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Bydlení představuje jednu ze základních lidských potřeb a hraje podstatnou roli v našem 

individuálním i společenském životě. Zajištění práva na kvalitní a dostupné bydlení zároveň patří k 

cílům veřejné politiky. Jak se v průběhu minulého století měnila situace na trhu bydlení, tak se také 

proměňovalo zaměření bytové politiky západních zemí (Bramley, Karley 2005). V poválečné době byl 

důraz kladen na zajištění dostatečného počtu bytů, následovalo zaměření na kvalitu bydlení a kvalitu 

sousedství v sedmdesátých letech, od osmdesátých let se bytová politika orientuje na koncept 

finanční dostupnosti bydlení1

Extrémní formou nedostatečného přístupu k bydlení je pak bezdomovství. Bezdomovství však nelze 

považovat pouze za ztrátu bydlení, ale jde o rozsáhlejší společenský problém, který přesahuje oblast 

bydlení. V České republice, stejně jako v jiných post-socialistických zemích, představuje zjevné 

bezdomovství zcela nový fenomén objevující se až po roce 1990. V období socialismu neexistovala 

oficiálně nezaměstnanost ani bezdomovství, jelikož právo (a povinnost) pracovat bylo doplněno o 

právo na odpovídající bydlení a povinnost státu takové bydlení zajistit. Proklamovaná rovná příjmová 

distribuce v období socialismu byla narušena klientelismem, korupcí, politickými zájmy, barterovou 

ekonomikou a černým trhem. Postupy při přidělování veřejných nájemních bytů, jež představovaly 

fakticky kvazi-vlastnickou formu bydlení (Šmídová 1996), lze označit s ohledem na délku čekání i  

kvalitu získaného bydlení za nerovné (Lux 2009). Přesto vysoká míra zaměstnanosti, dekomodifikace 

bydlení, extenzivní státní podpora bytové výstavby a rozsáhlé intervence totalitárního režimu do 

osobního života domácností různými formami sociální kontroly vedly k tomu, že zjevné bezdomovství 

zůstalo okrajovým sociálním fenoménem. 

 (Maclennan a Williams 1990, Whitehead 1991, Bramley 1994, 

Hulchanski 1995). Bytová politika se soustředí detailní analýzu fungování trhu bydlení i jiných 

nedokonalostí, jež mají za následek, že je bydlení pro určité skupiny domácností finančně 

nedostupné. Nicméně je evidentní, že nízké příjmy domácností či vysoké ceny bydlení jsou jen jedním 

z důvodů ohrožení dostupnosti bydlení. Kromě finanční dostupnosti bydlení může hrát roli například 

nevhodná struktura bytového fondu či diskriminace na trhu s bydlením projevující se neochotou 

soukromých pronajímatelů pronajímat určitým domácnostem byty (nebo jejich obtížnějším 

přístupem k hypotečním úvěrům, např. Ladd 1998). 

Po roce 1990 ztratily podniky povinnost zaměstnávat nadbytečné pracovníky a mnohé podnikové 

ubytovny zanikly. Skrytá nezaměstnanost (daná přezaměstnaností) a skryté bezdomovství (dané 

extenzivní státní podporou bytové výstavby a represivním systémem sociální kontroly) se ukázaly ve 

své zjevné podobě (Hradecký, Hradecká 1996; Šafaříková 1994). V období přeměny plánované 

                                                 
1 Finanční dostupnost bydlení je nejčastěji definována jako „zajištění určitého standardu bydlení za cenu či 
nájemné, které v očích nějaké třetí strany (zpravidla vlády) nepředstavuje nerozumné zatížení pro domácnosti“ 
(Maclennan, Williams 1990: 9). 
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ekonomiky na ekonomiku tržní hrála bytová politika strategickou roli „kompenzace“ bolestných 

dopadů v jiných oblastech hospodářství (Lux, Mikeszová 2012). Vlády post-socialistických zemí se 

snažily v oblasti bytové politiky a intervencí na trhu bydlení maximálně ochránit stávající nájemníky 

státních, později obecních, bytů tím, že jim umožnily velmi výhodnou koupi užívaných nájemních bytů 

(tzv. politika right-to-buy, uplatněná ve většině post-socialistických zemích) nebo tím, že zachovaly 

rozsáhlou ochranu nájemníků a konzervativní podobu regulace nájemného (například Česká 

republika, Polsko). Relativně štědrá a ochranářská politika bydlení však nijak nezastavila nárůst 

zjevného bezdomovství ve všech post-socialistických zemích (pravidelné studie FEANTSA2, sčítání 

bezdomovců v České republice3

Na rozdíl od poměrně dlouhé tradice výzkumu bezdomovství v severní Americe a západní Evropě, a 

to i zkoumání bezdomovství z perspektivy problematiky regulace trhu bydlení a státních intervencí 

v oblasti bytové politiky (např. Tsemberis 1999; Warnes, Crane 2006; Philippot et al. 2007; Hutson, 

Clapham 1999), byla výzkumu bezdomovství v post-socialistických zemích věnována menší pozornost 

vědecké obce – příkladem mohou být výzkumy v Chorvatsku (Šikić-Mićanović 2010) a v Rusku 

(Stephenson 2006). Mnohé odborné studie se zaměřují jen na kvantifikaci bezdomovců v rámci 

mezinárodního srovnání (Fitzpatrick, Stephens 2007), prosté srovnání politik (např. Hertting et al. 

1999; Boswell 2010) či roli neziskových organizací v této oblasti (Filipovič Hrast et al. 2009; Hladíková, 

Hradecký 2007). V České republice bylo provedeno několik kvalitativních výzkumů za účelem 

odhalení příčin bezdomovství (např. Šafaříková 1994; Hradecký, Hradecká 1996; Horáková 1997; Le 

Rouzic 1999; Štěchová et al. 2008; Krylová 2008).  

) a naopak dále ztěžovala přístup k finančně dostupnému bydlení pro 

domácnosti, které vstupují poprvé na trh bydlení, nebo z jakýchkoliv důvodů ztratily „privilegované“ 

bydlení.  

Dráhy vedoucí k bezdomovství v postkomunistické prostředí specifickém právě zmiňovanou 

ochranářskou bytovou politikou byly zcela ojediněle zkoumány stejně jako žádná ze studií se 

systematicky nezabývala faktory podmiňujícími návrat bezdomovců do dlouhodobého (trvalého) 

bydlení v přímé vazbě na konkrétní nástroje a politiky státu v oblasti bydlení. Vzhledem k podobnému 

vývoji bytových systémů v post-socialistických zemích (Tsenkova 2009; Lux 2003; Hegedüs et al. 

                                                 
2 Evropská federace národních sdružení pracujících s bezdomovci (FEANTSA) byla založena v roce 1989 jako 
evropská nevládní organizace, jejímž cílem je odstraňovat a zmírňovat chudobu a sociální vyloučení osob 
ohrožených bezdomovstvím nebo osob již pociťujících bezdomovství. Organizace pravidelně vydává publikace 
zaměřené na statistická data a výsledky výzkumů bezdomovství i přehledy evropských politik boje 
s bezdomovstvím (např. statistiky bezdomovství dostupné z 
http://eohw.horus.be/code/EN/pg.asp?Page=1116).  
3 Podle sčítání bezdomovců bylo  v Praze 3096 bezdomovců (2004), v Brně 1179 (2006) a v Ostravě 391 (2007).  



3 
 

2012) by přitom závěry mohly mít přitom obecnější platnost a stát se inspirací i v jiných post-

socialistických zemích.  

Cíl disertační práce 

Cílem této práce je jednak zmapování domácností, které jsou ohroženy nedostupností bydlení 

zejména z důvodu nízkých příjmů, a zároveň se práce zabývá problematikou ztráty bydlení a 

možnostmi znovunalezení dlouhodobého bydlení. Disertace se tak dotýká fenoménu bezdomovství 

z pohledu trhu bydlení a bytové politiky. Předmětem práce je nalézt odpovědi na tři základní otázky 

týkající se nedostupnosti bydlení: 1. kdo je ohrožen nedostupností bydlení, 2. kdo a z jakého důvodu 

bydlení již ztratil, 3. jak lze bydlení znovu nalézt, případně co brání opětovnému získání bydlení.  

Těmto třem základním otázkám odpovídá také struktura disertační práce.  První kapitola se věnuje 

základním definicím a teoretickým východiskům, druhá kapitola popisuje zdroje dat a metodologie 

prováděného kvalitativního výzkumu, následně je disertace členěna do tří kapitol dle základních 

výzkumných otázek a poslední kapitolu představuje závěr shrnující hlavní zjištění.  

Jak již bylo řečeno, zajistit právo dostupné a kvalitní bydlení představuje jeden z cílů veřejné politiky, 

ovšem je zřejmé, že mnoha lidem je z nejrůznějších důvodů toto právo odepřeno. Disertace se 

pokouší pohlédnout na problematiku nedostupnosti kvalitativně přiměřeného bydlení z různých 

perspektiv a představuje tak jedinečný vhled na bezdomovství z úhlu trhu bydlení a bytové politiky 

v České republice. Disertace se zabývá se nejen zkoumáním, jak je bydlení dostupné pro různé 

skupiny domácností, respektive pro které skupiny domácností je potenciálně nedostupné a které 

skupiny jsou právě ohroženy případnou ztrátou bydlení, ale i analýzou, proč lidé již ztratili bydlení, co 

tomu předcházelo a zda hrála roli finanční nedostupnost bydlení. Třetí rovinu pak tvoří otázka, jaké 

možnosti mají bezdomovci (lidé, kteří ztratili dlouhodobé bydlení) při opětovné snaze získat a udržet 

si standardní dlouhodobé bydlení.  Je pokládána otázka, zda finanční dostupnost bydlení patří mezi 

klíčové faktory úspěšné reintegrace?  

Metodologie 

K nalezení odpovědí jsou v rámci disertace analyzována jak dostupná statistická data, tak data 

získaná speciálně provedeným kvalitativním výzkumem. Z důvodu neexistence použitelných 

agregátních dat o příjmech a výdajích různých typů domácností v jednotlivých regionech ČR bylo 

využito simulační metodiky měření finanční dostupnosti bydlení, která propojuje dostupnou 

regionální mzdovou statistiku a data o výši tržního nájemného. Tento alternativní způsob měření 

finanční dostupnosti bydlení pracuje nikoliv se skutečnou dostupností bydlení pro různé typy 

domácností, ale s potenciální finanční dostupností bydlení pro různě definované modelové 
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domácnosti (Lux, Kuda eds. 2008). Jiným zdrojem dat použitým pro analýzu finanční nedostupnosti 

bydlení, ovšem nikoliv v regionálním členění, je výběrové šetření ČSÚ Sociální situace domácností (EU 

– SILC). Na základě těchto dat je možné sledovat skutečné příjmy a skutečné výdaje domácností. Data 

také umožňují klasifikaci domácností, které se potýkají s problémy při placení úhrad spojených s 

výdaji na bydlení (nájemné, teplo, elektřina, splátka hypotečního úvěru) nebo mají problém vyjít se 

svým příjmem. Dalším využitým zdrojem dat je databáze příjemců dávek státní sociální podpory, 

kterou spravuje Ministerstvo práce a sociálních věcí. Data umožňují sledovat celkový počet příjemců 

příspěvku na bydlení a celkovou výši dotace (sumu příspěvků na bydlení) podle regionů, příjmu 

domácnosti i složení domácnosti, avšak nedovolují třídění podle věku nebo vzdělání. Pro zkoumání 

možného nárůstu domácností ohrožených finanční nedostupností bydlení byla analyzována data 

z evidence úřadu práce o nezaměstnaných umožňují studium vývoje struktury nezaměstnanosti 

podle vzdělání, věku a zaměstnání na úrovni krajů.  

Hlavním cílem kvalitativního výzkumu bylo zmapování příčin bezdomovství a faktorů podmiňujících 

opětovné získání bydlení v České republice. Pro hlubší pochopení vzájemných vazeb příčin a následků 

byly aplikovány metody kvalitativního sociologického výzkumu i kombinace více perspektiv, jelikož i 

aplikace hloubkových kvalitativních sociologických metod nezaručí odstranění stylizace výpovědí. V 

empirickém průzkumu byl proto kombinován pohled samotných bezdomovců s výpovědí sociálních 

pracovníků, kteří mají dlouhodobou zkušenost sociální práce v této oblasti, a bylo využito techniky 

skupinových rozhovorů, tzv. focus groups, a individuálních rozhovorů. 

Hlavní závěry 

Jedním z cílů disertace bylo zmapování typů domácností, které mohou být ohroženy nedostupností 

bydlení. V posledních letech byl v České republice ukončen proces deregulace, nicméně sociální 

důsledky tohoto procesu nejsou příliš známé. Deficit statistických dat totiž znemožňuje hodnotit 

finanční dostupnost bydlení pro jednotlivé typy domácností a/nebo regiony ČR zvlášť. Z toho důvodu 

byla pro účel podrobného postižení potenciálního ohrožení finanční nedostupností tržního nájemního 

bydlení využita zmiňovaná simulační metodika kombinující regionální mzdové statistiky a dostupné 

údaje o výši tržního nájemného.  

Výsledky analýzy finanční nedostupnosti tržního nájemního bydlení pro jednotlivé typy domácností, v 

jednotlivých krajích ČR a v období od roku 2000 do roku 2012 ukázaly, že finanční nedostupností 

bydlení po ukončení procesu deregulace nájemného jsou potenciálně nejvíce ohroženy domácnosti 

částečně či plně závislé na sociálních dávkách, jednočlenné domácnosti starobních důchodců, avšak 

také domácnosti zaměstnanců z řad pomocných dělníků a provozních pracovníků ve službách. Z 
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regionálního hlediska jsou tyto domácnosti ohroženy, podle očekávání, hlavně v krajích s vysokou 

úrovní tržního nájemného, v Praze a Jihomoravském kraji. Data však také ukázala, že tím, jak se 

postupně výše regulovaného nájmu přibližuje nájmu tržnímu, tak také příspěvek na bydlení mnohem 

více řeší problém finanční dostupnosti nájemního bydlení na volném trhu. Vlivem zvýšení výše 

normativních nákladů na bydlení, které lépe odrážejí výši tržního nájemného, i vlivem poklesu výše 

tržního nájemného ve většině krajů, dochází ke zvýšení potenciální finanční dostupnosti bydlení a 

v roce 2012 mezi ohrožené domácnosti patří pouze lidé závislí na sociálních dávkách (dlouhodobě 

nezaměstnaní, samoživitelé na rodičovské dovolené) . S tímto vývojem ovšem také souvisí výrazný 

nárůst veřejných výdajů na vyplácení příspěvku na bydlení. Od roku 2007 do roku 2012 se celkové 

výdaje na vyplácení příspěvku na bydlení zvýšily téměř pětkrát, na 7,4 mld. Kč. 

Z hlediska vývoje počtu ohrožených typů domácností a jejich zastoupení na celkovém počtu 

domácností dochází ve sledovaném období nejprve k růstu jak počtu ohrožených typů domácností, 

tak jejich zastoupení. Od roku 2003 se pak ohrožení finanční nedostupností tržního nájemního 

bydlení obecně snižuje, ovšem nikoliv pro všechny typy domácností. Finanční dostupnost tržního 

nájemního bydlení u domácností starobních důchodců se, na rozdíl od jiných typů domácností, 

zhoršila v roce 2007 v Ústeckém kraji a v letech 2006, 2007 a 2008 rovněž v Moravskoslezském kraji. 

V roce 2010 domácnosti starobních důchodců po započtení příspěvku na bydlení již nepatří 

k ohroženým domácnostem. Jiným problémem je však fakt, že právě domácnosti starobních 

důchodců často nebydlí v bytech přiměřené velikosti a z toho důvodu se mohou mnohem častěji 

dostávat do situace, kdy nejsou schopny hradit náklady na bydlení a zároveň přestěhování do 

menšího bytu je pro ně bez pomoci zpravidla velmi obtížné.  

Z hlediska ohrožení finanční nedostupností bydlení lze oddělit tří shluky krajů. První skupinu tvoří 

kraje s vysokou úrovní cen na jedné straně a na druhé straně s poměrně nízkou mírou 

nezaměstnanosti (Praha, Brno a Jihomoravský kraj, částečně Středočeský kraj). V těchto krajích byl 

podíl ohrožených domácností na počátku sledovaného období nejvyšší. Ohroženi jsou zde zejména 

pracovníci profesí s nižšími příjmy: pracovníci ve službách (např. prodavači, prodavačky) či velmi málo 

kvalifikovaní pracovníci, byť si tito pracovníci v těchto krajích dokážou vydělat více než zaměstnanci 

stejných profesích v jiném kraji. Skupina domácností závislých na sociálních dávkách, která je 

přirozeně ohroženy ve všech krajích, je zde nejméně početná. Druhou skupinu tvoří kraje, ve kterých 

je bydlení nejdostupnější, ale které současně trpí nejnižší nezaměstnaností (Ústecký, Karlovarský a 

Moravskoslezský kraj). Poslední skupinu tvoří kraje se spíše vyšší úrovní cen a zároveň vyšší mírou 

nezaměstnanosti (Olomoucký, Zlínský a Pardubický kraj).  Zvýšíme-li limitní hranici pro určení finanční 
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nedostupnosti bydlení na dvojnásobek životního minima, pak je podíl ohrožených domácností 

v těchto krajích nejvyšší.  

Grafy a tabulky v kapitole „Finanční (ne)dostupnosti bydlení v krajích ČR“ ukázaly, že finanční 

nedostupnost bydlení, ať již měřena indikátory finanční nedostupnosti, nebo sledována alternativně 

dluhy na výdajích na bydlení a na subjektivním pocitu finančních potíží, je provázána s postavením na 

trhu práce, nezaměstnaností. V souvislosti s ekonomickou krizí dochází k nárůstu nezaměstnanosti, a 

tak lze předpokládat, že nejohroženější domácnosti z hlediska finanční dostupnosti bydlení budou 

zároveň domácnosti s členy nejvíce ohroženými ztrátou zaměstnání. Data o vývoji nezaměstnanosti 

přitom ukázala, že nejde o lidi, kteří patří tradičně mezi nezaměstnané – tedy nekvalifikované 

pracovníky se základním vzděláním v Ústeckém a Moravskoslezském kraji. Největší nárůst 

nezaměstnaných byl v období krize naopak patrný u lidí se střední kvalifikací (vyučení) a 

zaměstnaných ve vyšších kategoriích zaměstnání. Data o vývoji nezaměstnanosti v průběhu 

hospodářské krize rovněž vypovídají o tom, že nejnáchylnější k nezaměstnanosti jsou zejména mladí 

lidé a pak lidé těsně před dosažením důchodového věku. Mimo to, největší nárůst nezaměstnaných 

můžeme pozorovat v Olomouckém, Zlínském a Libereckém kraji, tedy nikoliv v krajích s dlouhodobě 

vysokou mírou nezaměstnanosti. Z regionálního pohledu je tedy nutné si uvědomit, že případná 

pomoc v období krize by neměla být směřována pouze do regionů, které se tradičně potýkají s 

problémy nezaměstnanosti; ze sociálního pohledu je rovněž nutné si uvědomit, že pomoc by neměla 

být určena výhradně pro domácnosti tradičně nejvíce ohrožené nezaměstnaností a měla by mít 

mnohem univerzálnější charakter. V případě hospodářské krize jde zpravidla zejména o nárůst 

krátkodobé nezaměstnanosti a tedy i případná opatření by měla mít spíše povahu ad hoc flexibilních 

a dočasných opatření. 

Z výběrového šetření EU-SILC lze vyvodit, že obtíže při vycházení s příjmem častěji pociťují 

domácnosti s dětmi, s přednostou nižšího vzdělání pracujícím v nižších kategoriích zaměstnání; 

obecně pak domácnosti, které bydlí v nájemním bydlení, zejména pak hradící tržní nájemné. Na 

druhou stranu, modelový příklad pro Liberecký kraj ukázal, že i krátkodobá ztráta zaměstnání může 

zkomplikovat finanční situaci zejména těch domácností, které si pořídily vlastní bydlení a dosud splácí 

hypoteční úvěr. Jakkoliv tyto domácnosti nejsou obecně ohroženy finanční nedostupností bydlení, 

ukazuje se, že se jedná o velmi rizikové domácnosti právě v případě zásadnějších dopadů 

hospodářské krize na zaměstnanost.   

Z analýzy dat o struktuře domácností, které pobírají příspěvek na bydlení, rovněž vyplynulo, že k 

největšímu nárůstu příjemců příspěvku v roce 2009 nedošlo u osob s nejnižšími příjmy, ani v 

regionech, kde je tradičně nejvíce příjemců dávky; největší nárůst byl zaznamenán v Praze, Plzni a 
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regionech, které byly postiženy nárůstem nezaměstnanosti v roce 2009 – Zlínský kraj, kraj Vysočina, 

Liberecký kraj. Kromě Prahy se ve všech krajích v roce 2009 zvýšil počet příjemců dávek zejména v 

kategorii domácností se dvěma dospělými členy bez dětí a s jedním dítětem; v Praze mezi příjemci 

dávek výrazně přibylo jednočlenných domácností. Je pravděpodobné, že nárůst příjemců dávky je 

spíše následkem deregulace nájemného než dopadů hospodářské krize, a to zejména u 

jednočlenných domácností důchodců.    

Analýza potenciálního ohrožení nedostupností bydlení neumožňují přesně vymezit rizika sociálního 

vyloučení určitých typů domácností následkem finanční nedostupnosti bydlení, neboť sociální 

vyloučení probíhá na lokální úrovni. Potenciální rizika sociálního vyloučení v souvislosti s 

nedostupností bydlení můžeme očekávat zejména u domácností méně kvalifikovaných pracovníků. 

Při ztrátě zaměstnání člena takové domácnosti v Ústeckém, Karlovarském nebo Olomouckém kraji 

mohou domácnosti „uvíznout“ v regionech, kde je sice vyšší dostupnost bydlení, ale malé možnosti 

pracovního uplatnění, neboť bydlení v regionech s nízkou nezaměstnaností pro ně nebude finančně 

dostupné a/nebo by si takovým stěhováním finančně pohoršily. V případě, že domácnosti nedisponují 

vlastním bydlením či úsporami, mohou tyto domácnosti snadno spadnout do pasti chudoby a bydlení 

v lokalitách levného bydlení může být zároveň příčinou vyloučení z lokálních trhů práce. Na druhé 

straně i ve větších obecně prosperujících městech s poměrně velkou poptávkou po pracovnících s 

nižší kvalifikací (Praha, Brno) mohou rovněž v budoucnu, obdobně jako v západních zemích, vznikat 

lokality levného, méně atraktivního bydlení.  

V dalších částech se disertace zaměřovala již pouze na domácnosti, které se potýkají s nedostupností 

bydlení, s domácnostmi, které bydlení nemají. Analýza se metodicky opírala o kvalitativní 

sociologické šetření (focus groups i hloubkové rozhovory) mezi zkušenými sociálními pracovníky i 

samotnými bezdomovci, a to ve třech rozdílných regionech ČR. Výsledky všech šetření překvapivě 

ukázaly, že snížení dostupnosti bydlení pro určitou skupinu obyvatel nebylo, alespoň nikoliv dosud, 

v českém prostředí hlavní příčinou vzniku bezdomovství; a to nejen z důvodu nastavení státní sociální 

podpory, ale také proto, že velká část bezdomovců měla před ztrátou bydlení možnost využívat 

privilegia bydlících domácností. Příčinu bezdomovství lze naopak hledat spíše v nedostatečné 

schopnosti udržet si dlouhodobé bydlení: z důvodu závislostí či psychických problémů, neexistence 

širších rodinných vazeb v případě krizových situací, a zejména pak z důvodu nízké finanční 

gramotnosti, dluhové pasti a neznalosti možností sociální pomoci. Lze říci, že faktory v pozadí 

bezdomovství v post-socialistickém prostředí nejsou v této obecnější rovině nikterak odlišné od 

faktorů známých z vyspělých zemí. 
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Ukázalo se také, že nezaměstnanost sama o sobě nevede ke ztrátě bydlení; k té dochází až ve chvíli, 

kdy nezaměstnaný člověk akumuluje dluhy, a to nikoliv z důvodu vysokých nákladů na bydlení, ale 

spíše z důvodu neodpovědného spotřebního chování. Obdobně i rozchod s partnerem sice může stát 

na počátku dráhy směřující ke ztrátě bydlení, ale nevede k ní zpravidla přímá cesta. Teprve když se 

k rozchodu připojí závislost, dluhy a případně nemoc, pak se člověk ocitá v krizových formách bydlení 

či bez přístřeší. Cesty ke ztrátě bydlení, na jejichž úplném počátku je závislost, tedy určitá forma 

psychického onemocnění, měly zpravidla nejrychlejší průběh. Významným akcelerátorem ztráty 

bydlení rovněž bylo chybějící rodinné zázemí u lidí opouštějících ústavní péči. Všechna tato zjištění se 

v zásadě neodlišují od výsledků empirických výzkumů provedených ve vyspělých zemích. 

Z epizodických výpovědí zaznamenaných z výzkumu mezi českými bezdomovci je však zřejmé 

poněkud unikátní postavení faktoru vysokých dluhů, neschopnosti splácet své závazky, nízké finanční 

gramotnosti. Tento faktor mohl být na počátku ztráty bydlení, ale mohl také být důsledkem 

partnerského rozchodu, nezaměstnanosti či závislosti. Ať už se vyskytl v kterémkoliv momentu na 

cestě vedoucí ke ztrátě bydlení, objevuje se na této dráze téměř vždy a vytváří tak jejich specifický 

společný jmenovatel. Je zřejmé, že i přes vysoce individuální dráhy a zkušenosti lidí, kteří ztratili své 

bydlení, existuje jistá hierarchie příčinných faktorů či fenoménů. Individuální dráhy se často protínají 

v určitých bodech, které tímto protnutím získávají, oproti jiným bodům na pavoučí síti možných drah, 

na větším významu.  

Faktor vysokých dluhů a  nízké finanční gramotnosti se proto přece jen stává určitým specifikem 

příčin bezdomovství v post-socialistických zemích. Není tomu proto, že by se nevyskytoval v jiných 

kontextech, ale proto, že zde má tak významné postavení. Možným vysvětlením je skutečnost, že 

v období garantované práce i bydlení, státního paternalismu a přísné sociální kontroly za socialismu 

nebyli lidé, a to i v případě psychických problémů či závislostí, vystaveni samostatnému řešení 

problémů. Ohromující nabídka spotřebního zboží, která se objevila po roce 1990, a po určité době i 

široká nabídka úvěrového financování jejich nákupu, byly velkým lákadlem i pastí pro lidi, kteří si 

neuvědomovali hodnotu vlastní odpovědnosti, resp. neměli v podstatě žádnou finanční gramotnost, 

žádnou zkušenost s exekucí, ani schopnost vytvářet si dlouhodobější vlastní plán vycházení 

s rodinným rozpočtem. Nárůst individuálních dluhů byl nejen důsledkem strukturálních proměn 

ekonomického systému, například vzniku a růstu nezaměstnanosti, ale stál se obecným fenoménem 

nově nabyté svobody u velké části lidí s nižší úrovní vzdělání, a pojítkem většiny drah na cestě ke 

ztrátě bydlení.  

Nebyla to tedy nízká dostupnost bydlení, ale vysoká dluhová zátěž související s lichvářskými 

praktikami nových finančních institucí, neodpovědným spotřebním chováním a závislostmi, která 
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provází člověka na cestě ke ztrátě bydlení v post-socialistickém prostředí. V případě nárůstu dluhů 

bylo bydlení prvním výdajem, který lidé přestali hradit. Neznalost důsledků neplacení nájemného 

(exekuce byly za socialismu v podstatě marginální), falešný dojem „neprůstřelné“ ochrany nájemníků, 

tedy opět obecně nízká finanční gramotnost důsledků neodpovědného jednání, jsou hlavní příčiny, 

proč se právě dluhy staly jedním z dominantních faktorů na cestě ke ztrátě bydlení. 

Kromě identifikace cest, které vedou k bezdomovství, se disertace také soustředila na zmapování 

cest, které naopak vedou k opětovnému získání bydlení a integraci. Byly hledány odpovědi na 

následující otázky: Jaké možnosti v oblasti bydlení jsou ze strany veřejné správy či neziskových 

organizací poskytovány bezdomovcům pro jejich reintegraci v ČR? Jaké faktory podmiňují úspěšnou 

reintegraci zpět do dlouhodobého bydlení a jaké jsou naopak hlavní bariéry úspěšné reintegrace? 

Poslední otázka se týkala možných nových nástrojů bytové politiky, které by při znalosti těchto 

faktorů a bariér účinněji napomohly bezdomovcům v procesu reintegrace do dlouhodobého 

(trvalého) bydlení. 

Vzhledem k  neexistenci systému sociálního bydlení jsou současné možnosti veřejné správy i 

neziskových organizací směřující k relativní reintegraci bezdomovců v českém prostředí omezené a 

nepříliš účinné. Hlavním problémem není ani tolik nedostatek krizových forem ubytování, ale spíše 

nedostatek standardního bytového fondu pro účely tréninku kompetencí a zejména pak samotný 

přechod z krizových či tréninkových forem bydlení zpět do dlouhodobého a stabilního nájemního 

bydlení. Z rozhovorů se sociálními pracovníky vyplynulo, že úspěšnost opětovného získání 

dlouhodobého bydlení je kriticky nízká.   

Dle výsledků výzkumu je nejdůležitějším faktorem podmiňujícím úspěch relativní reintegrace do 

dlouhodobého a stabilního bydlení existence silné motivace, jež může mít velké množství 

individuálních podob. I samotnými bezdomovci byly akcentovány spíše faktory individuální (vlastní 

úsilí, zodpovědnost, schopnost uskromnit se) než faktory strukturální povahy (větší možnosti 

oddlužení, aktivnější politika zaměstnanosti, regulace nebankovních poskytovatelů půjček, aktivní 

bytová politika), a to i přes skutečnost, že vyzdvihování faktorů individuálních odhaluje v podstatě 

jejich vlastní osobní selhání. Z pohledu sociálních pracovníků je pro úspěšnou relativní reintegraci 

důležité rovněž nalezení práce i individuální spolupráce se sociálními pracovníky.  

Hlavní bariéry úspěšné reintegrace pak dle výpovědí obou skupin respondentů představují zejména 

dluhy a nedostupnost bydlení. Mnozí bezdomovci mají exekuci na příjem, která je zároveň 

demotivuje hledat si práci. Dostupnost bydlení není primární příčinou ztráty bydlení, neboť většinou 

lidé bez domova měli dlouhodobé bydlení (často s regulovaným nájemným). Nedostupnost bydlení, 
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resp. znevýhodnění na trhu bydlení, však představuje jednu z nejvážnějších bariér reintegrace 

bezdomovců.  

Bez trvalých dlouhodobých forem nájemního bydlení bude i osobní motivace bezdomovců 

k reintegraci vždy nízká a úspěšnost marginální. Obce v ČR se přitom nabídce svých bytů klientům 

neziskových organizací z azylových domů povětšinou brání. Proto byl již v rámci výzkumu testován 

zájem o zřízení modelu garantovaného bydlení jako možnosti překonání bariéry úspěšné reintegrace 

související s nedostupností bydlení. Model by částečně „osvobodil“ neziskový sektor od obcí a 

umožnil jim formou „prostřednictví“ intenzivnější zapojení do získávání trvalých forem bydlení; 

zároveň by „vtáhnul“ do sociálního bydlení soukromý nájemní bytový fond. Ačkoliv hodnocení návrhu 

nebylo jednoznačné, model garantovaného bydlení by mohl být dle bezdomovců vhodným řešením, 

pokud by do něj byly zapojeny neziskové organizace, které ve většině dotazovaných vzbuzují důvěru a 

jsou pro ně zárukou dobrého fungování projektu a prosazení jejich zájmů.  

Proces reintegrace bezdomovců je velmi složitý a náročný; zajištění trvalého bydlení v něm hraje jen 

jednu z podstatných rolí, proto jsme se věnovali pouze reintegraci relativní. Ukázalo se, že 

nejdůležitějším faktorem úspěchu je silná individuální motivace, která však může být oslabena nejen 

nemožností získat dlouhodobé a nevyloučené bydlení, ale také neúspěchem na trhu práce či 

nemožností zbavit se zadlužení. Hledání účinných nástrojů v oblasti zaměstnanosti a oddlužení je tak 

prostorem pro další výzkum a zároveň jejich neznalost představuje i limity pro závěry této statě. 

Teprve komplexnější znalost souvisejících faktorů může vést k úspěšné celkové reintegraci 

bezdomovců.  
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