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Anotace 

Tato bakalářská práce se zabývá problematikou bezdomovectví  

a sociálního vyloučení žen bez přístřeší. Upozorňuje na specifiku ženského 

bezdomovectví a rizikové faktory, které fenomén ženského bezdomovectví 

doprovázejí. Hlavní pozornost je věnována faktoru násilí páchaném na ženách 

bez domova. Na tento jev je upozorněno prostřednictvím odborné literatury 

a výzkumů, které jsou doplněny a porovnány příběhy z praxe. 
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Summary 

This bachelor´s thesis describes the problematic and the social 

exclusion of women without home. It highlights specific form of women´s 

homelessness and the risk factors that are connected with the phenomenon 

of their homelessness. It is focused especially on the risk factor of violence 

against the women without home. This particular problem is referred through 

bibliography and previous researches which are critically evaluated 

and compared with the case studies. 
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Úvod 

 

Téma bezdomovectví v České republice je pro většinovou společnost 

zahaleno mylnými představami a to zejména z důvodu nedostatečné 

informovanosti a zdrojů informací o bezdomovectví. Lidé se s děním života 

bezdomovců setkávají občasně v médiích nebo náhodnou vlastní zkušeností 

ve městech. Média zveřejňují zejména senzace, které často neposkytují 

celistvou pravdu o kontextu a příčinách. Bezdomovci, se kterými se setkáváme 

běžně na ulici velkých měst nebo je zahlédneme spící v tramvaji, nám zdaleka 

neodkrývají obraz tak různorodé skupiny. V centru velkých měst potkáváme 

na první pohled zjevné bezdomovce, zejména mužského pohlaví, ale málokdy 

si povšimneme žen žijících bez domova. Jaká pozornost je věnovaná ženám 

bez domova a co o nich víme? Proč nejsou tak viditelné jako muži? Ženy  

bez domova tvoří skupinu osob v nouzi, která si zaslouží svou vlastní 

pozornost a speciální přístupy sociální péče a pomoci. Přesto je tato skupina 

stále nedostatečně diskutovaným tématem dnešní doby a není na ní soustředěna 

pozornost, jakou si zaslouží a potřebuje. Touto prací bych ráda upozornila 

na fenomén ženského bezdomovectví a specifikovala jeho základní rysy. 

 

Jednou ze specifik ženského bezdomovectví jsou rizikové faktory, 

kterým ženy bez domova čelí. Cílem této práce je identifikovat rizikové faktory 

ženského bezdomovectví a ohrožení žen žijících v prostředí ulice. Dále  

se zaměřím na faktor, který je z mého pohledu nejrizikovější a ohrožuje ženy  

bez domova nejvíce. Tímto faktorem je násilí páchané na ženách  

bez domova. Informace, ze kterých tato bakalářská práce vychází, se opírají  

o odbornou literaturu a výzkumy, které budou porovnány s osobními 

zkušenostmi žen bez domova. Tyto příběhy z praxe vycházejí z rozhovorů se 

sedmi ženami bez domova. 
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Tato práce je teoretická i praktická. Text je rozdělen na kapitoly 

a podkapitoly. V práci se nejdříve zabývám charakteristikou bezdomovectví 

a základními faktory, které jsou s touto problematikou spojené. Pomocí 

odborné literatury definuji pojem bezdomovectví a jeho klíčová slova. Dále 

popisuji základní typy bezdomovectví a příčiny pádu do bezdomovectví mužů 

i žen. V další části se zaměřuji na ženskou formu bezdomovectví. Nejdříve 

uvádím rozdíly mezi mužským a ženským bezdomovectvím z hlediska příčin, 

forem bezdomovectví a využívání sociálních služeb. Také zmiňuji další 

specifiku ženského bezdomovectví a tím je nemožnost péče o nezaopatřené 

dítě. V hlavní části mé práce identifikuji rizikové faktory ženského 

bezdomovectví z hlediska odborné literatury a uvádím příběhy z praxe. Dále se 

zaměřuji na problematiku zneužívání žen bez domova jejich partnerem. V práci 

jsou zmíněny i rizikové faktory, které zvyšují pravděpodobnost, že se žena  

bez domova stane obětí násilných činů. Je zde také uvedeno, jak se ženy  

bez přístřeší proti rizikovým faktorům bezdomovectví brání. Na závěr shrnuji 

nejdůležitější poznatky z celé práce a hodnotím, zda byl cíl práce naplněn. 
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1. Bezdomovectví 

Tato kapitola je zaměřena na problematiku bezdomovectví žen i můžu. 

Definuji zde pojem bezdomovectví a lidí, kteří se v procesu bezdomovectví 

nachází. Dále jsou uvedeny typologie osob bez přístřeší a příčiny 

bezdomovectví. 

 

1.1 Definice bezdomovectví 

 

Lidé bez domova se v naší společnosti vždy vyskytovali. Ne vždy se  

o nich ale mluvilo a snažilo se definovat, kdo oni bezdomovci jsou,  

a co předcházelo jejich aktuální situaci. Pod slovem bezdomovectví se skrývá 

velice rozmanitá skupina jedinců, kteří pocházejí každý z odlišného životního 

prostředí, rodinných zázemí, disponují různými vlastnostmi a nesou si s sebou 

odlišné životní příběhy. Co tedy tyto jedince spojuje takovým způsobem,  

že jejich situaci a je samotné můžeme označit stejným slovem? 

 

Nejstručnější definici bezdomovectví poskytuje Schwarzová, ze které 

vyplývá, že bezdomovec je člověk, který je bez domova. Dále doplňuje: 

„Bezdomovectví je situace bezprostřední nouze, v níž se ocitá člověk  

bez trvalého domova.“
1
 

Definice je krátká a výstižná. Ukazuje nám základní znak situace,  

ve které se osoby bez přístřeší nachází. Tento člověk nemá domov. Vystihuje 

zjevný problém bezdomovectví, který si každý občan při setkání s osobou  

bez přístřeší uvědomí. Doplňující definice Schwarzové je pravděpodobně bližší 

odborníkovi ze sociálních služeb než laikovi. Vyplývá z ní, že člověk  

bez domova nemá trvalý domov. Osobou bez přístřeší tedy může být i ten, kdo 

                                                 
1
SCHWARZOVÁ, Sociální práce s bezdomovci. In: MATOUŠEK, KOLÁČKOVÁ, 

KODYMOVÁ. Sociální práce v praxi. 2010, s. 315 
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má přechodnou střechu nad hlavou, ale toto místo nevykazuje důstojné 

podmínky, kde se může plnohodnotně rozvíjet. 

 

Ministerstvo práce a sociálních věcí vypracovalo v roce 2013Koncepci 

prevence a řešení problematiky bezdomovectví v České republice do roku 

2020. V tomto dokumentu MPSV zdůrazňuje, že bezdomovectví není stav,  

ale dlouhodobý a složití proces od ohrožení vyloučením z bydlení nebo ztráty 

bydlení až po návrat do obvyklého životního stylu.
2
 

Z tohoto dokumentu vyplývá, že osoby bez přístřeší se nenachází  

ve stavu, ale dlouhodobém procesu. Proces bezdomovectví nezahrnuje pouze 

osoby, které jsou extrémně vyloučeny ze společnosti, ale i ty, kterým ztráta 

domova hrozí. Osoby bez domova se v tomto procesu nachází až do doby, kdy 

opět bydlí. 

 

Při označení samotné skupiny lidí, kteří se v procesu bezdomovectví 

nachází, bychom měli být opatrní, abychom předešli případným předsudkům. 

Schwarzová upozorňuje na to, že v současné době se preferuje používat výraz 

„lidé bez domova“ nebo „lidé bez přístřeší“. Výraz bezdomovec je zatížen 

hluboce zakořeněnými stereotypy. Stereotyp se ovšem neváže na samotný 

pojem, ale na vnímání a hodnocení marginality.
3
 

Při vyslovení pojmu bezdomovectví si mnoho lidí k definici člověka  

bez domova představí další asociace, často negativní a nepřátelské. Pracovníci 

o. s. Naděje se při svém výzkumu z roku 1996, zaměřeným na problematiku 

bezdomovectví, ptali veřejnosti, co pro ně slovo bezdomovec znamená. 

                                                 
2
 MPSV, Koncepce prevence a řešení problematiky bezdomovectví v České republice do roku 

2020, s. 5 [online]. 2013 [cit. 2015-04-24]. Dostupné 

z:http://www.mpsv.cz/files/clanky/16893/bezdomovectvi.pdf 
 
3
SCHWARZOVÁ, Sociálnípráce s bezdomovci. In: MATOUŠEK, KOLÁČKOVÁ, 

KODYMOVÁ,. Sociální práce v praxi. 2010, s. 315 
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Výsledky tohoto výzkumu jsou zveřejněny v publikaci manželů Hradeckých. 

Většina odpovědí byly spojené s negativním stereotypem: „Bezdomovci jsou ti 

pobudové z pražského Hlavního nádraží, opilci, flákači a kriminální živly.“
4
 

Závěry výzkumu o. s. Naděje výstižně popisují, proč se v dnešní době 

upřednostňuje výraz „lidé bez domova“, nebo „lidé bez přístřeší“ než slovo 

bezdomovec, které je spojeno s předsudky. Další otázkou je, kolik osob  

bez přístřeší přijímá označení„bezdomovec“. Ze zkušeností pracovníků Naděje 

dle ústního sdělení toto označení pravděpodobná většina osob bez přístřeší 

radikálně odmítá. „Lidé bez přístřeší“ je zároveň jediný výraz, který je uveden 

v legislativě, například v Zákoně č. 108/2006 Sb. o sociálních službách, nebo 

v Zákoně č. 111/2006 Sb. o pomoci hmotné nouzi. Ve své práci budu používat 

termíny „lidé bez přístřeší“ a „lidé bez domova“. 

 

Výše uvedené definice autorky Schwarzové, obsahují slovo „domov“. 

Máme výrazem domov na mysli budovu a úkryt, nebo jsou zde i další vazby, 

které na sebe budova sloužící pouze k přečkání noci neváže? 

Marek a kolegové definují význam domova. Charakteristika domova  

je podle autorů spojena s mnohem větším významem než přístřeší. Domov 

je spojován se sociálním zázemím, tedy s rodinou a místem, kam se lze vždy 

vrátit a uchýlit se tam. Domov se skládá z určitého sociálního okolí na jedné 

straně, a na straně druhé z fyzického soukromí. Obě tyto složky bezdomovcům 

chybí.
5
 

Domov můžeme považovat za synonymum jistoty a bezpečí. Je  

to místo, které má pro nás význam hlubších citových vazeb a emocí vázaných 

k obydlí a lidem, kteří zde žijí. Doma si osvojujeme naše lidské hodnoty  

                                                 
4
 HRADECKÝ, HRADECKÁ, Bezdomovectví – extrémní vyloučení. In: MATOUŠEK, 

KOLÁČKOVÁ, KODYMOVÁ, Sociální práce v praxi. 2010, s. 316 

 
5
 MAREK, STRNAD, HOTOVCOVÁ, Bezdomovectví v kontextu ambulantních sociálních 

služeb. 2012, s. 13 
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a určujeme náš životní styl. V okamžiku, kdy jsme v nouzi, se na toto místo 

můžeme kdykoliv vrátit a najít zde porozumění a útěchu. Zároveň je to  

naše území, kde my máme právo rozhodovat o tom, kdo může vstoupit a kdo 

ne. Lidé bez domova tedy netrpí pouze chudobou, hladem či zimou. Hlavní 

problematické důsledky bezdomovectví jsou zejména nedostatečné zázemí, 

nepřítomnost rodiny a emocionální vazby, která se k domovu váže. Člověk  

bez přístřeší může mít střechu nad hlavou, ale ne domov. 

 

1.1.1Sociální vyloučení 

 

Vacínová definuje bezdomovectví jako společenský jev, kterému 

předcházejí jednání a procesy vedoucí ke ztrátě zázemí, životních jistot  

a ke společenskému vyloučení.
6
 Výše zmíněné definice popisují klíčové slovo 

domov. Jak ukazuje popis bezdomovectví od Vacínové, dalším velice 

důležitým, ale doposud nezmíněným jevem bezdomovectví, je pojem sociální 

vyloučení. 

Sociální vyloučení neboli exkluzi vysvětluje Kotýnková. Autorka 

popisuje sociální vyloučení jako nerovnost v participaci na životě společnosti, 

která je výsledkem nedostatku příležitostí k této participaci. Na sociální 

vyloučení je podle Kotýnkové nahlíženo jako na odraz nerovného přístupu 

k pěti základním zdrojům společnosti: k zaměstnání, zdravotní péči, vzdělání, 

bydlení a k sociální ochraně.“
7
 

                                                 
6
 VACÍNOVÁ, Problematika bezdomovectví. In: HRADECKÝ a kol. Vybrané psychologické 

aspekty terénní sociální práce. 2006, s. 128 

 
7
 KOTÝNKOVÁ, Trendy v prevenci bezdomovectví. In: AS, FEANTSA, S. A. D. a Naděje. 

Příklady nejlepší praxe v boji proti bezdomovectví. 2003, s. 15 
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Zákon o sociálních službách definuje sociální vyloučení jako vyčlenění 

osoby mimo běžný život společnosti a nemožnost se do něj zapojit v důsledku 

nepříznivé sociální situace.
8
 

Exkluzi zažívají lidé, kteří žijí na okraji společnosti. Sociálně vyloučení 

se na životě většiny nepodílí z důvodů nedostatečných příležitostí. Tyto 

nedostatečné příležitosti nemusí plynout z lenosti nebo neschopnosti jedince. 

Z úryvku knihy Vacínové vyplývá, že sociálnímu vyloučení předchází jednání 

a procesy. Tyto procesy pak mohou znamenat chybnou či nedostatečnou 

činnost ze strany státu či systému, ve kterém jedinec žije. Lidé bez přístřeší 

jsou skupinou osob, která se setkala s extrémní formou sociálního vyloučení. 

Sociálně vyloučený člověk se setkává s nerovným přístupem v pěti oblastech. 

Těmito oblastmi jsou vyloučení z trhu práce, vzdělání, zdravotní péče  

a bydlení. Nerovná participace na sociální ochraně státu je další oblast, ve které 

jsou osoby bez přístřeší vyloučeni právně. Osoba má omezená práva nebo je  

do jisté míry ztrácí. 

Zákon o sociálních službách zároveň vysvětluje, že návrat  

neboli inkluze zpět do společnosti je velice komplikovaný a nemožný 

v důsledku tíživé situace, ve které se člověk nachází. Společenské vyloučení se 

dává najevo různými formami chudoby. Bezdomovectví je jeho extrémní 

případ. 

 

 

  

                                                 
8
Zákon č. 108/2006 Sb. o sociálních službách [online]. 2006 [cit. 2015-02-14]. Dostupné z: 

http://www.mpsv.cz/files/clanky/7372/108_2006_Sb.pdf 
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1.2Typologie bezdomovectví 

 

Již v úvodu bylo zmíněno, že se nejčastěji můžeme s bezdomovci setkat 

ve velkých městských aglomerací. Lidé bez domova, které na první pohled 

rozpoznáme, zdaleka neodkrývají celou skupinu bezdomovců. Lidé, kteří žijí 

na ulici, ztratili domov nebo jsou bezdomovectvím ohroženi, se dělí do 

základních typologických skupin. Rozdělení osob bez přístřeší do různých 

skupin podle odlišných znaků, pomáhá identifikovat jejich individuální potřeby 

a zlepšuje tak kvalitu metodiky sociální práce s osobami bez přístřeší. 

 Průdková a Novotný popisují rozdělení lidí bez domova do třech 

skupin: zjevní bezdomovci, skrytí bezdomovci a potenciální bezdomovci.
9
 

 

1.2.1 Zjevné bezdomovectví 

 

Podle Schwarzové jsou zjevnými bezdomovci ti, o kterých víme,  

že jsou bez domova a současně oni sami svou situaci vnímají jako ohrožující  

a proto se stávají klienty sociálních služeb.
10

 

Hartl uvádí, že jde o jedince, kteří z pohledu veřejnosti vypadají jako 

bezdomovci bez možnosti uchýlit se mimo veřejný prostor. Někteří dávají 

přednost nejistému životu na ulici za cenu svobody. Poměrně velká  

je podskupina dobrovolných bezdomovců, kteří na jinou formu života již 

rezignovali, chtějí si především opatřit jídlo, teplo a přístřeší. Je třeba vidět tuto 

skutečnost v kontextu toho, že lidé na ulici mají velice omezené možnosti 

volby a prostředky, díky kterým by mohli dosáhnout změny. Zjevní 

bezdomovci tvoří pouze malou skupinu bezdomovců, jsou však negativně 

vnímáni.
11

 

                                                 
9
 PRŮDKOVÁ, NOVOTNÝ, Bezdomovectví. 2008, s. 14 

10
 SCHWARZOVÁ, Sociální práce s bezdomovci. In: MATOUŠEK, KOLÁČKOVÁ, 

KODYMOVÁ, Sociální práce v praxi. 2010, s. 317 

 
11

 HARTL In: PRŮDKOVÁ, NOVOTNÝ, Bezdomovectví. 2008, s. 13 



17 

 

 Zjevné bezdomovectví vystihuje osoby, které aktivně využívají 

sociálních služeb za účelem získání stravy, ošacení, zajištění hygieny či místa, 

kde přespat. Zároveň se tito lidé pohybují celý den na ulici a nosí si s sebou 

vše, co vlastní. V zimě přespávají v tramvajích, nebo se pohybují v centru 

města ve vnitřních veřejných prostorách za cílem úniku před zimou. Někteří 

z nich zapáchají, jsou špinaví a vzbuzují ve veřejnosti strach či odpor. Na 

základě této skutečnosti si pak laická veřejnost může budovat  

o bezdomovectví mylné představy. Někteří zjevní bezdomovci rezignovali  

na základě nepoměru jejich životních cílů v porovnání s cíli většinové 

společnosti. Forma dobrovolného bezdomovectví je diskutabilní. Rezignace 

neznamená, že se svou situací sociálního vyloučení a ztrátou bydlení nechtějí 

nic dělat. Prostředky, jakými by mohli dosáhnout změny, jsou však omezené. 

 

1.2.2 Skryté bezdomovectví 

 
Schwarzová popisuje skryté bezdomovectví. Za skryté bezdomovce 

považujeme ty, jejichž situace je okolím označena jako bezdomovecká,  

ale z nejrůznějších důvodů klienty sociálních služeb nejsou.
12

 

Prinz uvádí, že se jedná o osoby žijící mimo větší pozornost veřejnosti  

i institucí. Tato skupina lidí může počtem převyšovat zjevné bezdomovce.
13

 

Marek doplňuje charakteristiku skrytého bezdomovectví. Autor 

konstatuje, že skrytí bezdomovci nemají žádnou možnost stálého bydlení,  

ale místo přežívání na ulici volí jinou strategii. Mají sice kde přespávat,  

                                                 
12

 SCHWARZOVÁ, Sociální práce s bezdomovci. In: MATOUŠEK, KOLÁČKOVÁ, 

KODYMOVÁ, Sociální práce v praxi. 2010, s. 317 

 
13

 PRINZ, Bezdomovci. In: MARTINEK a kol. Praktická teologie pro sociální pracovníky. 

2010, s. 110 
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ale nepřespávají v oficiálním bydlení a jejich způsob života je bezdomovectví 

podobný.“
14

 

 Už z názvu skryté bezdomovectví chápeme, že tato skupina osob  

bez domova není viditelná. Proto je těžké skryté bezdomovce identifikovat, 

jelikož je na první pohled nedokážeme rozlišit. Chodí v čistém oblečení  

a vzhledově se od běžného obyvatelstva neodlišují. Jejich způsob života je ale 

odlišným od majority. Čelí stejnému ohrožení ztráty domova a sociálnímu 

vyloučení jako zjevní bezdomovci.  Nejsou registrováni v sociálních službách, 

a tudíž je těžké odhadnout jejich počet a řešit jejich situaci v rámci systému 

pomoci sociálních služeb. Statistiky se domnívají, že výrazně převyšují počet 

zjevných bezdomovců. 

Jeden z důvodů proč nevyužívají sociální služby, může být pocit studu 

za svou situaci, a proto svůj problém tají před veřejností. Stud  

za bezdomovectví může pramenit ze strachu z předsudků veřejnosti mířených 

proti bezdomovcům. Proto se tito lidé bez přístřeší bojí, že dostanou nálepku 

bezdomovce a budou společností zavrhováni. 

Jestliže je žádné sociální služby neregistrují, kde tedy tito lidé 

přečkávají noc a hledají pomoc? Autorka Haasová, věnující se problematice 

skrytého bezdomovectví, popisuje situaci osob, které se snaží svou 

bezdomoveckou situaci tajit. V zimních měsících hledají pomoc a ubytování 

v azylových domech, ale po krátké době opět odcházejí.
15

 

Dalšími zdroji, kde čerpají pomoc, mohou být příbuzní či známí. Bez 

domova se také nacházejí lidé, žijící v ubytovnách. Jsou to i ti, kteří mají 

ubytování, ale neustále se přesouvají, jelikož zde nenachází bezpečí, jistotu,  

                                                 
14

 MAREK, STRNAD, HOTOVCOVÁ, Bezdomovectví. 2012, s. 14 

 
15

HAASOVÁ, Jak žijí v Olomouci ženy bez domova. 2005, s. 11 
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a podmínky pro jejich plnohodnotný rozvoj. Mohou přečkávat i v pronájmech 

nebytových prostorů. 

Ilja Hradecký uvádí, že skrytými bezdomovci se stávají zejména ženy,  

a to z důvodu předejití rizika života v podmínkách zjevného bezdomovectví.
16

 

 

1.2.3 Potenciální bezdomovectví 

 

Popis třetí skupiny charakterizuje Prinz. Potenciální bezdomovectví 

zahrnuje jednotlivce i rodiny, kterým hrozí ztráta bydlení a domova v důsledku 

provizorního charakteru (podnájmy, právně nejasné bydlení, ubytovny)  

nebo v důsledku dluhů na nájemném apod.
17

 

Schwarzová uvádí, že ohroženi ztrátou bydlení mohou být obyvatelé 

domu určeného k demolici, squatteři nebo pseudonájemníci v černém 

podnájmu bez řádné nájemní smlouvy.
18

 

Průdková a Novotný definuje další ohroženou skupinu, kterou jsou 

mladí lidé, kteří opouští ústavní výchovu, lidé propuštění z výkonu trestu 

odnětí svobody, z psychiatrické léčebny nebo terapeutických komunit, kteří 

nemají možnost návratu do rodiny.
19

 

Haasová popisuje, že největším problémem potenciálních bezdomovců  

je zřejmě nedostupnost vlastního bydlení.
20

 

                                                 
16

 HRADECKÝ, Bezdomovectví – extrémní vyloučení, s. 34 [online]. 2005 [cit. 2015-02-20]. 

Dostupné 

z: http://www.nadeje.cz/imgcontent/files/docs/odborne/1996bezdomovstvi_exv.pdf 
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18

 SCHWARZOVÁ, Sociální práce s bezdomovci. In: MATOUŠEK, KOLÁČKOVÁ, 

KODYMOVÁ, Sociální práce v praxi. 2010, s. 317 
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2012, s. 14 
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 Potenciálními bezdomovci jsou lidé, kteří zatím bydlení mají, ale jsou 

aktuálně ohroženi jeho ztrátou. Nežijí ve veřejném prostoru a zatím ani 

nepotřebují využívat sociálních služeb pro osoby bez přístřeší. Problematikou 

této skupiny jsou nevyhovující podmínky bydlení a absence stálého bydlení. 

Stálého bydlení můžeme nejlépe dosáhnout vlastnictvím bytových prostorů. 

Koupě bytů a domů je však problémem zejména z hlediska cen bydlení. 

Dostupnost cen bytů zdaleka není přístupná všem obyvatelům. Bytová politika 

již začala investovat do nízkonákladového bydlení, ale těchto projektů je stále 

velice malý počet. Lidé tak volí podnájmy, které jsou velmi nákladné, jsou 

zpravidla přechodným řešením a nezaručují jistotu bydlení v budoucnosti. 

Další skupinou, která může čelit ohrožení ztráty bydlení, jsou lidé, kteří opouští 

státní institucionální péči. Lidé, kteří stráví určitý čas života v institucích, 

mohou být silně adaptovaní na tamní režim. Ne každý se úspěšně integruje zpět 

do společnosti po opuštění instituce. Sociálním vyloučením jsou ohroženi 

zejména osoby, které v institucích pobývají delší dobu. Během jejich pobytu 

společnost prochází závratnými změnami, na které je těžké se adaptovat. Ještě 

hůře to jde bez podpory rodiny či známých. Mezi další ohrožení může patřit 

finanční situace rodiny či jedince a dluhy. 

 

1.2.4 Další typologie 

 

Z mnoha dalších typologií uvedu pouze tři, které jsou sestaveny  

na základě způsobu užívání služeb pro osoby bez přístřeší, způsobu života osob 

bez domova, z hlediska času, geografie a příčin bezdomovectví a úrovně 

standardu života lidí bez přístřeší. 

Pěnkava užívá typologii podle způsobu užívání služeb pro bezdomovce, 

v níž rozlišuje různé stupně pomoci osobám bez přístřeší, od krátké 

jednorázové krizové intervence až po klienty rezignované, kteří využívají 

služby, kde není nutná aktivní účast. Dále autor uvádí rozdělení bezdomovců 



21 

 

podle způsobu obživy, zda žebrají, kradou, sbírají kovy, obcházejí popelnice 

nebo využívají služeb charitativních organizací.
21

 

 Koukolík popisuje typologii podle hledisek na bezdomovectví; časové 

hledisko (chronický, epizodický, přechodný typ bezdomovce), hledisko 

geografické (podle místa přespávání) a hledisko příčin.
22

 

Evropská federace národních organizací pracujících s osobami  

bez domova FEANTSA vypracovala typologii bezdomovectví podle různé 

úrovně standardu, kde jsou rozlišeny osoby bez přístřeší, bez bytu, v nejistém 

bydlení a v bydlení nevyhovujícím.
23

 

 Odlišné typologie nám odkrývají širokou skupinu osob bez přístřeší. 

Pod pojmem bezdomovec nebo osoba bez přístřeší si nelze představit pouze 

jeden typ člověka. Jako každá jiná společnost či subkultura, je společnost 

bezdomovců velice variabilní. I přesto, že tato typologie označuje lidi  

bez domova jedním slovním pojmem, nesmíme zapomínat na rozdíly  

a individuální pohled na osoby bez přístřeší. 

Snaha zařadit osoby bez přístřeší do příslušných typologií je spojena 

s rizikem utvoření předsudků, že jeden je stejný jako ostatní v této zařazené 

skupině. Na druhé straně odlišné definice mohou být prospěšné v sociální 

práci. Díky pohledům různých typologií bezdomovectví a jejich propojením 

se zlepšuje individuální přístup pomoci osobám bez přístřeší. Bezdomovectví 

je ale potřeba vidět v kontextu života majority jako specifickou skupinu 

obyvatel. 
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1.3 Příčiny bezdomovectví 

 

Co předchází situaci bezdomovectví a vede k tomu, že se lidé ocitli  

na ulici? Ve společnosti se mohou objevovat názory, že si lidé bez domova 

svou aktuální situaci způsobili vlastním přičiněním, čímž mohlo být jejich 

nepřizpůsobivé chování, či osobní selhání. Odpovědí na tuto otázku může být 

také naprostý opak. Stát či sociální situace jedince může hrát důležitou roli 

v příčinách bezdomovectví. Člověkem bez přístřeší se v dnešní době může stát 

každý jedinec, a to i přes snahu vyhnout se této situaci. Existují ovšem určité 

skupiny lidí, kteří jsou bezdomovectvím ohroženi více než ostatní. Tato 

kapitola popíše základní příčiny bezdomovectví z hlediska subjektivních  

a objektivních faktorů. Dále budou nastíněny rizikové faktory, které ohrožují 

jedince v problematice bezdomovectví. 

 

1.3.1 Subjektivní faktory 

 

Hradecký uspořádal subjektivní faktory příčin bezdomovectví do čtyř 

základních skupin. Faktory materiální (ztráta bydlení, nezaměstnanost, 

zadluženost, ...), vztahové (rozvod, konflikt v rodině, sexuální zneužívání, 

násilí v rodině, diskriminace ženy, ...), osobní (nemoc, postižení, závislosti, 

sociální nezralost) a institucionální (propuštění z ústavu, z vězení, opuštění 

dětského domova).
24

 

Subjektivní faktory jsou ovlivněny jedincem samotným, jeho rodinou, 

sociálním statusem, jeho biologickými faktory a schopnostmi, temperamentem, 

věkem a dalšími osobnostními charakteristikami. Každému člověku jsou dány 

biologicky a zároveň jsou tyto subjektivní faktory ovlivňovány společností, 

sociální skupinou a rodinou, ve které žijeme. Materiální faktory,  

                                                 
24
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které způsobují bezdomovectví, jsou špatná finanční situace jedince nebo ztráta 

jeho majetku. Ztrátě majetku nebo špatné finanční situaci může předcházet 

ztráta zaměstnání, dlouhodobá nezaměstnanost nebo například ztráta živitele  

v rodině. 

Vztahové problémy popisuje Hradecký jako další rizikové faktory. Tím 

může být konflikt v rodině mezi dítětem a rodiči, mezi partnery či manžely. 

Zároveň sem patří domácí násilí, sexuální zneužívání, nebo diskriminace ženy, 

které bývá příčinou zejména ženského bezdomovectví. Osobní faktory mohou 

hrát důležitou roli v situaci extrémního sociálního vyloučení. Těmi jsou 

například fyzické či mentální postižení jedince, nemoc, závislosti na alkoholu 

nebo jiných návykových látkách, hráčství, nesamostatnost či nezralost. 

Dlouhodobý pobyt jedince v institucionální péči nebo vězení a následný 

odchod může být další příčina bezdomovectví. V ohrožení jsou zejména 

mladiství odcházející z dětského domova do běžného života, lidé po výkonu 

trestu a ti, kteří opouští psychiatrické nemocnice a další ústavní péči. 

 

1.3.2 Objektivní faktory 

 

Objektivní faktory ovlivňující fenomén bezdomovectví jsou takové, 

které nás obklopují a působí na náš život zevnějšku. Je to zejména struktura 

státu a kultury, ve které žijeme. Ilja Hradecký uvádí, že objektivní faktory 

působí na dodržování lidských práv, na zachování integrity práva a respektu 

zásady rovných příležitostí pro všechny, na vzdělání a kvalifikaci. Působí  

na legislativu, na sociální ochranu občana státem, boj proti nezaměstnanosti 

či sociálnímu vyloučení, zabezpečení ve stáří a nemoci, začlenění mládeže  

na trh práce, rovnost žen a mužů.
25
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 Jestliže sociální systém státu nedovoluje zabezpečení a podporu 

participace každého občana v jednom nebo více výše zmíněných oblastech, 

občan je vystaven riziku ztráty jistot či domova. Působení objektivních faktorů 

se liší v různých zemích a kulturách. Situace sociálního vyloučení, chudoby  

a bezdomovectví může být výsledkem kombinace faktorů subjektivních  

i objektivních. 

Výzkum Hradeckého z roku 2005 se zabýval tématikou, kdo jsou lidé 

na ulici a proč se zde ocitli. Tato studie byla zaměřena na město Praha. 

Výsledky ukázaly, že mezi nejčastější příčiny bezdomovectví patří vztahové 

problémy, zejména rozvod, útěky z domova, neschopnost řešení partnerských  

a manželských vztahů (33 - 47 % respondentů). Další nejčastější příčiny jsou 

ztráta bytu, zaměstnání a zadluženost (16% - 33 % respondentů) a návrat  

z výkonu trestu odnětí svobody (6 % - 24 % respondentů). Dále problém  

s alkoholem, zdravotní stav, nemoc či zdravotní postižení a jiné.
26

 

Musíme zde brát v úvahu, že respondenti odpovídali podle  

jejich subjektivního pohledu, co oni považují za příčinu jejich bezdomovecké 

situace. V různých případech může jít o souhru několika příčin. Z výzkumu  

ale jasně vyplývá, že subjektivní faktory hrají největší roli v příčinách 

bezdomovectví, a tím jsou zejména vztahové problémy v rodině. Na druhém 

místě jsou faktory objektivní a tím je zejména ztráta zaměstnání a chudoba. 

Třetí největší příčinou bezdomovectví osob bez přístřeší v městě Praha byl 

návrat z vězení. 
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2. Ženské bezdomovectví 

 

V předešlých kapitolách bylo popsáno bezdomovectví, jeho příčiny  

a formy z širokého pohledu na celkové společenství osob bez přístřeší.  

Bezdomovectví postihuje bez pochyb muže i ženy. Tato kapitola se zaměří  

na ženské bezdomovectví, jelikož má svá specifika, která se od mužského 

bezdomovectví liší a vyžaduje svoji vlastní pozornost. Ženy tvoří 

v celosvětovém měřítku přibližně 25 % osob bez přístřeší.
27

 Fenomén ženského 

bezdomovectví je však stále doposud nedostatečně prozkoumanou oblastí. 

Sociálních služeb, které jsou zacílené na pomoc pouze ženám bez domova, 

najdeme v naší republice pomálu. V prostředí ulice i sociálních služeb se 

setkáváme zejména s muži. 

Poznatky, ze kterých tato kapitola vychází, se opírá o odbornou 

literaturu a výzkumy, které budou doplněny příběhy žen bez domova. Tyto 

příběhy a informace z praxe jsem získala prostřednictvím polostrukturovaných 

rozhovorů se sedmi ženami bez přístřeší. Metodologie rozhovorů je popsána 

níže v kapitole č. 3.1. Zdůvodnění záměru metodologie. 

 

2.1 Situace ženského bezdomovectví v České republice 

 

Situace bezdomovectví a zejména počet žen na ulici se od pádu 

komunistické éry v naší zemi změnil. Tempo změn, které se dotkly politické, 

hospodářské ale i sociální oblasti, urychlilo vytlačení některých jedinců  

na okraj společnosti. Exkluze postihla zejména osoby, které disponují 

nedostatečnými osobnostními a sociálními schopnostmi z důvodu jejich 
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neschopnosti se přizpůsobit překotnému tempu ekonomické transformace a 

kulturních změn. Haasová uvádí, že první odhady počtu žen bez domova  

v České republice uváděly číslo 10-15 % z celkové bezdomovecké populace. 

Některé se na ulici vyskytovaly s partnerem, jiné osamělé nebo dokonce  

s dětmi. V EU a USA se objevují čísla 10-25 %.
28

 

Český statistický úřad ve spolupráci se Sdružením azylových domů  

v ČR a Asociací poskytovatelů sociálních služeb ČR při sčítání lidu z roku 

2011 zjistili, že na území České republiky žije 11 496 osob bez domova a z 

toho 2 473 těchto osob jsou ženy. 
29

 

Podle Českého statistického úřadu je žen bez domova v poměru vůči 

mužům žijících na ulici výrazně méně. Toto číslo je ale nepřesné,  

jelikož zmapování situace osob bez přístřeší se vztahovalo pouze na osoby, 

které využívají sociální služby a sebe samotné označili jako osobu bez přístřeší. 

Vzhledem k tomu, že ženy volí zejména skrytou formu bezdomovectví, 

je těžké odhadnout, kolik žen bez přístřeší se v naší republice momentálně 

vyskytuje. Dále z této statistiky vyplývá, že ženy ve věku 20-24 let jsou 

skupinou žen, která je nejvíce početná na ulici. Věkový průměr žen  

bez přístřeší se odhaduje na 40-50 let. Mezi bezdomovkyně patří jak mladé 

náctileté dívky, tak i ženy středního věku a ženy důchodového věku. 

 

Petr Prinz, vedoucí střediska Samaritán v Olomouci, které funguje již 

od roku 1991, konstatuje, že situace ženského bezdomovectví se za dobu jejich 

fungování velice změnila. Radikálně se zvýšil absolutní počet žen na ulici. 

Došlo zejména k většímu zviditelnění. Prinz se domnívá, že počet žen na ulici 

                                                 
28  HAASOVÁ, Ženy různého věku a sociální vyloučení. In: Specifika žen mezi lidmi bez 

domova. 2010, s. 15 

29  Český statistický úřad. Základní charakteristiky bezdomovců: Bezdomovci podle pohlaví a 

pětiletých věkových skupin. [online]. 2012 [cit. 2015-02-26]. Dostupné 

z: http://www.czso.cz/sldb2011/redakce.nsf/i/zakladni_charakteristiky_bezdomovcu/$File/b

ezdomovci_tabulky.pdf 
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se pravděpodobně v budoucnu zvýší a to zejména v mladších a starších 

věkových kategoriích.
30

 

 Jestliže mluvíme o situaci ženského bezdomovectví za posledních 

několik let, můžeme říci, že sociální služby i statistiky sčítání obyvatel 

zaznamenávají o 18 – 20 % více žen žijících na ulici. Tyto čísla nevzrůstávají 

pouze kvůli zvyšujícímu se počtu žen na ulici, ale také kvůli většímu 

zviditelnění ženského bezdomovectví v průběhu společenských změn po pádu 

komunistického režimu. Tato kapitola popíše, jak se situace žen bez domova 

liší od mužského bezdomovectví. Budou zde identifikovány odlišnosti 

z pohledu příčin bezdomovectví, formy bezdomovectví a využívání sociálních 

služeb. Ženské bezdomovectví s sebou nese určitá rizika, která mužům nehrozí 

v takové míře jako ženám. Jedná se zejména o faktor násilí ve fyzické, verbální 

a sexuální podobě. Druhá podkapitola se zaměří na téma ohrožení a rizika, 

které se k ženskému bezdomovectví vztahují. 

 

 

2.2 Rozdíly mezi mužským a ženským bezdomovectvím 

 
2.2.1 Příčiny bezdomovectví 

 
 Příčiny bezdomovectví byly již popsány ve stejnojmenné kapitole 1.3. 

Tyto příčiny se však vztahují na muže i ženy zároveň. Vzhledem k nepoměru 

počtu žen a mužů ocitajících se v situaci bezdomovectví, lze těžce z obecných 

zdrojů rozpoznat, co vedlo k bezdomovecké situaci ženy. Příčiny, proč se ženy 

stávají bezdomovkyněmi, jsou v určitém slova smyslu odlišné od faktorů 

                                                 
30  PRINZ, Vývoj ve skupině žen bez domova v návaznosti na realizaci nových služeb Charity 

Olomouc. In: Specifika žen mezi lidmi bez domova. 2010, s. 40 
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vedoucích k bezdomovectví u mužů. Například podle Pěnkavy jsou ženy 

dispozičně více psychicky odolnější, to vyplývá i z role matky.
31

 

 

 Hradecký uvádí, že muži se stávají osobami bez přístřeší zejména  

z důvodů ztráty bytu, zaměstnání nebo nedostatečných příjmů. Tyto materiální 

faktory jsou pak často v kombinaci s osobními a tím jsou zejména nemoc, 

osamělost, stáří, alkoholismus a závislosti. Příčiny ženského bezdomovectví 

bývají obvykle faktory vztahové, především v partnerských vztazích,  

v doprovodu s násilím ze strany partnera či manžela.
32

 

 Organizace Jako doma provedla v roce 2013 kvalitativní výzkum 

pod názvem Zpátky ze dna:zaostřeno na ženy. Výzkumu se zúčastnilo 50 žen 

bez domova pohybujících se v Praze a Ostravě. Cílem této studie bylo 

upozornit na specifiku ženského bezdomovectví a zjistit, jak samy ženy 

vnímají jejich situaci bez domova. V rámci této studie se ukázalo,  

že nejčastějším spouštěčem pádu do bezdomovectví u žen je kombinace příčin, 

z nichž převládají zejména: domácí násilí, chudoba, traumatická změna 

v průběhu života jako například úmrtí dítěte či partnera, absence dostupného  

a bezpečného bydlení, věková a genderová diskriminace na trhu práce, drogová 

či alkoholová závislost, rodinná historie sociálního vyloučení, vážné 

psychiatrické onemocnění.
33

 

 Je těžké určit jednu nebo více primárních příčin, které způsobují ženské 

bezdomovectví, neboť se jedná o multifaktorovou problematiku. Důvodů, které 

donutily ženy žít na ulici nebo příčiny, proč ony samy se tak rozhodly, může 

                                                 
31

 PĚNKAVA, Výchovně vzdělávací prvek v sociální práci s cílovou skupinou osob bez 

přístřeší. 2010, s. 18 

32  HRADECKÝ, Bezdomovectví – extrémní vyloučení, s. 34 [online]. 2005 [cit. 2015-02-20]. 

Dostupné z: http://www.nadeje.cz/img-
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33

 HETMÁNKOVÁ, Zpátky ze dna: Zaostřeno na ženy, Jako doma, Praha, s. 3 [online]. 2013 

[cit. 2015-03-24]. Dostupné z: http://jakodoma.org/wp-
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být několik. Ve většině případů jde o kombinaci několika problémových 

situací. Mezi hlavní vnější (exogenní) příčiny vedoucí ke ztrátě domova  

v případě žen patří zejména problémy ve vztazích, často násilný vztah 

s partnerem. Ztráta živitele může být další příčinou pádu do bezdomovectví. 

Způsobuje traumatický šok a ekonomické změny v rodině. Mezi další 

spouštěče extrémního sociálního vyloučení se považují závislosti  

a psychiatrické onemocnění. 

Dá se říci, že některé vnitřní (endogenní) příčiny mohou mít jádro již 

v dětství a v průběhu života žen se tyto problémy rozvíjejí, kumulují, až vedou 

k situaci extrémního vyloučení ze společnosti. Může tím být dětství  

v nefunkční rodině, zneužívání a psychické či fyzického týrání ze strany 

rodičů, sociální vyloučení rodiny v dětství apod. Materiální faktory jako jsou 

chudoba, ztráta bydlení a nezaměstnanost hrají ve ztrátě bydlení určitou roli  

u žen i mužů.  U žen však může docházet k nezaměstnanosti z důvodů 

genderové diskriminace. 

 

 Paní Věra (58 let) zažila násilí ze strany manžela: „Když jsem bydlela 

ještě s mým bývalým manželem tenkrát, no to nešlo. Šla jsem od něj. On mi 

ubližoval. On mě mlátil. Když jsem odešla, ulevilo se mi.“ Paní Věra odešla  

od svého manžela do jiného bytu, který poté opustila, aby zajistila své dospělé 

děti a zůstala bez domova. 

Paní Vladislavě (55 let) zemřel před jedním rokem přítel. Ztráta 

milované osoby jí způsobila jak materiální potíže, tak velké trama, ze kterého 

se stále vzpamatovává: „Zemřel mi chlap. Nebyla jsem na bytě nahlášená. 

Z prvního manželství měl čtyři děti. No tak, ty si byt vzaly a mě nechaly jít  

na ulici. (pláč)“ 

Paní Radce (53 let) po rozvodu s manželem nezůstalo nic, a tak šla žít 

na ulici: „Rozvedla jsem se s manželem. Zůstala jsem bez peněz. On mě vyhodil 
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z bytu. Jemu zůstalo všechno a já šla na ulici. Neměli jsme majetkové 

vyrovnání. Nic mi nenechal.“ 

Moje další respondentka zažila násilí ze strany rodičů. Tereza opustila 

rodiče, když jí bylo šestnáct let: „Já jsem adoptivní dítě. … No a voni rodiče se 

strašně prali. Pak mlátili mě a tak dále a tak dále a tak dále. Vona nevlastní 

matka chtěla odejít a vzít mě s sebou. A prostě mlátila mě takovým způsobem, 

že jsem to nevydržela a odešla z domova.“ Dnes je Tereza už 21 let  

bez domova. 

Jako další příčiny bezdomovectví uvedly mé respondentky odchod 

z výkonu trestu odnětí svobody. Další žena uvedla, že ve svém bytě nechávala 

přespávat přátele, jejichž jména nebyly zapsány v nájemní smlouvě. Majitel 

bytu se o tom dozvěděl, a Zuzana (40 let), která byla v té době na mateřské 

dovolené, musela i s manželem opustit byt. 

Paní Magdaléna (33 let) přišla ze Slovenska do Prahy za prací, kterou  

ji přislíbila agentura.: „Já jsem sem přišla za prací, ale bohužel, nikdo  

mě do práce nevzal. Všude jsem vypisovala dotazníky a čekala na telefony,  

ale telefon nic. Stále mi nezvonil telefon.“ Paní Magdaléně došly peníze  

a zůstala na ulici. 

 

 Životní situace, které mé respondentky považují za primární příčinu 

jejich bezdomovectví, jsou převážně vztahové, u dvou žen spojené s fyzickým 

násilím ze strany partnera a rodičů. Dvě ženy se staly osobou bez přístřeší  

z důvodu ztráty živitele. Jedné přítel zemřel a druhá se s manželem rozvedla. 

Tato ztráta pro ně znamenala negativní ekonomickou a psychickou změnu, 

která podle jejich názoru vedla k extrémní formě sociálního vyloučení. Další tři 

ženy popsaly příčiny bezdomovectví, které zatím nebyly zmíněny ve výše 

uvedené odborné literatuře. Těmi jsou odchod z výkonu trestu odnětí svobody, 

porušení smluvních podmínek v nájemní smlouvě s majitelem bytu, podvod 
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pracovní agentury. V případě podvodu pracovní agentury jsou ohroženy 

bezdomovectvím  příslušníci jiného státu, přicházející za lepšími pracovními  

a ekonomickými podmínkami, kdy rizika představují nesolidní nebo podvodné 

agentury, které jejich situaci zneužívají. 

 

2.2.2 Forma bezdomovectví a využívání sociálních služeb 

 

Bezdomovectví je nejčastěji spojeno se stereotypem obrazu muže 

spícího na lavičce. Portrét ženy jako osoby bez přístřeší se nám často 

nevybavuje, jelikož žena jako osoba bez přístřeší je viděna na veřejnosti 

málokdy nebo je zmiňována publikacích o problematice bezdomovectví. Pro 

ženské bezdomovectví na rozdíl od mužů je specifická jeho skrytost. Ženy mají 

ke skrývání své situace několik důvodů. Kate Moss vysvětluje, že ženy 

nevyužívají dostupné sociální služby cílené pro osoby bez přístřeší v takovém 

počtu jako muži. Důvodem je pocit studu za svou bezdomoveckou situaci,  

a proto volí spíše skrytou formu bezdomovectví.
34

 

V magazínu Gender, rovné příležitosti, výzkum Rad Hetmánková uvádí, 

jak se drtivá většina žen distancuje od pojmenování „bezdomovkyně“ z důvodu 

jeho ponižující povahy. Ženy mají tendenci se neidentifikovat tímto pojmem  

a svou situaci bezdomovectví skrývat.
35

 

Stulíková popisuje latentní formu ženského bezdomovectví mimo ulici: 

„Mnoho žen přebývá v nejistých bytových podmínkách u svých přátel, 

agresivních a nespolehlivých partnerů, nebo v podnicích, které nabízejí 
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z: http://www.womenroughsleepers.eu/content/women-rough-sleepers-flyer 
35
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sexuální služby. Osoby, které potkáváme přímo na ulicích, jsou pak ty, kterým 

se již zhroutila i tato nestabilní střecha nad hlavou.“
36

 

Ženy, které se snaží vyhnout životu na ulici, volí formy úkrytu, jako 

jsou byty jejich známých a přátel, partnerů, kteří je využívají, nebo se stahují 

do nebezpečného zázemí prostituce. Ženy se v mnohých případech snaží využít 

jejich sociální sítě a zachytit se nějaké pomoci, která je vyvaruje života  

na ulici. Jeden z důvodů, proč ženy volí latentní formu bezdomovectví, je pocit 

studu. Stud ale není jediným a stěžejním důvodem, proč se mnohé ženy snaží 

svou situaci sociálního vyloučení zatajit a odmítají využívat systém pomoci. 

Rad Hetmánková v magazínu Nový Prostor popisuje důvody, proč ženy 

využívají sociálních služeb s obtížemi nebo je nevyužívají vůbec. Centra 

pomoci, ve kterých převládají muži, jsou jimi zřizována a pro ně jsou také 

předurčena. Žena zde často zažije obtěžování, nevyžádanou pozornost, agresi, 

nadávky, nepřátelskost a pocit „objektu“ nechtěného sexuálního zájmu.
37

 

Rosenheck uvádí, že převážná většina žen, které žijí na ulici déle než 

šest měsíců, zažily fyzické napadení či znásilnění. Jako základní obranu proti 

potenciálnímu ohrožení volí ženy bez domova neviditelnost.
38

 

Další příčiny, proč se ženy rozhodují pro latentní formu bezdomovectví, 

nejsou pouze pocity studu, ale také prevence před ohrožením. Vyhýbají  

se sociálním službám z důvodu potenciálního obtěžování a sexuálního násilí  

ze strany mužů, kterých je v centrech pomoci převaha. Stejně tak se snaží 

bezdomovectví skrýt při jejich pohybu na ulici. 
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Paní Věra (58 let) se vždy snažila pečovat o svůj vzhled a to zejména 

z důvodu, že si poté nikdo nevšiml, že je bez domova a tak se vyvarovala 

problémům a případnému násilí jak ze strany veřejnosti, tak i mužů  

bez domova: „Já vždycky chodím čistá a umytá, hezky oblečená a nikdo  

si nevšimne, že jsem bezdomovec. A mám pokoj, nikdo mě neotravuje.“ 

 Stejnou strategii neviditelnosti volí i paní Vladislava (55 let): „Já jsem 

umytá, hezky oblečená a nikdo si nevšimne, že jsem bezdomovec. Snažím  

se, aby to nikdo moc neviděl.“ 

 Paní Radka (53 let) se snaží splynout se společností a tak se chrání jako 

ostatní ženy: „Já se o sebe starám. Dbám o sebe, koupám se, to mě na ulici 

chrání. Zapadám. Vypadám jako ostatní.“ 

 Paní Zuzana (40 let) je na ulici nejkratší dobu ze všech mých 

respondentek, čtyři měsíce. Chodí čistá, upravená a naprosto se distancuje  

od ostatních osob bez přístřeší, nechce se s nimi vídat ani s nimi mít nic 

společného. Nechce, aby někdo poznal, že je bez domova. 

 

 Čtyři ženy ze sedmi, se kterými jsem vedla rozhovor, mi sdělily, že jim 

záleží na tom, aby okolí nepoznalo, že nemají domov. Jako hlavní důvody  

pro latentní formu bezdomovectví uvádějí ochranu před předsudky okolí  

a veřejnosti. Ve skryté formě bezdomovectví se ženy cítí méně zranitelné. 

 

2.2.3 Nemožnost péče o své nezaopatřené dítě 

 

 Alexandra Doležalová hovoří o další problematice v životě žen  

bez domova a tím je fakt, že mnohým ženám, je kvůli jejich špatné sociální 

situaci odebráno dítě nebo děti z jejich péče.
39

Další specifikou ženského 

bezdomovectví je tedy fakt, že jestliže žena ztrácí domov, ztrácí i možnost 
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pečovat o své nezaopatřené děti. Žena je nejčastějším primárním pečovatelem 

svého dítěte a ztráta role matky na ní může mít negativní psychologické 

dopady. 

 

 Paní Zuzana (40 let) má čtyři dospělé děti a jedno nezaopatřené dítě.  

Se svým synem byla na mateřské dovolené, než se dostala do situace 

bezdomovectví. Zuzaně péče o jejího syna velice schází a je její největší 

motivací svou situaci změnit: „Já sem byla na mateřský s klukem. Teďka je  

u rodičů vlastně. Teď se o něho nemůžu starat a hrozně mi chybí. … Chci 

základní věci, mít radost ze života, starat se o děti, to si každej zaslouží. Každej 

má na todle právo a zaslouží si to.“ 
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3. Identifikace rizikových faktorů ženského 

bezdomovectví 

 

Jedním z důvodů pádu do života na ulici uvádějí ženy bez domova 

zažité násilí ze strany partnera či partnerky v domácím prostředí. Fyzické, 

psychické týrání či sexuální zneužívání jsou důvody, proč mnoho žen opouští 

domov a svůj dosavadní život. Je ale ulice pravým útočištěm pro ženy, které 

prchají před násilím? Útěk z domova před domácím násilím do prostředí ulice 

vede k začátku ještě větších problémů. Na ulici jsou určitá rizika, která ženám 

hrozí ve větší míře než mužům bez domova. Předpokládám, že mezi největší 

rizika ženského bezdomovectví patří ohrožení a to zejména v podobě 

verbálního, fyzického a sexuálního násilí. Dále se domnívám, že okradení patří 

mezi další rizika, kterému ženy bez domova čelí. V neposlední řadě se ženy 

střetávají s předsudky a urážkami, které na ně mohou být směřovány zejména 

ze strany majority. V této kapitole se pokusím identifikovat rizikové faktory 

specifické pro ženské bezdomovectví. 

 

3.1 Zdůvodnění záměru metodologie 

 
Jako metodologii pro identifikování specifik a rizikových faktorů 

ženského bezdomovectví jsem využila odbornou literaturu, výzkumy a články, 

které budu porovnávat se sedmi příběhy žen bez domova. Tato část  

mé bakalářské práce je tedy teoretická i praktická. Příběhy a osobní zkušenosti 

žen bez domova jsem získala při rozhovoru se sedmi z nich nacházejících 

se v situaci bezdomovectví. Cílem každého z rozhovorů bylo zjistit, jak samy 

ženy bez domova vnímají jejich situaci bezdomovectví.  

Polostrukturované rozhovory vycházely ze třinácti otázek, které jsou 

uvedeny v příloze č. 2. Struktura otázek rozhovoru. Metodologii 
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polostrukturovaného rozhovoru jsem zvolila zejména kvůli jeho volné formě. 

Základní otázky byly zachovány, ale celý rozhovor byl uzpůsobený 

dotazovaným ženám bez domova a mě samotné umožnil získat více informací. 

Úvodní otázky měly za úkol zmapovat, co mé respondentky považují  

za příčinu jejich aktuální situace života bez domova. Poté jsem zjišťovala, jak 

dlouho tyto ženy na ulici žijí, kde přespávají, jak si opatřují peníze, stravu  

a oblečení, jaké je jejich psychické a fyzické zdraví a jak vypadá jejich běžný 

den. Hlavní část rozhovoru se zaměřovala na téma rizika ženského 

bezdomovectví. 

Pokusila jsem se zjistit, v čem mé respondentky spatřují největší 

ohrožení ženy žijící na ulici a jak se podle jejich názoru jejich situace liší  

od mužů bez přístřeší. Respondentky se mi svěřily s vlastními zkušenostmi 

s násilím páchaných na nich a ostatních ženách bez domova, které znají. Poté 

jsem zjišťovala, jaká je jejich obrana a prevence proti ohrožení ulice. Na závěr 

jsem se dotazovaných žen zeptala, jaké jsou jejich plány, sny a přání  

do budoucna a co je ke změně jejich tíživé situace nejvíce motivuje. 

Všechny mé respondentky využívají služby oddělení sociální prevence 

pro Prahu 1. Rozhovory mi pomohl zprostředkovat vedoucí tohoto oddělení 

PhDr. Pavel Pěnkava a v tomto místě se také uskutečnily. Místo jsem zvolila 

zejména kvůli jeho dostupnosti pro mé respondentky, a také z důvodu,  

že je pro ně tento prostor známý a mají k němu důvěru. Ženy, se kterými jsem 

rozhovory vedla, se pohybují po celé Praze. Všechny rozhovory se uskutečnily 

25. 3. 2015. 

Své respondentky jsem si vybrala podle klíčového pojmu žena  

bez domova. Průměrný věk mých aktivních partnerek je 46 let. Nejmladší  

je ve věku 33 let a nejstarší je 58 let. Jedná se o ženy, které přišly do Prahy  

z odlišných míst v České republice a Slovenska nebo se v Praze narodily.  

Jsou to ženy s dosaženým základním vzděláním a středním vzděláním 
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s výučním listem. Některé žijí ze starobního důchodu, jiné ze sociálních dávek 

a prací jako je například sběr papíru, hlídání objektů, pomocná síla v kuchyni  

a sezónní práce. Některé jsou zatím bezdětné, jiné mají jedno či více 

zaopatřených dospělých dětí a jedna žena má jedno nezaopatřené dítě,  

se kterým pobývala na mateřské dovolené do doby, než přišla o bydlení. 

Rozhovor začínal mým představením, objasněním proč s nimi chci 

rozhovor uskutečnit a jaký je cíl mé práce. Rozhovory byly po písemném 

souhlasu všech sedmi žen nahrány na diktafon a jejich opisy jsou přiloženy 

k této práci v příloze č. 1. Nahrané rozhovory žen bez domova jsou k dispozici 

společně s písemnými souhlasy žen bez domova na vyžádání u autorky této 

práce. Vzhledem k zachování anonymity mých respondentek jsou v přepisech 

rozhovorů odstraněny všechny (i potenciálně) identifikující informace. 

 

3.2 Rizika ženského bezdomovectví 

 

 Rad Hetmánková v magazínu Nový Prostor hovoří o riziku násilí, 

ponižování a strachu, který ženy bez domova provází ne jen na ulici,  

ale mnohokrát je tento faktor příčinou, který je do situace bez domova dostal. 

Autorka uvádí: „Drtivá většina žen bez domova zažila násilí na vlastní kůži  

a třeba právě na útěku před ním o domov přišla. Ty, které jej nezažily, mohly 

být alespoň jeho svědkem. Když se ocitnou na ulici, jejich situace se z pravidla 

ještě zhorší. Okradení, napadení, sexuální obtěžování a nevyžádaná pozornost 

jako by se s ženstvím na ulici snoubila.“
40

 

Již výše uvedený kvalitativní výzkum organizace Jako doma 

uskutečněný roku 2013 byl zacílen na specifika ženského bezdomovectví. 

Otázky studie byly směřovány i na téma rizika a ohrožení na ulici pro ženu  
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bez domova. Výsledky studie popisují prostředí ulice pro ženu jako velice 

nebezpečné. Značné množství žen uvedlo, že násilí ze strany mužů a žen, ať  

už sexuální, verbální či fyzické, po odchodu z domova pokračovalo 

a s bezdomovectvím se navíc zvýšila jeho četnost. Vyhrožování, útok, 

okradení, sexuální narážky a obtěžování nadále představovaly hrozby ze strany 

veřejnosti, ostatních osob bez přístřeší, ale často i policie. Pouze 10 % žen, 

které se ocitly na ulici, samy násilí nezažily, ale byly přinejmenším 

svědkyněmi fyzického násilí proti jiným osobám bez domova.
41

 

Prostředí ulice je pro ženu bez domova nebezpečný prostor. Většina žen 

bez domova se stala obětí násilných činů. Okradení, fyzické napadení, sexuální 

obtěžování či znásilnění a verbální narážky jsou rizikové faktory, kterým ženy 

bez domova ve většině případů musí čelit. Ženy, které se obětí kriminálních 

činů samy nestaly, ale byly minimálně svědky násilných činů páchaných 

na někom z jejich okolí, jsou doprovázeny na ulici neustálým strachem. Jsou 

poznamenány obavami z okradení, útoků či sexuálního obtěžování. 

Ulice je rizikovějším prostorem pro ženu než muže, jelikož násilí 

páchané na ženách je snadněji docílené. Hrozby a násilné činy páchané  

na ženách žijících v prostředí ulice jsou směřovány jak ze strany ostatních osob 

bez přístřeší, zejména mužů, tak ze strany veřejnosti a policie. Často ženy  

bez přístřeší čelí verbálním útokům, jako je výsměch, urážky a pohrdající 

postoje ze strany státních úředníků či příslušníků policie. 

 

Paní Tereza (37 let) žije ze všech mých respondentek v prostředí ulice 

nejdelší dobu. Během jedna dvaceti let jejího života na ulici zažila mnoho 

situací, kdy byla v ohrožení ona sama nebo lidé v jejím okolí. Tereza utekla 

z domova jako mladá dívka, z důvodu domácího násilí, které na ní bylo 

pácháno ze strany jejích adoptivních rodičů. Ulice jí ale ochranu před násilím 

                                                 
41 HETMÁNKOVÁ, Ženy bez domova: Identita, strategie a bezpečný prostor. In: Gender, 
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neposkytla, naopak. Tereza byla na ulici několikrát okradena, verbálně  

a fyzicky napadena, sexuálně obtěžována a několikrát znásilněna. 

„Nejhorší je to prostě v noci, jak se sešeří. Všude ožralci, opilci,  

a tak dále, zloději nebo já nevim co. Kolikrát mě okradli. … Byla jsem v Brně 

nějakou dobu a.. já si chtěla oddychnout. Brno je malý město prostě. Na rozdíl 

od Prahy. Aa byla jsem na squatu a byla jsem tam sama. Přišel tam jeden 

člověk, se kterým jsem se cítila bezpečně a tak se pozdravíme. Přišel tam ten 

člověk a.. začal si mě přivlastňovat. Já jsem myslela, jako že kamarád všecko  

a tak dále a tak dále a tak dále. Že na ulici jsme na jedný lodi. No, a skončila 

jsem tak prostě, že mě znásilnil a s monokly na očích. Zmlátil mě. Víckrát  

to bylo.“(Tereza) 

Tereza má strach navštěvovat sociální služby, které jsou převážně 

cílené pro muže, jelikož se zde necítí bezpečně. Nechce čelit jejich narážkám  

a obtěžování. 

 

Paní Jaroslava (45 let) žije na ulici 13 let. Co se týče délky života  

na ulici, je druhá z mých respondentek, která na ulici žije nejdéle. Její příběhy 

odráží krutost ulice, přesto je vypráví s úsměvem. Sama byla několikrát 

napadena a okradena. Často se setkává s příběhy ostatních žen bez domova, 

které byly sexuálně obtěžovány, brutálním způsobem fyzicky napadeny 

či dokonce zavražděny. 

„Jednou v Holešovicích, kde je ten podchod, jak se prochází, von nebyl 

vosvětlenej, protože to osvětlení ještě nebylo udělaný. A bylo léto, že jo, bylo 

vidět, že jsem ženská, protože já měla jen nátělník. A zrovna jsem nebyla ani 

v uniformě, ani psa, ani bouchačku. A takhle vám jdu a najednou za mnou 

takovej dupot. Říkala jsem si, že ten neběží na vlak. Cejtila jsem, že jde po mně 

a už jsem byla tak nějak připravená. A on mě fyzicky napadl. Vzal mě vlastně 

levou rukou do rámečku a pravou mi sahal tam, kam neměl. No tak  
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mě docvaklo, vo co mu jako de. Jenže lokty máte volný, že jo. A jak povolil, tak 

za krk na kolínko. Napráskala jsem mu já, ne von mě.(smích)“(Jaroslava) 

Paní Jaroslava se setkala se třemi případy žen bez domova, které znala, 

a tyto ženy na ulici byly zavražděny. Zavražděné ženy se pohybovaly  

na stejných místech jako ona. Příběhy vypravuje klidně, ale v zápětí se mi 

svěřuje, že má občas strach o svůj život, i když se na ulici umí sama ubránit. 

Vysvětluje, že žena bez domova je snadnější oběť než muž, tudíž se častěji 

stává obětí trestních činů. 

„My sme hlídali zbořeniště, protože tam se chodilo krást železo  

a podobně. A poslouchejte. A tam právě zabili ženskou bezdomovkyni. Zabili  

ji dost brutálním způsobem. Ale jako bylo to zrovna v těch místech, kde jsme 

my pracovali. To pak bylo i ve zprávách, ale neví se, kdo to udělal. … Ženská 

je snadnější oběť, že jo. Ta se Vám tolik vzpírat nebude. Kdežto ten chlap  

se třeba ubrání. Tadyhle na Florenci dokonce byli ty bezdomovci upálený. Byly 

vlastně na squatu. Byla tam ženská se psem. A dokonce to byla  

i moje kamarádka, která tam zahynula. … Měla jsem kamarádku, tu vyloženě 

zabili. Zabili jí někde na hlaváku. Normálně jí podřízli.“(Jaroslava) 

 

 Paní Vladislava (55 let) žije 1 rok na ulici. Sama se setkala zejména 

s okradením a fyzickým napadením, které bylo převážně směřováno ze strany 

mužů bez domova. Vladislava mi sdělila, že nezná ani jednu ženu na ulici, 

která by se nesetkala s tím, že by se jí nikdo nesnažil ublížit nebo jí ponižovat. 

Paní Vladislava mi vyprávěla, jak se sama brání fyzickému napadení,  

a že nejčastěji jsou ženy bez domova okradeny, obtěžovány či napadány muži 

žijícími na ulici. Tyto situace ohrožení se podle jejích slov stávají zejména 

v noci, kdy se snaží najít místo ke spánku. 

„Hele, třeba se stává, že člověk usne a oni ho okradou. … Poprala jsem 

se a musela jsem se bránit. Chlapi bezdomovci. Včera jsem se zrovna poprala. 
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Šla jsem se ohřát na jedno místo dovnitř. A tam byl takovej vožrala. Řikám: 

„Vstávej ty hovado.“ Pak sem dostala takovou pecku. Tadyty napadení z mejch 

zkušeností jsou vždycky od bezdomovců, chlapů. Bezdomovec okrade 

bezdomovce. A ještě se naparuje.“(Vladislava) 

  

 Paní Zuzana (40 let), která přišla o byt před čtyřmi měsíci, zůstala  

na ulici s manželem. V noclehárnách nechce přespávat, jelikož se od ostatních 

osob bez domova distancuje a nechce s nimi být v kontaktu. S nepochopením  

a násilím se potkává pouze v noci, když se snaží najít místo, kde přespat. 

S manželem přečkávají noc na ubytovnách, na nádraží nebo v chodbách 

panelových domů. S negativním přístupem se setkává zejména ze strany 

veřejnosti a policie. 

„Jdeme na nějakou ubytovnu, na nádraží nebo v baráku, tam vás někdo 

vyhodí a zbijou Vás. To je na nervy.Když nás s manželem vyhazují z baráků, 

kde chceme přespat, některý lidi jsou hodně agresivní. Nemají pro nás 

pochopení. Nemaj srdce. Křičí na nás a volají policajty. Pokud si tím člověk 

neprojde, tak tu situaci nemůže pochopit. Policajti to samý, nemají s námi 

žádný pochopení, jsou agresivní. Žádný pochopení.“(Zuzana) 

 

Paní Věra (58 let)na ulici žila 2 roky. Jí samotné ani jiné ženě z jejího 

okolí se nikdy nic špatného nepřihodilo. Podle jejích slov však ženě  

bez domova hrozí zejména napadení nebo okradení. Paní Věra mi sdělila další 

rizikový faktor, který ženské bezdomovectví podle ní doprovází a tím je silné 

odsuzování ze strany veřejnosti, kterému muži nečelí v takové míře. Výsledky 

výzkumu Zpátky ze dna: Zaostřeno na ženy popisují faktor vyšší tendence 

veřejnosti stigmatizovat ženy bez domova než muže bez přístřeší. Společnost 

má kritičtější náhled na ženy bez domova zejména z důvodu takzvaného 

selhání – nezvládly péči o dítě a selhaly v jejich mateřské roli. Toto může být 
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další důvod, proč žena volí zejména skrytou formu bezdomovectví 

nebo se za svou situaci stydí natolik, že nevyužije služby pomoci.
42

 

 

 Magdaléna (33 let) je osmý měsíc bez domova. Paní Magdaléna  

se často setkává s negativními reakcemi ze strany veřejnosti, jako jsou nadávky 

nebo pohrdavé pohledy. Na squat, kde přespává, každý večer přijede policie  

a jí i ostatní osoby bez domova donutí prostor opustit. Takto policie přijíždí  

na squat každý den. Několikrát se jí snažil někdo fyzicky napadnout. 

Ve většině případů šlo o muže bez domova. Vysvětluje, že ženy jsou obecně  

ve větším ohrožení než muži a v bezdomovecké situaci se ohrožení žen zvyšuje 

několikanásobně. 

„Šla jsem do konťáku jednou něco hledat a jeden bezdomovec tam 

přišel a začal mi nadávat. Pak mi dal facku. Ale já sem se uhla. Ženy jsou 

týraný víc než chlapi. Hlavně na ulici.“(Magdaléna) 

 

Všechny mé respondentky zažily situace, kdy se na ulici cítily 

ohroženy. Nejčastější rizikové situace, které mé respondentky uvedly, že se jim 

za dobu jejich života na ulici přihodily, byly okradení, verbální, fyzické  

a sexuální napadení. Sexuální a fyzické násilí bylo nejčastěji na mé 

respondentky směřováno ze strany mužů bez domova. Vyhrožování, verbální 

napadení a pohrdání je dále nejčastěji vedeno ze strany veřejnosti, policie 

a ostatních osob bez přístřeší. 

Dvě ženy mi sdělily, že jeden z hlavních důvodů, proč opustily domov, 

bylo domácí násilí. Jedné z nich život na ulici přinesl ještě více problémů, kdy 

se situace jejího ohrožení rapidně zhoršila a četnost fyzických napadení  

se zvýšila. Druhá žena, jejíž jednou z příčin bezdomovectví bylo domácí násilí, 
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mi sdělila, že se její situace v prostředí ulice zlepšila a vyřešila. Na ulici se již 

s žádným fyzickým napadením ona sama nesetkala. 

Pět respondentek uvedlo, že byly minimálně jednou okradeny. Šest žen 

mi při rozhovoru sdělilo, že byly verbálně napadeny a ponižovány a to  

ze strany veřejnosti, policie a ostatních osob bez přístřeší, zejména mužů. 

Fyzické napadení a pokus o fyzické napadení zažilo pět žen. Fyzické útoky 

páchané na ženách, se kterými jsem vedla rozhovor, byly nejčastěji směřovány 

ze strany jejich partnerů nebo blízkých osob, dále neznámých útočníků  

a policie. Sexuální znásilnění uvedla jedna respondentka. Tato žena uvedla,  

že za dobu pobytu na ulici byla sexuálně znásilněna a sexuálně obtěžována 

opakovaně a to vždy ze strany ostatních mužů bez domova. Zároveň žije 

v prostředí ulice nejdelší dobu a od nejmladšího věku (16 let) zažila nejvíce 

situací v ohrožení. Pokus o sexuální znásilnění a sexuální obtěžování dále 

uvedly dvě ženy. Šest mých respondentek uvedlo, že se stalo svědky nebo ví  

o násilí a ponižování jiných žen bez domova z jejich okolí. Z rozhovorů 

vyplynulo, že největší ohrožení ženy bez domova pociťují zejména v noci, 

když se snaží najít místo, kde přenocují. Další faktor, který podle nich zvyšuje 

riziko jejich ohrožení, je samota. Žádná z žen se na ulici nepohybuje sama.  



44 

 

3.3 Zneužívání žen bez domova jejich partnerem 

 

Oddělení spravedlnosti ve Spojených státech amerických provedlo 

v roce 2005 výzkum, který měl za úkol zmapovat situaci násilí páchaného 

na ženách bez domova pohybujících se ve státu Florida. Výzkumu  

se zúčastnilo 737 žen bez domova. Výsledky ukázaly, že 55,9 % žen  

bez domova, které se účastnily této studie, byly minimálně jednou znásilněny, 

z toho 25,1 % těchto žen bylo znásilněno jejich partnerem. Fyzické napadení 

zažilo72,2 % žen bez domova, z toho 69 % z nich bylo napadeno partnerem.
43

 

Americký autor James Wright zabývající se sociální politikou  

a bezdomovectvím uvádí, že fyzické násilí, sexuální násilí a zneužívání jsou 

mimořádně časté elementy v životě žen bez domova, které bez pochyb  

jejich bezdomoveckou situaci výrazně zhoršují.
44

 

Z americké studie oddělení spravedlnosti vyplývá, že více než polovina 

žen bez domova pohybujících se ve státě Florida zažila sexuální násilí. Ženy 

bez přístřeší čelí zejména riziku sexuálního obtěžování a znásilnění. V závěru 

autorové studie dodávají, že výsledky tohoto výzkumu zrcadlí model 

viktimizace ve většinové společnosti, kde je genderový rozdíl ukázán  

na výběru obětí trestných činů. Na ženách je více pácháno sexuální násilí  

a muži se o malé procento častěji stávají oběťmi fyzického napadení. Osoby 

bez přístřeší se však stávají daleko častěji oběťmi trestných činů než lidé žijící 

mimo extrémní sociální vyloučení. 

Ve studii je dále znázorněno, že na mnoha ženách je násilí pácháno 

jejich partnerem. Tento rizikový faktor zmiňuje i americký sociolog James 
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Wright. Wright uvádí, že mezi osobami bez přístřeší dochází ke zneužití moci 

ze strany mužů. 

Zkušenost se sexuálním (survival sex) či finančním zneužíváním 

popsaly ženy účastnící se studie Zpátky ze dna: Zaostřeno na ženy. Muži jim 

berou jejich dávky hmotné nouze, přespávají v pokoji ubytovny, který hradila 

sama žena nebo se nijak nepodílí na účasti zajišťování základních potřeb. 

Důvodem, proč v těchto problematických vztazích setrvávají, je potřeba 

ochrany před nebezpečím ulice, napadením a vyhrožováním, jelikož samota 

ženy na ulici je příliš riziková.
45

 

Riziko násilí, které hrozí ženám v případě, kdy se na ulici pohybují 

samy, je nutí vstupovat do vztahů s muži, kteří jim poskytují „ochranu“. Tato 

ochrana s sebou nese další rizikový faktor a tím je zneužívání. Ženy jsou 

nejčastěji ze strany mužů zneužívány sexuálně a finančně. Vlastní zkušenost  

se zneužíváním, fyzickým či sexuálním napadením ze strany partnera nebo 

známého muže „ochranáře“ mi vypověděly dvě z mých respondentek. Čtyři 

ženy bez domova, které zneužívání ze strany partnera na ulici samy nezažily, 

mi sdělily, že vědí o případech ostatních žen žijících na ulici, které si touto 

situací prošly nebo procházejí. Pouze jedna žena, která žije na ulici nejkratší 

dobu (4 měsíce) mi sdělila, že se jí nic podobného nikdy nepřihodilo, ani  

o takovémto případu neví, jelikož s ostatními osobami bez přístřeší nechce být 

v kontaktu. Jedna dotazovaná žena zažila domácí násilí ze strany partnera před 

tím, než se stala osobou bez přístřeší. 

Magdaléna mi vyprávěla o fyzickém týrání, které opakovaně zažívala 

ze strany jejího přítele, který byl také bez domova: „Můj přítel, bývalý. On mě 

                                                 
45

HETMÁNKOVÁ, Zpátky ze dna: Zaostřeno na ženy, Jako doma, Praha, s. 13. [online]. 2013 

[cit. 2015-04-06]. Dostupné z: http://jakodoma.org/wp-

content/uploads/2014/04/zprava_final.pdf 



46 

 

zase zmlátil, opět. A tak sem zavolala policajty. A myslíte, že s tím policajti 

něco udělali? Ne vůbec. On mě bil, ponižoval mě.“ 

 

Kamarádka paní Vladislavy se také nachází v situaci bez domova. Má 

partnera, který jí pomáhá v zajišťování základních potřeb. Daní za tuto 

výpomoc je však sexuální zneužívání a fyzické týrání. „Jedna moje 

kamarádka. Je to dobrý človíček. Ale teď si ale narazila takovýho šupáka. Ten 

jí ubližuje strašně moc. Znásilňuje jí a mlátí. On jí sežene jídlo a zajistí spoustu 

věcí. Je mi jí svým způsobem líto, ale jak jí člověk má pomoc? Chlap se má 

starat o ženskou, ne ženská o chlapa.“ 

 

Paní Radka se mi svěřila s příběhem své známé z ubytovny:„Často  

se ale stává, že ty ženy mají na ulici přítele, který je jen využívají a ubližují jim. 

To vlastně máme na tom jednom pokoji no, že tam je chlap, a jeho ženská mu 

nosí všechno a všechno mu obstarává.“ 

 

Paní Jaroslava často slýchá příběhy jejích kamarádek, které jsou fyzicky 

napadány ze strany jejich partnerů, kteří jsou pod vlivem alkoholu. „Kolikrát 

sedim na tom áčku, že jo, popíjím si kafíčko a bavím se s ostatníma ženskejma. 

Kolikrát mi říká ženská, že jí její přítel bije. Jo, protože voni maj problém 

s alkoholem. Většina z nich maj tadyty problémy.“ 
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3.4 Rizikové faktory zvyšující pravděpodobnost násilí 

spáchaného na ženách bez domova 

 

 Na ulici žije mnoho žen, které zažily násilí, útoky, ponižování, ale jsou 

zde i takové, kterým se tento negativní zážitek nikdy nepřihodil. Některé  

se staly obětí násilných činů jednou a některé víckrát. Existují nějaké faktory, 

které podmiňují, zda se žena bez domova stane obětí násilných činů či ne? 

 

Jasinski a kolegové prezentují americkou studii oddělení spravedlnosti 

ve státě Florida, která zkoumala násilí páchané na ženách bez domova. Autoři 

se zaměřují i na rizikové faktory, které zvyšují pravděpodobnost viktimizace 

žen bez domova. Nejčastějším prozkoumaným rizikovým faktorem,  

který zvyšuje pravděpodobnost stát se obětí násilí, je fyzické a psychické týrání 

a sexuální zneužívání v dětství. Jejich studie tento faktor potvrdila na vzorku 

737 žen bez domova. Nejčastěji se obětí fyzického a sexuálního násilí staly ty 

ženy bez přístřeší, které zažily domácího násilí v období dětství. Dále uvádějí, 

že ženy, které se staly osobou bez domova v dětství či v adolescenci, mají 

tendenci častěji a na delší dobu spadat do bludného kruhu bezdomovectví.
46

 

 Tento rizikový faktor potvrzuje i Wenzel. Autor uvádí, že ženy,  

které byly fyzicky týrány v dětství, zažily v adolescenci fyzické násilí třikrát 

více než ženy, které v dětství zneužívány či týrány nebyly.
47

 

 Dále Jasinski a kolegové uvádějí rizikové faktory, kterými jsou 

závislost na alkoholu a drogách. Alkohol a drogy užívají ženy bez domova 

zejména jako strategii přežití jejich bezdomovecké situace. Závislost  
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na alkoholu a drogách je spojena se sexem jako strategii přežití (sex survival). 

Ženy, které volí sex survival jsou pak více vystaveny násilí ze strany mužů. 

Dalšími rizikovými faktory, zvyšující možnost žen bez domova stát se obětí 

násilného činu jsou psychická onemocnění, kriminální minulost a další 

demografické faktory jako jsou věk a rasa. V neposlední řadě je velkým 

rizikovým faktorem prostředí a svět, ve kterém ženy bez domova žijí. Osoby 

bez domova tráví své dny a noci v odlehlých a skrytých částech města, kde je 

pravděpodobnost kriminálních činů vysoká a běžná. Tyto oblasti pak zvyšují 

možnost, že se zde pohybující žena bez domova stane obětí kriminální 

činnosti.
48

 

 Rizikové faktory, které zvyšují možnost stát se obětí násilných činů, 

jsou psychické či fyzické týrání nebo sexuální zneužívání v dětství. Dalšími 

jsou závislost na alkoholu či drogách, psychické onemocnění, kriminální 

minulost, demografické faktory jako je věk, rasa a prostředí, ve kterém se ženy 

bez domova pohybují. Pouze jedna má respondentka uvedla, že v dětství zažila 

fyzické týrání ze strany jejích adoptivních rodičů. Paní Tereza v šestnácti 

letech odešla z domova a je nejdéle ze všech mých respondentek v bludném 

kruhu bezdomovectví. Již několikrát byla na ulici fyzicky napadena, sexuálně 

obtěžována a znásilněna. Ze všech mých aktivních partnerek se stala nejčastěji 

obětí trestných činů sexuálního obtěžování, znásilnění a fyzického napadnutí. 
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3.5 Obranné strategie žen bez domova proti rizikovým 

faktorům 

 

Prostředí ulice skrývá mnoho ohrožení, kterého si jsou samy ženy  

bez domova vědomy. Vytváří si tak obrané strategie, kterými se brání proti 

rizikovým faktorům a potencionálnímu násilí ulice. V době, kdy ostatní lidé 

ulehají ke spánku, jsou ženy bez domova na ulici nejvíce ohroženy. Některé  

se tak prostoru ulice vyhýbají a hledají bezpečné prostředí, kde mohou 

přenocovat. Každá žena však spatřuje bezpečí na odlišných místech  

a v doprovodu různých osob. 

Jedním z rizikových faktorů ženského bezdomovectví je násilí páchané 

na ženách ze strany jejich partnerů. Jsou určité důvody, proč do násilných 

vztahů ženy nacházející se v situaci bezdomovectví vstupují. Tyto vztahy jim 

nemusí přinést pouze riziko zneužívání, ale také ochranu. Často se ale stává,  

že ženy získají tuto ochranu výměnou za sex, faktor zneužívání a týrání. 

Mnoho žen bez domova se samo na ulici nepohybuje. Jsou často ve společnosti 

mužů a žen, kteří jsou jejich partnery či pouze přáteli. 

 Hetmánková v magazínu Nový Prostor zmiňuje, že se ženy bez domova 

často uchylují do partnerských vztahů, které jim nabízejí ochranu před daleko 

nevyzpytatelnějším světem bez pevného domova. Jako ochranou strategii volí 

setrvávání v těchto vztazích či přespávají na různých podlahách, gaučích, 

squatech a po známých. Tyto strategie ženy bez domova podle Hetmánkové 

volí zejména kvůli absenci specializované pomoci cílené pro ženy.
49

 

Jasinski a kolegové popisují, že jedna z nejhlavnějších strategií žen  

bez domova, která vede k ochraně proti rizikovým faktorům je přespávání 

mimo prostor ulice. Tyto ženy přespávají u známých, v opuštěných objektech 

nebo veřejných budovách. Je snadné odhadnout, že vyššímu riziku jsou 
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vystavené zejména ty ženy, které se pohybují na ulici i přes noc. Ženy  

bez domova, které mají partnera (v některých případech manžel, přítel či 

známý) mohou být těmito osobami chráněny.
50

 

 Jako nejčastější obrannou strategii volí ženy bez přístřeší vyhýbání  

se pohybu a zejména přespávání v prostorách ulice. Snaží se najít úkryt  

u známých, v opuštěných objektech, squatech, nádražích a v jiných budovách. 

Další formou obrany žen bez domova proti ohrožení je setrvávání ve vztazích 

s partnery, ve kterých spatřují ochranu. Samota pro ženu na ulici znamená 

vyšší riziko ohrožení. Proto často ženy vstupují do vztahů, které jim nepřináší 

romantický vztah, ale ochranu.  

 
 Tereza (37 let) nevyužívá noclehárny ani jiné sociální služby,  

které jí umožňují přenocování mimo ulici. Paní Tereza v noclehárnách 

nespatřuje ochranu, naopak, necítí se v nich bezpečně. Po většinu času 

přespává na ulici nebo v opuštěných objektech. Tereza se nikdy na ulici 

nepohybuje sama, je neustále se svou přítelkyní. Její kamarádka jí ochraňuje  

a pomáhá jí zajišťovat potřebné věci jako je jídlo, oblečení a peníze. Tereza 

byla několikrát znásilněna a její přítelkyně byla jediná osoba, která jí nabídla 

pomoc. Dnes se pohybuje všude s ní a tak se cítí bezpečněji. 

„Jsem na ulici s mojí kamarádkou Vladěnou, se kterou chodíme všude 

spolu. Někdy večer spíme někde jenom my dvě, nebo když máme náladu, tak 

s ostatníma bezdomovcema. Sama hlavně v noci nikam nechodím. Vladěna  

mi pomáhá. Ona mi ukazuje, kde co je prostě a nemusím přemejšlet. Jo a ona 

je dobrý člověk a hodně toho zvládá toho. Není to pro ní prostě problém, tady 

máš todle, tady máš todle. … Vladěna má u sebe moje doklady, aby mi  

je neukradli. … Ona je silná osoba a dokáže se obránit.“ (Tereza) 
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Jaroslava (45) každý večer přespává na lodi Hermes.
51

 Přespávání  

na ulici se raději vyhýbá. Během dne se ale pohybuje sama. Několikrát  

se jí stalo, že byla napadena a vždy se sama ubránila. Obrannou strategii tak 

spatřuje především sama v sobě. 

„No tak člověk musí umět. Prostě když dopadnete takhle, jak 

dopadnete, tak to se musí. Když jste ženská. Já jsem sama za sebe. Umím  

se obránit“ (Jaroslava) 

 

Paní Vladislava (55 let) přespává vždy venku. Dříve trávila své noci 

v opuštěném autobuse. Momentálně spí pod mostem s ostatními muži  

bez domova, vedle kterých se cítí v bezpečí. Má s sebou svého psa a vždy je  

na ulici ve společnosti jejích přátel. Noclehárny nevyužívá, jelikož je do nich 

vstup se psem zakázán. 

„Mam s sebou psa no. A teď spím pod mostem. A Tam jsou dobrý kluci. 

Jsou tam dobrý kamarádi jako. Že vim, že kdyby se něco stalo, nebo že vim,  

že mě tam nikdo neokrade, že se mi tam nic nestane. To sou kluci, který znám 

ještě když jsem byla doma. … V noci se sama nepohybuju. Jsem s mojí 

kámoškou a večer jdu za rukama kamarádama. S těma se mi nic nestane. 

Kdybych byla sama a lehla si někde. Sama bych se neubránila. Dneska po 

Praze chodí taková verbeš. To tady v životě nebylo. A lidi sou zlý, moc zlý.“ 

(Vladislava) 

 

Paní Zuzana (40 let) v noclehárnách nechce přespávat, jelikož má strach 

z ostatních osob bez domova. Z přespávání na ulici má také obavy, zároveň ale 

nemá žádné příbuzné, kteří by jí mohli přes noc poskytnout střechu nad hlavou. 

Neustále je v doprovodu svého manžela a společně přečkávají noci 
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na ubytovnách, nádražích či ve vchodech panelových domů. Tam se jí ale 

několikrát stalo, že byla napadena ze strany majitele domu či policie. Vždy  

jí ale chránil její manžel. Separace od ostatních osob bez přístřeší a doprovod 

jejího manžela je její obrana proti ohrožení ulice. 

„Já jsem pořád s manželem. Nikdy jsem se mezi bezdomovci 

nepohybovala.“ (Zuzana) 

 

Věra (58 let) spala vždy raději na ulici. Se svým přítelem žili dva roky 

pod mostem, tam se cítila bezpečněji než v noclehárnách. Paní Věra utekla 

z domova před domácím násilím a sdělila mi, že se odchodem z domova  

její problémy vyřešily. Dnes má přítele, který jí všude doprovází a vedle něho 

nemá obavy z potenciálního nebezpečí ulice: „Mně se nic nestalo, protože jsem 

pořád byla s mým přítelem. Sama bych to asi nezvládla.“ Jako další ochranou 

strategii volí stejně jako paní Zuzana separaci od ostatních osob bez domova. 

Paní Věra se snaží vždy být upravená, aby nikdo nepoznal, že nemá domov. 

Latentní forma bezdomovectví jí chrání před předsudky a narážkami veřejnosti 

či policie. 

 

Magdaléna (33 let) přespává na squatu ve skupině ostatních osob  

bez domova. Magdaléna dříve měla přítele, který jí fyzicky napadal. Nejdříve  

ve vztahu s ním setrvávala, jelikož se obávala samoty na ulici, která by vedla 

k ještě většímu ohrožení. Nakonec od přítele odešla. Dnes má nového přítele, 

se kterým se chce vzít a začít nový život. Její nový přítel je zároveň v roli 

jejího ochranáře. 

 

Paní Radka (53 let) přespává nejčastěji v noclehárnách. Když našetří 

peníze, žije se svým přítelem na ubytovně. Vždy se na ulici pohybuje 

s přítelem, který jí ochraňuje. Zároveň je její ochranou strategií skrytá forma 
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bezdomovectví. Snaží se, aby nikdo na první pohled nepoznal, že je  

bez domova. 

 

Šest žen bez domova uvedlo, že se na ulici nikdy nepohybují samy. 

V samotě spatřují vyšší riziko jejich ohrožení. Domnívají se, že by se samy 

nebyly schopné ubránit potenciálnímu nebezpečí. Pět žen mi sdělilo, že se  

na ulici vždy pohybují s jejich mužskými protějšky. Ve vztazích s muži, kteří 

s nimi žijí na ulici, spatřují bezpečí a ochranu. Jedna respondentka je neustále 

v doprovodu další ženy, která je její přítelkyní. Pouze jedna žena bez domova 

uvedla, že se nejbezpečněji cítí sama. Jako obrannou strategii volí převaha 

mých respondentek setrvávání ve vztazích s muži, ve kterých vidí ochranu. 

 

Jako základní obranná strategie žen bez domova je hledání bezpečného 

prostoru, a to zejména v noci. Bezpečný prostor spatřují mé respondentky 

odlišně. Pět respondentek uvedlo, že nespatřuje ochranu a bezpečí v prostoru 

nocleháren. Naopak, cítí se v noclehárnách jako nevítané, sexuálním objektem 

mužů bez domova a pobyt zde jim přináší stres. Výše je zmíněno autorkou Rad 

Hetmánkovou, že důvodem, proč ženy bez domova nenavštěvují služby 

sociální pomoci včetně nocleháren je absence služeb, které jsou specificky 

zaměřené na tuto cílovou skupinu. Tři respondentky uvedly,  

že se nejbezpečněji cítí, když přečkávají noc venku. Jedna respondentka za 

svůj nejbezpečnější prostor přečkání noci považuje squat. Jedna žena uvedla, 

že nebezpečí spatřuje v prostředí ulice i nocleháren. Tato respondentka 

přespává v budovách nádraží, domů a na ubytovnách. Dvě ženy mi sdělily, že 

využívají služeb noclehárny. Jedna v noclehárně Michle a druhá na lodi 

Hermes. Tyto dvě ženy naopak spatřují riziko a nebezpeční na ulici, a proto se 

přenocování venku vyhýbají. 
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Převaha mých respondentek volí jako obrannou strategii vyhýbání se 

prostorům nocleháren. Raději přespávají na ubytovnách, squatech, veřejných 

budovách a na ulici. Pro bezpečí v těchto prostorech mé respondentky vidí 

potřebu vztahu s mužem, který je ochraňuje. Dalším obranným mechanismem 

je tedy pro ženy bez domova setrvávání ve vztazích s muži. Ochranu  

mé dotazované ženy spatřují v latentní formě bezdomovectví. Ženy  

bez přístřeší se snaží svou bezdomoveckou situaci skrývat, aby se vyhnuly 

případným narážkám veřejnosti. 
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4. Shrnutí a diskuze k problematice 

 

Ženská forma bezdomovectví má charakteristické rysy, které jí odlišují 

od mužského bezdomovectví a díky kterým ženy bez domova potřebují 

zvláštní pozornost a specifický přístup sociálních služeb. V průběhu psaní této 

bakalářské práce jsem zjistila, že odborných publikací a sociálních služeb 

věnujících se této problematice je v České republice nedostatek. V hlavní části 

mé práce bylo pro dostatečné obeznámení s touto problematikou potřeba využít 

zahraničních zdrojů. Došla jsem ke zjištění, že ženské bezdomovectví  

se od toho mužského liší v několika oblastech. 

Ženy přicházejí o domov kombinací několika příčin, z nichž nejčastěji 

hrají roli vztahové konflikty. Odborná literatura uvádí, že nejčastější situace, 

předcházející ztrátě domova v případě žen, jsou domácí násilí, traumatická 

změna v životě jako je například ztráta dítěte či partnera, věková a genderová 

diskriminace na trhu práce, závislosti, psychiatrická onemocnění a rodinná 

historie sociálního vyloučení. Další příčinou mohou být materiální faktory, 

jako je chudoba a absence dostupného a bezpečného bydlení. U mužů jsou 

nejčastější příčiny bezdomovectví faktory materiální, jako je ztráta bytu, 

zaměstnání nebo nedostatečné příjmy. Tyto materiální faktory jsou pak často  

v kombinaci s osobními a tím jsou zejména nemoc, osamělost, stáří, 

alkoholismus a závislosti. 

Výpovědi žen bez domova potvrdily, že primární příčiny ženského 

bezdomovectví jsou především vztahové konflikty spojené s domácím násilí  

ze strany partnera, partnerky či rodičů. Další nejčastější příčinou 

bezdomovectví mých respondentek byla ztráta partnera. Ztráta partnera, 

zejména v roli živitele, způsobuje negativní ekonomické a psychické změny, 

které mohou v některých případech vést ke ztrátě bydlení. Další faktory,  

které mé respondentky vnímají jako příčinu jejich aktuální situace, jsou 
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následky odchodu z vězení, porušení smluvních podmínek v nájemní smlouvě 

a podvod pracovní agentury. 

Odlišnost ženského bezdomovectví od mužského není pouze 

v příčinách bezdomovecké situace, ale i v dalších faktorech. Forma 

bezdomovectví a s ní související využívání sociálních služeb je tím dalším 

z nich. Ženy se v mnoha případech snaží své bezdomovectví skrývat, a proto 

nevyhledávají pomoc v zařízeních sociálních služeb. Mnoho žen se v centrech 

pomoci necítí vítáno. To je další důvod, proč se ženy v mnohých případech 

pomoci sociálních služeb vyhýbají. Jsou zde vystaveny narážkám, agresi  

a sexuálnímu obtěžování ze strany mužů bez domova. Ženy tedy využívají jako 

primární pomoci své sociální sítě. Často přespávají u známých nebo partnerů, 

kteří je v některých případech využívají. Některé ženy se po ztrátě bydlení 

uchylují do světa prostituce. Za svou situaci se často stydí a mají obavy 

z předsudků veřejnosti. Převážná většina mnou dotazovaných respondentek se 

snaží svou situaci ztráty domova skrývat. Se ztrátou domova některé ženy 

ztrácí i možnost pečovat o své nezaopatřené děti. 

Prostřednictvím odborné literatury a informací, které jsem získala 

v průběhu rozhovorů se sedmi ženami bez domova, jsem definovala rizikové 

faktory ženského bezdomovectví. Předpokládala jsem, že mezi zásadní 

rizikové faktory života žen bez přístřeší patří zejména fyzické a sexuální násilí. 

Tyto faktory ale nejsou jediné, které ženy bez domova ohrožují. 

Na základě poznatků z odborné literatury jsem vyhodnotila, že pro ženu 

bez přístřeší znamená rizikový faktor ohrožení v podobě okradení, verbálního, 

fyzického a sexuálního násilí. Pouze deset procent žen bez domova se 

v průběhu jejich života na ulici nesetkalo s žádným násilím, ale byly svědky 

násilných činů páchaných na někom z jejich okolí. Tyto poznatky  

z odborné literatury a výzkumů se slučují s mým zjištěním z dosažených 

rozhovorů se ženami bez domova. 
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Každá dotazovaná žena mi v rámci rozhovoru sdělila, že se v době 

života na ulici cítila mnohokrát ohrožena. Tyto rizikové situace byly nejčastěji 

v podobě okradení, verbálního, fyzického a sexuálního napadení. V násilí, 

cílené proti mým respondentkám, spatřují ženy bez domova největší rizikový 

faktor ženského bezdomovectví. Fyzické a sexuální násilí bylo na mé 

respondentky cílené zejména ze strany mužů bez domova, nejčastěji jejich 

partnerů či blízkých osob. Vyhrožování a verbální napadení je nejčastěji 

vedeno ze strany veřejnosti, policie a ostatních osob bez přístřeší. 

 Ženy bez domova jsou nejčastěji finančně a sexuálně zneužívány  

či fyzicky týrány partnerem či partnerkou. Důvodem v setrvávání v těchto 

vztazích je ochrana před rizikovými faktory ulice. Šest respondentek ze sedmi 

mi sdělilo, že v samotě spatřují vyšší ohrožení na ulici. Těchto šest žen faktor 

zneužívání a týrání zažily na vlastní kůži nebo se ho staly svědky u jiných žen 

bez domova. Jako další obranné mechanismy, kterými se ženy bez domova 

chrání proti ohrožení ulice, jsou latentní forma bezdomovectví a hledání 

bezpečného prostoru. Odborná literatura popisuje, že ženy bezpečný prostor 

spatřují zejména mimo prostor ulice, například v noclehárnách. Z informací 

získaných při rozhovorech se ženami bez domova ale vyplývá, že převážná 

většina žen se v sociálních službách necítí bezpečně. Některé spatřují 

nejbezpečnější prostor venku, jiné ve squatech, na nádražích a v jiných 

nebytových prostorech. 

Existují rizikové faktory, které u žen bez domova zvyšují 

pravděpodobnost stát se obětí násilí. Těmi jsou zejména psychické či fyzické 

týrání nebo sexuální zneužívání v dětství, závislost na alkoholu či drogách, 

psychické onemocnění, kriminální minulost, demografické faktory jako je věk, 

rasa a prostředí, ve kterém se ženy bez domova pohybují. Jedna  

z respondentek, která se ze všech dotazovaných žen stala nejčastěji obětí 

trestných činů, zažila fyzické týrání v dětství. 
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Jako další téma k možnému zpracování a bádání je otázka, jak popsané 

rizikové faktory ženského bezdomovectví působí a ovlivňují fyzické  

a psychické zdraví žen bez přístřeší. Další otazník, který mi při zpracování této 

bakalářské práce vyvstal, se týká zmapování sociálních služeb a jejich 

programů, které směřují k ochraně žen bez domova před rizikovými faktory 

ženského bezdomovectví. 
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Závěr 

 

Ve své práci jsem se věnovala tématice rizikových faktorů ženského 

bezdomovectví. Jako metodu pro psaní této práce jsem zvolila studium 

materiálů a polostrukturované rozhovory se sedmi ženami bez domova. 

 
Cílem této práce byla identifikace rizikových faktorů procesu ženského 

bezdomovectví. K naplnění cíle jsem směřovala následujícím postupem. 

Nejdříve jsem osvětlila situaci žen bez domova v České republice, specifika 

ženského bezdomovectví a odlišnosti od bezdomovectví mužského. Následně 

jsem se věnovala rizikovým faktorům ženského bezdomovectví. Jak jsem již 

psala v minulé kapitole, došla jsem k závěru, že ohrožení specifické pro 

ženskou formu bezdomovectví je zejména v podobě verbálního, fyzického a 

sexuálního násilí. Toto násilí je na ženách bez domova nejčastěji páchané muži 

bez domova, často jejich blízkou osobou či partnerem. Další riziko, které 

s sebou ženské bezdomovectví nese, je okradení. Dále ženy bez domova čelí 

předsudkům ze strany veřejnosti. Na základě shrnutí předložené bakalářské 

práce se domnívám, že cíl práce jsem splnila. 

 
Domnívám se, že je důležité zvyšovat povědomí o problematice 

ženského bezdomovectví jak společnost, tak i sociální služby. Podstatné je 

vyzdvihnout specifika ženského bezdomovectví, které s sebou nese odlišné 

potřeby této cílově skupiny. Jestliže se více center pomoci zacílí na skupinu 

žen bez přístřeší, mohl by se tak zvýšit zájem žen nacházejících se v procesu 

bezdomovectví o profesionální pomoc a tím přispět k řešení problematiky 

bezdomovectví žen a jejich ochraně před výše popsanými rizikovými faktory. 
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Přílohy 

 

Příloha č. 1 Přepis rozhovorů 

T – tazatel 

R – respondent 

 

Respondent č. 1: Paní Tereza, 37 let, žena bez domova, Praha. 

T: Nejdřív se Vás chci zeptat, jak jste se vlastně dostala na ulici? 

R: Vono takhle, já jsem adoptivní dítě. No a já jsem v dětství dostala jiný 

jméno, protože mě adoptovali. No a voni se strašně prali. 

T: Rodiče? 

R: Jo. Pak mlátili mě a tak dále a tak dále a tak dále. Vona nevlastní matka 

chtěla odejít a vzít mě s sebou. A prostě mlátila mě takovým způsobem, že 

jsem to nevydržela a odešla z domova. 

T: A v kolika jste odešla? 

R: V šestnácti. 

T: A kam jste šla? 

R: Dostala jsem se do Prahy. 

T: A jak dlouho už žijete na ulici? 

R: Noo vod šestnácti a je mi 37. Jo už mi je 37. 

T: Takže to je kolik let? 21? To už je dlouhá doba. 

R: Hmm. To je dlouhá doba. 

T: Kde večer přespáváte? 

R:Tak jak se dá. 

T: Takže na ulici většinou? 

R: Hmm. 

T: Využíváte nějaké sociální služby, noclehárny nebo něco, kde můžete 

přespat? 
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R:Snažim se, ale to je, je to těžký. 

T: A v čem je to těžký? 

R: Psychika. Já jsem raději sama vždycky, nezávislá, prostě sama v klídku.  

T: A na ulici se pohybujete sama nebo s někým nebo v nějaké partě 

lidí?Myslíte, že pro ženskou samotnou na ulici je to těžší než pro chlapa? 

R: No tak ona na mě Vladěna dává pozor. 

T: Takže Vy jste s nějakou kamarádkou? 

R: Hmm. 

T: A potom večer spíte sama nebo v nějaké skupině? 

R: Podle toho, jakou mám náladu. Podle situace. Pro ženskou je to na ulici o 

mnohem těžší než pro chlapa. Jsem na ulici s mojí kamarádkou Vladěnou, se 

kterou chodíme všude spolu. Někdy večer spíme někde jenom my dvě, nebo 

když máme náladu, tak s ostatníma bezdomovcema. Sama hlavně v noci nikam 

nechodím. 

T: Jak si opatřujete Vaše základní potřeby, jako je jídlo, oblečení a 

hygiena? 

R: Tak jak se dá. Vladěna mi pomáhá. Ona mi ukazuje, kde co je prostě a 

nemusím přemejšlet. Jo a ona je dobrý člověk a hodně toho zvládá toho. Není 

to pro ni prostě problém. Tady máš todle , tady máš todle. 

T: Takže to je Vaše kamarádka? 

R: Hmm. 

T: A využíváte tedy i nějaké sociální služby? 

R: Tak jak se dá. No, a když je, tak nejdem a tak dále a tak dále a tak dále. 

Občas jdeme na charitu se najíst a občas si najdeme jídlo všude možně. Nebo 

třeba prosíme lidi o pomoc, jestli nemají nějaký drobný na jídlo nebo a takhle 

no. 

T: A jak vypadá Váš den? Ráno vstanete a co potom? Jestli byste mi 

mohla popsat Váš den. 
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R:Prostě vstanu a du prostě, tak jak se dá jako. 

T: Jdete do ulice, nebo kam jdete? 

R: Noo, celý den chodím po městě na různý místa. A pak večer zase najdu 

nějaký místo na spaní. 

T: Našla jste si někdy nějakou práci? Třeba alespoň na černo? 

R: Ne to ne. 

T: Chápu, že to musí pro Vás hodně těžké bez dokladů a zázemí. Co 

považujete jako největší riziko a ohrožení toho, že jste žena a jste na ulici? 

Vidíte nějaké znevýhodnění ženy bez domova oproti situaci mužů na ulici? 

R: Jo. Nejhorší je to prostě v noci, jak se sešeří prostě. Všude ožralci, opilci, a 

tak dále, zloději nebo já nevim co. Kolikrát mě okradli. 

T: A setkala jste se někdy s násilím jak už fyzickým, verbální nebo 

sexuálním? Jak ze strany veřejnosti tak i ostatních osob bez domova. Byla 

jste někdy ohrožená na ulici takovýmhle způsobem? 

R: Já to mam imrvére. Třeba uvedu vám příklad jako, vono je to ale .. Byla 

jsem v Brně nějakou dobu .. aa .. já si chtěla oddychnout. Brno je malý město 

prostě na rozdíl od Prahy. A byla jsem na squatu a byla jsem tam sama. Přišel 

tam jeden člověk, se kterým jsem se cítila bezpečně a tak se pozdravíme. Přišel 

tam ten člověk a.. začal si mě přivlastňovat. 

T: Začal Vás sexuálně obtěžovat? 

R: Jo. Já jsem myslela, jako že kamarád všecko a tak dále a tak dále a tak dále. 

Že na ulici jsme na jedný lodi. 

T: Takže to byl Váš známý, který byl také bez domova? 

R: Jo. No a skončila jsem tak prostě, že mě znásilnil a s monokly na očích. 

Zmlátil mě. 

T: A to se Vám stalo jednou nebo se Vám to stalo víckrát? 

R: Víckrát to bylo. Hodněkrát. 
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T: A většinou to bylo mířený ze strany ostatních lidí bez domova nebo i 

veřejnosti, policie apod.? 

R: Bezdomovci. 

T: A většinou se todle děje víc ženám nebo mužům bez domova? 

R: Já jsem toho názoru, že muži si za to můžou sami. Je to chlap prostě, jo. On 

se musí postarat. Prostě když už. Chlap to prostě umí. 

T: Takže myslíte, že je na ulici víc ohrožená žena nebo muž? Všimla jste si, 

že do takovýhlech situací ohrožení se dostávají více ženy nebo muži bez 

domova? Slyšíte určitě kolem sebe příběhy lidí, žen i mužů. 

R: To záleží, ze kterého úhlu pohledu to berete. Prostě můžu si za to sám nebo 

nemůžu si za to sám. 

T: Takže myslíte, že muži si za svou bezdomoveckou situaci mohou více 

než ženy bez domova? 

R: Jo. 

T: Myslíte, že chlapům se situace, kdy je někdo obtěžuje nebo napadá jak 

fyzicky, verbálně nebo sexuálně stávají stejně často jako ženám na ulici? 

R: Já si myslim, že ženy jsou víc ohrožený. Určitě jo.  

T: A jak jste potom tu Vaši situaci řešila? Šla jste na policii? Našla jste 

někde pomoc? 

R: Utekla jsem nazpátek do Prahy. Já jsem v Brně žila dlouhou dobu. Akorát 

mam problém, že se mi tohle stává dokolečka dokola. Právě Vladěna má u sebe 

moje doklady, aby mi je neukradli. No doklady, ono to je jenom rodnej list. 

Snažim si pomalinku vyřídit si občanskej průkaz. Prostě je to na mě moc 

všechno, no. Mně ukradli moje doklady už několikrát. Tři občanky mi ukradli a 

tak dál a tak dál. No Vladěna to vzala za mě a má můj rodnej list u sebe no. Na 

policii by mi nikdo nepomohl, protože nemam doklady. Pomohla mi Vladěna. 

T: Jaká je Vaše prevence a ochrana před násilím na ulici? 

R: Jako tady to zvládám. 
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T: Tady je to lepší v Praze, protože tady máte tu kamarádku? 

R: Hmm. Ona je silná osoba a dokáže se obránit. U mě hraje roli, že jsem 

pesimista. 

T: To jsem se Vás chtěla zeptat, jaké je Vaše zdraví? 

R: Já jsem dva roky po leukémii.  

T: Chodíte někam na kontroly do nemocnice nebo zdravotního střediska? 

Navštěvujete někde lékaře? 

R: Chodila jsem tam, jak je to K centrum, tam jsem měla lékaře. Tam mi 

pomáhali i bez dokladů. 

T: Chodíte teď pravidelně na prohlídky k doktorovi? 

R: Ještě jsem se nedostala. Ještě ne. 

T: Jak Vám je teď psychicky? 

R: Jak kdy. Někdy je to dobrý a někdy špatný. Nepoddávám se depresím. 

Chodím po Praze. Je mi to jedlo, ale chodím po Praze prostě. Vím, že se to dá 

rozchodit. 

T: Takže na to máte takovýhle tvrďácký lék. (úsměv) 

R: Ano, ano, ano. (smích) 

T: Ještě se Vás zeptám na závěr, jaké máte plány do budoucna? A pak už 

Vás nechám. (smích) 

R: Nevím. Nejdřív se potřebuju dostat psychicky do toho, do formy a pak se 

uvidí.  

T: A co je Váš největší motiv Vaši situaci změnit? 

R: Takhle, když to řeknu po pravdě, já chci zpátky do života. Chci mezi lidi a 

žít normální život. 

T: Takže si chcete najít práci a bydlení? 

R: No přesně. Chci pracovat a bydlet. Chci si vyřídit doklady. To je základ. 

Kdysi jsem žila na ubytovně na Pankráci, ale zrušili jí. Chtěla bych dostat byt. 

T: Já Vám moc děkuju za Váš rozhovor a budu Vám držet palce. 
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Respondent č. 2: Paní Jaroslava, 45 let, žena bez domova, Praha. 

T: Tak já bych se Vás ráda zeptala, jak jste se vůbec dostala na ulici? 

R: No pustili mě z kriminálu, že jo a teď jsem na ulici. 

T: No a jak už je to dlouho? 

R: 13 let. 

T: Když jste odcházela z vězení, čekal na Vás někdo? Rodina nebo 

příbuzní? Nebo jste byla úplně sama? 

R: Ne, nikdo. 

T: Kde přespáváte? 

R: Na lodi Hermes. 

T: Na lodi Hermes. A Každý večer? 

R: Každej večer. 

T: Jak si obstaráváte peníze, tedy zejména těch 20 korun, abyste tam 

mohla každý den přespat? 

R: Já chodím na papír. 

T: Chodíte sbírat papír? 

R: Jo. 

T: A chodí tam spát hodně lidí, nebo jaké tam jsou podmínky? 

R: Spí tam cirka 255 lidí. Tam se vždycky sejdem a pokecáme, zakouříme. Pak 

nás teda ubytujou no, zaplatíme dvacku u recepce. Ubytujou nás, no a pak se 

tam jdeme vykoupat. Koukáme na televizi. My tam máme i televizi. Já teda 

jelikož mam ráda čistotu, takže si tam i vyperu věci, vykoupu se. Jídlo si 

musíme obstarat sami. 

T: A kde si obstaráváte jídlo? 

R: Tady máme charity. Já nevim. Naději že jo, Armádu Spásy. 

T: Na ulici tedy nikdy nepřespáváte? 

R: Ne. 
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T: Pohybujete se na ulici sama nebo s někým během dne? Jak vůbec 

vypadá Váš den? 

R: Vstanu, hodim na sebe batoh, a pak jdu na papír. 

T: A to děláte každý den? A jak dlouho sbíráte papír během dne? 

R: Mi stačí, když si vydělám padesát, šedesát korun. To stačí vždycky. To 

dělám celej tejden. 

T: A co děláte po práci? 

R: Pak si někde prostě sednu a vytuhnu, protože jsem unavená. Někdy jdu ke 

vlaku, tam si vždycky dám kafe, že jo. Pak jdu někdy sem (kancelář oddělení 

sociální prevence pro Praha 1). 

T: Jaký je Váš zdravotní stav ve srovnání se situací, kdy jste ještě na ulici 

nežila? 

R: Mám ho špatný. Vodsud mě vodvážela sanitka, protože se tady o mě jednou 

pokusila mrtvice. 

T: A jak Vám je teď? Navštěvujete někde doktora? 

R: Já se s doktorka nekamarádim. Já jdu k doktorovi, akorát když musím řešit, 

co se sebou, že jo. 

T: A zjistil Vám doktor, co Vám je? Po tom, co jste měla tyhle zdravotní 

problémy. 

R: Já nevím, co mi je. Já po tom nepátrám. 

T: Co Vaše psychické zdraví? 

R: Milá zlatá, musím podotknout, že psychiku mám velice silnou. Když už za 

třináct let se takovejdle človíček nedokáže zcvoknout, tak je to něco. (smích) 

T: (smích) Jaké je podle Vašeho názoru největší ohrožení pro ženu na 

ulici? V porovnání oproti chlapům? 

R: Já mám chlapy na háku. 

T: Vy máte chlapy na háku? (smích) 

R: Jasně. 
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T: A myslíte si, že je žena bez domova v jiné situaci než chlap? 

R: Určitě. Je víc ohrožená, že jo. 

T: A máte nějaké osobní zkušenosti vy sama nebo nějaká jiná žena bez 

domova kolem Vás se zažitým násilím na ulici? 

R: Byla jsem takhle jednou v práci, dělala jsem u bezpečnostní agentury. Měla 

jsem s sebou občas psa. Dělala jsem zrovna na takovým místě, kde to .. tam 

vzadu tam bylo takový zbořeniště. My sme hlídali právě to zbořeniště, protože 

tam se chodilo krást železo a podobně. A poslouchejte. A tam právě zabili 

ženskou bezdomovkyni. Zabili ji dost brutálním způsobem. No, a že jo, byla 

tam bunda, kapsy všecko. 

T: A to se stalo před Vámi nebo až když jste tam přišla, tak jste to zpětně 

zjistila? 

R: No to sme se dozvěděli. Ale jako bylo to zrovna v těch místech, kde jsme 

my pracovali. To pak bylo i ve zprávách, ale neví se, kdo to udělal. 

T: Setkala jste se někdy vy sama v situaci ohrožení? 

R: Jednou v Holešovicích, kde je ten podchod, jak se prochází. Von nebyl 

vosvětlenej, protože to osvětlení ještě nebylo udělaný. A bylo léto, že jo. Bylo 

vidět, že jsem ženská, protože já měla jen nátělník. A zrovna jsem nebyla ani 

v uniformě, ani psa, ani bouchačku. A takhle vám jdu a najednou za mnou 

takovej dupot. Říkala jsem si, že ten neběží na vlak. Cejtila jsem, že jde po 

mně a už jsem byla tak nějak připravená. A on mě fyzicky napadl. Vzal mě 

vlastně levou rukou do rámečku a pravou mi sahal tam, kam neměl. No tak mě 

docvaklo, vo co mu jako de. Jenže lokty máte volný, že jo. A jak povolil, tak za 

krk na kolínko. Napráskala jsem mu já, ne von mě. (smích) 

T: Takže vy jste pěkně od rány a jen tak se Vám něco nestane. (smích) 

R: No tak člověk musí umět. Prostě když dopadnete takhle, jak dopadnete, tak 

to se musí. Když jste ženská.  

T: Takže se na ulici bráníte sama? 
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R: Já jsem sama za sebe. Umím se obránit. 

T: A když se setkáváte s příběhama ostatních žen, slyšíte někdy, že se 

dostaly do situace ohrožení? Mám tím na mysli, jestli byly napadené, ať už 

fyzicky, verbálně nebo sexuálně. 

R: Taky. Jasně. Hrozně často. Znásilněný nebo zmlácený. 

T: A myslíte, že se tohle častěji stává ženám i mužům? 

R: No tak chlap to je chlap, že jo. Buď se ubrání, nebo dostane do držky a pak 

jdou spolu stejně na pivo. Ženskejm se špatný věci na ulici stávají často. 

T: Víte ještě o nějakém dalším konkrétním případu ohrožení ženy bez 

domova z Vašeho okolí, o čem Vám nevadí mluvit? 

R: Počkejte, musim zalovit do paměti. To není jenom tak. Já mam paměť 

v čudu. To jsou jen takový útržky. .. Třeba, kolikrát sedim na tom áčku, že jo. 

Popíjím si kafíčko a bavím se s ostatníma ženskejma. Kolikrát mi říká ženská, 

že jí bije. 

T: Myslíte, její přítel? 

R: Jo. 

T: Takže to jsou někdy příběhy žen bez domova, kterým ubližuje jejich 

přítel? 

R: Jo, protože voni maj problém s alkoholem. Většina z nich maj tadyty 

problémy. Já třeba jsem světlá výjimka. Já ani nefetuju ani nepiju. Prostě já si 

řikám, na co si budu ničit zdraví, když už ho mam takhle dost zničený. Tak na 

co si ho budu ještě ničit timhletim. Kdybych se vopila, vokradli by mě, 

vystavovala bych se riziku, že mě okradou o peníze a okradou o doklady. A je 

to tak v prdeli. Já se nad timdle denně rozčiluju. Když si mě přijdou stěžovat, 

že ho zase okradli o peníze a o doklady, akorát mě to rozčílí, když jsou opilí. 

Řeknu jim, že dobře jim tak. Nemaj chlastat a nemaj se vystavovat riziku. Voni 

to o de mě třeba berou, jako přátelsky bych řekla. No ale nevezmou si to 
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k srdci. A to je právě ten problém. To je právě, proč já se s nima dennodenně 

rozčiluju. 

T: A vzpomínáte si ještě na nějaký příběh Váš nebo jiné ženy? 

R: Měla jsem kamarádku, tu vyloženě zabili. Zabili jí někde na hlaváku. 

Normálně jí podřízli. 

T: Kdo si myslíte, že to udělal? 

R: To nevim. 

T: Myslíte tedy, že brutální násilí a vraždy jsou více páchané na ženách? 

R: Tak určitě, protože ta ženská je snadnější oběť, že jo. Ta se Vám tolik 

vzpírat nebude. Kdežto ten chlap se třeba ubrání. Tadyhle na Florenci dokonce 

byli ty bezdomovci upálený. Byly vlastně na squatu. Byla tam ženská se psem. 

A dokonce to byla i moje kamarádka, která tam zahynula. Tenkrát v tu dobu já 

jsem měla vlastně rotvajlera s vlčákem a voni se domnívali, že jsem to byla já. 

A já jsem jim řikala, že jsem dobrá, ale ta dotyčná už nežije. 

T: A na závěr se Vás ještě chci zeptat, jaké máte plány do budoucna a co 

Vás motivuje jít dál? 

R: Hele já už to mam na dobrý cestě. Jenom čekám, až mi pošlou ty peníze. 

T: A odkaď by Vám měli ty peníze přijít? 

R: Z Německa. Protože já tady nebudu. 

T: A co potom? Budete si shánět nějakou práci a bydlení? Tady nebo 

v Německu? 

R: Mam to sehnaný tady a ještě v Německu. Já pracuju dost rychle. 

T: A co Vás nejvíc motivuje jít dál? 

R: Co mě motivuje? No, protože tadleta situace mě vyloženě sere. Chci žít 

normálně. Normálně žít.  

T: Tak jo, jste moc hodná, že jste si tady se mnou popovídala. Já Vám moc 

děkuju za rozhovor a za Vaši důvěru a čas. Přeju Vám, ať se Vám daří a 

práce i bydlení Vám brzo vyjde.  
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Respondent č. 3: Paní Vladislava, 55 let, žena bez domova, Praha. 

T: Já se Vás tedy zeptám na první otázku. Jak jste se dostala na ulici? 

R: Zemřel mi chlap. Nebyla jsem na bytě nahlášená. Z prvního manželství měl 

čtyři děti. No tak ty si byt vzaly a mě nechaly jít na ulici. (pláč) 

T: To je mi moc líto. Takže jste s ním nebyla oddaná, a tudíž jste neměla 

na byt ani na cokoliv jiného nárok? 

R: Jo. 

T: A jak je to dlouho, co se Vám tohle přihodilo? 

R: Jeden rok. 

T: A kam jste potom, co jste musela opustit Váš byt, šla? 

R: Courat po Praze. 

T: Nezkusila jste bydlet u rodiny nebo u známých? 

R: No jako já mám rodinu, ale ty bydlej daleko. Vyřídila jsem si sociálko. A 

zkoušela jsem, třeba sem čekala, že ty holky přijdou a řeknou: „Vladěno tady 

máš aspoň chatu.“ 

T: Dcery Vašeho zesnulého partnera? 

R: Jo. 

T: A jak jste byla s Vaším partnerem dlouho? 

R: 21 let. (pláč) 

T: 21 let? To je dlouhá doba. Moc mě to mrzí, vidím, že je to pro Vás stále 

hodně těžké. A kde jste potom začala přespávat? 

R: V autobusech. Mam s sebou psa no. A teď pod mostem. A tam jsou tam 

dobrý kluci. 

T: Takže tam spíte s někým? 

R: Se psem. A jsou tam dobrý kamarádi jako. Že vim, že kdyby se něco stalo, 

nebo že vim, že mě tam nikdo neokrade, že se mi tam nic nestane. To sou 

kluci, který znám ještě když jsem byla doma. 
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T: A oni se dostali do stejné situace jako vy a potom jste se potkali na 

ulici? 

R: No, přesně tak. 

T: Takže většinou spíte kde? 

R: Venku. 

T: A využíváte nějaké sociální služby nebo noclehárny? 

R: To ne. Tam to nejde. Tam se nesmí se psama. Ale chodili jsme do jedný, 

kam se se psem mohlo. Ale tam chodí moc feťáků. Jehly. Tam by to šlo, ale 

tam je hodně feťáků. Tam když se píchnu o jehlu, tak něco chytnu. To se radši 

vyspim pod tim mostem. 

T: A co Vaše zdraví? Jak se cítíte psychicky a fyzicky? 

R: Já jsem se s tím srovnala. Teď vyřídim papíry na pracáku a jedu teď za 

ségrou a za mámou, kam jezdím čtyřikrát do roka na zregenerování. 

T: Nepřemýšlela jste u nich zůstat? Že byste u nich bydlela. 

R: Tam to nejde. To je na severu. Tam není práce. Ségra ta chodí do práce a má 

svůj život. Jseš dospělá, starej se sama. 

T: A vy práci nemáte? 

R: Sem dělala pošťačku. Ještě když jsem byla na ulici. Člověk pořád 

nevychrápanej. Já jsem ráno vstávala ve čtyři hodiny, šli jsme a na sedmou 

jsem byla doma. To bylo hrozný. To nejde jako. Odešla sem odtamtaď. 

T: Takže teď už nepracujete vůbec? Pobíráte nějaké dávky? 

R: Ne vůbec. Teď beru socku. 

T: A z toho Vám vyjdou peníze na vše, co potřebujete? 

R: Je to 3400. Z toho mi stačí peníze na jídlo a na všechno. Oni mi potom ještě 

dávají na tu ubytovnu 4000. 

T: Takže chodíte někdy spát na ubytovnu? 
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R: Neee. Voni stát ještě přidává 4000 na ubytovnu, jenže když mam psa, tak 

bych za něj musela na ubytovně platit 6000 korun. Já bych musela z těch 3410 

ještě doplácet za psa. Doplatit 2000. 

T: Tak to chápu. A jak trávíte Váš den? Chodíte si někam přivydělávat 

jako Vaše kamarádka sbírat papír? 

R: Ono se to nevyplatí. Za prvé je to těžký, za kilo papíru dávaj, já nevim. Já 

nebudu tahat padesát kilo papíru. To se nevyplatí. Mě stačí ta socka. Ráno 

vstanu, tady pokecám, támhle něco vyřídím, chodím po Praze. Večer jdu zase 

zpátky pod most. Teď sou Velikonoce, takže jdu na Staromák. Tam jsou 

diskotéky a pěkně tam hrajou. Všude kolem jsou děti a lidi a vždycky se tam 

vodreaguju. Teď jedu na ten sever.  Já jsem umytá, hezky oblečená a nikdo si 

nevšimne, že jsem bezdomovec. Snažím se, aby to nikdo moc neviděl. 

T: Jak si myslíte, že je žena bez domova ohrožená?  

R: Ženská je na ulici ohrožená víc než chlap, o tom žádná. Hele, třeba se stává, 

že člověk usne a oni ho okradou. 

T: Jsou nějaká rizika, která se na ulici stávají častěji ženám než mužům? 

Nebo naopak více mužům než ženám? Setkala jste se někdy s takovou 

situací? 

R: Záleží na tom, s kým se chodí nebo s kým se kamarádí. Pokud kamarádí 

s nějakým ožralou nebo s feťákem, tak určitě. Já jsem samotář. Ale v noci se 

sama nepohybuju. Jsem s mojí kámoškou a večer jdu za rukama kamarádama. 

S těma se mi nic nestane. Kdybych byla sama a lehla si někde … . Sama bych 

se neubránila. Dneska po Praze chodí taková verbeš. To tady v životě nebylo. 

A lidi sou zlý, moc zlý. 

T: Ocitla jste se někdy na ulici v ohrožení? 

R: Ne aby mě někdo znásilnil, to ne. Ale poprala jsem se a musela jsem se 

bránit. Chlapi bezdomovci. Včera jsem se zrovna poprala. 

T: Co se Vám včera stalo? 
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R: Šla jsem se ohřát na jedno místo dovnitř. A tam byl takovej vožrala. Řikám: 

„Vstávej ty hovado.“ Pak sem dostala takovou pecku. 

T: A od koho jste dostala pecku? Od muže? Byl to bezdomovec? 

R: Jo byl to bezďák. Tadyty napadení z mejch zkušeností jsou vždycky od 

bezdomovců, chlapů. Bezdomovec okrade bezdomovce. A ještě se naparuje. 

T: No a znáte ze svého okolí případ nebo příběh nějaké ženy bez domova, 

která byla v ohrožení? 

R: No to je jeden človíček. Jedna moje kamarádka. Je to dobrý človíček. Ale 

teď si narazila takovýho šupáka. Ten jí ubližuje, strašně moc. 

T: A jak jí ubližuje? 

R: Znásilňuje jí a mlátí. 

T: A proč si myslíte, že s ním stále je? 

R: On jí sežene jídlo a zajistí spoustu věcí. Je mi jí svým způsobem líto, ale jak 

jí člověk má pomoc? Chlap se má starat o ženskou, ne ženská o chlapa. 

T: A myslíte si, že jsou nějaké ženy bez domova, které se s násilím na ulici 

nesetkaly? 

R: Vlastně ne. 

T: Máte přítele, který Vás chrání? 

R: Mám kamaráda, přítele. Ten mě nebrání. On chodí o hůlkách. To je tamten 

(Paní Vladislava ukazuje na muže, sedícího kousek o podál). Ten má svoje 

starosti. Ba naopak, ještě já ho bránim. Ostatní kamarádi mě brání, co s nima 

spím pod mostem. Ženská je na ulici strašně moc ohrožená, často se jí něco 

stane. 

T: Takže každá žena, kterou jste na ulici potkala, má špatnou zkušenost, 

kdy byla ohrožená? Nebo to tak vždy není? 

R: Přesně tak. Každá, kterou znám. To už jenom Tereza, co tady před chvílí 

seděla, ta holohlavá. Ta už má za sebou strašně moc. Kolikrát ji znásilnili. Je to 

hnusný. 
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T: A ještě jednu otázku. Co máte v plánu do budoucna? 

R: Chci si vyřídit papíry. Teď pojedu na ten sever. 

T: Psa si berete s sebou? 

R: Psa beru s sebou. Ale pak se sem musim vrátit. Já se chci zkusit ještě, jestli 

mi daj třeba náhradní byt. 

T: A co Vás nejvíce motivuje? 

R: Normálně žít. 

T: Co byste na ulici potřebovala? 

R: Dá se přežít. Mám spacáky a všechno. Já mám pod mostem všechno. 

Vyspím se tam, nikdo mě neotravuje, máme tam televizi na baterky. Dá se 

přežít. S těmadletěma klukama to jde. 

T: No já Vám hrozně moc děkuju. Vaše zážitky jsou pro mě hodně cenné a 

vážím si, že jste mi svěřila důvěru a strávila jste tady se mnou Váš čas. 

Přeju Vám hodně štěstí. 
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Respondent č. 4: Paní Radka, 53 let, žena bez domova, Praha. 

T: Já bych se Vás nejdřív chtěla zeptat, jak jste se dostala na ulici? 

R: No, rozvedla jsem se s manželem. Zůstala jsem bez peněz. On mě vyhodil 

z bytu. Jemu zůstalo všechno a já šla na ulici. Neměli jsme majetkový 

vyrovnání. Nic mi nenechal. Já jsem měla manžela Vietnamce. 

T: Jak je to dlouho, co jste na ulici? 

R: No, deset let. Jako já jak mam toho přítele, tak občas bydlíme. Když máme 

práci, brigádu. Oba dva jsme vlastně na hmotný nouzi. Někdy bydlíme, někdy 

nebydlíme. 

T: Když bydlíte, tak bydlíte na ubytovně nebo v bytě? 

R: Na ubytovnách, aby jsme dostali ten příspěvek na ubytovnu. 

T: Kde spíte většinou, když jste na ulici? 

R: Teď na těch noclehárnách. Noclehárna Michle. Nikdy nespíme venku na 

ulici. 

T: Na té noclehárně jsou dobré podmínky? 

R: Hm, já myslím, že jo. 

T: A jak vypadá váš den? 

R: Toulání. Toulání. Někdy jdu si vyřídit věci, čekáme na poštu. Někdy mám 

brigádu nebo práci. Sháním si práci, lepím si různý inzeráty, že jo. 

T: A co děláte za práci? 

R: Vyučená jsem řeznice a uzenářka. Udělala jsem si zdravotní průkaz a 

všechno, no ale prostě nikde mě nechtěj. Dokavaď není zázemí, tak nedostanu 

práci. Já mam všechny doklady, ale nemám trvalý bydliště, takže mě nikde do 

práce nevezmou. 

T: Co Vaše zdraví? Když to porovnáte se situací, kdy jste ještě měla 

domov a dneškem? 

R: Já myslim, že je to stejný. I fyzický i psychický. Já jsem silná osoba. 

T: S kým se pohybujete na ulici? 
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R: S přítelem. Sama nejsem. 

T: Myslíte si, že jsou ženy bez domova oproti mužům nějak 

znevýhodněny? 

R: Nevim. Myslim, že záleží na tý ženský, jak se chová a s kým se pohybuje. 

Na tom hodně záleží, s jakýma lidma se vídá.  

T: Byla jste vy nebo nějaká jiná žena ve Vašem okolí na ulici v ohrožení? 

R: Mně se to nestalo. Já jsem jinak jen se svým přítelem a s jinýma ženskýma 

se nebavím. Často se ale stává, že ty ženy mají na ulici přítele, který je jen 

využívá a ubližuje jim. To vlastně máme na tom jednom pokoji no, že tam je 

chlap a jeho ženská mu nosí všechno a všechno mu obstarává. 

T: Jak vy sebe samotnou chráníte na ulici? 

R: Já jsem pořád s mým přítelem. 

T: Jaké máte plány do budoucna? 

R: Jsem takhle nešťastná. Přítelovi umřel tatínek. Měl dostat ňáký dědictví, ale 

z toho taky nebylo nic. Má exekuce a dluhy, takže mu to sebrali. Teď chci najít 

práci a bydlení. 

T: Co Vás nejvíc motivuje? 

R: Hlavně musím mít prostě, já nevim, bydlení, bydlení, bydlení a pak můžu 

dělat absolutně všechno. Chci normální život. Uvařím, ráno vstát v pohodě a 

nestrachovat se. 

T: A jak si obstaráváte jídlo, oblečení a hygienu? 

R: Ze sociální služby. 

T: Já bych si absolutně nevšimla, že jste člověk, který nemá domov. 

R: Já se o sebe starám. Dbám o sebe, koupám se, to mě na ulici chrání. 

Zapadám. Vypadám jako ostatní. 

T: Já Vám hrozně moc děkuju. Přeju hodně štěstí. 
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Respondent č. 5: Paní Zuzana, 40 let, žena bez domova, Praha. 

T: Moje první otázka je, jak jste se dostala na ulici? 

R: My jsme měli na Dejvicích byt. Brali jsme tam svoje kamarády, který byli 

na ulici. Tak jsme jim pomáhali. A oni vlastně nás dostali na ulici. A teď jsme 

čtyři měsíce na ulici a nevím kam. A já nevim co teď. Se musim koupat každej 

den a všechno. Snažíme se udržovat v čistotě. Ale nemá nám kdo pomoc 

vlastně s tim bydlenim. Že prej nemáme už žádnou smlouvu a museli jsme 

odejít. Ale já todle dlouho nevydržím. Ta zima byla prostě hrozná. Prostě já 

todle nedávám. 

T: Takže v tom bytě se stalo to, že jste pomáhala kamarádům, které jste 

nechávala přespávat u Vás na bytě, a majitel na to přišel a vyhodil Vás 

kvůli tomu, že v bytě bydleli lidi, kteří nebyly uvedeny na nájemní 

smlouvě? 

R: Jo, majitel nás vyhodil a vůbec se s náma o tom nebavil.  

T: Takže jste v té době ztratila i práci? 

R: Já sem byla na mateřský s klukem. Teďka je u rodičů vlastně. Teď se o něho 

nemůžu starat a hrozně mi chybí. 

T: Nemůžete se o něho starat? 

R: No nemůžu. Soudně ještě není nic nařízený. Čekaj, až se ze všeho dostanu. 

Já potřebuju to bydlení. To je pro mě důležitý. Bydlení a pak už mě nemůže 

potkat nic horšího, protože mě už potkalo tolik hrozných věcí, že už mě nic 

hroznýho nemůže překvapit. 

T: Takže jste na ulici čtyři měsíce? 

R: Hm. 

T: A kolik Vám je let? 

R: 40. 

T: A kolik máte dětí? 

R: Pět. 
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T: A o všechny se teď starají rodiče? 

R: Ty už jsou dospělý.  

T: Vídáte se s nima? 

R: Jo, vídám. Ale oni už sou velký, maj svoje. Se spíš vídají s manželem. 

Teďka s tim bydlením mám velkej problém. Tady sem četla na nástěnce, že 

tady na Ječný pomáhaj s bydlením. V tom Rubikonu. Já ale vůbec nechápu, jak 

mám zaplatit dopředu ten první měsíc bydlení, když nemám peníze. To nejde 

jako. 

T: A kde teď spíte? 

R: V noclehárně to nešlo, tam musí jít chlapi a ženské zvlášť a my s manželem 

od sebe nejdeme. Taky to tam strašně smrdí. Ani tady nemůžu bejt, jak to tady 

smrdí (kancelář oddělení sociální prevence pro Prahu 1). Jdeme na nějakou 

ubytovnu, na nádraží nebo v baráku, tam vás někdo vyhodí a zbijou Vás. To je 

na nervy. Já musím jít někam, kde se můžu vykoupat, kde je koupelna. 

T: Kde si opatřujete oblečení a jídlo? 

R: No tak oblečení mám pořád svoje. A když nemam, tak rodiče nám 

pomůžou. A jídlo na charitě. 

T: Jak vypadá Váš den? Teď asi neustále řešíte to bydlení? 

R: No. Teď pořád řeším bydlení. Já sem začala teď teprv brát sociálku, protože 

jsem byla na mateřský. Takže je to samý papírování a starosti. Jinak chodím po 

Praze. Rodina nám teď hodně pomáhá. Občas nám dají nějaké peníze. My si 

pomáháme navzájem. 

T: Na ulici se tedy většinou pohybujete s manželem? 

R: Hm. Ano. 

T: Co Vaše fyzické a psychické zdraví? 

R: To spíš psychika je hrozná. Byla jsem zvyklá na svoji kuchyni, kde můžu 

vařit, na svoje soukromí, čistotu, teplo. 
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T: Vy se na ulici nepohybujete tak dlouho dobu v porovnání s ostatními 

tady, i když čtyři zimní měsíce života venku, musí být hrozná zkušenost a 

doufám, že Vaši situaci brzo vyřešíte. Ale všimla jste si za tu dobu, jestli je 

situace bezdomovectví pro ženy odlišné od mužského bezdomovectví? 

R: Já se s žádnýma bezdomovcema nevídám a nechci. Některý ženský se 

prodávaj chlapům a já si myslim, že to je hrozný. Já bych se nemohla prodávat. 

Ale ženská je určitě vystavená většímu riziku než chlap. No určitě. 

T: Byla jste někdy na ulici v ohrožení? Nebo znáte nějakou jinou ženu bez 

domova, která byla v nějaké situaci, která jí ohrožovala? 

R: Mně se nic nestalo, já jsem pořád s manželem. Nikdy jsem se mezi 

bezdomovci nepohybovala. Nevím. Jen někdy když nás s manželem vyhazují 

z baráků, kde chceme přespat. Některý lidi jsou hodně agresivní. Nemají pro 

nás pochopení. Nemaj srdce. Křičí na nás a volají policajty. Pokud si tím 

člověk neprojde, tak tu situaci nemůže pochopit. Policajti to samý. Nemají 

s námi žádný pochopení, jsou agresivní. Žádný pochopení. 

T: Setkala jste se někdy s pozitivní reakcí policistů? Pomohli Vám někdy? 

R: Ne, nikdy. 

T: Jaké jsou Vaše vyhlídky, sny a přání? 

R: Chci tudle situaci co nejrychleji změnit. Už včera bylo pozdě. 

T: Co Vás nejvíce motivuje jít dál? 

R: Děti. Mě stačí jenom práce a domov. Chci základní věci, mít radost ze 

života, starat se o děti, to si každej zaslouží. Každej má na todle právo a 

zaslouží si to. 

T: Moc Vám děkuji za Váš čas a moc Vám přeju, abyste Vaši situaci, co 

nejrychleji vyřešila. 
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Respondent č. 6: Paní Věra, 58 let, bývalá žena bez domova, Praha. 

T: Moje první otázka je, jak jste se dostala na ulici? 

R: Kvůli partnerovi. 

T: A co se stalo? 

R: On byl bez bydlení, tak jsem šla za ním, no. Aby v mym bytě mohly bydlet 

děti.  

T: A vy jste společně ztratili byt s tím partnerem? 

R: Ne, von byl na ulici a já sem chtěla bejt s nim a nechat můj byt dětem. 

T: Aha, jasně. Už to chápu. A kolik Vám je let? 

R: 58. Ale my teď máme bydlení. My teď bydlíme. Na Tróje máme baráček. 

Za údržbu zahrady tam můžeme bydlet. 

T: Jak jste byla dlouho na ulici? 

R: 2 roky sem byla. 

T: A kde jste spala? 

R: Venku. Pod mostem. Tam byla taková velká terasa, to bylo zazděný maltou. 

Tam jsme bydleli sami já a můj přítel. A to sem přes den chodila do práce. 

T: A kde jste pracovala? 

R: V hospodě v kuchyni. 

T: Využívala jste nějaké sociální služby? Noclehárny nebo jiné? 

R: Ne nikdy. 

T: Takže jste se na ulici pohybovala se svým partnerem? 

R: Ano.  

T: Co Vaše zdraví? Fyzické i psychické? Zpozorovala jste nějaké rozdíly 

během života na ulici? 

R: Můžu vám říct, že jsem se tam psychicky srovnala. Určitě mi to pomohlo. 

T: Jakým způsobem Vám to pomohlo? 
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R: Víte co. Když jsem bydlela ještě s mým bývalým manželem tenkrát, no to 

nešlo. Šla jsem vod něj. On mi ubližoval. On mě mlátil. Když jsem odešla, 

ulevilo se mi. Teď jsem se svým přítelem už devět let. 

T: Takže jste opustila svého manžela, protože Vás fyzicky týral? 

R: Hodně no. 

T: Potom jste bydlela sama nebo se svým novým přítelem? 

R: Ne, dva roky jsme bydleli spolu. Můj přítel je hodně nemocný, ale nikde mu 

nepomůžou, protože nemá doklady. 

T: A jak vypadal Váš den na ulici? 

R: No chodila jsem do práce. Ráno jsem odešla a večer přišla. Někde jsme 

venku chodili a pak jsme šli spát. 

T: Jak jste si opatřovala oblečení a jídlo? 

R: Oblečení mám od dětí. Moje dcera dělá ve sportu, takže mě oblíká. Já 

pracovala, takže jsem si jídlo kupovala. Teď pobírám dávky v hmotné nouzi. A 

zase půjdu do práce. 

T: Nepřemýšlela jste jít bydlet k dětem? 

R: Já bych tam nešla. Nedělá to dobrotu. Nechci. Mohla bych bejt u dětí, ale já 

nechci. Teď pudu do práce. Teď mi kluk sehnal práci na sezónu, točit zmrzlinu. 

T: Když jste opustila domov, šla jste rovnou na ulici nebo nejdřív jste se 

snažila najít pomoc u známých? 

R: Ne, rovnou na ulici. 

T: Vidíte nějaký rozdíl mezi ženským a mužským bezdomovectvím? Kdo 

je podle Vás ve větším ohrožení? 

R: Ženy jsou více ohrožený. 

T: V čem si myslíte, že jsou více ohrožený? 

R:Napadení. Lidi jsou zlý. 

T: Z jaké strany jsou vedeny tyto útoky? 
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R: No i z veřejnosti, myslim, že jo. Odsuzujou.  Ani ne mezi bezdomovcema. 

Heleďte se, já vám něco povim. Já se moc s lidma nestýkám. Já mam radši 

samotu. Já sem doma na zahradě, mam tam psa, mam tam kocourka. 

T: Byla jste někdy vy nebo nějaká žena ve Vašem okolí bez domova 

v situaci ohrožení?  

R: Já se s žádnýma ženskýma nebavim. No vždycky když jsem měla 

kamarádky, tak mě vždycky podrazily. Vždycky jsem na to doplatila, takže 

nevím, jak ostatní ženy. Radši s chlapama se bavit. Mně se nic nestalo, protože 

jsem pořád byla s mým přítelem. Sama bych to asi nezvládla. Já vždycky 

chodím čistá a umytá, hezky oblečená a nikdo si nevšimne, že jsem 

bezdomovec. A mám pokoj, nikdo mě neotravuje. Moje děti mi pomáhaj. 

Nevim, jak bych bez nich dopadla. Mam čtyři děti. 

T: Co je pro Vás největší motivace? 

R: Děti a vnoučata. Chci si koupit s přítelem domeček. Mám čtyři děti a ty mi 

opravdu pomáhají. A teď jak bydlím, tak mám klid a je mi dobře. 

T: Já Vám moc děkuju za rozhovor. A přeju Vám, ať se Vám daří. 
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Respondent č. 7: Paní Magdaléna, 33 let, žena bez domova, Praha. 

T: Jak jste se dostala do bezdomovecké situace? 

R: Já jsem sem přišla ze Slovenska za prací. 

T: Takže Vy jste ze Slovenska? 

R: Ano. Já jsem sem přišla za prací, ale bohužel, nikdo mě do práce nevzal. 

Všude jsem vypisovala dotazníky a čekala na telefony, ale telefon nic. Stále mi 

nezvonil telefon. Tak jsem v podstatě na ulici. 

T: Takže jste přijela do Prahy, kde jste měla přislíbenou práci. Co jste 

tady měla dělat za práci? 

R: To je jedno jako. Něco přes agenturu. 

T: Takže ta práce nevyšla? 

R: Ne, nevyšla. 

T: Znala jste někoho tady? 

R: No já jsem sem přišla s bývalým přítelem. 

T: Na Slovensko jste se neplánovala vrátit? 

R: Já jsem se plánovala vrátit a taky jsem se vrátila. Doma na Slovensku jsem 

byla dva měsíce. Ale nechtěla jsem tam být, tak jsem přijela zpátky do Prahy. 

T: Jak dlouho jste na ulici? 

R: Osm měsíců. 

T: A kde přespáváte? 

R: Na squatu. 

T: Využíváte nějaké sociální služby nebo noclehárny? 

R: Ne, ne, ne. V zimě i v létě jsem pořád na squatu. (smích) I zimu jsem tam 

přežila. 

T: Pohybujete se tam s někým nebo sama? 

R: Jsme tam v šesti. Každý máme svoje věci. 

T: Jak vypadá Váš den? Co děláte? 
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R: Ráno vstanu, dáme si kávu, jdu na Klavomku, tam mam dva známý a 

zakouříme si s kamarády. Káva a cigareta to musí ráno být. (smích) Když něco 

potřebuju, tak chodím k panu Pěnkavovi. Někdy jdu sem (oddělení sociální 

prevence Praha 1) na počítač. Nebo vyřídit rodný list. No a potom chodím celý 

den. Jinak jsem pořád v centru a chodím nebo odpočívám. 

T: Jak získáváte potřebné věci jako je hygiena, jídlo a oblečení? 

R: Na hygienu chodím do jedné sociální služby u Misionářských sester. Na 

Okruhlickém. Tam se chodím sprchovat. 

T: Chodíte tam každý den? 

R: V úterý, ve středu a v pátek. 

T: Tam Vám dají i najíst? 

R: Ne, ne, ne. Do Alberta chodím pro jídlo, nebo do kontejneru. (smích) Můj 

muž bere hmotnou podporu, tak si za to kupujeme jídlo. Takže dneska se de 

hlásit a pak ji dostane. 

T: A vy žádnou podporu od státu neberete? 

R: Ne to ne, jsem ze Slovenska, proto já nemam nárok. 

T: Změnil se nějak Váš zdravotní stav v průběhu života na ulici? 

R: Je pravda, že já zas tak dlouho na ulici nejsem. Přežila jsem zimu i léto. Ale 

mám problémy, mam. Mám zvětšené srdce, štítnou žlázu mam, na ledvinách 

cisty. 

T: A co Vaše psychika? 

R: No, je to horší no. Někdy jsem dole. 

T: Je podle Vás nějaký rozdíl mezi ženským a mužským bezdomovectví?  

Například co se týče ohrožení nebo rizika ženy na ulici. 

R: Ano určitě. 

T: A v čem? 
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R: No tak například můj přítel, bývalý. On mě zase zmlátil, opět. A tak sem 

zavolala policajty. A myslíte, že s tím policajti něco udělali? Ne vůbec. On mě 

bil, ponižoval mě. 

T: A to už jste byla v situaci, kdy jste spolu žili na ulici? 

R: No ano. Ale já jsem od něho odešla a našla jsem si tohohle současného 

přítele. 

T: V jakém riziku si myslíte, že je žena, když se pohybuje sama na ulici? 

Je to jiné než u muže? 

R: Tak ženy jsou víc ohrožený než ty chlapi. Chlap se umí bránit, ale žena se 

neubrání. Co udělá žena? 

T: Vám se někdy stalo nebo někomu ve Vašem okolí, že byl napadený 

nebo byl v situaci ohrožení na ulici? Jestli Vás někdo napadl, ať už 

verbálně nebo fyzicky. Jestli o tom samozřejmě chcete mluvit. 

R: Ano. Ano. Šla jsem do konťáku jednou něco hledat a jeden bezdomovec 

tam přišel a začal mi nadávat. Pak mi dal facku. Ale já sem se uhla. Ale ženy 

jsou týraný víc než chlapi. Hlavně na ulici. 

T: Myslíte si, že ženy bez domova jsou vystaveny i například sexuálním 

obtěžováním? 

R: No to se mi ještě nestalo. Ale znám nějaký ženy, co se jim todle stalo. My 

ženy jsme ohrožený a týraný víc než chlapy. 

T: A jak vy se chráníte na ulici? 

R: Já jsem pořád s mým přítelem. 

T: Myslíte, že lidi z veřejnosti poznávají, že jste bez domova? Snažila jste 

se někdy svou situaci nějak skrývat? 

R: Ne, to je mi jedno. Mě je uplně jedno, co si lidi myslí. 

T: A jaké máte zkušenosti s ostatními lidmi, kteří domov mají? Pomohl 

Vám třeba někdo nějak z veřejnosti? 
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R: No co vám mám povídat. Myslíte, že vám někdo pomůže? Myslíte? Nikdo 

vám nepomůže. Ty jejich reakci sou hrozný. 

T: Takže máte negativní reakce jak ze strany veřejnosti tak i ostatních 

osob bez domova? 

R: Ano. Tam, kde bydlím na squatu, každou noc tam přijedou policajti a 

vyhodí nás. My se musíme každý večer vzbudit a odejít a pak se zase vracíme 

zpátky, když jsou pryč. Nemáme jít kam jinam. Já nejsem feťačka, nepiju 

alkohol, tak co po mě chtějí, nic špatného nedělám. Jsem umytá a čistá. Že 

jsem takhle dopadla, to se může stát každému.  

T: Jací jsou ti ostatní, co s nimi na squatu bydlíte? Jsou to Vaši kamarádi? 

R: Nejsou, bože chraň. Já se tam s nikým nekamarádím. Nic si nepůjčujeme. 

Když chci cigaretu, tak oni hned, že nemaj. Baví se sami. 

T: A jsou tam muži i ženy? 

R: Honza, Jindřich … Tři chlapi a jedna žena. 

T: Chovají se k Vám slušně? 

R: Ani jeden. Ani jeden. Chovají se ke mně špatně. I ty chlapi i ta žena. My se 

nebavíme. Teď se ale pohybuju s mým novým přítelem, který mě chrání. 

T: Jaké jsou Vaše plány do budoucna? 

R: Hlavně my se plánujeme vzít s přítelem. Budu mít občanství. Ten bývalý, co 

jsem s ním žila, on mi občanský průkaz vzal. Takže v první řadě si vyřídím 

občanství. Vezmeme se. Pak požádám o sociálku. Chci někam na ubytovnu než 

žít na ulici. Stačí to, co jsem přežila v zimě. Už to nikdy nechci zažít. V létě to 

ještě jde, je teplo, můžete se vykoupat, vodu si ohřejete, vyperete si věci. Ale 

v zimě se co dá? V zimě nemůžete ani prát, protože nemáte kde sušit. Je tam 

furt hrozně vlhko. 

T: Jaká je pro Vás největší motivace? 

R: Můj přítel a taky ta ubytovna. To bude lepší než takhle na ulici. 
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T: Tak já Vám moc děkuju. To je všechno. Přeju Vám, ať Vám svatba 

vyjde a všechno ostatní samozřejmě taky. 
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Příloha č. 2 Struktura otázek rozhovoru 

1. Jak jste se dostala na ulici? 

2. Jak dlouho na ulici žijete? 

3. Kde momentálně přespáváte? 

4. Jak si opatřujete peníze, jídlo, oblečení, hygienu a další potřebné věci? 

5. Jaké máte zdravotní problémy a jak je řešíte? 

6. Jak trávíte Váš den? 

7. Co považujete za největší riziko a ohrožení ženy na ulici? 

8. Vidíte Vy jako žena nějaké znevýhodnění oproti mužům bez domova? 

9. Setkala jste se někdy na ulici s fyzickým, verbálním či sexuálním 

násilím páchaným na Vás či na jiné ženě z Vašeho okolí? 

10.  Jestliže ano: Kým bylo vedené? Jak jste danou situaci řešila? 

11.  Máte nějaké preventivní řešení jako ochranu před případným 

obtěžováním či jiným ohrožením? 

12.  Jaké jsou Vaše plány do budoucna, Vaše sny a přání? 

13.  Co Vás nejvíce motivuje Vaši tíživou situaci změnit? 

 

 

 


