29 

uchazečů absolvovalo jednu či více rekvalifikací, celkem tito uchazeči absolvovali 39 

rekvalifikačních kurzů. Na dotované zaměstnání nastoupilo 17 uchazečů a na 

nedotované zaměstnání nastoupilo 24 uchazečů.78  

Kromě regionálních projektů jsou také realizovány tzv. grantové projekty. 

Grantové projekty realizují specializované rekvalifikační či vzdělávací agentury, které 

spolupracují s Úřadem práce ohledně výběru vhodných uchazečů do projektu. Na 

cílovou skupinu osob ze sociálně vyloučené lokality v Janově byly směrovány dva 

grantové projekty, které realizovala Litvínovská vzdělávací společnost. První projekt 

s názvem „Impuls – na cestě do práce“ byl realizován od června 2011 do května 2013. 

Snahou tohoto projektu bylo svou komplexností přesně reagovat na největší problémy, 

které dlouhodobě způsobují vysokou míru nezaměstnanosti v této lokalitě. Jedná se 

zejména o nízkou úroveň kompetencí vhodných pro uplatnění na trhu práce, nižší 

úroveň pracovních návyků, nižší úroveň dovedností spojených s hledáním pracovních 

příležitostí a také o nedostatek pracovních příležitostí pro cílovou skupinu osob. 

Cílovou skupinou projektu bylo 70 osob ze znevýhodněných skupin, které byly v 

evidenci Úřadu práce v Mostě - pobočka Litvínov. Všichni měli místo trvalého pobytu v 

Litvínově, přičemž 50 osob bylo ze sociálně vyloučené lokality Litvínov - Janov. 

Hlavními aktivitami projektu, které měly pomoci zapojeným osobám při uplatnění na 

trhu práce, byly zejména realizace bilanční a pracovní diagnostiky, motivačně 

aktivizačního kurzu, kurzu finanční a funkční gramotnosti, rekvalifikačních kurzů, 

zajištění odborných praxí u zaměstnavatelů a zprostředkování dotovaných pracovních 

míst.79 Druhý realizovaný projekt se jmenuje „Práce nebolí aneb krok za krokem 

k úspěšnému zaměstnání“. Tento projekt je realizován od června 2012 a bude končit 

v květnu 2015. Cílovou skupinou je 72 uchazečů o zaměstnání v evidenci Úřadu práce 

ČR - kontaktní pracoviště v Litvínově ve věkové kategorii do 25 let věku, přičemž 35 

uchazečů je ze sociálně vyloučené lokality Litvínov - Janov. Jedná se zejména o osoby 

se základním a nedokončeným středoškolským vzděláním. Tato cílová skupina je 

specifická tím, že se ve většině případů jedná o nezaměstnané s absencí pracovní praxe 

a pracovních návyků. Hlavním cílem projektu je zlepšit kompetence cílové skupiny, 
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převážně mladých lidí s nízkou nebo žádnou pracovní zkušeností, pro trh práce. Zvýšit 

jejich zaměstnanost a šance na získání udržitelného zaměstnání, a to prostřednictvím 

inovativních nástrojů APZ, navýšením jejich efektivnosti a zvýšením kvality 

informačních, vzdělávacích, poradenských a zprostředkovatelských služeb s důrazem na 

individuální péči a individuální přístup ke každému účastníkovi. Hlavními aktivitami 

v tomto projektu jsou motivační poradenské služby, individuální poradenské služby, 

pracovní a bilanční diagnostika, rekvalifikační kurzy, zprostředkování zaměstnání 

prostřednictvím dotovaných pracovních míst, doprovodná a podpůrná opatření.80 

Občanské sdružení Libuše realizuje od 1. dubna 2013 do 31. března 2015 projekt 

„Sídliště – příležitost pro mladé nezaměstnané z Janova“. Smyslem projektu je snaha 

pomoci najít práci pro osoby ve věku do 25 let, které mají pouze základní vzdělání nebo 

nedokončené středoškolské vzdělání. Konkrétní cílovou skupinou projektu bude 30 

osob ze sociálně vyloučené lokality na sídlišti Janov. Pro účely tohoto projektu bylo 

zřízeno kontaktní místo Libuše přímo v lokalitě Janov. Svou činnost toto centrum 

zahájilo v červenci 2013.  Kontaktní místo se stane poradenským centrem pro účastníky 

projektu, kde účastníci naleznou rovněž nezbytné administrativní zázemí. Libuše osloví 

k účasti v projektu co nejvíce osob a následně budou vybráni ti, pro něž jsou nabízené 

benefity projektu nejvhodnější. I z tohoto důvodu spolupracuje žadatel s ostatními 

neziskovými organizacemi, které v sociálně vyloučené lokalitě působí, stejně jako s 

městem Litvínov (odborem sociálních věcí). Hlavními aktivitami pro cílovou skupinu 

budou: speciální pracovní diagnostika a individuální poradenství, poradenský program 

získávání sociálních návyků, poradenský program získávání pracovních kompetencí, 

program finanční gramotnosti, rekvalifikační kurzy a zprostředkování zaměstnání 

(mzdový příspěvek 13 400 Kč/měsíc po dobu 6 měsíců určených pro 16 osob).81 
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6.4.  Bytová politika 
 

Mezi hlavní problémy spojené s bydlením v sociálně vyloučených lokalitách 

patří stáří a kvalita bytového fondu, přeplněnost bytů, obývání bytů bez nájemních 

smluv, nedostatečná právní ochrana nájemníků a špatně vymahatelné pohledávky 

majitelů bytového fondu. 

Ke vzniku sociálně vyloučené lokality v Litvínově – Janově přispěl postupný 

prodej a způsob prodeje celého bytového fondu na sídlišti Janov. Noví vlastníci 

bytových jednotek postupně do této lokality začali stěhovat problémové rodiny. 

Vzhledem k tomu, že město Litvínov v současné době nevlastní v lokalitě Janov žádné 

byty, tak opatření v této oblasti lze provádět pouze ve spolupráci s dalšími aktéry – 

vlastníky bytových jednotek. Důležitým nástrojem tedy je vyjednávání a hledání 

optimální cesty, která bude přijatelná i pro vlastníky bytového fondu. Nevýhodou 

ovšem je, že těch vlastníků je velké množství. Většinu bytů vlastní dvě velká bytová 

družstva, dále potom několik realitních agentur a soukromí vlastníci. V současné době 

dle vyjádření velitele Městské policie Litvínov, které také podpořil ředitel občanského 

sdružení Libuše, jsou největším rizikem právě soukromí vlastníci z řad vietnamské a 

ruské komunity. Do bytů mohou stěhovat prakticky kohokoliv a jednání s nimi není 

možné. 

Významným opatřením, které město ve spolupráci s velkým bytovým družstvem 

vlastnícím v Janově větší množství bytů a za podpory Agentury pro sociální začleňování 

začalo postupně organizovat, je třístupňový systém prostupného bydlení. Tento systém 

začal být organizován od října 2010 a jako inspirace posloužil systém, který je 

realizován na Slovensku v obcích Banská Bystrice a Dolní Kubín. Do těchto obcí také 

vyrazila pověřená delegace čerpat informace a zkušenosti. Jedná se o systém nabídky 

třístupňového prostupného bydlení pro nízkopříjmové skupiny lidí a lidí ohrožených 

sociálním vyloučením. První a druhý stupeň se realizuje v ubytovacích zařízeních 

města. Prvním stupněm je možnost azylového bydlení v ubytovně na okraji města. 

V azylových místnostech mohou lidé za minimální poplatek přenocovat a zajistit si 

osobní hygienu. Druhým stupněm je sociální bydlení pro osoby a rodiny s nízkým 

příjmem. Je jim nabídnuto ubytování v jednotlivých místnostech, ale i bytech 

v ubytovně, která se nachází blízko centra města.  Jedná se však pouze o přechodné 

bydlení, ze kterého je osobám a rodinám pomáháno prostřednictvím získání třetího 

stupně prostupného bydlení, což je nájemní bydlení standardního typu v bytech 
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bytového družstva. Bytové družstvo poskytlo 140 bytových jednotek. Podstata 

spolupráce se společností poskytující nájemní bydlení je v tom, že s vytipovanými 

klienty je uzavírána nájemní smlouva na byty v systému prostupného bydlení bez 

nutnosti složit kauci. Smlouvy jsou uzavírány na dobu určitou. O přidělování bydlení 

v jednotlivých stupních rozhoduje komise odboru sociálních věcí a vedení města. Při 

hodnocení žádosti dosáhnou na nejvyšší stupeň prostupného bydlení pouze ty osoby a 

rodiny, které splní základní požadavky místa trvalého pobytu a bezdlužnosti. Navíc 

musí prokázat snahu vymanit se ze své nepříznivé sociální situace hledáním si 

pracovního uplatnění. Kriteria pro přidělení ubytování v II. a III. stupni jsou poměrně 

přísná.  Nezbytná je další spolupráce s terénními sociálními pracovníky města nebo 

nestátních neziskových organizací, kteří jsou dále nápomocni při řešení případných 

problémů tak, aby si klienti nejen udrželi, ale dále zlepšovali své sociální postavení.82 

Zpracováním strategického dokumentu - Integrovaný plán rozvoje sídliště Janov 

mohlo město Litvínov požádat o dotaci z Integrovaného operačního programu, prioritní 

osa 5.2. – Zlepšení prostředí v problémových sídlištích. Integrovaný plán rozvoje 

sídliště Janov obsahuje projekty zaměřené na revitalizaci veřejných prostranství a 

regeneraci panelového sídliště Janov. Město Litvínov díky tomuto plánu získalo na 

revitalizaci zhruba 90 miliónů korun. V rámci této výzvy město rekonstruovalo 

v Janově několik přechodů, chodníků, veřejné osvětlení, parkoviště a dětské hřiště. 

Město Litvínov chtělo rekonstrukcí těchto veřejných prostranství zvýšit komfort a 

dostupnost, posílit bezpečnost a zkvalitnit celkové bydlení pro obyvatele přilehlých 

domů v lokalitě Janově. Z tohoto programu mohli také čerpat majitelé bytových domů a 

sdružení vlastníků bytových jednotek. Jednalo se o možnost využít formu 

zvýhodněných úvěrů. Tyto zvýhodněné úvěry (bez poplatků, nižší úrok než u 

komerčních bank, doba splatnosti až 30 let) bude možno využít na opravy společných 

prostor v domech (zateplení, výměny oken a dveří, oprava střechy apod.), nikoli na 

opravy přímo v bytech. Půjčka byla poskytnuta na 90% potřebných nákladů, zbylých 

10% musel žadatel zajistit z vlastních prostředků.83 
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6.5.  Vzdělávací politika 
 

Co se týká vzdělanostní struktury obyvatelstva v lokalitě, tak dle Gabalovy 

analýzy sociálně vyloučených lokalit má většina obyvatelstva základní vzdělání, dle 

odhadu až 75%, střední vzdělání bez maturity má 20% a střední vzdělání s maturitou a 

vyšší má pouze 5% osob zde žijících.84 Vzdělání má bezpochyby jednu z významných 

rolí při řešení problematiky sociálního vyloučení, proto je důležité klást na aktivity 

v této oblasti důraz. 

Přímo v lokalitě sídliště Janov na ulici Přátelství se nachází Základní škola a 

Mateřská škola Litvínov – Janov. Součástí základní školy jsou 2 mateřské školy, školní 

družina a školní klub. Pod základní školu také spadá základní škola praktická, kde jsou 

vzdělávány dětí s lehkým mentálním postižením a základní škola speciální pro děti se 

středním a těžkým mentálním postižením a kombinovanými vadami. Do praktické a 

speciální školy dochází děti z nedalekého Domova pro osoby se zdravotním postižením. 

Ve škole jsou i třídy s upraveným vzdělávacím režimem, ve kterých probíhá skupinová 

integrace dětí se specifickými poruchami učení a chování. 

Do této školy dochází děti ze sociálně slabých rodin žijících na tomto sídlišti, dle 

odhadu vedení školy pochází z tohoto prostředí až 85% dětí. Znevýhodnění romských 

dětí začíná už od raného dětství a pokračuje v předškolním věku, tedy v období, kdy se 

rozvíjí jejich kompetence důležité pro vstup do základní školy. Romské děti ze 

sociokulturně znevýhodňujícího prostředí nemají dostatek příležitostí k rozvoji 

komunikačních schopností, navíc u nich může být kvalitní osvojení vyučovacího jazyka 

znemožněno životem v jinojazyčném prostředí, kde se hovoří romským etnolektem 

češtiny. Děti zároveň nemají díky nedostatečné podpoře ze strany rodičů příležitost 

získat potřebný kulturní kapitál a další znalosti i schopnosti, které jsou pedagogickými 

pracovníky vyžadovány při zápisu do základní školy a následně i v průběhu výuky 

na prvním stupni ZŠ. Do MŠ romští rodiče své děti příliš často neposílají. Hlavním 

důvodem jsou podle paní ředitelky finanční náklady, které je potřeba v MŠ hradit. Od 

roku 2009 škola provozuje dvě přípravné třídy s kapacitou 35 žáků. Děti, které absolvují 

přípravnou třídu, většinou úspěšně zahajují i povinnou školní docházku v běžné 
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základní škole. Efektivita přípravných tříd byla zkoumána v letech 2008/200985. 

Z výzkumné studie vyplývá, že jejich absolventi jsou ve srovnání s dětmi, které 

neabsolvovaly předškolní přípravu, významně úspěšnější hlavně na začátku vzdělávací 

dráhy (v prvním stupni vzdělávání základní školy). Nicméně bez další podpory se tito 

žáci postupem času přibližují svým vrstevníkům, kteří předškolní vzdělávání 

neabsolvovali. Velmi významným nástrojem podporujícím integraci sociálně 

znevýhodněných dětí ve školách je asistent pedagoga. Zajišťování asistentů pedagoga je 

v současné době pro ředitele škol administrativně zatěžující.  Ředitel školy podá žádost 

o zřízení pozice asistenta pedagoga na odbor školství příslušného kraje, na základě 

doporučení pedagogicko psychologické poradny nebo speciálně pedagogického centra. 

Zřizované místo asistenta pedagoga ve škole je vázáno na výrazný a zdůvodněný nárůst 

počtu dětí a žáků ze sociálně znevýhodněného prostředí. Každá žádost je odborem 

školství zvlášť posuzována. K žádosti se připojují informace o pracovní náplni asistenta 

pedagoga, údaje o vzdělání asistenta pedagoga a osvědčení o absolvování kurzu pro 

asistenty pedagoga. Asistent pedagoga je nejčastěji financován z rozpočtu krajského 

úřadu a dále potom z operačních a rozvojových programů.86 Ve škole v Litvínově - 

Janově pracují 4 asistenti pedagoga pro děti se sociálním znevýhodněním. Dva asistenti 

pedagoga pracují v přípravných třídách, jeden je podle potřeby v prvních třídách a jeden 

je k dispozici pro děti ze 2. a 3. tříd. Výhodnější je pokud asistenta pedagoga vykonává 

Rom z místní romské komunity nebo pokud je v týmu asistentů pedagoga alespoň jeden 

Rom, který by komunikoval i s rodiči a komunitou. Podmínkou je absolvování kurzu 

pro asistenty pedagoga. Asistent pedagoga je pomocníkem členům pedagogického sboru 

ve škole při vzdělávání romských dětí. Asistent pomáhá dětem překonat komunikační 

bariéry, pomáhá jim při aklimatizaci na školní prostředí. Spolupracuje s učiteli při výuce 

a při komunikaci se žáky, dále komunikuje s rodiči žáků a s romskou komunitou v místě 

školy, na mnoha školách asistenti organizují volnočasové aktivity blízké romským 

dětem. Přítomností asistenta se škola více otvírá okolní komunitě a stává se tak 

přátelským místem. Jejich hlavním cílem je vytvářet ve škole takové prostředí, ve 

kterém se romské děti cítí spokojeně a bezpečně. Asistent je pro děti především vzorem, 

přímým důkazem toho, že i Rom může dosáhnout dobrého zaměstnání. Zároveň 
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86

 Metodika spolupráce s asistentem pedagoga, NÚV ČR, 2012, str. 7, ISBN 978-80-87652-65-7 
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dokládá, že vzdělání má smysl. Téměř nenahraditelná je práce asistentů při komunikaci 

s rodiči žáků, asistent je spojovacím článkem mezi rodinou a školou – ve škole se stává 

zástupcem komunity, v komunitě pak vystupuje jako člověk, který zastupuje školu. 

Vnáší do školy porozumění, je to člověk, který rozumí v potřebné míře kultuře majoritní 

i minoritní společnosti a dokáže tak ulehčit oběma stranám vzájemnou komunikaci a 

spolupráci. Díky jeho práci se mohou zlepšovat vztahy mezi školou a rodinou.87 Vedení 

školy si ve svém rozpočtu vyčlenilo také nějaké finance na školního psychologa. Školní 

psycholog je zaměstnán na úvazek 0,2 a jeho pracovní náplní je práce jak 

s pedagogickým sborem, s jednotlivými učiteli, tak i žáky a rodiči. V rámci pracovní 

náplně psycholog spolupracuje s odborníky s pedagogicko psychologické poradny a 

speciálně pedagogického centra. 

Škola také v omezené míře spolupracuje s terénními pracovníky NNO a MÚ 

Litvínov, kteří v lokalitě působí. Spolupráce je nastavena tak, že terénní pracovníci 

docházejí do školy zjišťovat informace o dětech, jejichž rodiny vstoupily do sociálně 

aktivizační služby.88 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
87

 Šotolová E., Vzdělávání Romů, Grada Publishing, 2001, str. 48, ISBN 80-247-0277-0 
88

 Sděleno ředitelkou školy v rámci rozhovoru 
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7. Zhodnocení realizovaných politik  

 
Jedním z cílů mé diplomové práce je zjistit, zda implementované programy a 

politiky, které doposud město zrealizovalo, již nějakým způsobem přispívají ke zlepšení 

situace v sociálně vyloučené lokalitě Litvínov – Janov. 

Při naplňování tohoto cíle jsem postupoval tak, že jsem si zvolil vhodnou 

metodu k monitoringu a evaluaci realizovaných politik, na základě které jsem zhodnotil 

implementovaná opatření. Jako vhodnou metodu jsem si určil metodu sledování 

sociálních systémů -  sociální indikátory. Jedná se tedy o sledování kvantitativních dat, 

která měří sociálně důležité podmínky života společnosti. Land definuje sociální 

indikátory jako „statistiky, které měří sociální podmínky a jejich změny v čase pro 

různé části populace. Sociální podmínky chápe Land jak jako vnější (společenské nebo 

fyzické), tak i vnitřní (subjektivní a vnímané) prostředí lidské existence v dané 

společnosti“.89 Sledované sociální indikátory a jejich vývoj jsem doplnil vyjádřením 

odborníků, kteří subjektivně interpretují vývoj v čase daného sociálního indikátoru. Ve 

výsledku se tedy jedná o smíšený design, kdy jsou kvantitativní data doplněná 

kvalitativními daty. 

Výběr konkrétních sociálních indikátorů ke zvolenému tématu sociálně 

vyloučené romské lokality byl ovlivněn typem dat, která jsou k dispozici. Jedná se tedy 

o data, která jsou nějakým způsobem evidována a jsou dostupná pro potřeby výzkumu. 

Jako sociální indikátory, které v sociálně vyloučené romské lokalitě sleduji, jsem si 

stanovil záškoláctví, nezaměstnanost, trestnou činnost a přestupky proti veřejnému 

pořádku.  Jiná data, která by se mohla použít pro potřeby výzkumu, nejsou k dispozici - 

zainteresované subjekty je nevedou. Tyto stanovené sociální indikátory vycházejí 

z jednotlivých oblastí politik, které v rámci této práce sleduji (vzdělávací politika – 

záškoláctví, politika zaměstnanosti – nezaměstnanost, bezpečnostní politika – trestná 

činnost a přestupky proti veřejnému pořádku).  Data byla získána vždy za několik let. 

Minimální hranicí je rozmezí 5 let. To znamená, že všechny sociální indikátory jsou 

minimálně sledovány od roku 2008 do roku 2012. Tedy od roku, kdy se v sociálně 

                                                 
89 Veselý, A. a Nekola, M., Analýza a tvorba veřejných politik, Slon, 2007, 356 str, ISBN 978-80-86429-

75-5 
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vyloučené romské lokalitě kumulovaly největší problémy, které na podzim vyvrcholily 

bitkou radikálů s Policií ČR. Od tohoto incidentu v roce 2008 se město bez ohledu na 

politickou reprezentaci začalo důsledně zabývat tímto eskalujícím problémem a začalo 

realizovat řadu opatření. Podle vyjádření místostarostky město Litvínov do tohoto 

incidentu tento problém příliš neřešilo. Ve vztahu k jednotlivým sociálním indikátorům 

by data byla reprezentativnější, pokud by ukazovala vývoj v delším časovém horizontu 

než 5 let. Bohužel některá data jsou vedena až od roku 2008, kdy se začala realizovat 

většina opatření. Právě se začátkem realizace těchto opatření se začala monitorovat i 

příslušná data.  Ze sledovaných dat za jednotlivé roky jsem si graficky znázornil křivky, 

na nichž je vidět vývoj jednotlivých sociálních indikátorů za stanovené období a tak 

mohu určit, zda-li jednotlivá implementovaná opatření mají vliv na sledované sociální 

indikátory.  Ke konkrétním křivkám sociálních indikátorů se také vyjádřili odborníci 

z daných oblastí, aby interpretovali vývoje křivek a pokusili se zhodnotit, proč je vývoj 

křivky takový a jaké události je mohly ovlivnit.  

  

7.1. Záškolactví 
 

Prvním ze sociálních indikátorů, které sleduji je záškoláctví. Častá absence ve 

škole je podle řady odborníků jedním z významných jevů u dětí pocházejících ze 

sociálně vyloučené lokality. Pokud mají být opatření k řešení sociálního vyloučení 

úspěšná, je potřeba u těchto dětí záškoláctví snižovat. Dokončené kvalitní vzdělání jim 

totiž umožní lépe se uplatnit na trhu práce.  

Pro získání dat jsem nejprve kontaktoval ředitelku ZŠ a MŠ Litvínov – Janov, 

která mi z archivu zajistila potřebná data za jednotlivé školní roky. Jedná se o data 

popisující celkový počet neomluvených hodin za jednotlivé školní roky. Ze získaných 

dat jsem si vytvořil křivku záškoláctví mající počátek ve školním roce 2006/07 a 

končící ve školním roce 2011/12. Také jsem získal data týkající se počtu žáků 

docházejících do školy ve sledovaných školních rocích a konfrontoval tyto údaje 

s počtem hodin neomluvené absence. Pro srovnání se mi podařilo získat data týkající se 

záškoláctví ze dvou jiných velkých škol, abych mohl porovnat rozdíly v docházce mezi 

školou ze sociálně vyloučené lokality a školami mimo sociálně vyloučenou lokalitu. 

Jedná se o školy hlavního vzdělávacího proudu, nejsou tedy výběrové ani 

specializované. Neomluvené hodiny uvedené za jednotlivé roky jsou součtem 
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neomluvených hodin žáků ze všech tříd prvního i druhého stupně.  Po získání dat 

následoval i samotný rozhovor s paní ředitelkou, který byl zaměřen na specifika 

vzdělávání dětí pocházejících ze sociálně vyloučené romské lokality v Janově, 

problémech a opatřeních, která škola v rámci vzdělávání učinila. Během rozhovoru 

s paní ředitelkou došlo také na interpretaci křivky a možných vlivů na její vývoj. 

 

Tabulka č.1: Neomluvené hodiny žáků ZŠ a MŠ Litvínov - Janov 

Neomluvené hodiny žáků 
ZŠ a MŠ Litvínov - Janov 

Školní rok Počet hodin Počet žáků90 
2006/07 21 597 457 
2007/08 22 014 496 
2008/09 16 434 533 
2009/10 24 524 512 
2010/11 17 732 571 
2011/12 19 846 434 

Zdroj: ZŠ a MŠ Litvínov - Janov 

Tabulka č.2: Neomluvené hodiny žáků ZŠ Hamr s ZŠ Ruská Litvínov 

Neomluvené hodiny žáků 
ZŠ Hamr ZŠ Ruská Litvínov 

Školní rok Počet hodin Počet žáků Školní rok Počet hodin Počet žáků 
2009/10 49 616 2009/10 680 293 
2010/11 65 589 2010/11 554 284 
2011/12 387 550 2011/12 438 290 

Zdroj: Výroční zprávy ZŠ Hamr a ZŠ Ruská Litvínov 

 

Graf č.2: Neomluvené hodiny žáků ZŠ a MŠ Litvínov - Janov 

 

                                                 
90

 Počty žáků docházejících do školy na konci školního roku 
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Ve výše uvedených tabulkách je zajímavé porovnání hodnot záškoláctví na ZŠ a 

MŠ Litvínov – Janov s dalšími základními školami v Litvínově. Počet neomluvených 

hodin u žáků na ZŠ a MŠ Litvínov -  Janov je mnohonásobně vyšší. Křivka za 

jednotlivé roky mění svou hladinu, ale hodnoty se stále drží v řádu desítek tisíc oproti 

desítkám až stovkám neomluvených hodin na ostatních porovnávaných litvínovských 

školách. To poukazuje, že škola se skutečně potýká s problémem vysokého záškoláctví, 

tedy s jevem typickým pro děti pocházející ze sociálně vyloučených lokalit.  

Dle vyjádření paní ředitelky takto vysoká čísla neomluvených hodin oproti 

ostatním školám způsobuje zejména migrace romských rodin. Rodiny často odjíždějí do 

Anglie a dítě či děti ve škole nejsou omluveny. Pokud v Anglii pobývají několik měsíců 

a ve škole je dítě stále vedeno jako neomluvené, absence dosáhne vysokých hodnot. Na 

dítě, které takto vycestuje do zahraničí, v průměru připadne 300 – 500 neomluvených 

hodin. Řádově se ve škole jedná spíše o desítky takových žáků.   Podle vyjádření paní 

ředitelky tato migrace probíhá již několik let a výrazně přispívá ke zvýšenému počtu 

neomluvených hodin. Negativně se tedy tato skutečnost projevuje na křivce záškoláctví 

v závislosti na tom, jak rodiny odjíždějí a vracejí se z Anglie. Hodnoty znázorněné 

křivkou se v průběhu školního roku 2008/09 výrazně zvýšily. Důvodem této negativní 

změny může být skutečnost, že na podzim roku 2008 došlo v Janově ke zvýšení napětí 

mezi majoritní komunitou a zde žijícími Romy.  V tomto období do Janova směřovali 

své aktivity i pravicoví radikálové a napětí vyvrcholilo tzv. bitvou o Janov. Podle 

ředitelky ZŠ a MŠ Litvínov - Janov i tyto události mohly přispět ke zvýšení migrace 

rodin, které měly strach z vývoje událostí na sídlišti. Po několika měsících se zase 

rodiny vrátily a hodnoty záškoláctví se tím snížily. Dále je zde několik rodičů, kteří se 

podle paní ředitelky nestarají o docházku svých dětí do školy a ani nemají zájem to 

nějakým způsobem řešit. Paní ředitelka vidí jako jednu z příčin problémů u tohoto typu 

záškoláctví ve zdlouhavém procesu řešení – hlášení o absenci přes několik subjektů 

(přestupkové komise, OSPOD, Policie ČR, soudy). Některá opatření, která podle paní 

ředitelky alespoň trochu fungovala a nutila rodiče starat se o docházku do školy, byla 

zrušena a v současné době rodiče nemají potřebu si docházku svých dětí hlídat. Slova o 

zdlouhavém procesu řešení potvrdila i vedoucí Odboru sociálních věcí MÚ Litvínov. 

Vedoucí sdělila, že je to takto nastaveno a prozatím s tím nic nelze dělat. Musí podle 

toho postupovat. 
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Dalším problémem souvisejícím se záškoláctvím, na který paní ředitelka 

upozornila, je jev tzv. „skrytého“ záškoláctví. Škola podle vyjádření paní ředitelky 

nemůže požadovat omluvenky od lékaře, a tudíž většinu absence omlouvají pouze 

rodiče. Ve výsledku to způsobuje, že i celková čísla u omluvených hodin jsou vysoká. 

Škola tak musí řešit i toto „skryté“ záškoláctví. Při podezření na „skryté“ záškoláctví se 

škola snaží spolupracovat s lékaři a ověřuje si, zda jsou děti opravdu nemocné či ne. 

Škola také spolupracuje při řešení záškoláctví a i „skrytého“ záškoláctví s Odborem 

sociálních věcí MÚ Litvínov. Vedoucí Odboru sociálních věcí potvrdila, že fenomén 

„skrytého“ záškoláctví je větším problémem než neomluvené hodiny, protože je to těžce 

dokazatelné. Pokud má odbor v evidenci „chronického“ záškoláka, snaží se 

spolupracovat s rodiči i se školou a jako jednu z podmínek spolupráce si stanovuje, že 

dítě bude omlouvat pouze od lékaře, nikoli rodič sám. Ovšem samotný rodič musí mít 

zájem o spolupráci, protože pokud takový zájem nemá, odbor dle vyjádření jeho 

vedoucí nic nenadělá. Častým důvodem k nespolupráci je, že lékaři za vystavení 

omluvenky vybírají peníze a mnozí rodiče k tomu nedisponují finančními prostředky. 

Podle sdělení paní vedoucí je další bariérou při řešení tohoto jevu nezájem některých 

lékařů podílet se na potírání skrytého záškoláctví, nemají čas, prostor nebo se nechtějí 

dohadovat s rodiči, takže potvrzují, co potřebují. 

 

7.2. Nezaměstnanost 
  

Dalším sociálním indikátorem, který sleduji, je nezaměstnanost obyvatel v 

lokalitě. Obecně nezaměstnanost osob žijících v sociálně vyloučených romských 

lokalitách dosahuje vysokých hodnot. Právě zaměstnávaní těchto lidí a získání trvalé 

mzdy v přijatelné výši může výrazně přispět k řešení problému sociálního vyloučení. 

 Získání dat k tomuto sociálnímu indikátoru bylo nejnáročnější a zabralo nejvíce 

času, zejména jednání s kompetentními úředníky a pracovníky věnujícími se této 

problematice. Hlavní bariérou bylo, že se v současné době obtížně získávají data 

nezaměstnanosti pro oblasti menší, než je okres. Dle vyjádření pracovníků ÚP se již tyto 

statistiky nevedou a souvisí to hlavně se změnou informačního systému, který Úřad 

práce ČR v současnosti využívá. V minulosti využíval program OK PRÁCE a 

informace se daly zjistit i za jednotlivé ulice. V současné době se využívá program AIS 

– agendový informační systém, který nedokáže vygenerovat informace za nižší úroveň 

než je okres. Jediná možnost je tyto informace vytáhnout „ručně“, a to je příliš časově 
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náročné. Z tohoto důvodu jsem se snažil data získat z jiných zdrojů. Toto bohužel mělo 

za následek to, že uvedená data za jednotlivé roky nejsou cyklicky konstantní.  Data se 

mi podařilo získat za období od prosince 2005 až do května 2013. Data od prosince 

2005 do června 2008 čerpám z Integrovaného plánu rozvoje sídliště Janov. Další data se 

mi podařilo získat z průzkumných analýz předcházejících realizaci jednotlivých 

projektů, které mi dali k dispozici realizátoři projektů. Jednalo se o Litvínovskou 

vzdělávací společnost (projekty Impuls a Práce nebolí) a Úřad práce, kontaktní 

pracoviště Most (projekt Podpora nezaměstnaných v sociálně vyloučených lokalitách 

Mostecka). Ze získaných dat za jednotlivé roky, jsem si vytvořil křivku nezaměstnanosti 

pro lokalitu Janov. Křivku a její vývoj potom v rámci rozhovoru interpretoval ředitel 

Litvínovské vzdělávací společnosti, která pro sociálně vyloučenou lokalitu v Janově 

připravila a realizovala několik projektů. Výslednou křivku nezaměstnanosti vytvořenou 

pro Janov jsem porovnal s křivkou zobrazující nezaměstnanost v celém okrese Most. 

Porovnáním těchto křivek určím, jestli opatření v Janově přinášejí nějaké výsledky nebo 

křivka pouze vyobrazuje obdobnou situaci na trhu práce, jako panuje v celém okrese 

Most.  Data nezaměstnanosti pro okres Most jsem získal z webového portálu MPSV.91 

Data se evidují za každý měsíc, proto jsem měl pro účely porovnání možnost 

vygenerovat údaje za shodné období, které sleduji v případě křivky nezaměstnanosti pro 

Janov. 

 

Tabulka č.3: Nezaměstnanost v okrese Most a lokalitě Janov 

Rok Okres – počty 

nezaměstnaných (bez Janova) 

Janov – počty 

nezaměstnaných 

Prosinec 2005 13483 938 

Prosinec 2006 12134 873 

Prosinec 2007 9098 635 

Červen 2008 7521 416 

Březen 2009 8412 786 

Březen 2011 8899 679 

Únor 2012 9479 636 

Květen 2013 10017 738 

Zdroj: Webový portál MPSV92, Integrovaný plán roz.sídliště Janov, Analýzy k realizaci projektů 

                                                 
91

 Webový portál MPSV, dostupné z: http://portal.mpsv.cz/sz/stat/nz/mes 
92

 Webový portál MPSV, dostupné z: http://portal.mpsv.cz/sz/stat/nz/mes 
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Graf č.3: Nezaměstnanost v lokalitě Janov 

 

 

 

Graf č.4: Nezaměstnanost v okrese Most 

 

 

Dle vyjádření ředitele Litvínovské vzdělávací společnosti je hlavním problémem 

sociálně vyloučené lokality v Janově právě nezaměstnanost resp. nezaměstnanelnost 

osob, které tam žijí. Hlavním důvodem je, že všichni aspirují na podobný druh práce, 

který v současné době z regionu mizí. Z velkého chemického závodu v Záluží u 
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Litvínova a na šachtách mizí manuální profese. V okolí není žádná velká montovna, 

která by pojala 4000 dělníků.  Dalším velkým problémem je zaměstnatelnost žen. Podle 

vyjádření ředitele Litvínovské vzdělávací společnosti je v jejich realizovaných 

projektech zapojeno až 75 % žen. Romské ženy by mohly najít uplatnění ve službách, 

ale zaměstnavatelé mají obavu zaměstnávat Romky, protože by jim prý mohla klesnout 

klientela.  Podle zkušeností ředitele prý zaměstnavatelé používají fráze typu „Já nejsem 

rasista, ale moji zákazníci by měli problém, kdyby je obsluhovala Romka“. Muži, pokud 

jsou šikovní, tak i když to není správné, pracují alespoň v nelegální sféře a nějakým 

způsobem si uchovávají pracovní návyky. 

Ředitel sdělil, že interpretovaný graf nezaměstnanosti pro Litvínov - Janov  se 

hodně přibližuje celkovému vývoji pracovního trhu tak, jak se vyvíjel za posledních 

sedm let v České republice. Od roku 2005 se velmi dařilo snižovat nezaměstnanost, 

v nadsázce bylo řečeno, že činnost Litvínovské vzdělávací společnosti v tomto období 

mohla být ukončena, protože nebylo dost nezaměstnaných. Podle ředitele tomu bylo 

dáno „dobrou náladou“ podnikatelů a jejich ochotou investovat. Přemýšleli o nových 

trzích, rozšiřovali výrobu, nabírali pracovníky a kupovali techniku a stroje. V roce 2008 

přišla hospodářská krize a to se promítlo i na trhu práce. Všichni začali šetřit a mezi 

prvními se zejména propouštěli manuální a pomocné pracovní síly, tedy i lidé žijící 

v sociálně vyloučených romských lokalitách. Od té doby až do současnosti probíhá 

stagnace pracovního trhu. Tvrzení ředitele potvrzuje i křivka nezaměstnanosti pro okres 

Most, která je prakticky totožná s křivkou nezaměstnanosti obyvatel z lokality Janov. 

Výrazný rozdíl je v období od června 2008 do ledna 2012, kdy křivka nezaměstnanosti 

v Janově klesá oproti křivce nezaměstnanosti okresu Most, která v uvedeném období 

mírně stoupá. V tomto období Úřad práce Most realizoval projekt pro sociálně 

vyloučené lokality Mostecka. 

Obě křivky nezaměstnanosti jsem tedy statisticky porovnal. Jako nezávislá 

proměnná vstupuje do analýzy čas, kde byl měsíc nahrazen svým pořadovým číslem (tj. 

prosinec 2005 má hodnotu 1, prosinec 2006 má hodnotu 13, květen 2013 má hodnotu 

90). Tato úprava byla nutná z toho důvodu, že intervaly mezi měřeními nejsou 

konstantní. 
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Křivky mají následující tvar 

 

Graf č.5: Porovnání křivek nezaměstnanosti okresu Most a lokality Janov 
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Na první pohled je patrné, že obě křivky se liší parametrem úrovně, tedy 

celkovou výší nezaměstnanosti. Ta je jednoznačně vyšší pro celý okres Most. Z grafu se 

zdá, že tempo změny (v grafu je vidět pokles) nezaměstnanosti je v okrese Most vyšší 

než v Janově. Tento rozdíl se statisticky však potvrdit nepodařilo (test porovnání 

směrnic regresních křivek: p-hodnota testu = 0,2568). Z analýzy tedy vyplývá, že tempo 

změny nezaměstnanosti je v obou lokalitách stejné. Nejde totiž o pokles. 

Nezaměstnanost má ve sledovaném období konstantní průběh jak v okrese Most (test 

statistické významnosti regresního parametru sklonu: p–hodnota = 0,4316) tak i 

v Janově (test statistické významnosti regresního parametru sklonu: p–hodnota = 

0,2516). V obou zkoumaných lokalitách z dlouhodobého pohledu nedochází k nárůstu, 

ale ani k poklesu nezaměstnanosti. Ta zůstává na konstantní úrovni a dlouhodobě se 

bude pohybovat kolem odhadnuté střední hodnoty (pro Most = 11119,2 

nezaměstnaných, pro Janov = 784,2 nezaměstnaných).   
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7.3. Přestupky proti ve řejnému po řádku 
 

 Přestupky proti veřejnému pořádku jsou dalším sociálním indikátorem, který ve 

své práci sleduji. Tato data jsem čerpal z výročních zpráv Městské policie Litvínov, 

která si vede evidenci těchto přestupků za jednotlivé roky. Na základě těchto údajů jsem 

si vytvořil křivku za pět let, kdy se tato evidence vede. Starší údaje nejsou k dispozici, 

protože tyto data se evidují od schválení vyhlášky potírající protispolečenské jednání.  

Město Litvínov v roce 2008 schválilo v rámci opatření řešících napjatou situaci 

v Litvínově – Janově vyhlášku potírající přestupky proti veřejnému pořádku. Jedná se 

tedy o potírání protispolečenského jednání, které se v sociálně vyloučených lokalitách 

vyskytuje. Zejména se jedná o rušení nočního klidu, shromažďování osob, hromadění 

odpadků, posedávání na nevhodných - ne k tomu určených místech, hlučné jednání a 

různé formy konfliktů. Vyjádření k vývoji této křivky podal velitel Městské policie 

Litvínov 

Tabulka č.4: Přestupky proti veřejnému pořádku v Janově 

rok Janov 

2008 1096 

2009 1589 

2010 1275 

2011 1481 

2012 1251 

Zdroj: Výroční zprávy Městské policie Litvínov 

Graf č.6: Přestupky proti veřejnému pořádku 
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Z výročních zpráv Městské policie Litvínov a vedených statistik lze vyčíst, že 

z celkového počtu všech přestupků proti veřejnému pořádku na území města Litvínov, 

plnou jednu třetinu zaujímají zásahy v lokalitě Litvínov – Janov. Velitel Městské policie 

Litvínov sdělil, že hlavním důvodem tak vysokého výskytu přestupků proti veřejnému 

pořádku i ve vztahu k celkovému počtu za Litvínov je, že do lokality je soustředěno 

velké množství „nepřizpůsobivých“ lidí a jejich jednání často vyvolává konflikty s lidmi 

z „majoritní“ společnosti. 

 Velitel Městské policie Litvínov interpretoval předložený graf tak, že se situace 

v Litvínově – Janově postupně zlepšuje. Dle jeho vyjádření, přinášejí opatření spíše 

represivního charakteru určité výsledky, i když pouze nepatrně. Na území Janova 

působí preventistky městské policie, regulovalo se provozování videoloterijních 

terminalů, byly zrušeny některé herny, strážníci městské policie zvýšili kontrolní 

aktivity zaměřené na osoby navštěvující zbylé herny. V Janově byly provozovány také 

dvě diskotéky, které již ukončily svou činnost. Všechna tato opatření přispívají 

k postupnému snižování množství přestupků proti veřejnému pořádku. V letech 2009 a 

2011 došlo k nárůstu výskytu přestupků proti veřejnému pořádku. Podle velitele 

městské policie to může souviset s tím, že v tomto období byly provozovány dvě 

zmíněné diskotéky a strážníci před jejich budovami každodenně řešili konflikty, rušení 

nočního klidu a nepořádek a opatření směřující k omezení činnosti heren a 

videoloterijních terminálů ještě nebyla realizována. V tomto období byly herny plné 

návštěvníků. Podle velitele městské policie docházelo v tomto roce také k přílivu 

romských rodin ze Slovenska, které do oblasti přinášely výrazné protispolečenské 

jednání a kriminalitu. I tato migrace obyvatel ze Slovenska také může souviset 

s nárůstem přestupků proti veřejnému pořádku v roce 2011, kdy se do Janova 

přistěhovala jedna početná Olašská rodina, která v Janově způsobovala problémy. Podle 

vyjádření se této rodiny stranili i další Romové žijící v lokalitě.   

 

7.4. Trestné činy 
 

Posledním sociálním indikátorem, který sleduji, je trestná činnost v lokalitě 

Litvínov - Janov. Podle informací uvedených na webovém portálu Agentury pro 

sociální začleňování jsou sociálně vyloučené lokality obecně spojeny s vyšší mírou 
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kriminality, než je celorepublikový průměr. Příčinou tohoto stavu je především 

koncentrovaný výskyt jevů, které souvisí s životem v sociálním vyloučení. Těmito jevy 

jsou například chudoba, zadlužení, nedostatek příležitostí k uplatnění v běžném životě, 

závislosti, zejména na drogách, alkoholu a gambling. Kriminalita v sociálně vyloučené 

lokalitě mívá často svojí specifickou podobu. Můžeme si ji představit jako pyramidu, na 

jejímž vrcholu stojí ti, kteří zneužívají složité životní situace lidí žijících v sociálním 

vyloučení. Jde o lichváře, drogové dealery, podvodníky, kuplíře. Většina obyvatel 

sociálně vyloučených lokalit pak bývá oběťmi trestné činnosti těchto osob. Velká část 

trestné činnosti (především krádeže) se proto dějí jako důsledek jiných zločinů, shánění 

peněz na splácení úroků pro lichváře, pro drogové dealery nebo na hrací automaty. Řada 

sociopatologických jevů, které mohou být příčinou kriminality jako alkoholismus nebo 

týrání žen a dětí se objevuje přímo v rodinách. Obyvatelé sociálně vyloučených lokalit 

jsou zároveň jedním z cílů nenávistných projevů příznivců krajní pravice, jsou ohroženi 

i případnými fyzickými útoky a jinými druhy násilí z nenávisti. 

Pro získání dat jsem kontaktoval vedoucí oddělení Preventivně informační 

skupiny Územního odboru Most Policie ČR. Data se mi podařilo získat od roku 2006 do 

roku 2012. Za každý rok je uveden celkový počet spáchaných trestných činů, které jsou 

v působnosti Obvodního oddělení Policie ČR Litvínov - Hamr.  Výslednou křivku 

vytvořenou ze získaných dat pak v rámci rozhovoru interpretoval velitel Obvodního 

oddělení Policie ČR Litvínov – Hamr. 

 

 

Tabulka č.5: Trestné činy v lokalit ě Janov 

rok trestné činy 

2006 396 

2007 328 

2008 393 

2009 339 

2010 375 

2011 414 

2012 477 

Zdroj: Okresní ředitelství PČR Most 
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Graf č.7: Trestné činy v lokalit ě Janov 

 

 

Velitel Obvodního oddělení Policie ČR Litvínov – Hamr mi v rámci rozhovoru 

sdělil specifika policejní práce v této lokalitě. Podle velitele spočívá hlavní problém této 

lokality v tom, že se do ní stěhují problémové, sociálně nepřizpůsobené osoby, což 

způsobuje navýšení kriminálního jednání. Jak lze spatřit v grafu, trestná činnost se 

v lokalitě zvyšuje. Trestná činnost se ale obecně zvyšuje v celém okrese Most. Podle 

vyjádření vedoucího Územního odboru Policie ČR v Mostě razantně stoupla kriminalita 

za posledních 9 měsíců, a to o 30 % oproti stejnému období loňského roku. Zvýšení 

kriminality je na Mostecku nejvýraznější z celého Česka. Celkově byl nárůst o 960 

případů, zejména se jedná o různé podvody a krádeže, naopak méně je násilných 

trestných činů. Velitel Územního odboru v Mostě připisuje zvýšení kriminality zhoršení 

ekonomické situace lidí, hodně se kradou potraviny v obchodech, kradou dříve 

netrestaní lidé, ke zvýšení přispěla i letošní prezidentská amnestie. Na Mostecko se 

podle bydliště mělo vrátit 105 propuštěných, nicméně velitel Územního odboru Policie 

ČR v Mostě v rámci rozhovoru pro místní média připustil, že mají indicie, že se do 

okresu vrátilo mnohem více propuštěných bývalých vězňů93.  

Jak potvrdil velitel Obvodního oddělení Policie ČR Litvínov – Hamr i tyto 

aspekty mohou mít vliv na vývoj kriminality v janovské lokalitě.  Velitel v rámci 

                                                 
93 Mostecký deník,  dostupné z: http://mostecky.denik.cz/zlociny-a-soudy/policiste-na-mostecku-
zaznamenali-nejvyssi-narust-kriminality-v-cesku-20131018.html 
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rozhovoru přiblížil strukturu kriminality v Janově. Největším problémem je majetková 

trestná činnost, která z celkového počtu případů v působnosti Obvodního oddělení 

Litvínov - Hamr zaujímá 75 %. Jedná se zejména o vloupání, demolice a rozkrádání 

prázdných bytů, krádež kovů a prakticky všeho, co se dá nějakým způsobem zpeněžit. 

Na druhém místě je násilná trestná činnost, zejména se jedná o různé rvačky, časté je i 

domácí násilí a výtržnictví. Vliv na některé formy zločinů, zejména výtržnictví, může 

mít podle velitele i počasí. Výtržnictví se totiž nejčastěji eviduje v letních měsících. 

Drogová scéna je v Janově poměrně rozšířená, už zde bylo nalezeno několik varen drog 

a pěstíren marihuany. Žije zde i větší počet drogově závislých osob. Podle velitele může 

majetková trestná činnost souviset i s drogovou scénou, kdy si drogově závislé osoby 

krádežemi zajišťují prostředky na drogy. 

V rámci rozhovoru velitel Obvodního oddělení Policie ČR Litvínov – Hamr také 

komentoval křivku vývoje trestné činnosti v lokalitě. Navýšení trestné činnosti v roce 

2008 způsobila výbušná situace v Janově a radikalizace obyvatel z řad majoritní 

společnosti. V tomto roce do lokality několikrát vyrazily tzv. monitorovací hlídky 

Dělnické strany (v současné době DSSS). V jednom případě došlo i k většímu konfliktu 

s místními Romy, kteří členy monitorovací hlídky napadli. Dále pak na podzim tohoto 

roku došlo k médii nazvané „Bitvě o Janov“, kdy demonstranti pochodovali na Janov a 

střetli se s Policií ČR. Tyto konflikty způsobily, že křivka trestné činnosti má v 

tomto roce v lokalitě rostoucí průběh, protože během těchto střetů byla spáchána řada 

trestných činů. Od roku 2008 do roku 2009 křivka trestné činnosti v lokalitě mírně 

klesá. Podle velitele Obvodního oddělení Policie ČR to může souviset i s navýšením 

počtu státních policistů v Obvodním oddělení Policie ČR Litvínov – Hamr o 10 lidí a i 

celkovými opatřeními, která se v této době učinila v rámci přístupu Nulové tolerance. 

Navyšování trestné činnosti od roku 2009 až do současné doby podle velitele souvisí 

s několika důvody. Jednak se v tomto období do lokality nastěhovalo několik 

problémových rodin ze Slovenska. Dále má na kriminalitu vliv i celkové zhoršení socio-

ekonomického postavení některých osob a prezidentská amnestie. Na růst křivky 

v tomto období má vliv i to, že od roku 2009 přibily pod správu Obvodního oddělení 

v Litvínově – Hamru další oblasti, které dříve spadaly pod Obvodní oddělení Meziboří. 

Jedná se zejména o horské oblasti. V průběhu roku 2010 také došlo k převelení několika 

policistů z Obvodního oddělení Litvínov - Hamr do jiných rizikových oblastí Ústeckého 

regionu a snížil se tedy počet policistů sloužících v Janově. 
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7.5. Celkové vyhodnocení pr ůběhu k řivek 

 Pomocí křivek u stanovených sociálních indikátorů jsem se snažil zjistit, zda-li 

realizované programy a politiky již nějakým způsobem přispívají ke zlepšení situace. 

Ve výsledku, po celkovém vyhodnocení křivek k výraznému zlepšení situace zatím 

nedochází. Odborníci z daných oblastí komentovali vývoj jednotlivých křivek a 

odhadovali možné vlivy, které měly vliv na jejich vývoj. Velitel Městské policie 

Litvínov má pocit, že se situace v lokalitě mírně zlepšuje, i když vývoj křivky přestupků 

proti veřejnému pořádku to nepotvrzuje. Podle velitele městské policie se v této oblasti 

nejvíce projevují opatření zejména represivního rázu, která měla okamžitý dopad na 

situaci v Janově ve vztahu k společenskému soužití. Přístup Nulové tolerance, který 

v sobě kombinuje důslednější činnost Městské policie Litvínov v lokalitě, vytvoření 

nových vyhlášek, omezení činnosti heren a zábavních podniků, spolupráce s Odborem 

sociálních věcí a Úřadem práce ve vztahu k vyplácení dávek přináší v této oblasti určité 

zlepšení. Naopak u křivky zobrazující vývoj trestné činnosti v lokalitě dochází 

ke zhoršení. Bohužel v oblasti zaměřené na potlačení trestné činnosti nebyla učiněna 

taková opatření, která by přinesla zlepšení dlouhodobějšího rázu. Jako prospěšné se 

ukázalo navýšení počtu policistů, což podle vyobrazené křivky přispělo od roku 2008 

do roku 2009 ke snižování trestné činnosti v lokalitě. K růstu křivky trestné činnosti od 

roku 2009 mohlo přispět podle velitele Obvodního oddělení několik aspektů. Jednak je 

od tohoto roku rozšířena působnost oddělení na oblasti, které původně spadaly pod jiné 

oddělení Policie ČR. Tím se tedy zvyšuje množství trestných činů na lokalitu. Velký 

vliv má podle velitele také personální oslabení policistů v rámci hlídkové služby 

v lokalitě a nelze opomenout ani zhoršení socio-ekonomické situace ve společnosti. U 

křivek popisujících vývoj nezaměstnanosti a záškoláctví nedochází ke zhoršení, ani ke 

zlepšení. Křivky se vyvíjí proměnlivě podle sociální situace ve společnosti. Křivka 

nezaměstnanosti je výrazně ovlivněna aktuální ekonomickou situací ve společnosti, jejíž 

dopady se prioritně projevují na nezaměstnanosti nekvalifikovaných osob. Křivka 

záškoláctví souvisí s migrací obyvatelstva z lokality a neomlouváním vzniklé absence. 

Opatření u těchto dvou oblastí tedy nepřináší zlepšení. Odborníci se shodli, že při řešení 

problému v sociálně vyloučené lokalitě Litvínov - Janov je potřeba minimálně 

pokračovat v nastavených opatřeních a podle vývoje jednotlivá opatření upravovat či 

zavádět nová. Výsledky se neprojeví za krátkou dobu, ale je potřeba setrvat 

v nastavených aktivitách.  



Diplomová práce  

68 
 

8. Návrhy na další opat ření 
 
 V této kapitole se pokusím navrhnout opatření, která by mohla přispět k nápravě 

situace v sociálně vyloučené romské lokalitě v Litvínově – Janově. Při návrzích jsem 

vycházel z předcházející analýzy lokality i doposud realizovaných opatření a jejich 

výsledků. Návrhy mohou posloužit jako doporučení, jakým směrem se dále ubírat. 

 Na základě získaných poznatků lze konstatovat, že realizovaná opatření při 

řešení problémů v sociálně vyloučené lokalitě Litvínov – Janov doposud nepřináší 

výrazné výsledky. Více odborníků v rámci rozhovoru sdělilo, že výsledky se neprojeví 

za tak krátkou dobu od realizace jednotlivých opatření. Tato problematika byla totiž 

státní správou i samosprávou mnoho let přehlížena, proto celkový posun při řešení 

tohoto problému bude mít spíše charakter postupné změny v průběhu několika let 

možná i desetiletí. Pozitivní je, že existuje vůle u všech zapojených aktérů tento 

problém řešit. Jak sdělil lokální konzultant z Agentury pro sociální začleňování, je 

důležité, aby všechny nápravné aktivity v sociálně vyloučené lokalitě byly realizovány 

souběžně ve všech oblastech života. Nelze předpokládat úspěšnost u jednoho opatření, 

pokud budou opomíjena opatření v dalších oblastech. Předpokladem úspěchu je, že 

všichni aktéři, kteří jsou zapojení do řešení problému, přijmou za své nutnost 

komplexního přístupu k řešení problému a budou ochotní spolupracovat v partnerském 

duchu a s respektem k práci druhých. 

 

8.1. Návrhy na opat ření v rámci politiky sociálních služeb 
 
 V janovské lokalitě vzhledem k její velikosti působí poměrně vysoký počet 

nestátních neziskových organizací a dalších subjektů poskytujících terénní, sociálně - 

aktivizační a nízkoprahové služby. Město Litvínov iniciuje pravidelné setkávání těchto 

subjektů. Cílem těchto setkávání je efektivněji poskytovat služby obyvatelům lokality, 

vyměňovat informace a koordinovat některé aktivity (např. organizace Dne dětí atd.). 

Terénní pracovníci z některých organizací nemají vytvořené podmínky pro ambulantní 

služby a pracují pouze na ulici94. To může stěžovat práci s některými klienty, kteří své 

problémy nechtějí řešit na ulici nebo ve svých domácnostech. I toto může být jeden 

z důvodů pro vytvoření komunitního centra v lokalitě Janov. „Komunitní centrum je 

zařízení poskytující ambulantní programy, jejichž cílem je vzdělávání, pěstování zájmů, 
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občanská svépomoc či řešení určitého problému. Obvykle reaguje svými prvními 

programy na nejpalčivější místní sociální problémy (např. příprava dětí z etnických 

minorit na vstup do školy, trávení volného času dospívajících, poradenství), k nimž jsou 

později připojovány další služby (např. vzdělávání rodičů dětí z etnických minorit, 

speciální zdravotní služby pro děti, výcvik dospívajících v práci s počítači a v sociálních 

dovednostech potřebných pro trh práce. Služby komunitního centra nejčastěji využívají 

matky s dětmi, příslušníci etnických minorit, nezaměstnaní, děti a mládež, staří lidé“.95  

V janovské lokalitě je několik prázdných domů, které by splňovali vhodné 

podmínky pro komunitní centrum. V komunitním centru mohou mít zázemí všechny 

subjekty působící v lokalitě. Nespornou výhodou by byla i okamžitá výměna informací 

mezi pracovníky z jednotlivých organizací. Komunitní centrum by nabízelo adekvátní 

podmínky pro volnočasové aktivity dětí. Jako dobrou praxi lze zmínit dvanáctiletou 

činnost Komunitního centra v Přerově. Jeho vedoucí se v denním tisku vyjádřila, že 

hlavním cílem tohoto komunitního centra je pomáhat romským rodinám 

k samostatnosti. Tedy zejména těm lidem, kteří se nedokážou postarat sami o sebe a 

nedokážou zabezpečit potřeby své a ani potřeby svých dětí.  Pracovníci v centru se 

snaží, aby si jejich klienti našli práci, adekvátní bydlení, měli určitý příjem, z nějž by 

mohli vyžít a aby nemuseli pobírat sociální dávky. V komunitním centru se také 

zaměřují na předškolní přípravu dětí. Cílem je, aby si děti osvojily řečové dovednosti a 

uměly celkové základy jako ostatní děti vstupující na základní školu. Aktivit s dětmi se 

musí účastnit i jejich maminky, aby se s dítětem také učily pracovat. Jednou za 14 dní je 

rodinám nabízena skupinová aktivita. Tam všichni společně vaří, pečou nebo dělají 

různá cvičení. Kromě aktivit v centru také chodí s rodinami ven nebo jezdí na výlety. 

V komunitním centru už pomohli desítkám rodin96.    

Další z výhod takového centra je i možnost nabídky prostor pro organizaci 

občanských aktivit a veřejných akcí pro širší společnost. Vzhledem k tomu, že Janov se 

nachází na okraji Litvínova a lidé z lokality to mají do centra zhruba 15 minut 

autobusem a 25 minut k litvínovskému kulturnímu centru Citadela, tak v komunitním 

centru by mohly být organizované společenské i kulturní akce. Tento prostor pro 

setkávání by také mohl podpořit zlepšení vztahu mezi obyvateli a společné řešení 

problémů v lokalitě.  

                                                                                                                                               
94

 Terénní pracovníci z občanských sdružení Společný život a Most k naději  
95

 Matoušek O., Slovník sociální práce, Portál, 2008, str. 86, ISBN 978-80-7367-368-0 
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Jak sdělil velitel Obvodního oddělení policie ČR v Litvínově – Hamru v Janově 

je poměrně rozšířená drogová scéna. V této lokalitě bylo nalezeno několik varen drog a 

pěstíren marihuany. Organizované kriminální skupiny používají některé zadlužené 

osoby z lokality jako dealery drog. Terénní pracovníci z Občanského sdružení Mosty 

k naději tvrdí, že zkušenost s pervitinem má až 600 lidí z lokality, ať už se jedná o 

pravidelné uživatele či pouze občasné. Jak v rámci rozhovoru sdělil terénní pracovník 

mající na starosti lokalitu Janov, do terénu nechodí tak často, jak by bylo potřeba.  

Velký vliv na to má nedostatečné personální zabezpečení. Ve sdružení působí 7 

terénních pracovníků, kteří mají na starosti terén v 8 městech (ve dvou okresech) a 

podle nařízení musí působit v cílových lokalitách minimálně ve dvojicích. Působení 

v terénu dále ovlivňuje povinné vedení administrativy a účasti na setkáních měst a 

NNO. Vzhledem k této situaci se domnívám, že docházení dvou terénních pracovníků, 

kteří nemají vytvořené zázemí, je nedostatečné. Frekvence návštěvnosti terénních 

pracovníků v lokalitě by měla být zvýšená. Terénní pracovníci by v rámci služeb uvítali 

i vytvoření nějakého zázemí, kde by klienti měli možnost řešit své problémy 

v soukromí.  Zázemí pro ambulantní služby by mohlo být vytvořeno v komunitním 

centru. Za důležitou také považuji prevenci v oblasti drog. Děti docházející do ZŠ a MŠ 

Litvínov – Janov by měly znát nebezpečí drog i to, že jsou v lokalitě s jejich vysokým 

výskytem. Aktivity v rámci Minimálního preventivního programu považuji za 

nedostatečné. Občanské sdružení Mosty pro Základní školy realizuje besedy zaměřené 

na prevenci, proto by ZŠ a MŠ Litvínov – Janov měla navázat užší spolupráci s tímto 

sdružením, která by spočívala v docházení pracovníků do školy a v realizaci besed pro 

žáky školy97. 

V lokalitě se také nachází větší počet zadlužených osob98, což potvrdila v rámci 

telefonického rozhovoru i poradkyně z Poradny při finanční tísni. Hlavní problém podle 

poradkyně spočívá v tom, že zadlužené osoby nemají stálý zdroj příjmu získaný 

prostřednictvím stálého zaměstnání. Na základě této skutečnosti by to tedy chtělo posílit 

aktivity zaměřené na pracovní poradenství a celkovou politiku zaměstnanosti. Terénní 

sociální pracovníci z NNO působících v lokalitě by měli být pravidelně proškolováni 

v proti-dluhovém poradenství. Děti ve škole by měly být seznámeny s nebezpečím 
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 Deník.cz, dostupné z: http://www.denik.cz/olomoucky-kraj/jak-si-vede-romske-komunitni-centrum-v-
prerove-20130904-mqos.html 
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 Most k naději,  dostupné z: http://www.mostknadeji.eu/prevence-kriminality/ 
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zadlužování a uměním hospodařit s penězi. Poradkyně také v rámci rozhovoru sdělila, 

že návštěvy 2x do měsíce jí připadají dostatečné vzhledem k aktivitám, které jsou 

v rámci poradenství realizovány a současné situaci zadlužených osob.  

8.2. Návrhy na opat ření v rámci vzd ělanostní politiky 
 

Jednou z výrazných příčin neúspěchu dětí ze sociálně vyloučených lokalit je 

jejich nedostatečná předškolní příprava. Do prvních ročníků škol přicházejí děti z těchto 

lokalit nepřipravené s hendikepující úrovní znalostí (včetně českého jazyka) a 

dovedností ve srovnání s jejich vrstevníky z „běžných“ rodin99. Včasnou reakcí na tento 

hendikep je možné dohnat náskok ostatních dětí a udržet je v hlavním vzdělávacím 

proudu. Nejvhodněji se jeví podpora docházky dětí do mateřských škol spolu 

s adekvátními aktivitami pro děti ze strany školek. Paní ředitelka ze ZŠ a MŠ Janov 

sdělila, že děti ze sociálně vyloučené lokality v Janově do mateřských škol příliš 

nedocházejí. To je potřeba změnit. Důležité je, aby s dětmi z tohoto prostředí pracovali 

kvalifikovaní pedagogičtí pracovníci s didaktickými a diagnostickými znalostmi. Jenom 

prací kvalifikovaných a schopných pedagogů se dosáhne potřebných výsledků. Velmi 

prospěšné by také bylo, kdyby v rámci týmu pedagogických pracovníků ZŠ a MŠ 

Litvínov - Janov pracoval klinický logoped. Neustále narůstá počet dětí majících nějaký 

typ vady řeči100. Jak v rámci rozhovoru sdělila paní ředitelka ZŠ a MŠ Janov. 

Problémem je, že rodiče z tohoto prostředí nechtějí posílat děti do mateřské školy. Škola 

by tedy měla navázat úzkou spolupráci s nestátními neziskovými organizacemi 

s registrovanou terénní službou a sociálně aktivizační službou pro rodiny s dětmi, které 

na sídlišti působí101 a vytyčit si společné body spolupráce v rámci aktivit v oblasti 

vzdělávání. Paní ředitelka v rámci rozhovoru sdělila, že spolupráce s NNO probíhá na 

úrovni výměny informací u rodin, které jsou již zapojeny do služeb NNO. Spolupráce 

s NNO může působit jako alternativa intervence OSPOD. Podle metodiky Formy 

spolupráce s rodinou založené na principech sociální práce, která vznikla v rámci 

realizace projektu Center podpory inkluzivního vzdělávání102, může užší spolupráce 
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 Situační analýza sociálně vyloučených lokalit na území města Litvínova se zaměřením na sídliště 
Janov, Socioklub, 2009, str.29, dostupné z: http://www.socialni-zaclenovani.cz/dokumenty/dokumenty-
pro-lokalitu-litvinov 
99

 Co funguje v oblasti začleňování Romů v EU, EU, 2012, str. 26, ISBN 978-92-79-23048-6 
100

  Idnes, dostupné z: http://zpravy.idnes.cz/deti-brzdi-problemy-s-mluvenim-logopedie-fpo-

/domaci.aspx?c=A130717_221920_domaci_brd 
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 Občanské sdružení Společný život, Oblastní charita Most, terénní pracovníci MÚ Litvínov 
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 Projekt MŠMT a Národního ústavu vzdělávání ČR, dostupné z: www.cpiv.cz 
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školy se sociálními pracovníky přinést řadu výhod při vzdělávání dětí ze sociálně 

vyloučených lokalit.  Jednou z aktivit, které by terénní sociální pracovníci v rámci své 

náplně měli vykonávat, je působit na rodiče, aby své děti posílali do mateřských škol a 

vysvětlit jim výhody a důvody, proč děti do MŠ posílat. Pokud terénní sociální 

pracovník pomáhá rodině hospodařit s jejím rodinným rozpočtem, tak vyčlenit finance 

na zaplacení poplatku pro mateřskou školu. Spolupráce školy s NNO přináší i celou 

řadu dalších výhod. Sociální pracovníci mohou upravovat vztahy mezi rodiči a 

pedagogy, motivovat rodinu k podpoře dítěte během jeho vzdělávací cesty a pomoci 

rodiče více vtáhnout do života školy. Sociální pracovník také v rámci své práce 

v komunitě poznává prostředí, ze kterého dítě pochází a může pochopit omezení, která 

si dítě s sebou přináší. Případně se podílet na nějaké užší spolupráci s konkrétním 

pedagogem103. 

Škola by se vzhledem k vysoké návštěvnosti dětí se sociálním znevýhodněním 

měla postupně přebudovávat na školu inkluzivního charakteru, naplňující prvky 

inkluzivního vzdělávání. „Tedy vzdělávání prosazující otevřenou, individualizovanou a 

na individuální schopnosti orientovanou podobu učebních procesů bez statických 

výkonnostních norem a umožňující zohlednění specifických vzdělávacích potřeb žáků 

v heterogenních učebních skupinách. Jako didakticko – metodické východisko 

prosazuje vnitřní diferenciaci a individualizaci vyučování, otevřenost vyučování, 

orientaci na obec a místní komunitu“104. Důležité pro vzdělávání těchto dětí je rovněž 

vybavit školu dostatečným množstvím pomůcek. Chybějící pomůcky zabraňují aktivní 

práci v hodině a také diskvalifikují děti v kolektivu. Podstatnou součástí inkluzivního 

vzdělávání je nastavení adekvátního systému dalšího vzdělávání pedagogických 

pracovníků. Součástí výkonu pedagogické praxe proto je tedy povinnost dále se 

vzdělávat. Nicméně samotné vzdělávání nestačí – je potřeba nastavovat zpětnou vazbu v 

rámci sboru, řešit společně problémy, spolupracovat navzájem na různých projektových 

aktivitách ve škole, komunikovat o situaci jednotlivých žáků a ve vzájemné spolupráci 

na ni reagovat. 

Podle vyjádření paní ředitelky je zde hodně rodičů, kteří nemají zájem o dění ve 

škole a ani o prospěch svých dětí. Přitom spolupráce školy s rodiči je v rámci 
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 Metodika Formy spolupráce s rodinou založené na principech sociální práce, NÚV ČR, 2012, str. 21, 
ISBN 978-80-87652-68-8 
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inkluzivního vzdělávání klíčová, protože je jedním z předpokladů úspěšného začlenění 

dítěte do školního prostředí. Samotná spolupráce by se měla odehrávat na bázi 

partnerského vztahu. Rodič totiž zná další aspekty u vývoje dítěte, které mají vliv na 

proces jeho vzdělávání. Toto partnerství je možné rozvíjet na základě řady aktivit, mezi 

které lze zařadit např. různé společenské a sportovní akce, netradiční pojetí třídních 

schůzek, dny otevřených dveří, možnost podívat se na výuku atd.  Ovšem jak sdělila 

paní ředitelka, někdy je velkým problémem motivovat rodiče dětí ze sociálně vyloučené 

lokality, aby se těchto školních akcí účastnili. Do tohoto procesu by se určitě měli 

zapojit NNO působící v lokalitě. Pomoci by mohly s přípravou samotné akce i 

s oslovováním rodičů. Jako dobrá praxe se jeví ta, která je používána na ZŠ a MŠ 

v Krásně Lípě. Rodiče ze sociálně vyloučené lokality jsou motivováni k účasti na 

školních akcích prostřednictvím snížení nebo odpuštění školních příspěvků. Rodič, 

který se účastní společenské akce školy, je ohodnocen a podle celkové účasti na 

společenských akcích jsou snižovány nebo úplně odpuštěny školní příspěvky na dítě. 

Podle vyjádření paní ředitelky z této školy se jim tento systém osvědčuje a dost rodičů 

z tohoto prostředí na školní akce dochází. 

Dalším znevýhodňujícím prvkem v procesu vzdělávání je u těchto dětí domácí 

příprava do školy. Děti se do školy většinou nepřipravují a nepíšou domácí úkoly. 

Bohužel nemají potřebnou podporu ani u rodičů. Jednak rodiče buď nemají zájem se 

s dětmi připravovat, nebo pokud by i zájem měli, většinou dané látce nerozumí105. 

Některé NNO proto realizují programy doučování v rodinách dítěte. Průkopník v této 

oblasti je zejména společnost Člověk v tísni, která zkouší různé nové varianty 

doučování dětí a možnosti, jak je motivovat. Doučování je nejčastěji realizováno 

prostřednictvím dobrovolníků (studenty) nebo tutory. Oblastní charita ve Vimperku 

realizovala projekt Sova, který byl zaměřen na doučování dětí. Do projektu bylo 

zapojeno celkem 56 dětí, u 17 dětí došlo ke zlepšení, u 26 dětí nedošlo ke zhoršení a u 

13 dětí se prospěch zhoršil. Pedagogové i někteří rodiče projekt hodnotili kladně a jako 

pozitivum uváděli vzájemnou výměnu informací o dítěti a získávání dovedností a 

informací, jak s dětmi pracovat v domácím prostředí106. Pro zajištění doučování pro děti 

z lokality by ZŠ a MŠ Litvínov – Janov měla navázat spolupráci s Dobrovolnickým 

centrem, které provozuje Diakonie ČCE v Mostě. Cílem činnosti Dobrovolnického 
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centra je zajišťování a koordinace dobrovolníků do zařízení poskytujících zdravotní, 

sociální a volnočasové služby (např. domovy pro seniory, nemocnice, nízkoprahová 

zařízení atd.). Dobrovolnické centrum spolupracuje při zajišťování dobrovolníků pro 

doučování s několika mosteckými školami a tuto spolupráci by mohla navázat i ZŠ a 

MŠ Litvínov - Janov107. Působnost tohoto Dobrovolnického centra je v okresech Most a 

Chomutov. 

S dětmi ze sociálně vyloučené lokality je potřeba na druhém stupni také pracovat 

na vhodné volbě povolání a nastavit efektivní systém podpory výběru povolání. Na 

základě zvoleného povolání, nebo alespoň širší oblasti povolání, dále dítě směrovat ke 

studiu vhodného studijního oboru. Lze k tomu využívat několik nástrojů – aktivní 

kariérové poradenství, motivační aktivity vedoucí k identifikaci zájmů a dovedností, 

exkurze u zaměstnavatelů a besedy s rodiči – zaměstnanci o jejich povoláních. Základní 

škola v Janově by měla také navázat spolupráci se středními školami z Litvínova s cílem 

nastavení přechodového systému pro žáky ze ZŠ na SŠ. Na SŠ by měly být nastavovány 

aktivity k podpoře setrvání studenta na SŠ. 

Jak ukazuje graf, záškoláctví na ZŠ a MŠ v Litvínově – Janově představuje 

určitý problém, který v rozhovoru potvrdila i paní ředitelka. Lze předpokládat, že pokud 

škola začne opravdu aktivně realizovat předchozí jmenované aktivity, záškoláctví bude 

postupně samo klesat, protože děti budou chodit do školy se zájmem. 

Jak jsem již ve své práci zmínil, v lokalitě je velké množství zadlužených osob. 

V rámci opatření na ZŠ by proto bylo rovněž vhodné zvyšovat finanční gramotnost u 

dětí jako prevenci před případným budoucím zadlužením.  

8.3. Návrhy na opat ření v rámci bezpe čnostní politiky 
 
 Podle vytvořených křivek počet přestupků proti společenskému soužití zůstává 

víceméně neměnný, zatímco trestná činnost se zvyšuje. Důvody, proč tomu tak je, 

popisuji v kapitolách výše. Na grafu věnujícím se trestné činnosti je v roce 2009 patrné 

snížení v páchání trestných činů. Velitel Obvodního oddělení policie ČR sdělil, že 

k tomu přispělo personální navýšení policistů o deset členů na konci roku 2008. Po 

převelení většiny přidělených policistů na jiná působiště se kriminalita opět začala 

postupně navyšovat. Na základě této skutečnosti by tedy bylo prospěšné opětovné 

navýšení početního stavu policistů. Stejné opatření by se mělo týkat i městských 
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strážníků. Prospěšné by bylo i působení tzv. „okrskářů“, kteří by v lokalitě úzce 

spolupracovali s asistenty městské policie. „Okrskář“ by měl na starost pouze nějakou 

menší část v lokalitě, a tím pádem by znal osobněji místní obyvatele a ti by se na něj 

s důvěrou mohli obracet i s informacemi, které by jinak nesdělili. Bezpečnostní subjekty 

by se měly zaměřit na permanentní monitorování krizových míst, zejména heren a 

zastaváren a soustředit se nejen na klientelu, ale i na jejich provozovatele a majitele. 

Tato bezpečnostní činnost může mít negativní dopad i na činnost lichvářských a 

drogových gangů. Tento model zavádějí městské policie i v jiných městech. 

Průkopníkem v této oblasti je Městská policie hlavního města Prahy. Tisková mluvčí 

této městské policie sdělila, že okrskáři mají dobré výsledky a z některých míst se jim 

podařilo vytlačit i drogové dealery. Okrskáři jsou k dispozici na mobilních telefonech, 

tak se na ně občané mohou prakticky kdykoliv obrátit a s jakýmkoliv problémem108. Se 

systémem okrskářů je spokojeno i vedení města Prostějov. Podle radních je hlavní 

výhodou tohoto systému perfektní přehled o bezpečnostní situaci v jednotlivých úsecích 

a také spokojenost obyvatel, že se mohou konkrétně obrátit na strážníka, kterého znají. 

Z průzkumu spokojenosti obyvatel s životem v Prostějově z roku 2010 vyplynulo, že 

svého okrskového strážníka zná 36 % respondentů. Před dvěma roky to bylo pouze 8 

%109.  V rámci bezpečnostních opatření je důležité, aby všechny bezpečnostní orgány 

aktivní na sídlišti, využívaly stávající zákonné nástroje důsledně, v plné šíři a bez 

výjimky pro všechny obyvatele žijící či nějakým způsobem působící v lokalitě. S tím 

souvisí i nezbytnost důrazných a jednoznačných zásahů policejních složek proti 

nájezdům pravicových extrémistů do Janova.  

8.4. Návrhy na opat ření v rámci politiky zam ěstnanosti 
 

Obyvatelé ze sociálně vyloučených lokalit podle ředitele Litvínovské vzdělávací 

společnosti aspirují spíše na pomocné a nekvalifikované pracovní pozice. Toto 

postavení na trhu práce je výrazně ovlivňováno jednak nedokončeným vzděláním a také 

nedostatečnou, prakticky nulovou pracovní zkušeností. Je potřeba zmínit, že velkou 

nevýhodou pro získání pracovního místa je často i etnický vzhled osob ze sociálně 

vyloučených lokalit a s tím spojené předsudky. Opatření, která byla realizována v rámci 
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této oblasti v Litvínově - Janově, považuji za nedostatečná a výrazně tedy nepřispěla ke 

zvýšení zaměstnanosti osob v této lokalitě. Jedná se spíše o jednorázová opatření, která 

pomohla několika jedincům, ale nemají dopad pro uplatnění osob v dlouhodobém 

horizontu a vliv na podporu většího počtu nezaměstnaných osob. 

Velmi důležité je provázat opatření z oblasti politiky zaměstnanosti s opatřeními 

z oblasti vzdělávací politiky. Osoby ze sociálně vyloučených lokalit by měly mít 

dokončený minimálně nějaký učební obor a praxi by postupně získávaly v sociálních 

firmách prostupného zaměstnávání, když na volném trhu práce nemají tolik příležitostí. 

V České republice se těchto firem prozatím příliš nevyskytuje. Jedna z mála takových 

firem funguje v Jirkově při Městské správě sociálních služeb. Tento systém prostupného 

zaměstnávání je zacílen na osoby žijící v městské ubytovně. V první řadě jsou lidé 

z ubytovny motivováni k tomu, aby pracovali. Všichni obyvatelé ubytovny musí opustit 

své pokoje i prostory ubytovny mezi 8:00 a 18:00. Každý, kdo má placenou nebo i 

neplacenou práci, se může na ubytovnu vrátit před 18. hodinou. Lidé z ubytovny pracují 

pro Městskou správu sociálních služeb a postupně procházejí od dobrovolnické služby 

až k pracovnímu poměru na dobu určitou. Někteří mohou být zaměstnáni i na dobu 

neurčitou. Jak sdělila vedoucí Oddělení řízení a koordinace z Agentury pro sociální 

začleňování, hlavním cílem u prostupného zaměstnávání je dovést sociálně 

znevýhodněného člověka do standardního zaměstnání a přitom ukázat, že se nejedná o 

rizikového zaměstnance110. Na tomto systému by mohla být postavena firma pro 

prostupné zaměstnávání i v Litvínově.   Jako firma prostupného zaměstnávání by mohly 

sloužit Technické služby Litvínov, které jsou vlastněny a řízeny městem Litvínov. Na 

spolupráci těchto subjektů by se podílel i Úřad práce Litvínov. Jednalo by se o firmu, 

kde by byly zaměstnávány osoby znevýhodněné na trhu práce, tedy i osoby pocházející 

ze sociálně vyloučené romské lokality. Tranzitních míst by mohlo být 45% z celkového 

počtu pracovních míst. Zaměstnávání by bylo tedy prostupné. To znamená, že by 

zaměstnanci ve firmě pracovali pouze určité období, získávali pracovní zkušenosti a 

návyky a po určité době by se posunuli na volný pracovní trh. S této formy spolupráce 

by se mohly poskytovat objektivní reference na zaměstnance a budoucí zaměstnavatelé 

by potom měli jistotu, že přijímají spolehlivého pracovníka. Uvolněná místa by zase 
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zaplňovali noví pracovníci, kteří by se takto postupně připravovali na uplatnění na 

volném pracovním trhu.  

Jedním z významných problémů ovlivňujících zaměstnávání osob ze sociálně 

vyloučených lokalit, je také jejich zadluženost. Jakmile tito lidé uzavřou formální 

pracovní poměr, stává se značná část jejich mzdy předmětem vymáhání dluhů. Proto je 

pro ně neformální zaměstnání a pobírání sociálních dávek v tomto ohledu zjevně 

výhodnější strategií. Podíl takto dotčených osob na pracovním trhu zůstane nadále 

nízký, pokud nezískají podporu při překonávání zadluženosti.  

 

8.5. Návrhy na opat ření v rámci politiky bydlení 
 
 V prvé řadě by vedení města mělo ve spolupráci s majiteli domů a bytů 

dostupnými legálními prostředky regulovat další sestěhovávání sociálně 

nepřizpůsobivých osob do lokality v Janově. Nicméně sladit ekonomický záměr 

majitelů bytových fondů a zájem vedení města bude zřejmě předmětem obtížných 

jednání. 

V lokalitě se nachází několik prázdných a částečně zdevastovaných panelových 

domů. Někteří vlastníci bytových domů bohužel doposud nevyužili možnost čerpat 

dotace v rámci Integrovaného plánu rozvoje sídliště Janov a jejich nemovitosti tak stále 

dále chátrají. Jedním z nástrojů, které lze k rekonstrukci bytových domů využít je 

Program Jessica: nízko-úročené úvěry na rekonstrukci a modernizaci bytových domů. 

Jedná se o projekt rozvoje znevýhodněných městských zón umožňující financovat 

rekonstrukce a modernizace bytových domů nízko - úročeným úvěrem.  Město Litvínov 

proto rozšířilo v roce 2013 Integrovaný plán rozvoje sídliště Janov o území Hamru, aby 

bylo možné Program JESSICA využít také v této části města. Žádosti k čerpání financí 

z tohoto programu je možné podávat od ledna 2014111. 
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   Město Litvínov by se tedy mělo snažit majitele nemovitostí více motivovat 

k péči o bytový fond a jeho údržbu, jak jim nařizuje Zákon č. 183/2006 Sb., Stavební 

zákon. Podle §139 tohoto zákona může stavební úřad nařídit, aby vlastník domu v 

určené lhůtě a za stanovených podmínek zjednal nápravu, např. když prokazatelně 

zanedbává údržbu bytového fondu112.  

 Negativní efekt na soužití obyvatelů - nájemníků má praxe rozdělování úhrad 

energií rozpočítáním souhrnných nákladů (z celkového měřiče u domu) mezi všechny 

platící družstevníky, a to včetně dlužných částek za neplatiče. To způsobuje velmi silný 

podnět k nevraživosti mezi obyvateli domů. Tedy mezi těmi, co řádně platí za 

spotřebované energie a „neplatiči“. Důležité je zajištění individualizace nákladů na 

energie a dalších nákladů spojených s bydlením na jednotlivé bytové jednotky. Jedná se 

převážně o technický úkol, který leží na bedrech firem, které vlastní či spravují domy, 

resp. na jejich spolupráci s poskytovateli energií. Černé odběratele by měli řešit majitelé 

nemovitostí v součinnosti s Policií ČR. 

Dále je potřeba vynaložené investice na rekonstrukci domů chránit a zabránit tak 

opětovné devastaci vybavení domů a chránit i jejich obyvatele před krádežemi. V 

mostecké sociálně vyloučené romské lokalitě Chánov byl v rámci projektu Ministerstva 

vnitra „Úsvit“ realizován dílčí projekt „Bezpečný dům“. Cílem projektu je ukázat 

občanům bloku 5 v Chánově (současně i dalším občanům, sousedům, příbuzným a 

známým), že v Chánově se může bydlet čistě, na vyšší sociální úrovni a bezpečně, a to 

za dodržování jistých pravidel, která jsou obsažena v „Bezpečném domě“. Současně lze 

za cíl projektu také očekávat zlepšení vztahu nájemce a jeho rodiny ke svěřenému 

majetku, který užívá a byl mu za úhradu k užívání svěřen. Hlubším cílem je však 

zvýšení bezpečnosti obyvatel, snížení anonymity, snížení rizika pohybu neoprávněných 

osob, snížení rizika poškození (vandalismu) a krádeží. Dům byl po celkové rekonstrukci 

vybaven bezpečnostními vstupními dveřmi, schránkami na poštu, zvonky a osvětlením. 

Přístup ke sklepům byl kromě dveří zabezpečen i mřížemi. Dále byl vyhotoven domovní řád 

(režim domu), který obyvatelé musí striktně dodržovat. Také byl určen domovník (garant 

bloku), který dbá na dodržování domovního řádu, celkovou funkčnost a pořádek v domě113. 

Mluvčí Městské policie Most potvrdil (Městská policie Most byla garantem několika dílčích 

projektů v rámci projektu Úsvit), že tento projekt přináší pozitivní výsledky a 2 roky od 

jeho realizace dům funguje bez problémů. 
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9. Závěr 

Prostřednictvím této diplomové práce jsem chtěl pochopit problematickou 

situaci v sociálně vyloučené romské lokalitě Litvínově – Janově, což jsem si také 

stanovil jako svůj první cíl. Problémem je, že se do této lokality koncentrují osoby 

sociálně nepřizpůsobené s celou řadou sociálních problémů. Koncentrace těchto osob do 

lokality je způsobena ekonomickým záměrem soukromých majitelů bytových jednotek 

v lokalitě. Sociálně nepřizpůsobené osoby většinou nemají dokončené vzdělání, díky 

tomu nemohou najít řádnou, trvalejší práci se stálým příjmem. Je třeba podotknout, že 

nevýhodou na trhu práce je i jejich charakteristický vzhled spojený s předsudečnými 

postoji členů majoritní společnosti. Ekonomické nedostatky řeší půjčkami zejména od 

lichvářů a nebankovních institucí s nabídkou poskytování rychlých úvěrů. Ve většině 

případů nejsou schopni svoji ekonomickou situaci dále řešit, takže toho zneužívají 

kriminální organizované skupiny, kteřé je dále využívají k páchání trestné činnosti. 

Zejména se jedná o využívání ke krádežím, rozebírání kradeného zboží, prodeji drog a 

prostituci. Tyto osoby také často podléhají sociálně patologickému chování, jako je 

závislost na automatech, drogách a alkoholu. V těchto nestabilních podmínkách lokality 

vyrůstají děti, které přebírají tyto vzorce chování. 

Jako druhý cíl své diplomové práce jsem si stanovil popsat opatření, která vedení 

města učinilo při řešení nestabilní situace v lokalitě Janov a zjistit, zda-li tato opatření 

již přinášejí nějaké zlepšení. Na základě provedené analýzy mohu říci, že město 

Litvínov a i další subjekty se snaží situaci řešit a do současné doby již zavedly celou 

řadu opatření. Zhodnocení těchto opatření jsem provedl prostřednictvím metody 

sledování sociálních indikátorů, kdy jsem k jednotlivým sledovaným indikátorům 

sestrojil hodnotící křivky. Ke každé sestrojené křivce poskytl komentář ještě odborník 

z dané oblasti. Po vyhodnocení křivek mohu ve výsledku říci, že zatím k výraznému 

zlepšení situace v lokalitě celkově nedochází. Nicméně je potřeba v nastavených 

aktivitách nepolevovat a efektivně zavádět další opatření, která se podle mého názoru 

projeví v horizontu dalších několika let, možná až desítek let. Ovšem je potřeba tyto 

aktivity realizovat důsledně a poctivě.  

Z této komplexní analýzy problematické situace v Janově jsem vycházel při 

stanovování svého dalšího cíle a tím bylo navrhnout taková další opatření, která by 

mohla přispět ke zlepšování situace v lokalitě Janov. Při navrhování těchto opatření 
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jsem vycházel z analýzy problémů v lokalitě a rozhovorů s odborníky. Navrhovaná 

opatření již většinou někde fungují a jsou prezentovány jako příklady dobré praxe, proto 

lze předpokládat, že přinesou pozitivní dopady i pro sociálně vyloučenou lokalitu 

v Janově. 
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Resumé 

Tato diplomová práce se zabývá problematikou sociálně vyloučené romské lokality 

v Litvínově – Janově. V diplomové práci je tato problematická situace popsána. 
V lokalitě se koncentruje vyšší počet sociálně znevýhodněných osob s celou řadou 

sociálních problémů, jako je nezaměstnanost, zadluženost, výskyt celé řady sociálně 

patologických jevů včetně kriminálního jednání. Tento výskyt sociálně patologických 

jevů u sociálně znevýhodněných osob způsobuje konflikty s ostatními členy, žijícími 

v lokalitě. Diplomová práce se také zaměřuje na opatření a politiky, které město 

Litvínov učinilo k řešení této problematické situace. Jednotlivá opatření jsou v práci 

popsána. Dále lze v práci naleznout zhodnocení těchto opatření prostřednictvím metody 

sledování sociálních indikátorů. Ve výsledku lze říci, že zatím k výraznému zlepšení 

situace v lokalitě nedochází. Na závěr práce jsou doporučena další opatření, která by 

město Litvínov ještě mohlo zrealizovat pro řešení této problematické situace na sídlišti 

v Janově. Tato doporučená opatření vycházejí z provedené analýzy problémové situace 

v lokalitě Janov a i městem Litvínov zrealizovaných opatření. 

 

Summary 
 

This diploma thesis is focused on issues of socially excluded Romany locality in 

Litvínov – Janov. The problematic situation is described in the thesis. There is a higher 

number of socially handicapped people with a wide range of social problems like 

unemployment, insolvency, occurrence of socio-pathological phenomena including 

criminal behaviour in this locality. The occurrence of socio-pathological phenomena 

within the socially handicapped people causes conflicts with other residents living in the 

locality. The diploma thesis also focuses on the precautions and policies made by the 

city of Litvínov to solve such problematic situation. Each precaution is subsequently 

described. Furthermore, there is an evaluation of these precautions by means of 

monitoring social indicators. In result, it is possible to say that there are no signs of 

distinctive improvement of the situation in the locality. In the conclusion, further 

precautions are recommended for finding a solution to this problematic situation in the 

housing estate. The recommended precautions arise from the analysis executed in the 

locality Janov and from precautions realised by the city of Litvínov. 
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Články z elektronických deníků 

 

Češi propadají anticikánizmu, každý druhý tu Romy nechce, zjistil průzkum, dostupné 

z: http://zpravy.idnes.cz/domaci.aspx?c=A101209_161615_domaci_js 

 

Ghetta v Česku přibývají, změnila se na ně řada ubytoven, dostupné z: 

http://zpravy.idnes.cz/pocet-ghett-u-nas-se-zvysuje-d1x 

/domaci.aspx?c=A130407_163206_domaci_brd 

 

Jak si vede romské komunitní centrum v Přerově?, dostupné z: 

http://www.denik.cz/olomoucky-kraj/jak-si-vede-romske-komunitni-centrum-v-prerove-

20130904-mqos.html 

 

Kšeftování s chudobou na ubytovnách musí přestat, prohlašuje ministr, dostupné z: 

http://liberec.idnes.cz/ministr-kuba-chce-zamezit-podnikani-s-ubytovnami-fbh-/liberec-

zpravy.aspx?c=A130410_083014_liberec-zpravy_tm 

 

Pecina pošle do problematického Janova deset policistů navíc, dostupné z: 

http://zpravy.idnes.cz/pecina-posle-do-problematickeho-janova-deset-policistu-navic-

ptz-/domaci.asp?c=A090724_125240_domaci_lpo 

 

Policisté na Mostecku zaznamenali nejvyšší nárůst kriminality v Česku, dostupné z: 

http://mostecky.denik.cz/zlociny-a-soudy/policiste-na-mostecku-zaznamenali-nejvyssi-

narust-kriminality-v-cesku-20131018.html 

 

S tablety umí, ale mluvit ne. Dětí s poruchami řeči neustále přibývá, dostupné z: 

http://zpravy.idnes.cz/deti-brzdi-problemy-s-mluvenim-logopedie-fpo-

/domaci.aspx?c=A130717_221920_domaci_brd 

 

Státní experiment: Jak donutit pracovat ty, co nechtějí, dostupné z: 

http://aktualne.centrum.cz/domaci/zivot-v-cesku/clanek.phtml?id=800049 
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V Prostějově bude hlídat 8 okrskářů, lidé si „své“ strážníky pamatují, dostupné z: 

http://olomouc.idnes.cz/v-prostejove-bude-hlidat-8-okrskaru-lide-si-sve-strazniky-

pamatuji-10l-/olomouc-zpravy.aspx?c=A101119_1485482_olomouc-zpravy_sot 

 

Vztahy Romů a majority jsou na bodě mrazu, ukázal průzkum, dostupné z: 

http://www.novinky.cz/domaci/267529-vztahy-romu-a-majority-jsou-na-bode-mrazu-

ukazal-pruzkum.html 
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Seznam respondentů pro rozhovory: 

 

Jméno Datum Místo realizace rozhovoru Záznam 

Mgr. Karel Straka – lokální 

konzultant 

5.4.2013 Restaurace Tajga, Přemyslova 

5590, Chomutov 

Ne 

PhDr. Miroslava Holubová  

- ředitelka ZŠ a MŠ Janov 

30.5.2013 ZŠ a MŠ Litvínov - Janov, 

Přátelství 160, Litvínov - Janov 

Ano 

Zdeněk Urban – velitel 

Městské policie Litvínov 

31.5.2013 Služebna Městské policie, 

Vodní 871, Litvínov 

Ano 

Mgr. Veronika 

Knoblochová – vedoucí 

Odboru soc. věcí 

10.6.2013 MÚ Litvínov, Vodní 2042, 

Litvínov 

Ano 

npor. Ing. Václav Pastyřík 

– velitel OOPČR Litvínov - 

Hamr 

11.6.2013 Obvodní oddělení Policie ČR, 

Přátelství 157, Litvínov - Janov 

Zápis 

Mgr. Viktor Koláček – 

ředitel Litvínovské 

vzdělávací spol. 

13.6.2013 Litvínovská vzdělávací 

společnost, Smetanova 483, 

Litvínov 

Ano 

Erika Sedláčková – 

místostarostka města 

Litvínov 

4.7.2013 MÚ Litvínov, Náměstí míru 

11, Litvínov 

Ano 

Mgr. Milan Šťovíček – 

starosta města Litvínov 

9.7.2013 MÚ Litvínov, Náměstí míru 

11, Litvínov 

Zápis 
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Přílohy 
 

Příloha č. 1 – Otázky použité v polostrukturovaném rozhovoru s respondenty 

 

1) Jaká je podle Vás aktuální situace na sídlišti v Litvínově – Janově? 

2) Jaké jsou podle Vašeho názoru příčiny vzniku sociálně vyloučené lokality 

v Litvínově – Janově? 

3) Kdy a z jakého důvodu se město Litvínov začalo zabývat situací v lokalitě 

Litvínov – Janov? 

4) Jaká opatření se učinila ve Vašem oboru (pracovní oblasti) při řešení 

problematiky v sociálně vyloučené lokalitě v Litvínově – Janově? 

5) Myslíte si, že jsou tato zrealizovaná opatření pro řešení problematické situace v 

sociálně vyloučené lokalitě správná – přinášejí již výsledky? 

6) Jak tato opatření vznikala? 

7) Plánují se další opatření? 

8) Interpretace křivky ze stanovené oblasti – Proč je vývoj křivky takový? Jaké 

vlivy mohly podle vašeho názoru vývoj křivky ovlivnit? 

9) Kdybyste měl/a neomezené možnosti při řešení problematické situace v sociálně 

vyloučené lokalitě v Litvínově - Janově, jaká další opatření byste zavedl/a ve 

Vašem oboru (pracovní oblasti)? 

10) Jaká byla podle Vašeho názoru spolupráce s Agenturou pro sociální 

začleňování?   

 

 

 

 

 

 

 


