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Abstrakt 

Tato diplomová práce je zaměřena na fenomén bezdomovectví jako na situaci, kdy 

jedinci nemají dostatek peněz k zajištění konvenčního bydlení, což vede k tomu, že 

konstruují svůj domov ve veřejném prostoru nebo squatují opuštěné objekty. Je 

odmítnuto interpretovat bezdomovectví jako patologický jev či jako provinění vůči 

řádu, kdy bývá na toto téma aplikován individuální přístup. Autor prezentuje 

bezdomovectví jako důsledek ekonomického systému, který stabilně vykazuje určitou 

populaci nedosahující na minimální míru možnosti konzumovat, jež by jí zajistila 

bezpečný život. Koncept hybridu, který vychází z díla Bruna Latoura a je nedílnou 

součástí actor-network-theory umožňuje interpretovat domov skrze propojení 

materiálních objektů a sociálních vztahů. Tento přístup vede k oproštění se od atypické 

podoby nekonvenčních domovů a k uvažování o nich jako o normálním způsobu 

bydlení. Základem etnografického výzkumu je perspektiva studií materiální kultury, kdy 

jsou zkoumány jednotlivé příbytky, které jsou obývány třídou nejchudších. Výzkum je 

složen z analýzy devíti z nich, ve kterých přebývají lidé, kteří se nedobrovolně ocitli 

v kritické finanční situaci. Přestože jsou jejich nekonvenční domovy odpojeny od vody 

či elektřiny, nejsou v nich zdroje tepla a jsou v neustálém ohrožení z důvodu absence 

právního vztahu k využívanému prostoru, odehrává se v nich běžný, každodenní život.  

 

Abstract 

This diploma thesis focuses on the phenomena of homelessness as a situation in which 

individuals do not have enough money to secure the conventional accommodation. 

This leads to them constructing their home in the public space or squatting abandoned 



   

buildings. This thesis refuses to interpret homelessness as a pathological phenomenon 

or as a violation of order (in order to demonstrate this, individual approaches are 

usually being used). The author of the thesis presents homelessness as a consequence 

of the economic system which orders out a certain part of population. This part cannot 

attain the minimum measure of the chance to consume which would sustain a secure 

life. The concept of hybrid, which is the integral part of the actor-network-theory and it 

originates in the works of Bruno Latour, allows us to interpret home through the 

interconnection of material objects and social relationship. This approach leads to 

disengagement from the atypical form of unconventional homes and to thinking about 

them as about a normal way of housing. The basis of the ethnographic research is the 

perspective of the material culture studies. In the framework of this perspective, 

individual dwellings (inhabited by the class of the poorest) are examined. The research 

contains an analysis of nine such dwellings in which the people who unwillingly find 

themselves in a critical financial situation live. Although these unconventional homes 

are disconnected from water or electricity, there are no sources of heat and they are in 

a permanent danger because of the absence of legal relation to the used building, 

normal, everyday lives are being lived there. 
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Domov bezdomovců: sociální konstrukce nekonvenčního domova 

 

Tématem diplomové práce je konstrukce nekonvenčního domova, je zaměřena na 

fenomén bezdomovectví a jeho konkrétní projevy. Samotný koncept bezdomovectví 

ovšem odkazuje k absenci domova, jakési neukotvenosti v prostoru, která má být 

charakteristickým rysem určité skupiny obyvatel. Dekonstrukce a redefinice pojmu 

bezdomovec je tak prvním bodem, který mi umožní nahlédnout problematiku z odlišné 

perspektivy. Bezdomovectví budu pojímat jako ekonomickou marginalizaci, tedy 

nedostatek financí pro zajištění konvenčního typu bydlení. Skrze tři diskursivní formace 

kolem konceptu bezdomovectví, jak je definuje Gowan: „the moral castigations of sin-

talk, the therapeutic narratives of sick-talk and the structural critiques of system-talk“ 

(Gowan 2010: 25) uvedu lidi na ulici do kontextu marginalizované skupiny, jejíž 

charakteristiky jsou v dominantním diskursu prezentovány ideologicky zabarvené. 

 Koncept domova, jehož sociální konstrukce je jádrem ethnografické části 

projektu vychází z pojetí Douglas, kdy se jedná vždy o lokalizovanou ideu. Podle 

Douglas je domov v první řadě neziskovou institucí, jenž nepodléhá tržní logice. Domov 

představuje jakýsi ostrov v prostoru, který je možno definovat jako soukromou sféru. 

(Doughlas 1991: 289) Ukotvenost v prostoru vnímán spolu s Halbwaschem jako nutnou 

součást pro možnost kontinuity a vytváření kolektivní paměti v rámci domácnosti, i 

když může být přesunuta z místa na místo: „Přesto však trvalost obydlí a jeho vnitřního 

vzhledu dodává skupině samé uklidňující pojem kontinuity“ (Halbwasch 2010: 187). 

Právě prostorovost je tím, co umožňuje konstrukci identity a možnost vztahovat se 

k místu jako k domovu. 

 Bezdomovci jsou v situaci, kdy z důvodu ekonomického vyloučení z trhu 

s nemovitostmi vytvářejí nekonvenční domovy v rámci veřejného prostoru, který je 

typický anonymitou a veřejným řádem. Zabydlováním veřejného prostoru je ovšem 

veřejný řád porušován, což vede k celé řadě konfliktů a ohrožení. Na základě 

etnografického výzkumu budu rozkrývat strategie konstruování domova. Zaměřím se 

Teze diplomové práce  



   

na prostory, kde jsou hranice mezi soukromou sférou – domovem a veřejným 

prostorem ustavovány v každodenním procesu vyjednávání. Etnografická část je 

založena na předvýzkumu, který jsem prováděl v kempu bezdomovců v lokalitě Žižkova 

po dobu tří měsíců. V tomto výzkumu budu pokračovat i nadále a zpracuji rozhovory 

s dalšími bezdomovci, kteří jsou v podobné situaci vytváření domova ve veřejném 

prostoru.  
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„Ale chápeš, já přece neumrznu, když mám ohýnek, a někdo přijde a zhasne mi ohýnek, tak 

umrznu. A pak dělej tamhle ty šarže. Támhle umrzlo tolik a tolik lidí. Jo, a proč mě vyhazujete. 

Já mám tady blbý dva stany, je to pro mě byteček a oni mě vyhodí“ Josef 

 

Úvod 

Text Sociální konstrukce nekonvečního domova se zabývá fenoménem bezdomovectví. 

Pojem bezdomovec je ovšem používán pouze z důvodu nedostatku lepších konceptů a 

doufám, že bude v průběhu textu pozměněn. Na rozdíl od konvenčního chápání, 

bezdomovectví nevnímám  jako odkaz ke ztrátě domova, nýbrž ke společenskému 

uspořádání, kdy bezdomovec je ten, kdo stojí v rámci hierarchického žebříčku na pomyslné 

spodní příčce, na samém konci této škály. Bezdomovec neuspěl v rámci pravidel, podle 

kterých by měl člověk žít, a tudíž se ocitá na pomezí dominantního diskurzu. Na pozadí 

aktuální přítomnosti doznívající ekonomické krize a celé škále debat o nerovnosti příjmů, je 

bezdomovectvím ohroženo stále více lidí a domácností. Domnívám se, že je potřeba 

prozkoumat, co to ve skutečnosti znamená být marginalizován v této sociální pozici. 

Předpokládám, že se nejedná o homogenní skupinu, ale že se v rámci tohoto pole odehrává 

mnohem variabilnější svět, než se může jevit na první pohled. 

 Pakliže se sociolog noří na diskurzivní dno společnosti, je nezbytné být na pozoru a 

nepřijímat žádné zavedené generalizace, které jsou na jedince, kteří na pomyslném dně žijí, 

nanášeny. V tomto smyslu se jedná o hloubkovou analýzu toho, jaké významy se na dně 

společnosti usazují. První kapitola se věnuje právě tomu, v jakých diskurzech se pojem 

bezdomovectví běžně a tudíž nekriticky používá. Tato část textu vysvětlí, z jakého důvodu se 

distancuji od řady textů a studií, které se problematikou bezdomovectví zabývají z jiných 

perspektiv, než se snažím načrtnou v tomto textu. Pro zjednodušení se bude debata odvíjet 

od českého kontextu, neboť studovaný fenomén vykazuje značně odlišné rysy mezi 

jednotlivými státy.   

 Druhá kapitola je teoretickým ukotvením, definováním přístupu, který se mi jeví 

adekvátní pro studium fenoménu bezdomovectví. Hlavním tématem je uvedení 

problematiky do širšího kontextu kritiky kapitalismu a konceptualizace samotného pojmu 
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domov. Představím také základní výzkumné otázky, které se týkají sociální konstrukce 

nekonvenčního domova. Cílem výzkumu je zjistit, jakým způsobem je možno uvažovat o 

odlišnosti mezi konvenčním a nekonvenční domovem, tedy na jakém základě určitý typ 

bydlení odkazuje k marginalizované pozici. Otázkou je možná aplikace pojmu domov v rámci 

terénního výzkumu. V této části práce ujasním, z jaké perspektivy bude výzkum veden a 

z jaké teoretické pozice k tomuto fenoménu přistupuji.  

Třetí kapitola se zabývá samotným výzkumem a je zaměřena právě na materiální 

dimenzi nekonvenčního domova a na to, jak jeho obývání ovlivňuje každodenní život jedinců, 

kteří se ocitli v situaci, kdy nemají dostatek finančních prostředků k životu v konvenčním 

domově. Hlavním východiskem výzkumné částí jsou studia materiální kultury, neboť 

umožňují analýzu, která propojuje uspořádání materiálních objektů v sociálnu tak, že je toto 

propojení základní perspektivou výzkumu. Text je kvalitativní analýzou terénních poznámek 

a polostrukturovaných rozhovorů, které vznikly v rámci etnografického výzkumu. 
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„Vždyť já tady jenom žiju. Já si ráno vstanu, udělám si kafe, zapálím si oheň. Jdu si vydělat 

svoje peníze, abych vlastně žil. A oni chtěj co? No, abych tady nežil. Tak vlastně kde mám 

žít?“ Josef 

 

1. Bezdomovectví a diskurzivní formace 

Základní východisko této kapitoly by se dalo shrnout krátkým tvrzením, že být bezdomovcem 

je normální, běžná zkušenost, kterou v západních společnostech zažívá určité, byť malé 

procento populace. Není normální tím, že by byla běžně přístupna, její normalita spočívá ve 

své stálé přítomnosti. Bezdomovectví je fenoménem, který je ukotven jako pevná, stabilní 

součást měst, jenž funguje v rámci určitého systému přerozdělování materiálních statků. 

Kontext kritiky kapitalismu bude součástí následující kapitoly, nicméně mohu v tuto chvíli 

konstatovat, že přes řadu charitativních projektů bezdomovců přibývá. Podle průzkumu 

Ministerstva práce a sociálních věcí z roku 2016 je v rámci České republiky 68,5 tis. osob bez 

bydlení a 119 tis. osob ohrožených ztrátou bydlení (MPSV 2016). Můj výzkumný terén má 

tendence se zvětšovat. Domnívám se, že jedním z důvodů jsou právě teoretická východiska, 

na kterých je postaven přístup sociální práce a tudíž přístup k bezdomovectví skrze jednotlivé 

instituce, které do tohoto pole aktivně vstupují. 

 Zdá se, že při pohledu na bezdomovectví se objevují dvě základní perspektivy, které 

tvoří jádro textů, jež s tímto fenoménem pracují. První hledá individuální důvody, příběhy a 

příčiny, proč se jedinec ocitl v marginalizované sociální pozici. Druhá perspektiva je 

zaměřena na strukturální dimenzi této problematiky. Gowan navrhuje rozdělení do třech 

diskurzivních polí, která umožní v tomto teoretickém rámci lepší orientaci: „... morální kritika 

hříchu (sin-talk), terapeutické narativy nemoci (sick-talk) a strukturální kritika systému 

(system-talk)“ (Gowan 2010: 25). Jedná se o tři oddělené systémy, které vykazují vnitřní 

logiku, ať se jedná o medicínu, sociální práci či strukturální perspektivu.  

K diskurzům je odkazováno proto, že je možno sledovat bezdomovectví v rámci 

jednotlivých polí, která vykazují svou vlastní koherenci: „(...) toto pole je tvořeno souhrnem 

všech skutečných výpovědí (ať už vyslovených nebo psaných) v jejich rozptýlení jako událostí 

a v jejich naléhavosti, jež je každé z nich vlastní“ (Foucault 2002: 44). Tyto výpovědi jsou 
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strukturovány kolem pojmu a v případě bezdomovectví je možno sledovat tři odlišná pole, 

která jsou postavena na vlastních logických základech, aniž by se vzájemně prolínala do 

takové míry, aby je bylo možno vnímat jako jeden systém: „V případě, že by bylo možné 

popsat mezi určitým počtem výpovědí stejný systém rozptýlení, že by bylo možné mezi 

objekty, mezi typy výpovědí, mezi pojmy či volbami tématu definovat nějako pravidlnost 

(řád, korleace, pozice a způsoby fungování, transformace), řekneme – dohodněme se na tom 

-, že se jedná o diskursivní formace (...)“ (Foucault 2002: 62).  

 

1.1 Diskurz hříchu 

 Idea, která strukturuje diskurz hříchu, definuje marginální pozici bezdomovce jako 

výsledek prohřešení se vůči morálce, a tudíž zasloužený důsledek nezodpovědného jednání.  

„Diskurz hříchu má svého vlastního strašáka: zločinného trampa, kriminálního ztroskotance, 

falešného žebráka. Během posledních čtyř stolení byly tyto obrazy nezkrotného cizince 

mobilizovány v rámci dvou strategií: odstranění tuláků, lidí ulice policií či soukromými 

security, a jejich ohrazení v marginalizovaných oblastech daleko od majoritní populace; a 

trestání tuláctví uvězněním, často spojeným s nucenou prací“ (Gowan 2010: 29). 

To, proti čemu se tak bezdomovec prohřešuje, není samotný systém pravidel, která jsou 

jádrem zákonného rámce společnosti, ale proti společenskému řádu a jeho nastavení vůči 

materiálnímu světu. Jedná se o jakousi kontradikci vůči dominantnímu diskurzu, jež stojí na 

sdílení určitých hodnot. Problematikou, jak vyjádřit, co je vlastně podstatou systému 

přerozdělování materiálních statků, který je označován jako kapitalismus, se  zabývá Weber. 

S vědomím nesnadnosti vyhnout se generalizaci má jeho opatrná definice toho, čemu říká 

duch kapitalismu, základní myšlenku: „K podstatě věci především patří, že se zde opravdu 

nekáže žádná jednoduchá technika života, nýbrž specifická „etika“, jejíž porušování se 

pojednává nejen jako pošetilost, nýbrž jako druh zapomínání na povinnost“ (Weber 1998: 

199). Práce je důležitější než sám život jako autentický prožitek reality, ekonomická dimenze 

světa se stává upřednostňovaným modem existence, který je vyžadován pro zachování 

základních lidských potřeb. 
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 Tento princip, jenž zahrnuje trestání na základě porušení morálky, je vůči 

bezdomovecké populaci běžně aplikován. Funguje na základě kriminalizace zdánlivě 

banálního jednání, jako je třeba spaní na lavičce, pití alkoholu na veřejnosti či sezení na 

konkrétních místech, z čehož Amster vyvozuje následující tvrzení: „Pakliže potřebujete 

kriminalizovat konkrétní sociální třídu, subkulturu či deviantní skupinu, objevte určité 

jednání, které je pro tuto skupinu typické a učiňte jej nezákonné“ (Amster 2003: 200). 

Skutečnost, že v praxi je tento typ zákonů aplikován výhradně na určitou skupinu lidí 

potvrzují mé zkušenosti z terénu a jeví se mi jako adekvátní deskripce jeho praktické 

aplikace. Ano, samozřejmě že lidé, kteří tráví svůj život ve veřejném prostoru, v něm jednají 

specifickým způsobem: „Bezdomovec, který je doma v městském veřejném prostoru, zde 

logicky vykonává ryze soukromé aktivity na očích ostatních občanů“ (Stulíková 2013: 80). 

Projev chudoby se tak stává trestným činem v rámci diskurzu hříchu a je možno mobilizovat 

represivní aparát.  

 Proces vyjednávání se odehrává v rámci měst, respektive prostorů, které jsou veřejně 

přístupné, což ovšem neznamená, že jsou použitelné podle vlastního uvážení: „Veřejný 

prostor není oázou svobody mezi budovami ovládanými soukromými vlastníky, ale svazujícím 

a regulujícím prostředím, jehož produkce a reprodukce představují hluboký společenský 

problém“ (Pospěch 2013: 76). Tato teze je zdánlivě banální, to, že člověk v rámci 

společenství jedná podle určitého řádu není nijak překvapivé. Problematika spočívá v tom, že 

právě díky jedincům, kteří tento řád porušují, se samotný řád stává viditelným. Běžný 

uživatel daného prostoru, který je normální, tedy nevykazuje žádné zásadní odchylky vůči 

dominantnímu diskurzu, si nevšimne, jak je ve skutečnosti svázán pevnými pravidly, která 

vyžadují dodržování určitých způsobů jednání. Až v momentě porušení normality je tato 

skutečnost jasně čitelná. Co je tedy základním principem? „V dnešních městech nabývá 

podoby jakéhosi práva být na veřejnosti neoslovován a nerušen“ (Pospěch 2013: 86). Dalo by 

se tak uvažovat o jistém právu na neosobnost, anonymitu, která tak zároveň odkazuje do 

ilegality všechny projevy soukromých aktivit, jako je třeba spánek či vyměšování. Na okraj 

diskurzu se tak přesouvá samotná absence soukromého prostoru, neboť člověk, který 

z existenčních důvodů zůstává ve městě a vlastní prostor postrádá, je nucen přizpůsobit si ke 

svým aktivitám prostor veřejný. 
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 Otevřenost veřejného prostoru tak ve skutečnosti znamená prostor kontrolovaný, 

neboť je dohlížen, platí v něm disciplinační řád: „Disciplinární dispozitivy vyprodukovaly 

„trestání normou“, které je se svými principy a ve svém fungování neredukovatelné na 

tradiční trestání zákonem“ (Foucault 2000: 261). Foucault odhaluje základní mechanismy 

toho, jak se moc proměňuje z trestání na základě práva k systematickému potírání odchylek. 

Disciplinační společnost má svoje schéma, je jím panoptikon s konkrétním účinkem: „(...) 

zavést vědomý a nepřetržitý stav viditelnosti, který zajišťuje automatické fungování moci“ 

(Foucault 2000: 282). Je to právě tato technika internalizace moci, která je základem 

k tvrzení o proměně systému a její aplikace, kdy kontrola má být vnitřního charakteru: „Ten, 

kdo je podroben polem viditelnosti a je si toho vědom, na sebe přebírá starost o mocenské 

donucování“ (Foucault 2000: 284). Aparátem, který má na starosti vymáhání nebýt odchýlen 

a zároveň používat donucovací techniky, je policie, která ještě bude mít v této práci své 

vlastní místo. 

 Diskurz, ve kterém je bezdomovectví propojeno s hříchem a vinou, je charakteristický 

přisuzováním vlastní odpovědnosti za pozici ve společnosti a krimininalizací této pozice: 

„Největší šanci objevit se v trestním zákoníku mají činy, jichž se s největší pravděpodobností 

dopouštějí lidé, pro které tento řád nemá místo – vydědění a utlačení“ (Baumann 1999: 

143). Bída je tak vnímána jako zasloužený trest, nikoliv jako shoda jednotlivých náhod, či 

produkt systému. První část textu, a tedy logiku diskurzu hříchu, je možno shrnout slovy 

Adorna a Horkheimera, jimiž popisují fungování kulturního průmyslu: „Kdo hladoví a mrzne, i 

když měl kdysi dobré vyhlídky, je poznamenaný. Je to outsider, a necháme-li stranou hrdelní 

zločiny, pak být outsiderem je to největší provinění“ (Adorno, Horkheimer 2009: 150). 

 

1.2 Diskurz nemoci 

 V této diskurzivní formaci, kterou je možno sledovat kolem pojmu bezdomovectví se 

dostávám k opozici mezi rozumem a nerozumem. Provinění proti normě zde není trestáno, 

nýbrž je léčeno. Bezdomovectví se tak stává indikátorem duševní nemoci, kterou je třeba 

pouze diagnostikovat. Devadesátá léta jsou vyvrcholením této strategie: „Nová lingua franca 

propojila stovky tisíc profesionálních zdravotníků a pracovníků neziskových organizací na 
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základě rozvíjení bezdomoveckého archipelagu, a výzkumníci pracující v těchto programech 

vyprodukovali stovky studií o patologii bezdomovectví prokazující jejich vysokou míru 

závislosti, deprese a dysfunkčního rodinného zázemí“ (Gowan 2010: 49). Jedná se o přijetí 

tohoto diskurzu jako jednoho ze základních rámců pro přístup k bezdomovectví v oboru 

sociální práce. Individuální léčba bezdomovectví se stává normální metodou, jak k jedincům, 

kteří jsou takto definováni, přistupovat. 

 Spojování chudoby s nemocí, či spíše hledání důvodů k chudobě v kritické deskripci 

osobnosti, není výmysl konce dvacátého století, spíše se jedná o moment, kdy dochází k jeho 

široké aplikaci. Diskurz nemoci souvisí se samotným rozvojem vědy o lidské duši, kterou 

podle mého názoru nejlépe zachytil ve svém díle Foucault. Prvním krokem byla reakce na 

ekonomickou krizi: 

„Smysl internace, alespoň zpočátku, je po celé Evropě týž. Je to jedna z odpovědí, jimiž 17. 

století reaguje na ekonomickou krizi, zasahující v té době celou Západní Evropu: klesají mzdy, 

šíří se nezaměstnanost, ubývá peněz, což všechno je patrně důsledek hospodářské krize ve 

Španělsku. Ale stejné problémy musí řešit i Anglie, ačkoli je ze všech západoevropských zemí 

nejnezávislejší. Přes všechna opatření, jež mají zabránit nezaměstnanosti a poklesu platů, i 

tam chudoba neustále stoupá“ (Foucault 1994: 45). 

Výsledek Foucaultovy interpretace tohoto procesu je potom definován jako implementace 

morálky do diskurzu o duševním zdraví, a hlavně, vynález internace: „Jako ekonomické 

opatření a sociální pojistka má hodnotu objevu. V dějinách nerozumu je to však událost zcela 

rozhodujícího významu: moment, kdy je šílenství poprvé nahlédnuto sociálně, z perspektivy 

chudoby, neschopnosti pracovat, nemožnosti zapojit se do společenství (...) (Foucault 1994: 

55). Pakliže je v rámci diskurzu hříchu k dispozici vězení, pro diskurz nemoci je zde blázinec, 

ústav pro duševně choré, jenž je připraven s celou škálou disciplinačních technik 

k přesvědčení jedince o jeho pomatenosti a nutnosti přijmout adekvátní léčbu, která je 

definována odborníky na normalitu duševního zdraví. 

 Textem, který v českém kontextu tento přístup reprezentuje je podle mého názoru 

kniha Wágnerové, Csémyho a Marka; Bezdomovectví jako alternativní existence mladých lidí. 

Podrobně jsem se tímto textem zabýval ve své publikované recenzi: 
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„Princip textu, vytvořený opozicí mezi společností a jevem, který je její negací, se 

potom dovršuje v momentě, kdy autorka nechává prostor pro výpovědi, ve kterých je 

bezdomovecký život prezentován jako zajímavá zkušenost. Vztahy jsou nazývány symbiózou: 

„Leckdy nejde o vztah, ale jen o výhodnost existence skupiny, o symbiózu, která usnadňuje 

život na ulici“ (str. 109), partnerství je nazýváno iluzí: „Na ulici jde často jen o sex, který se 

vztahem nemá nic společného“ (str. 119) a pokud respondenti tvrdí opak, tak to vypovídá o 

jejich podřízenosti: „Nicméně je možné, že někteří z těchto lidí získali ve svém dřívějším 

životě tak špatné zkušenosti, že jim i povrchní a nespolehlivé vztahy na ulici připadají dobré“ 

(str. 105). (Kotyk 2015: 111) 

Wágnerová zde vytváří opozici mezi společností a anomií, stavem, kde se veškeré sociálno 

rozpadá a stává se nemístnou věcí. To, co je v rámci normálního řádu běžným vztahem se 

přes tuto anomickou vizi dna společnosti proměňuje v patologickou realitu parazitujících 

bytostí. Tedy ve stručnosti: veškeré sociálno, které je konstruováno bezdomovci, je v tomto 

diskurzu považováno za projev nemoci. Respondenti fungují jako doklad pro diagnózu, která 

vyžaduje odevzdání se odborníkům a uznání své vlastní poruchy. 

 Domnívám se, že tendence propojovat bezdomovectví s nemocí pramení z jeho 

pozice na okraji řádu: „Odstraníme-li z našich představ o špíně patogenitu a hygienu, zůstane 

nám stará definice špíny jako nemístné věci“ (Douglas 2014: 73). Bezdomovectví se jako 

fenomén vymyká normalitě, nachází se tím pádem na okraji, tudíž narušuje samotný řád. 

Nános špíny, který se usazuje na pomyslném dně společnosti, je podle mého názoru 

způsoben právě tím, že zde končí hranice dominantního diskurzu a je narušován samotný 

princip jeho uspořádání. Domnívám se tedy, že je na místě aplikovat klasické pojetí čistoty od 

Douglas: „Ve zkratce lze říci, že naše chování ohledně znečištění je reakcí, která odsuzuje 

všechny věci nebo ideu, která pravděpodobně zmate naši drahocennou klasifikaci“ (Douglas 

2014: 73) a interpretovat nadále bezdomovectví bez patogenních rozměrů. 

 Systémy nápravy je tak možno vnímat jako metodu návratu k normě, ve smyslu 

tvorby normálního jedince. Nejde o to trestat, nýbrž utvářet: „Moc, která si klade za úkol 

starat se o život, však potřebuje mechanismy, které prodlužují jeho trvání, regulují ho a 

opravují (Foucault 1999: 167). Jedná se o aplikaci moci jako kreativní síly, která skrze 

jednotlivé instituce aktivně formuje: „Moc ve skutečnosti produkuje; produkuje realitu; 
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produkuje oblasti objektů a rituálů pravdy. Individuum a poznatky, které o něm lze získat, 

patří k této produkci“ (Foucault 2000: 274). 

 

1.3 Diskurz systému 

Diskurz systému můžeme vnímat jako aktivní snahu proměňovat legislativu: „(...) systémová 

konstrukce a diskurz systému (systemic-talk) usiluje o sociální regulaci či dokonce o 

transformaci“ (Gowan 2010: 28). V rámci tohoto pole se ovšem dostávám k problematice 

rozdílnosti výzkumného terénu mezi Českou republikou a USA. Jestliže je ve Spojených 

státech bezdomovectví fenoménem, který má dlouhou tradici a celou škálu různých variací 

ve smyslu hobos, sezónních pracovníků či migrantů, v Česku přichází odborná debata o 

bezdomovectví na scénu v devadesátých letech po radikální transformaci ekonomického 

systému a nejsou zde jasné odkazy a návaznosti k minulosti. Není zde tedy patrná 

dlouhodobá debata o tom, jakým způsobem proměňovat systém za účelem systematické 

snahy o eliminaci extrémní chudoby. To, jak je z pohledu systémového diskurzu vnímán 

člověk v marginalizované pozici, se dá opět vystihnou skrze uchopení problematiky lidí na 

okraji řádu, které popisuje Douglas: „Jestliže osoba nezaujímá v sociálním systému žádné 

místo, stává se marginální a ostatní se vůči ní chovají s obezřetností. Samotný člověk nemůže 

ze své abnormální situace uniknout. Zhruba takto zacházíme s jedinci na okraji v sekulárním 

nerituálním kontextu” (Douglas 2014: 142). 

 Problematika aktivních snah o systémovou změnu, pakliže budu hledat podobnosti 

mezi terénem, který popisuje Gowan a tím, kde probíhá můj výzkum, spočívá v tendenci 

institucí, které začínají s intencí proměny systému aktivním pomáháním bezdomovcům 

k ustálení pevných struktur a pozic. Tyto instituce poté produkují určitý typ narativů a udržují 

lidi v kritické situaci v ustálené pozici. Bezdomovectví tím není řešeno, nýbrž je formováno a 

produkováno v konkrétním tvaru, který se stává reprezentací v dominantním diskurzu: 

„Jakmile se jednou dostali do businnessu poskytování péče, lídři kteří rozvíjeli radikální 

systémovou kritku, byli v nebezpečí proměny na manažery bezdomovectví” (Gowan 2010: 

48). Jako jeden z příkladů organizace, která se aktivně podílí na proměně diskurzu o 

bezdomovectví v rámci Prahy a podle mého názoru tomuto nebezpeční uniká, může být 



11 

 

   

vnímána Jako doma. Mezi svými hlavními cíly na internetových stránkách uvádí: “Informovat 

a odstraňovat stereotypy spojené s bezdomovectvím či měnit pohled na bezdomovectví ve 

společnosti”1. 

 Ve výchozí zprávě se poté dočteme následující tvrzení, které je výsledkem analýzy 

focus group hloubkových rozhovorů s lidmi, na než se organizace Jako doma zaměřuje: 

„Zjištění uvedená v této zprávě jsou šokující. Životy žen bez stálého přístřeší jsou 

traumatické, a přesto se jim nedostává přístupu k bydlení a pomoci, kterou naléhavě 

potřebují. Skryté před pohledy veřejnosti a často ze strachu o vlastní důstojnost odmítavé k 

nabízeným službám, nezbývá mnohým ženám bez domova než zvolit nocleh na ulici, někde 

ve squatu nebo spoléhat na dobrou vůli přátel či rodiny“ (Hetmánková 2013: 17). 

Hetmánková se zaměřuje na konkrétní fenomén v rámci diskurzu o bezdomovectví a snaží se 

pomocí přímých akcí a textů proměňovat instituce a přístup tím, že nabízí základní orientaci 

v dané problematice a načrtává možná řešení situace, jež je definována jako kritická a tedy 

hodná proměny. Text tak obsahuje i samotná doporučení pro strukturální proměnu: „Vládní 

strategie prevence a boje proti bezdomovectví musí vzít v úvahu vytvoření a financování 

genderově specifických zařízení pro ženy ohrožené bezdomovectvím (...)“ (Hetmánková 

2013: 4). Cílem zde není poskytování základní péče, oblečení, potravin či psychologické 

pomoci, nýbrž radikální změna promyšlení celé problematiky a snaha najít systémová 

opatření, která budou problematiku lidí bez domova konstruktivně řešit. 

 Tendencí proměňovat vnímání bezdomovců, ovšem bez návrhů konkrétních řešení, 

disponuje celá škála textů z oboru sociální antropologie. Právě výzkumy, které používají jako 

metodu etnografii, jsou citlivé vůči nánosům, které se vyskytují na okraji dominantního 

diskurzu. Při vstupu do terénu je výzkumník konfrontován s emickou perspektivou aktérů, 

pro které je bezdomovectví normální každodenní zkušeností. Tendence měnit pohled na 

fenomén bezdomovectví bývá explicitně vyjádřena: „Rád bych přispěl k vytvoření nového 

náhledu na bezdomovectví, který může být užitečný pro tvorbu konstruktivní sociální politiky 

a sociální práce, jejíž cílovou skupinou jsou ‚osoby bez přístřeší‘“ (Holpuch 2011: 4) či jsou 

používány metody, jak dominantní diskurz vyvrátit: „Cílem této studie je proto skrze optiku 

                                                           
1  http://jakodoma.org/hlavni-stranka/ 
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konceptu aktivního aktérství popsat každodenní praxe jedinců, kteří jsou tradičně spojování 

s pasivitou (...) (Vašát 2012: 249). Vymezování se vůči nejasnému postoji, který je zpravidla 

kombinací diskurzu hříchu a nemoci pak ovlivňuje samotnou strukturu výzkumných textů, 

které se fenoménem bezdomovectví podrobně věnují. 

Na problematiku Holpuchova textu upozorňuje svým komentářem Matoušek, kdy 

tvrdí, že už samotné respektování principu normality je konceptem, který by měl být dobře 

reflektován: „V teoretických pojmech tak autor zůstává v zajetí pojetí normality a 

nenormality, když píše o stigmatizovaných technikách obživy, o institucionalizovaných 

prostředcích většinové společnosti, o překážkách pro opětovné začlenění do společnosti (...)“ 

(Matoušek 2011: 71). Pakliže autor přijme v rámci teoretického ukotvení za fakt, že 

bezdomovci se vymykají normalitě a je patřičné jejich opětovné začlenění do společnosti, je 

ovlivněn výzkumný terén, neboť se a priori stává prostorem deviace. 

 Záměrem Vašátova textu je na základě kvalitativního výzkumu dokázat, že 

bezdomovcům přisuzovaná časoprostorová diskontinuita je ve skutečnosti pouze 

stereotypním označením. Tento argument o diskontinuitě vyvrací: „Na základě těchto dvou 

konceptů – aktivního aktérství a časoprostoru – a jejich vztahu studie zkoumá tři provázaná 

témata: (1) časoprostorovou mobilitu, (2) každodenní praxe, (3) produkci míst“ (Vašát 2012: 

250). Hlavní teze spočívá v tom, že přestože jsou bezdomovci orientováni na venkovní 

prostředí, jejich pohyb vykazuje pravidelnost: „Nicméně stejně jako ‚klasičtí‘ nomádi, kteří 

často sledovali určitý cyklus či rytmus neznámý usedlým obyvatelům, tak i urbánní chudí 

často praktikují své každodenní vzorce“ (Vašát 2012: 250). Pokud nazveme pohyb lidí, které 

kategorizujeme na základě způsobu bydlení trajektorií, můžeme dokázat, že oproti 

dominantní představě nebloumají náhodně městem, nýbrž vykazují pravidelnosti: „Koncept 

každodenních trajektorií proto v této práci popisuje relativně ustálený pohyb aktéra v rámci 

časoprostoru mezi jednotlivými místy, která jsou spojena s určitou každodenní praxí či 

konjunkturou praxí“ (Vašát 2012: 256). Autor v kontradikci vůči dominantnímu diskursu 

ukazuje, že lidé, kteří nedisponují konvenčním bydlením, neztrácejí schopnost orientace 

v prostoru a čase. 

 Samozřejmě že považuji za přínosné dokazovat, že bezdomovectví není propadem do 

anomie, že se jedná o normální součást společenství. Problematičnost Vašátova textu 
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spočívá v přistoupení na určitý typ argumentační strategie. Metoda, která je aplikována na 

výzkum bezdomovců, není podle mého názoru aplikovatelná jinde, než na marginalizované 

skupině. Je opravdu legitimní snažit se kategorizovat nejasnou skupinu lidí na základě 

následujících kritérií? „Zaměřil jsem se na konkrétní podobu každodenních praxí, jako jsou: 

generování peněz/výhody, příprava/konzumace jídla, vykonávání hygieny, transport, 

bydlení/nocování, zábava a nakupování. Zajímalo mne, v jakých místech a jak konkrétně jsou 

tyto praxe vykonávány“ (Vašát 2012: 257). Domnívám se, že pokud by se jednalo o výzkum 

jiného terénu, musel by být podrobně vysvětlen smysl takového přístupu jinak, než odkazem 

na dominantní diskurz, proti kterému je třeba se vymezit.  

 

1.4 Závěr 

První kapitola se zabývala otázkou, v jakých diskurzech je možné se setkat s konceptem 

bezdomovectví, respektive jaké významy jsou této pozici v sociálním poli přisuzovány. 

Domnívám se, že důležitost jejich reflexe nespočívá v neustálém dokazování, že jsou 

zavádějící, ale v uchránění výzkumu před ovlivněním stereotypy, které jsou produkovány o 

lidech, jež jsou ekonomicky marginalizováni. S diskurzy lze v tomto případě podle Foucaulta 

zacházet následovně: „S diskursy má být nakládáno jako s diskontinuitními praktikami, které 

se navzájem kříží, někdy se střetají, avšak stejně dobře se neznají nebo navzájem vylučují“ 

(Foucault 1994: 27). Diskurzy hříchu a nemoci by podle mého názoru neměly ovlivňovat 

výzkumníkův pohled na zkoumaný fenomén ani v té míře, že se vůči nim vymezuje. Nebudu 

se tak v této práci zabývat dokazováním neexistence jednotlivých tezí, které jsou na okraje 

společnosti nanášeny. Pokud má tato práce své místo v rámci diskurzu systému, pak je to 

snaha o vnímání výzkumného terénu, který se týká bezdomovectví, se stejným respektem, 

jako kteréhokoliv jiného. 
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„A proč mě vyhazujou, co tady komu dělám doprdele! Co komu dělám? Nejsem násilník, 

nejsem vrah, nejsem nic, nikdo mi nemůže nic. Vždyť nikomu nic nedělám. Proč mě 

vyhazujou? Jenom že jsem tady, no.“ Josef 

 

2. Bezdomovectví 

Pokud bych přece jenom neodolal diskurzu systému, a měl bych tendence proměnit svět 

takovým způsobem, aby v něm bezdomovectví ztratilo své místo, musel bych spolu 

s Frommem volat po radikálním přehodnocením uspořádání celé společnosti a tvrdit že: „(...) 

všichni lidé bez ohledu na to, zda pracují nebo nikoliv, mají mít bezpodmínečné právo 

nehladovět a nebýt bez přístřeší“ (Fromm 2001: 219-220). Tato kapitola ovšem není 

zaměřena na kritiku sociálního systému, nýbrž na definování jednotlivých konceptů tak, aby 

bylo možné lépe rozumět terénu, do kterého vstoupím v následujících částech práce. Přesto 

mám tendenci souhlasit s následujícím tvrzením: „(...) zdá se pravděpodobné, že by náklady 

na zaručený roční příjem každého člověka, který by si to přál, byly menší než náklady na 

současný systém sociální péče“ (Fromm 2001: 220).   

 Přestože se zdá tato pozice z perspektivy současných debat v rovině ekonomiky 

absurdní, Frommovi šlo právě o přehodnocení celého systému ekonomického vztahu ke 

skutečnosti: „(...) problém Frankfurtské školy spočíval v určení toho, jaká by mohla být nová 

sociální racionalita, určená a utvářená tak, aby dokázala anulovat ekonomickou iracionalitu“ 

(Foucault 2009: 103). Logika ekonomického systému může být jakákoliv, materiální objekty 

se dají vyměňovat na základě celé škály možností. Ekonomický systém, který se bude 

zobrazovat v této kapitole, tak není vnímán jako něco daného, nýbrž bude přítomen v celé 

své nahodilosti, nestálosti a variabilitě. 

 

2.1 Sociální exkluze 

 Termínem, který je často aplikován v rámci sociologie k deskripci jedinců, kteří se 

ocitnou na okraji, bývá koncept sociální exkluze. Jedná se o možnost, která se zdá být 

adekvátní v případě, kdy se autor pokouší vyhnout konceptu bezdomovectví, který, jak jsem 
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se pokusil ukázat v předchozí kapitole, je obalen ve třech diskurzivních formacích a odkazuje 

k porušování řádu, duševní poruše či snaze o proměnu systému. Sociální exkluze odkazuje 

k něčemu, čeho jedinec přestane být součástí: „Vyloučení z veřejnosti pak znamená 

především vyloučenost z participace na veřejném životě. Z toho vyplývá, že rostoucí rozsah 

sociální exkluze znamená zmenšování participace na veřejném životě a tím i zmenšování 

veřejnosti“ (Prudký, Šmídová 2010: 24). V této části práce se budu zabývat právě tím, z čeho 

jsou vlastně jedinci vyloučeni a na základě jakých principů. Uvažování o sociální exkluzy 

v rámci tématu bezdomovectví znamená psát o lidech, kteří nejsou zaměstnáni, nemají 

pravidelný příjem a tím pádem zajištění onoho standardu, který by garantoval dosáhnout 

základních potřeb, které by umožnily zůstat v rozpětí normality. Nezaměstnanost je přitom 

fenoménem, který má následující vlastnost: „V situaci, kdy ‚není práce pro každého‘, jsou to 

vždy ti samí lidé, kteří nejsou vybráni (...)“ (Boltanski, Chiapello 2007: 235). 

 Pakliže jsem se v první kapitole vyjadřoval k duchu kapitalismu skrze slova Webera, 

nyní o sto let později se podle Boltanského a Chiapello duch proměnil. Základní myšlenka 

této teze spočívá v tom, že jádro kapitalismu zůstává stejné: legitimita neomezené 

akumulace kapitálu. Weberova interpretace je tak korektní a autoři používaní stejnou 

interpretační strategii pro popis současného společenského uspořádání. Imperativ 

neomezené akumulace potřebuje mít kolem sebe morální ospravedlnění – to, co je 

označováno jako duch. Vůči duchu kapitalismu je vždy vznášena kritika, která je postupně 

inkorporována a celý tento ospravedlňující systém má tendenci v určitém momentě 

procházet radikální proměnou. Nový duch kapitalismu, tedy současná dominantní ideologie 

je formována od šedesátých let postupným rozpadem společenských tříd, změnou struktury 

velkých firem, zánikem odborů a celou škálou dalších fenoménů. Autoři charakterizují 

současné uspořádání metaforou sítě, které odkazuje k flexibilitě a jakési beztvarosti, kdy 

základem k začlenění je nebýt na okraji, být dostatečně propojen.  (Boltanski, Chiapello 

2007) 

 Změna metafory, či ideálního typu mezi společností, jež je tvořena jednotlivými 

třídami a společností, která je sítí, má celou řadu důsledků pro interpretaci vlastní pozice 

v rámci pracovního trhu. Základní charakter společnosti se tedy proměnil: „‚Společnost ztrácí 

povahu ‚struktury‘ a je čím dál častěji vnímána jako ‚síť‘, a podle toho se s ní nakládá: 
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přestavuje matrix náhodných spojení a rozpojení, kde množství možných permutací je 

nekonečné“ (Bauman 2008: 10). S tím se proměňuje i koncepce toho, co to znamená být na 

dně, být vyloučen. Společnost dno ztrácí, a je spíše uvažováno o okrajích a tudíž o vyloučení, 

které znamená odpojení od této sítě. Být nezaměstnán, bez práce tak mění svůj charakter, a 

stává se mnohem fatálnější situací, která má schopnost jedince vyloučit ze společenství: „Být 

bez práce již neznamená jen stav "ne-zaměstnanosti" (přičemž tento termín naznačuje 

odchylku od normy, kterou je "zaměstnanost", a označuje tedy dočasné postižení, které je 

možné a žádoucí odstranit), nýbrž čím dál zřetelněji stav "nadbytečnosti" - což implikuje 

odmítnutí, nepotřebnost, nezaměstnatelnost a odsouzení do role "ekonomicky ne-aktivního" 

individua“ (Bauman 2008: 68). 

 Samotný termín sociální exkluze přichází na scénu právě v momentě, kdy přestává 

být aplikována teorie třídní společnosti a začíná být referováno o společnosti jako o síti: 

„Postupně byly navrženy nové kategorie k vyjádření negativních sociální jevů – konkrétně 

exkluze (v kontrastu k inkluzi)“ (Boltanski, Chiapello 2007: 346). Jedná se o novou formu bytí 

na okraji. V momentě, kdy se rozpadá třídní identita, odbory ztrácí na své schopnosti 

zajišťovat zlepšování podmínek v rámci pracovního systému z důvodu síťového uspořádání 

velkých firem, změnou termínů prochází celá řada dříve ustálených fenoménů. Sociální 

exkluzi tak lze v této perspektivě vnímat jako nahrazení klasického pojmu vykořisťování: 

„Vykořisťování bylo převážně vykořisťování skrze práci. Exkluze odkazuje převážně k různým 

formám vyloučení ze sféry pracovních vztahů“ (Boltanski, Chiapello 2007: 346). 

Problematika konceptu sociální exkluze tak spočívá právě v tom, že implicitně 

odkazuje k nové ideologii místo toho, aby poskytl nástroj pro objektivní deskripci situace, 

v nichž se jedinci na tomto pomyslném okraji nacházejí. Co tedy konkrétně představuje? „(...) 

exkludovaní jsou ti, kterým se vazby, které je spojují s ostatními zpřetrhávají, a jsou tak 

degradováni na okraje sítě, kde bytosti ztrácí veškerou viditelnost, všechno racionálno a ve 

skutečnosti samotnou existenci“ (Boltanski, Chiapello 2007: 348). Koncept sociální exkluze 

umožňuje zahrnout rozličné druhy marginalizace. Bezdomovci by tak byli v této perspektivě 

sociálně vyloučeni, čímž je ovšem implicitně zahrnuta představa o metodách, které by je měli 

začlenit zpět do sítě, která ovšem generuje nedostatek pracovních míst a tudíž ve skutečnosti 

nemá co nabídnout. Nejradši bych se tak spolu s Bourgoisem a Schonbergem vrátil ke 
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klasickému konceptu lumpenproletariát: „Členové lumpen nemají žádný produktivní ‚raison 

d’etre‘. Vykázání z účasti na prostředcích produkce, stávají se odpadlíky historie. Jsou příliš 

marginální na to, aby byly součástí toho, co Marx nazývá ‚záložní armáda nezaměstnaných‘, 

které vlastníci továren používají k ničení odborů a snižování mezd“ (Bourgois, Schonberg 

2009: 17). 

Jediným společným rysem, který považuji za adekvátní při vztahování se k fenoménu 

bezdomovectví a tudíž uvažování o určité kategorii, je právě ekonomická marginalizace. 

Domnívám se, že jednotlivé interpretace individuálních důvodů k vyloučení jenom zastírají, 

že jde o určitou část populace žijící v chudobě: „Samotný termín sociální vyloučení v sobě 

v zásadě neobsahuje nic více než jen údiv nad tím, že ve společnosti, která je jako celek stále 

bohatší, narůstají počty lidí, kteří jsou na tomto bohatství účastni čím dál méně“ (Keller 

2013: 76). Projevy situace, kterou ekonomická marginalizace způsobuje, se rozkládají v celé 

škále možných variací. Jakákoliv generalizace, která se k bezdomovectví váže, tak nutně 

vybírá jen určitou reprezentaci chudoby, která je pro danou argumentaci výhodná. Přestože 

pojem bezdomovectví bude v této práci nadále přítomen z důvodu lepší srozumitelnosti, 

odkazuje především ke konceptu třídy nejchudších: „Řečeno termíny sociálně politického 

diskurzu, kategorie třídy nejchudších zahrnuje jak tzv. bezdomovectví, tak i narkomany a 

některé chudé aktéry, které všechny spojuje absence konvenčního domova na jedné straně a 

orientace sociálních praxí na venkovní prostředí“ (Vašát 2012: 253). 

Pokud tedy lumpenproletariát, či třída nejchudších, která se v dominantním diskurzu 

projevuje pod označením bezdomovectví nemá v ekonomické sféře žádnou funkci, její obraz 

může sloužit jako motivace k ekonomické činnosti těch, kteří ještě neprošli marginalizací: 

„Konečně, odevšad lze pozorovat tuto stimulaci obavy z nebezpečí, jež je jakýmsi druhem 

podmínky, psychologického a vnitřně kulturního korelativu liberalismu. Není liberalismu bez 

kultury nebezpečí“ (Foucault 2009: 73). V tomto rámci je možno bezdomovectví uvažovat 

jako prostor pro produkci strachu, kdy se z lidí, kteří jsou ekonomicky neúspěšní, stává 

hrozba, narušující celý řád: „‚Pobudové‘, ‚dotěrní žebráci‘, ‚tuláci‘, ‚povaleči‘, ‚bezdomovci‘ a 

další druhy narušitelů se stali těmi nejzlověstnějšími postavami v nočních můrách elit“ 

(Bauman 2008: 73). Je to ekonomický systém, nedostatek peněz, který je základem pro 

kategorii, která má tendence vypovídat o zcela odlišných vlastnostech, jenž mají být s touto 
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pozicí spojovány. Pakliže není nastavena sociální síť tak, aby ti nejméně úspěšní nepřišli o 

základní potřeby pro to být považováni za součást společenství, samozřejmě tyto pozice 

budou vždy zaplněny určitým počtem lidí, jenž v rámci ekonomické hry skončili na posledním 

místě. 

Přes závažnost problematiky se mi metafora hry jeví příhodnější než metafora sítě, 

neboť pozice, která indikuje neúspěch v ekonomickém diskurzu je přímo závislá na 

pravidlech, která jsou proměnlivá. Právě myšlenka solidarity je tím, co tvoří základ poválečné 

francouzské sociální politiky: „Co postihne jedince jako nějaký úbytek, úraz, něco 

nepředvídatelného, o to vše se musí na každý způsob postarat jménem národní solidarity 

celý kolektiv“ (Foucault 2009: 177). Myšlenka negativní daně, přítomna v sedmdesátých 

letech, která uvádí tuto kapitolu je v této interpretaci podmínkou, že nikdo nebude vyloučen 

ze hry, že systém má být nastaven tak, aby sociální exkluze nebyla přítomna: 

„Je to klauzule o záchraně hráče, omezující pravidlo, jež nic nemění na samotném 

průběhu hry, jež však brání tomu, aby někdo někdy úplně vypadl ze hry. Je to jakási sociální 

smlouva naruby, totiž prostřednictvím sociální smlouvy se stávají členy společnosti ti, kdož si 

to přejí a kdož ji virtuálně nebo skutečně plní až do okamžiku, kdy se z ní vyloučí. Představa 

ekonomické hry však obsahuje toto: nikdo si původně nepřál vstoupit do ekonomické hry, a 

proto záleží na společnosti a na pravidle hry, které ukládá stát, vynasnažit se, aby nikdo nebyl 

vyloučen z této hry, do níž byl vtažen aniž si kdy explicitně přál se jí účastnit.“ (Foucault 2009: 

182) 

Samozřejmě netvrdím, že je toto řešení, které by mělo být zaváděno v rámci problematiky 

bezdomovectví v České republice. Mým záměrem je ukázat, že je možno uvažovat 

ekonomickém přerozdělování jinak, než jak se to děje v současnosti a že proběhly debaty, 

které v rámci sociální politiky měly za cíl tuto radikální proměnu aplikovat. V kontradikci 

k sociální politice, která byla v Čechách přítomna před sametovou revolucí, se jedná o čistě 

tržní logiku: „(...) je absolutně evidentní, že politika negativní daně představuje naprostý 

protiklad vůči socialistické politice“ (Foucault 2009: 185). Nejedná se o donucení k práci, 

nýbrž o zajištění základní hranice, která definuje právo konzumovat: „Jediný problém 

představuje absolutních chudoba, to znamená úroveň o níž se soudí, že lidé, kteří jí 
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nedosahují, nemají slušný příjem, který by jim zajistil dostatečnou spotřebu“ (Foucault 2009: 

185). 

 

2.2 Domov bezdomovců 

Tato práce je zaměřena na sociální konstrukci nekonvenčního domova. Nejde mi tedy o to 

vypovídat o bezdomovectví v celé jeho šíři, nýbrž jen vybrat určitou část, která mi pomůže 

nahlédnout, jak se v konkrétních konturách život s akutním nedostatkem ekonomických 

zdrojů projevuje. Vzhledem k tomu, že nepovažuji bezdomovce za homogenní skupinu, 

domnívám se, že by ani jakákoliv reprezentace bezdomovectví nebyla možná. Pokud se třída 

nejchudších odlišuje od majoritní populace hlavně tím, jaké materiální předměty ji obklopují, 

tedy to, že nedisponují kapitálem pro možnost konzumace a právě neschopnost konzumu je 

tím, co je diskredituje. Domnívám se, že rozdílnost domova či domácnosti by neměla 

vykazovat žádné zásadní rozdíly, kromě samotných materiálních objektů. V Goffmanovské 

terminologii mám tendenci tvrdit (Goffman 1956), že se rozdíl nachází pouze v kulisách, 

nikoliv v samotném fenoménu. Tato hypotéza bude jedním z hlavních témat výzkumu. 

Mým cílem je analyzovat prostory, které vykazují základní charakteristiky domova, 

přestože se nachází zpravidla skryty na okrajích veřejného prostoru.  

„Lokalitu definuji jedním kempem, který se nachází v lese kousek od tramvajové zastávky 

Komárka2. Toto místo je tvořeno třemi stany, ohništěm a dvěma stoly, které jsou kuchyní. 

Centrálním bodem je ohniště, kolem kterého se nachází sezení. Kemp je poměrně viditelný 

jak ze zastávky, tak z cesty, která vede asi dvacet metrů nad ním v kopci. Tato situace je 

ovšem proměnlivá, neboť v létě se kemp zahalí do keřů a zmizí v lese. V současné době jsou 

stany v procesu mizení v zeleni, který se dovrší během měsíce. Výše zmíněný kemp nazývám 

U tří borovic, neboť se nachází v borovicovém háji a jedná se o Josefovu formulaci 

v momentech, když chce zlehčit problematiku komunikace s úřady při absenci adresy“ 

(Terénní poznámky 2014). 

                                                           
2 V rámci anonymity výzkumu jsou jména a místa proměněna tak, aby nebylo možné dohledat jednotlivé 
aktéry. 
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Tématem, kterým se zabývá tato část textu, je definování pojmu domov. Jeho obecnost je 

podle mého názoru jedním z hlavních důvodů, který zavádí nejasnost a nemožnost se 

shodnout na základních charakteristikách toho, co to bezdomovectví znamená. 

Bezdomovectví se tak stává pojmem, který má značně zavádějící charakter a domnívám se, 

že odvádí pozornost od skutečné problematiky, totiž nedostatku finančních prostředků. 

 Domov je ovšem konceptem, jehož uchopení se stává problematickým z důvodu jeho 

rozšířenosti a nejasnosti. Zároveň není v sociologii patrná tradice, na kterou by se dalo 

odkazovat: „Neexistuje žádná sociologie domova. Máme sociologii města, která se zabývá 

spíše bydlením než domovem. Sociologie rodiny zase zkoumá spíše domácnosti než domov. 

A komunitní studie se zaobírají duchem pospolitosti, nikoliv domovem v užším slova smyslu“ 

(Keller 2013: 16). Následující konceptualizace tak bude načrtnutím možného řešení 

problému, jak definovat domov, aby mohl fungovat jako ústřední pojem analýzy. 

 Pojetí domova jako konceptu, který je možno odpoutat od představy domova 

konvenčního, nabízí Douglas v textu The Idea of Home. Domov je pro ni ideou, která se 

odráží v materiálních objektech: „Jedná se vždy o lokalizovanou ideu. Domov je lokalizovaný 

v prostoru, ale nemusí být nutně pevným místem. Nepotřebuje cihly a maltu, může to být 

vagón, karavan, loď nebo stan“ (Douglas 1991: 289). Douglas zde otevírá zásadní tezi pro můj 

výzkum; domov není možné myslet bez jeho prostorového ohraničení. Jedná se sice o ideu, 

ale bez materiálního ukotvení není skutečná, domov tak v této perspektivě musí být fyzicky 

přítomen. To ovšem neznamená, že by se mělo jednat o domov konvenční, tedy o dům či 

byt, které bývají označovány jako normální domovy. Zároveň je ale nutno vymezit základní 

charakteristiky, které by tento prostor měl splňovat. Aby bylo možné mluvit o domově, je 

nutno uvažovat prostor, který je schopen tuto ideu vstřebat.  

Prostor a jeho uspořádání považuji za zásadní aspekt pro ukotvení identity. Jedinci, 

kteří nejsou ukotveni v mobilitě potřebují jistotu v uspořádání materiálního světa, objekty 

slouží jako stavební kameny pro tvorbu domácnosti. Domov, přestože bývá přesouván 

z místa na místo, vytváří dojem stálosti: „(...) trvalost obydlí a jeho vnitřního vzhledu dodává 

skupině samé uklidňující pojem kontinuity“ (Halbwachs 2010: 187). Možnost ovlivňovat 

určitý prostor je tím, co umožňuje konstrukci identity a možnost vztahovat se k místu jako 

k domovu, který odkazuje k minulosti a k budoucnosti. Jsou to materiální věci, které jsou 
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zásadní pro společenství a jeho interpretace světa kolem sebe. To, čím je ovšem prostorové 

ukotvení domova zásadní, je právě orientace v čase: „Domov není jenom prostorem, je také 

strukturován v čase; a protože je pro lidi, kteří žijí v rámci prostoru a času, má estetickou a 

morální dimenzi (Douglas 1991: 289). 

Problematiku pojetí domova jako ideje a zároveň prostoru komplikuje distinkce mezi 

domovem a domácností. Pakliže domov je ideou, která jedinci umožňuje ukotvení v rámci 

společnosti v prostoru a čase, domácnost je formou, která se ustavuje procesem vytváření 

domova. Harvey v rámci přístupu k času a prostoru navrhuje vnímat jejich utváření jako 

důsledek sociálních procesů: „Tento pohled je takový, že prostor a čas neexistují mimo 

proces: proces definuje čas/prostor. Každý jednotlivý druh procesu definuje svou vlastní 

distinktivní časoprostorovost“ (Harvey 2011: 234). Konstruování domova v této interpretaci 

vnímám jako proces, který utváří specifickou časoprostorovost. Domácnost se tak jeví jako 

forma, jako místo, které je produkováno v důsledku konstrukce domova a které zároveň 

proces domova ovlivňuje. Harvey tuto problematiku řeší v rámci městského prostoru: 

„Musíme rekonceptualizovat urbánní jako produkci prostoru a produkci časoprostoru jako 

dialektického vztahu mezi procesem a věcí“ (Harvey 2011: 235).  

 Domov tak budu vnímat jako určitý systém uspořádání materiálních objektů 

v prostoru, jež dohromady utváří domácnost, tedy materiální realizaci domova. Domov musí 

vyvolávat pocit: „Domov můžeme chápat jako místo, kde se člověk cítí bezpečný, má 

dostatek stimulačních impulsů a uchovává si svoji osobnostní identitu“ (Keller 2013: 267). 

Základním prvkem domova, který bude podmínkou pro výzkum, se mi v tuto chvíli zdá místo 

ke spánku, a obývací prostor, který je uzpůsoben pro dlouhodobé užívání. Pakliže se domov 

nachází ve veřejném prostoru v nekonvenční podobě, budu jej považovat za adekvátní pro 

vstup do analýzy skrze rozhovory a zúčastněné pozorování. Z důvodu propojení sociálna a 

světa objektů v rámci konceptu domova se domnívám, že je namístě tuto distinkci překročit. 

 

2.3 Domov jako hybrid 

Koncept hybrid neboli quasi-objekt vychází z terminologie ANT (actor-network-theory) a je 

nástrojem, který překlenuje distinkci mezi sociálnem a materiálnem tím, že toto rozdělení 
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odmítá: „Být symetrický pro nás jednoduše znamená a priori nezavádět nepodloženou 

asymetrii mezi záměrným lidským jednáním a materiálním světem kauzálních vztahů (Latour 

2005: 76). Právě nepřistoupení k rozdělení světa na dvě části, kdy jedna je tvořena lidskými 

vztahy a druhá přírodními zákony, fakty a objekty, je základním východiskem, které 

umožňuje vrátit se k interpretaci světa, který je jednotný. Samotná distinkce materiálna a 

sociálna je konstruována skrze vzájemná vylučování, čímž je tvořen diskurs, ve kterém hybrid 

ztrácí své místo. Svět se dá nadále definovat buďto skrze sociální realitu či skrze přírodní 

fakty a materiální objekty. Latour toto ustanovení nazývá ústavou: „Základním tvrzením 

moderní Ústavy je, že na základě procesu zprostředkovávání učiní hybridy neviditelné, 

nemyslitelné a nereprezentovatelné (Latour 1993: 34), a skrze ANT nabízí řešení, jak se 

tomuto procesu vyhnout a reprezentovat svět jako společenství plné quasi-objektů, které 

odmítají přijmout předem definované hranice. 

Koncept hybrid tak přináší možnost uvažovat o aktérech, kteří jsou propojeni 

s objekty, na základě interpretace jejich užívání. Na první pohled se může projevovat jako 

nesourodý součet různých elementů: „Jakmile jsme na stopě nějakému quasi-objektu, zdá se 

být někdy věcí, někdy narativem, někdy sociálním poutem, aniž by se kdy dal redukovat na 

pouhé jsoucno“ (Latour 1993: 89), ale právě tato síť je tím, co umožňuje konceptualizovat 

natolik sociální a zároveň materiální fenomén jako je domov. Sociální konstrukce je 

procesem, který je každodenním propojováním a znovuutvářením souboru právě skrze vztah 

a fungování v souladu s objekty: „Pro uskutečnění jakékoliv konstrukce, musí ne-lidské entity 

hrát zásadní roli“ (Latour 2005: 92). Koncept sociálna pak odkazuje k tomu, jakým způsobem 

jsou tyto objekty strukturovány, jak je s nimi zacházeno: „Sociální je pro ANT typem 

krátkodobých seskupení, která jsou charakteristické způsobem, kterým propojují dohromady 

nové tvary“ (Latour 2005: 65). Zkoumání sociální konstrukce nekonvenčního domova je 

právě zaznamenáváním toho, v jakých tvarech je to, co bylo definováno jako domov, 

seskupováno na základě konání jednotlivých aktérů, kteří tento systematický proces utvářejí. 

Rolí objektů v rámci sociálna se taktéž zabývají studia materiální kultury (Material 

Culture Studies). Pokud je ANT snahou o přehodnocení celého vědního oboru a postavení 

nového teoretického rámce, který by odstranil distinkci mezi sociálním a materiálním světem 

(Latour 2005: 94), studia materiální kultury nabízejí méně radikální cestu pro zahrnutí 



23 

 

   

neživých objektů do sociologického výzkumu. Nejedná se tak o snahu proměnit paradigma, 

nýbrž o metodu jak přijít s vyšší reflexivitou a citlivostí vůči interpretaci materiálních objektů 

v rámci sociálně vědního výzkumu: „Používání jazyka a používání věcí propojuje to, že jsou 

produktem, který ztělesňuje lidskou mysl, tj. mysl, která vytváří význam a intervenuje do 

světa skrze své smyslové a tělesné kapacity lidského těla“ (Tilley 2002: 24). Objekty, jejich 

uspořádání a interpretace toho, čím jsou, tak není samozřejmostí, nýbrž musíme uvažovat o 

tom, že systém, ve kterém jsou uspořádány, vypovídá o aktérovi, který s nimi manipuluje.  

Domov je konceptem, kde je materiální uspořádání objektů a vztah aktéra k tomuto 

materiálnu, které utváří, zcela zásadní: „Domácnost je materiální formou, která má velmi 

specifické charakteristiky: spletité artefakty se skládají ze standardizovaných částí, které jsou 

uspořádány a organizovány v celistvost. Jsou kolektivní ve smyslu, že je lidé shromažďují 

dohromady a skrze ně organizují sami sebe“ (Tilley 2001: 263). Samotné uspořádání 

materiálna má vypovídající hodnotu o jedinci, který tento shluk vytváří. Každý domov je 

specifický svým tvarem, uspořádáním objektů, způsobem jejich používání a celou škálou 

dalších detailů, které budou vyplývat z terénního výzkumu. Domácnost je složena z věcí a 

tyto věci jsou samy o sobě ve specifickém řádu. To ovšem neznamená, že jsou nadřazeny 

vůči jejich interpretaci samotným aktérem. Koncept domova, který má hybridní povahu, tak 

propojuje sociálno a materiálno tím, že se sám nachází v obou dimenzích zároveň. 

Nemůžeme uvažovat domov bez aktéra, stejně jako nemůžeme uvažovat domov bez 

objektů. A samozřejmě je to aktér, kdo tento shluk vytváří: „Být člověkem znamená 

přemýšlet skrze metafory a vyjadřovat tyto myšlenky skrze lingvistické výroky a 

objektivizovat je v materiální formě (Tilley 2002: 24). Domov je využíván, každý objekt má 

své vlastní místo mezi ostatními objekty a zároveň může být interpretován na základě 

rozličných idejí. Stejné objekty mohou být užívány a interpretovány napříč jednotlivými 

domovy ve zcela odlišných kontextech a může se tak jednat o rozličné materiální formy. 

Propojení materiálního světa a světa objektů je problematické v tom, že pokud je 

sociální svět tvořen jazykem a jeho artikulace je běžnou součástí života, u objektů tomu tak 

být nemusí: „Zatímco slova jsou komunikačním a reprezentační nástrojem, který často 

nefunguje, domácnosti ve kterých žijeme potichu ale jasně vypovídají. Narativ sebe sama je 

konstruován skrze metaforický jazyk věcí (Tilley 2001: 264). Objekty můžeme vnímat jako 
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neartikulovanou součást identity jedince, která disponuje výpovědní hodnotou skrze své 

uspořádání. Je namístě interpretovat tuto skutečnost na základě pozorování, jak je s nimi 

nakládáno. Interpretace materiálního uspořádání domova je komplikovaná, protože samotná 

verbální výpověď není schopna reflektovat každodenní manipulaci s objekty, neboť její 

podstata je právě ve své samozřejmosti. Řešení této problematiky nabízí etnografický 

přístup: „Etnografie má tendenci nás vest k hlubšímu zájmu o lidské životy, než jen skrze to, 

co o sobě sami vypovídají. Etnografie, která je užívána v rámci materiální kultury, má 

tendence k důkladnému pozorování toho, co lidé doopravdy dělají, konkrétně s objekty“ 

(Miller 1998: 12). Vykreslení domova jako hybridu, který přesahuje artikulovaný svět a svět, 

který je používán v materiálním významu, bude základním východiskem pro jeho deskripci.   

Domov je pohybujícím se souborem narativů, sociálna a objektů, které dohromady 

vytváří jeden celek. Tento soubor ovšem není stálý a právě jeho proměnnost je tím, co 

umožňuje sledovat objekty v jejich významu: „Ačkoliv z teoretického úhlu pohledu lidští 

aktéři kódují věci s významy, z metodologického úhlu pohledu jsou to věci v pohybu, které 

objasňují jejich lidský a sociální kontext“ (Appadurai 1986: 5). Užívání domova je dávání věcí 

do pohybu, které pak zvýrazňuje jejich význam a samotný smysl umístění v tomto souboru. 

Domov je symbolicky ohraničený prostor, který vykazuje určitý shluk předmětů, jež jsou 

užívány pro každodenní zajištění základních lidských potřeb. Dohromady pak vytvářejí 

funkční celek, který je konstruován skrze jednání vůči tomuto souboru objektů. Právě 

jednotlivé předměty jsou zásadní pro jeho existenci, kdy je třeba uvažovat o jejich roli, která 

ovlivňuje chování jedinců, jež domov utvářejí: „Věcem může být připisována schopnost 

jednat, nikoliv ve významu, že by měly mysl a záměr, nýbrž tím, že působí na jedince“ (Tilley 

2001: 260). Nabízí se zde k úvaze soubor hrníčků, papírů, židlí, polštářů a celé škály 

každodenních předmětů, které v rámci ohraničeného prostoru vytváří hybrid domov-

domácnost, jenž je konstruován na základě jejich užívání konkrétními aktéry.  

 Základem následující analýzy je domov, jenž je středem zájmu mého výzkumu. 

Domnívám se, že důraz na materiální dimeznzy umožňuje uchopit koncept domova jako 

výchozí bod, kolem kterého budu sledovat soubor výroků a jednání, jež jej ustavují. Přestože 

se jeho součásti budou mezi jednotlivými lokalitami lišit, domnívám se, že je možné 
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vysledovat základní podobnosti, které pomohou ujasnit samotný koncept domova a 

problematiku, kterou sebou přináší jeho nekonvenční podoba. 

 

2.4 Závěr 

Druhá kapitola se věnovala logice toho, na jakém základě jsou jedinci odsunováni na okraj 

řádu a dostávají se tak do marginalizované pozice, která je označována pojmem 

bezdomovectví. Tuto pozici vnímám primárně jako ekonomický problém, kdy ekonomický 

systém generuje určitou populaci, která je vyloučena z participace na možnosti konzumace 

komodit, které jsou společností produkovány. Bezdomovectví je tak z této pozice označením 

neschopnosti disponovat předměty, které jsou považovány za dostatečně legitimní pro 

definování určitých prostorů jako domovů a tudíž respektování jejich soukromí. Koncept 

domova, který vychází z ANT a označuje domov jako hybrid nabízí možnost propojení a 

překlenutí materiální a sociální dimenze. Zbavuje marginalizace příbytky, které na první 

pohled neodpovídají dominantní představě o tom, jakým způsobem je možné domov 

konstruovat. Perspektiva studií materiální kultury nabízí propojení etnografie a citlivosti vůči 

objektům, které jsou základní součástí výzkumného terénu. Cílem antropologie je 

přistupovat ke všem zkoumaným aktérům stejně, rozdílnost v materiálním uspořádání 

prostoru tak nemůže být důvodem pro rozdílnost konceptu, pakliže naplňují stejnou funkci. 

Bezdomovci, lidé na okraji, tak mají stejné právo na ustavování svého světa a tudíž i svého 

domova. 
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„Víno je dopitý, tak vyrážíme s Josefem do obchodu. Moje otázka, kterou se bojím položit už 

dva týdny, se konečně dostává na povrch: „Můžu si to nahrát?" Josef vyděšeně odpovídá: 

„No to snad ne! To nemyslíš vážně!“ Překvapuje mě, jak zmínka o diktafonu vyvolává takovou 

změnu pozic, vlastně naštvání. Snažím se to uvést na pravou míru, že vím, co to znamená žít 

na ulici a že aby moje práce dávala smysl, abych měl materiály, z nichž bych text sestavoval, 

potřebuju si rozhovory nahrávat. Josef kupuje dvě láhve vína, pivo a tabák. Já koupím láhev 

rumu a cigarety, na cestě zpátky k ‘borovicím’ se zastavujeme na cigáro a začínáme pít láhev 

rumu. Snažím se pořád vysvětlit smysl diktafonu, nálada se začíná prosvětlovat, neboť láhev 

rumu dokáže jakoukoliv problematiku přesunout do jiné dimenze. Mám odborně alkoholický 

výlev o anonymitě. Vracíme se k borovicím a Kateřina má radost z cigaret. Sedíme u ohně, 

pijem alkohol a naše konverzace se pohybuje kolem zaběhlejch témat jako je smrt na 

kolejích, provázených troškou slz. Pouštíme ‚The Wall‘ od Floydů a lesem se začíná rozléhat 

kritika společnosti: "all and all we just another brick in the wall“. Překládám simultánně texty 

a nadáváme na systém. Kateřina jde spát a já vytahuju diktafon, moje drzost po láhvi rumu 

nezná mezí. Červený světýlko, označující nahrávání svítí mezi mnou a Josefem, bariéra je 

hmatatelnější, než jsem si dokázal představit” (terénní poznámky 2014). 

 

3. Výzkum 

Etnografický výzkum proběhl na jaře 2014 a v březnu 2016. První fáze výzkumu byla 

hledáním výzkumného tématu a vázala se na jednu lokalitu, kterou nazývám „U tří borovic“. 

Právě tento terén mi zprostředkoval přímou zkušenost se zkoumanou problematikou a je 

zásadní pro teoretické ukotvení této práce. Samotná formulace výzkumné otázky a toho, co 

je vlastně důležité, vyvstává na povrch právě skrze zúčastněné pozorování, protože 

výzkumník blíže poznává specifika prostředí: „Je často v pořádku, že se v rámci zkoumání 

objeví, o čem výzkum ve skutečnosti je, a není nezvyklé, že se ukáže být o něčem jiném, než 

byla počáteční načrtnutá problematika“ (Atkinson, Hammersley 1996: 206). Citace, které 

uvádějí jednotlivé kapitoly a zprostředkovávají náhled do emické perspektivy 

bezdomovectví, pocházejí z prvního rozhovoru, který jsem v rámci výzkumu zaznamenal. 

  

Ve druhé části výzkumu jsem navštívil devět dalších prostorů, které odpovídají mé 

interpretaci nekonvenčního domova a v šesti případech jsem vedl rozhovor s jejich obyvateli, 
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který byl nahráván. Pakliže jsem se v první části výzkumu věnoval delší dobu jednomu místu, 

ve druhé části jsem se soustředil na jejich variabilitu. Nekonvenční domov může mít různé 

formy a mojí snahou bylo pokrýt větší škálu, která by umožnila prozkoumat více variant 

fenoménu, kterému se věnuji. Kromě transkripce rozhovorů jsou používány terénní 

poznámky, které mají zprostředkovat podrobnější informace o prostředí a situacích, ve 

kterých výzkum probíhal. Žánr, ve kterém by měl být zaznamenán takovýto druh výpovědí, 

není jednoduché definovat. Hlavní je vztah ke zkoumanému fenoménu: „Neexistuje jasné 

rozdělení mezi fiktivním a ne-fiktivním psaním. Samozřejmě jsou zde rozdíly: ne-fiktivní psaní 

je závazek k přesné reprezentaci skutečných událostí, či prezentaci abstraktních modelů, 

které zachycují základní rysy zkoumaného fenoménu“ (Atkinson, Hammersley 1996: 241). 

V rámci deskripce situací jsem se tak snažil o poctivost vůči událostem, které jsem během 

terénního výzkumu prožíval.  

 

3.1 Vstup do terénu 

První výzkum probíhal nedaleko mého bydliště, což usnadňovalo možnost pravidelného 

navštěvování. Přestože Žižkov prochází gentrifikací, stále je možné najít oblasti, které se 

vymykají zástavbě a nejsou využívány. Lokalita, ve které se výzkum odehrával, je tvořena 

lesem a loukami. Nejedná se ještě o městský park, nýbrž o neudržovanou část porostu. 

Během měsíce, kdy jsem se v tomto prostředí pohyboval, byla vyklizena dvě místa, kde 

přebývali lidi s akutním nedostatkem peněz. Kemp U tří borovic zůstal posledním, který 

v tomto momentě v dané lokalitě zůstává. Pojem kemp, který používám pro označení 

jednoho typu nekonvenčního domova, odkazuje k venkovní orientaci obydlí. Jedná se 

zpravidla o soubor několika stanů, jejichž centrem bývá ohniště. Kemp Pepy a Kateřiny je 

uzavřenou domácností, jejíž konstrukce je tvořena těmito dvěma klíčovými aktéry. Samotný 

vstup do takovéhoto prostoru představuje nutnost navázat komunikaci v místě, které jedinci 

obývají. Výzkumník tak vstupuje na místo, které se sice nachází ve veřejném prostoru, ale 

jsou zde vykonávány ryze soukromé aktivity:  
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 Sedl jsem si ke studánce a zapálil si cigaretu. Kolem chodím už měsíc a pořád se 

nemůžu odhodlat. Vejít k někomu domů. Kemp, který je schovaný v žižkovským lesíku je 

tvořen dvěma stany, ohništěm a kolem ohniště je stoleček, který je kuchyní. 

Výzkumník: Můžu si s vámi dát cigaretu? 

Josef: Ne. 

Výzkumník: Já jsem tady ze Žižkova, chodím vždycky kolem a zajímalo by mě, kdo tady bydlí. 

Kateřina: Nemáš hlad, dáš si jídlo? 

Výzkumník: Děkuju, moc rád. 

Dostanu stehno s majonézovým salátem. Maso vlastně nejim, jenom vyjímečně. Na ohni je 

kastrol s kuřecíma stehnama. Je zima. Moje stehno je studený. Překonávám se a stehno 

začínám dloubat, pomalu obírám maso a hraju, že mi to chutná. Prvních pár soust prošlo v 

pořádku a vypadá to, že se mi podaří spořádat celý kuře bez problémů. Pomáhá víno, 

nejlevnější víno, který se dá na Žižkově sehnat. (Terénní poznámky 2014) 

Navázání přátelského vztahu se jeví jako jedna z možností, jak získat přístup do prostoru a 

tudíž možnost sbírat materiály pro probíhající výzkum. Moje pozice se postupně 

proměňovala, neboť po vytvoření důvěrnějšího vztahu bylo nezbytné komunikovat můj 

výzkum. Přesto, jak zaznívá v terénních poznámkách, které uvádí tuto kapitolu, jedná se o 

změnu statusu, jež vyžaduje značnou citlivost. V kempu u Tří borovic jsem se stal členem, 

mohl jsem tak kdykoliv přijít na návštěvu a zúčastnit se každodenního života.  

  Druhá část výzkumu probíhala na jaře, neboť jak jsem zjistil, venkovní teplota je pro 

etnografický výzkum tohoto terénu zcela zásadní. Pakliže jsou aktéři schováni ve svých 

příbytcích, je k nim mnohem těžší přístup a samotný průběh rozhovorů a pozorování zima 

značně komplikuje. Zároveň jsou některá z venkovních obydlí na zimu opouštěna a slouží tak 

výhradně v měsících, kdy je možno být venku, což je příklad místa kde přebývá Václav, které 

se nachází pod mostem: „Vidíš že tadyhle mastim vajgly tejden před důchodem, viď. No a 

ten důchod, si něco musim dávat stranou, abych měl na zimu kde bydlet no a to co mi zbyde 

tak to utratim za čtrnáct dní“ (Rozhovor 2016: Václav). Jako zimní varianta pak může sloužit 
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například ubytovna, což je způsob bydlení, kde není třeba vytvářet dlouhodobé smlouvy a 

její využívání může být dočasné. 

 Lokalita, kterou jsem si vybral pro druhou část výzkumu, se nachází dále od centra, 

neboť jsou zde prostory, které umožňují snadněji schovat nekonvenční obydlí a stále je zde 

poměrně dobrá dostupnost Pražskou integrovanou dopravou, ve městě může člověk být 

během patnácti minut. Uprostřed je kopec, který sice postupně obrůstá developerskými 

projekty a jeho okraje již dostávají charakter městského parku, ale zároveň jsou zde jeskyně, 

opuštěné stavby a rozlehlá zalesněná plocha. A navíc mám do dané lokality snadný přístup 

díky kontaktům, které jsem získal v ASC Klinika: 

 „Měsíc na sebrání rozhovorů a terénní výzkum. Využívám kontakty, které jsem získal 

během roku, kdy bydlím v autonomním sociálním centru Klinika. Čtyři náklaďáky a 

maringotka, uprostřed hoří oheň v barelu, první den výzkumu a domlouvám si procházky 

s Brunem k bezdomovcům, kteří přebývají v okolí. První věc, která mi dochází, je, že musím 

dodržovat emickou perspektivu. Lidi, se kterými popijím kolem ohně, rozhodně nežijí 

v konvenčních domovech, ale důvodem tohoto způsobu života není ekonomická 

marginalizace – jedná se o politické rozhodnutí: nebýt součástí systému, nechodit do práce 8 

hodin denně, aby člověk zaplatil nezbytné složenky. Ano, lepší svět je možný. Večer trávím 

obhajováním Kliniky – prej jsme moc otevření, děláme ústupky politikům. Tady je politikou 

být co nejvíc nezávislí. Betonovej plácek u lesa s výhledem na Prahu.“ (Terénní poznámky, 

duben 2016) 

Vzhledem k tomu, že cílem mého výzkumu je nekonvenční domov v rámci problematiky 

bezdomovectví, vylučuji možnost zkoumat nekonvenční domovy, které nejsou obývány 

z důvodu ekonomické marginalizace. Tato distinkce tak vzniká na základě emické perspektivy 

samotných aktérů, neboť na první pohled může být materiální uspořádání prostoru totožné. 

Tato problematika se ukazuje hlavně v případě squatingu, kdy se může jednak o politický akt 

stejně jako o řešení kritické situace, kdy jedinec nemá kde přespávat. Popisovaný shluk 

dodávek, náklaďáků, přívěsů a celé škály dalších věcí sice není objektem výzkumu, ale 

zároveň nabízí kontakty na lidi, kteří žijí v okolí, a jejichž nekonvenční domovy jsou 

nedobrovolnou strategií života ve veřejném prostoru. Tato pozice má i značné výhody, neboť 

si zde nemusím udržovat odstup, který je pro etnografii zásadní: „Etnograf musí usilovně 

odolávat pocitu ‚být doma‘. Pakliže jsou všechny pocity býti cizincem ztraceny, může se 



30 

 

   

vytratit kritická, analytická perspektiva“ (Atkinson, Hammersley 1996: 115). Kemp se mi tak 

stává výchozím bodem a dočasným domovem, ze kterého zkoumám okolní lokalitu. 

Nekonvenční charakter tohoto obydlí, ve kterém jsem se pohyboval, mi zaručuje 

kontakty s okolními bezdomovci, neboť zde panují dobré sousedské vztahy. Tento prostor je 

brán v patrnost a je bezdomovci občasně navštěvován. První rozhovory mi zprostředkoval 

místní obyvatel Bruno, který mi domlouvá návštěvy a představuje mě jako výzkumníka, tudíž 

je moje pozice ohledně důvěry značně ulehčena. Od návštěvníků tohoto prostoru nakonec 

získávám kontakty, které vedou mimo tuto lokalitu do jiných částí Prahy. Jednotlivé příklady 

budu rozebírat v následujících částech této práce. První část výzkumu je úzce vázána na 

jedno místo, ve druhé části jsem se soustředil na sbírání kontaktů, které vedly k různým 

nekonvenčím obydlím skrze mé působení v odlehlejší lokalitě, což vedlo k možnosti přímo 

vystupovat jako výzkumník, nahrávat rozhovory a netrávit čas vytvářením důvěry skrze 

pravidelné návštěvy jednoho místa.  

 

3.2 Struktura rozhovorů 

Zatímco terénní poznámky jsou zaznamenávány průběžně a mohou se týkat různých dimenzí 

výzkumu, rozhovor je jednorázová akce, jejíž zpětné i průběžné zapisování je problematické. 

Samozřejmě, že to je možné, ale nese to s sebou ztrátu značného množství informací: 

„Pakliže nahrávání na diktafon poskytuje kompletnější, konkrétnější a detailnější záznam než 

terénní poznámky, ne-verbální aspekty a rysy materiálního uspořádání zůstanou samozřejmě 

nezaznamenány“ (Atkinson, Hammersley 1996: 186). Pořizování audio nahrávek rozhovorů 

jsem ve druhé částí výzkumu zvolil jako metodu, které mi umožnila vstup do prostředí 

nekonvenčního domova, tudíž jsem si kromě mluvení mohl dělat poznámky ohledně 

prostoru, ve kterém jsem se nacházel. Na jednu stranu jsem měl jistotu, že budu mít 

příležitost rozhovor později přepsat, a zároveň jsem mohl svou pozornost věnovat 

materiálnu, kterým jsem byl obklopen.  

 Samotné otázky, které se týkají uspořádání materiálního  prostoru, jenž je považován 

za samozřejmý, není jednoduché artikulovat tak, aby byly pochopeny: 
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Výzkumník: No a tenhle prostor, jak to tady udržuješ, nebo má to nějaký specifika? 

Denis: Nevim jak to myslíš, jako jak udržuješ? (Rozhovor 2016) 

Výzkum je tak složen právě ze dvou typů dat. Rozhovory, ve kterých mají jedinci spíše 

tendenci vypovídat sami o sobě, verbalizovat svou životní situaci a vysvětlovat konkrétní 

aspekty  ekonomické marginalizace. Samozřejmě je možné pokládat konkrétní otázky, ale 

není jednoduché, aby se člověk souvisle rozmluvil o materiálních objektech, které ho 

obklopují, neboť to většinou není téma rozhovorů, které je zvyklý vést. 

Pro plynulé vedení rozhovoru jsem si určil několik témat, kolem kterých se debata 

odvíjí. Z nutnosti vysvětlit lidem, se kterými jsem si povídal, samotný důvod toho vést se 

mnou rozhovor, a poté tento rozhovor udržet tak, aby z něho vyšly potřebné informace, 

jsem zvolil následující okruhy: 

- časová délka obývání daného prostoru 

- důvody, které vedou k  tomuto typu bydlení 

- materiální zajištění, každodennost 

- komplikace, které souvisejí s jeho udržením 

- zdroj obživy, jídla 

- vztahy s okolím 

- problémy s policií 

- zima 

Zmiňované tematické okruhy jsou pomůckou pro to, aby měl jedinec prostor pro své 

vlastní interpretace, které budou rozebrány v následující části této práce. Jedná se o 

sledování toho, jak aktér interpretuje sám sebe vůči prostoru, který obývá a který na základě 

teoretické části interpretuji jako jeho domov, tedy místo, kam se pravidelně vrací a jež je pro 

něj prostorem, který aktivně vytváří. Moje pozornost je tak upřena na celý shluk materiálních 

objektů a ne jen na samotného aktéra, se kterým je veden rozhovor. Výzkum je zaměřen na 

domov a tudíž celý soubor předmětů, jejich vztahů a uspořádání. Právě moje přítomnost 
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v rámci konkrétních domovů, kde jsou rozhovory nahrávány, mi dává možnost klást otázky, 

které se týkají konkrétních předmětů, jež se v mém okolí nachází. V rámci anonymity 

výzkumu jsou jména a místa proměněna tak, aby nebylo možné dohledat jednotlivé aktéry. 

 

3.3 Náhodná místa: odmítnutí výzkumníka 

Odmítnutí byla běžnou součástí mého výzkumu v momentě, když jsem procházel schovaná 

místa a snažil se navázat kontakt s obyvateli nekonvečních domovů. Postupně jsem začal být 

citlivější k zalesněným částem města, obzvláště ke svahům, které nemají žádné využití. 

Hlavní metodou je potom sledovat vyšlapané cestičky, které většinou ústí k obydleným 

místům. Najít nekonvenční domovy je tak poměrně jednoduché, vzhledem k počtu 

bezdomovců, kteří žijí na území města Prahy. Problematické je ovšem právě navázání 

kontaktu a vstupu do prostoru, jenž je obýván. Většina rozhovorů, které jsem vedl, byla 

zprostředkována skrze přímé kontakty na jednotlivé lidi, nicméně se domnívám, že i způsob, 

jakým jsou nekonvenční domovy chráněny proti návštěvníkům, přináší zajímavý náhled do 

zkoumané problematiky.  

Mladá slečna, terasa, betonový plácek, který vytváří rovnou plochu v příkrém svahu. Pes na 

vodítku. Představuju se jako výzkumník, prohodíme pár slov. Prý ji chtěli policajti vyhodit, tak 

přišli s majitelem a teď to má legální. Vrátka jsou označena cedulí: „soukromý pozemek, 

vstup zakázán.“ Rozhovor rozhodně ne. Rozumím, neboť se představuju jako výzkumník a 

slečna zabraná do četby na mě evidentně nemá náladu. (Terénní poznámky 2016) 

Popisovaný příbytek je tvořen z plachet, které jsou ukotveny k velkému stanu. Stan tak 

funguje jako ložnice a kolem je vytvořen dostatečný obývací prostor, který je chráněn proti 

dešti. Žena v momentě mého příchodu seděla na křesle, na stolečku měla hrnek a četla si 

knihu. Častou součástí nekonvenčních domovů bývá také pes, jehož štěkot byl v tomto 

případě prvním kontaktem, který upozornil na můj příchod. Právě naprosté odmítnutí se zdá 

být v kontextu situace samozřejmé. Výzkumník vstupuje k někomu domů, kde ho vyrušuje 

v každodenní činnosti a snaží se navázat kontakt s tím, že se zajímá o způsob života, který 

obnáší užívání atypického bydlení. Navíc se jedná o lidi, kteří jsou dlouhodobě 

marginalizováni. Pozice výzkumníka, který je etablován v dominantní společnosti, nemusí být 
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zrovna výhodná: „Samozřejmě, jedinci, kteří jsou dlouhodobě marginalizování sociálně, 

ekonomicky a kulturně, mají dlouhodobě negativní vztah s majoritní společností“ (Bourgois 

2003: 12). Samotná exponovanost obydlí způsobuje to, že je často různými způsoby 

ohrazena, aby existovala pouze jedna přístupová cesta a nikdo nemohl nepozorovaně 

vstoupit dovnitř.  

 Odmítnutí výzkumníka nemusí být takto radikální, což je případ mé návštěvy squatu, 

jenž mi byl sice doporučen jako dobrá lokalita, nicméně zde neexistují přímé vztahy, které by 

mi rozhovor zprostředkovaly. Nachází se na zmiňovaném kopci a stav budovy není zrovna 

nejlepší: 

 „Přicházím k polorozpadlému domu, bývalý vojenský objekt, schován v lese. Honza 

sedí na židli a loupe kabely, 110 korun za kilo, odbejvá to hodně pomalu. Bydlí tu jedenáct let, 

má dluh přes milión na zdravotnim pojištění. Jedná se přesně o to, co jsem hledal. Tichý 

squat a jeho hlavním účelem je bydlení. Domov je samozřejmě nekonvenční. Přízemní 

prostor, jako komín díra ve zdi, všude kabely a nářadí, hraje rádio. 

 Po minulých zkušenostech je rozhovor první, na co se ptám. Jsem okamžitě odmítnut. 

Rozhovor samozřejmě pokračuje, jsem vítán, ale bez diktafonu. Poznámky tak píšu v lese 

hned poté, co náš hodinový rozhovor skončil. Squat funguje již jedenáct let, takže je poměrně 

zabydlenej, přesto střecha ve mě nevyvolává zrovna důvěru. Je tu čisto, pořádek, funguje zde 

vzájemná solidarita: sousedka si přichází pro tabák, půjčují se hrnce a všechno probíhá 

v atmosféře vzájemného respektu a přátelství“ (Terénní poznámky duben 2016).  

Nejedná se o odmítnutí návštěvy, odmítnut je výzkumný záměr. Mohl jsem tak posedět, 

popovídat si a postupně navazovat přátelský vztah, ale právě tomu se snažím v rámci druhé 

fáze výzkumu vyhnout. Pakliže jsem během své první návštěvy seděl na zemi, zatímco Honza 

seděl na židli u stolu, kde loupal kabely, během druhé návštěvy už mi byla přistavena židle. 

Ano, jsem vítán, ale rozhodně ne jako výzkumník. Přítomnost diktafonu, jež byla odmítnuta 

je zároveň metodou, která vytváří jasný vztah, a situace je definována jako výzkumná. 

Rozhovor je potom veden nad konkrétním tématem, v případě „normálního“ posezení se 

debata rozmělňuje do řady témat, která pro můj záměr nejsou podstatná.  

Otázka, která vyvstává z této situace, má etický charakter. Mám dělat výzkum, i když 

jsem byl odmítnut? Terénní poznámky, pokud výzkum nedovoluje průběžné zapisování, je 
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samozřejmě možno dělat zpětně, obzvlášť když jsou zaznamenány neprodleně po návštěvě 

terénu: „Obecně, člověk by se měl snažit udělat poznámky co nejdříve po pozorovaném 

jednání“ (Atkinson, Hammersley 1996: 176). Pokud ale rozhovor trvá v řádu hodin, během 

výzkumné situace je patrné, že spousta materiálu se vytrácí s každým novým tématem 

hovoru. A hlavně, Honza, se kterým mluvím, netuší, že jeho výpovědi a popis jeho domova 

mohou být součástí mé diplomové práce.  

V rámci svého předvýzkumu jsem navázal přátelský vztah, který jsem pak byl nucen 

z důvodu termínu odevzdání seminární práce předefinovat na vztah výzkumný. Proto se 

snažím být v druhé fázi výzkumu naprosto korektní, což ovšem vede k nedůvěře a neochotě 

participovat na mém výzkumu. Ale proč by to tak mělo být? 

„Sedím tam, potřebuju nahrát rozhovor a připadám si jako kdybych měl o něco prosit. Proč 

by na to vůbec měl přistoupit? Jaká motivace by ho měla vést k tomu, aby se nechal 

nahrávat? Klid a nenápadnost je to, co jim zde umožňuje žít. V zájmu člověka, který chce 

zůstat skryt, nemůže být dávat o sobě vědět“ (Terénní poznámky duben 2016). 

Přestože může být odmítnutí výzkumníka způsobeno prostou antipatií, v tomto případě 

považuji tendenci neupozorňovat na sebe za základní strategii pro možnost fungování 

daného prostoru. Honza bydlí v této lokalitě již třicet let, ale několikrát se přesouval do 

jiného objektu, jeho pozice je tak velmi nejistá. Má přímé zkušenosti s vyklizením, tedy 

násilným vystěhováním z objektu, který obýval. Evikce hrozí i obyvatelům současného 

projektu a samotnému objektu hrozí demolice, neboť, jak bývá zvykem s objektem si nikdo 

neví rady. V popisovaném squatu každý náznak toho, že by se o daném prostoru vědělo, 

skýtá nebezpečí, jež ohrožuje samotnou jeho existenci. Nepřitahovat pozornost tak může být 

jistým opatřením, neboť by mohla celý proces squatingu ukončit. 

 Nevypovídá ovšem odmítání výzkumu v rámci náhodného navštěvování jednotlivých 

kempů právě o tom, že vstupuji do prostoru určenému k soukromým aktivitám členů, do 

jejichž skupiny nepatřím?  A není právě tato invazivní metoda, kterou používám při vstupu 

do jednotlivých příbytků, využívání jejich marginální pozice, kdy není možno zabezpečit 

prostory před náhodnou návštěvou? Právě zámek na dveřích odděluje většinu konvenčních 

domovů od okolního světa, a pokud si člověk nepřeje být rušen, stačí nereagovat na zvonek 

či klepání. 
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„Člověk přímo vstoupí k někomu do jeho soukromého prostoru, objeví se u něj doma a tam, 

nikým nezván vyžaduje odpovědi na otázky, které nemusejí být příjemné. Zvažuji, zda i toto 

není právě projev neúcty, marginalizace, kdy otevřenost domova mi umožňuje vniknout 

dovnitř a být tam přítomen“ (Terénní poznámky duben 2016). 

Proto, abych se vyhnul této invazivní strategii vidím jako jedinou možnost spoléhat se na 

kontakty a mít přístup zprostředkován skrze někoho, kdo má již vytvořen s obyvateli 

přátelský vztah, který mi zajistí důvěru. V následující části se budu zabývat jednotlivými 

lokalitami a vstupem do nich, popíšu místa, které jsem si vybral na základě jejich 

materiálního uspořádání. Budu se soustředit právě na to, z jakého důvodu jsem daný domov 

zařadil do své práce.  

 

3.4 Formy nekonvenčního domova 

Domov, který je nekonvenční, se může materializovat v různých formách, kdy záleží na 

fantazii a schopnostech jednotlivce, jak s daným prostorem naloží. Základní charakteristikou 

nekonvečního domova, která se táhne napříč jednotlivými prostory výzkumu, je jejich 

nenapojenost, či spíše odpojenost od sítí: 

„Televize je napájena autobaterií, vozík je plný kanystrů na vodu, jsou zde bomby na propan-

butan a spousta nářadí, židle, stůl, hrnce, rádio, lednička a všude kolem stromy.“ (Terénní 

poznámky duben 2016). 

Pakliže jsem ve druhé části práce popisoval tuto skutečnost skrze koncept sociální exkluze a 

metafora sítě byla reprezentací společenského uspořádání, které nechává jedince spíše na 

okrajích než na dně, v každodenním materiálním světě se tato metafora zhmotňuje. 

Elektřina, voda a plyn, které jsou běžnou součástí bytů, a tudíž domovů majoritní populace, 

ve všech zkoumaných nekonvenčních domovech chybí. Sítě, které propojují většinovou 

společnost, mezi marginalizované nedosáhnou. Zdrojem tepla bývá oheň, voda putuje 

namísto trubek pomocí kanystrů, a elektřina není vedena dráty, nýbrž skladována v bateriích 

a převážena na vozících. Druhou základní charakteristikou je nejistota ohledně samotného 

užívání domova, neboť zde neexistuje smluvní vztah s majitelem. Všechna místa, která jsem 
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zkoumal, jsou obývána ilegálně, není zde právní rámec, který by jedince ochraňoval před 

ztrátou domova, která tak může přijít kdykoliv. 

 Na první pohled ovšem nemusí být objekt, který je nekonvenčním domovem, nijak 

nápadný. Pokud se jedná o tichý squatting, tedy skryté obsazení nepoužívaného objektu, 

prostor nebývá odlišný od okolní zástavby. Tato situace se týká mé návštěvy zahradní chatky, 

která nijak nevybočuje od chatek ostatních, jež jsou součástí zahrádkářské kolonie. Nebýt 

Bruna, který mi tento kontakt zprostředkoval, nenapadlo by mě se tímto prostorem zabývat: 

„Přicházíme k zahradní chatce. Vychází starší pán, bílé vlasy, klidné vystupování. Bruno se ptá 

na rozhovor, že to potřebuju na diplomku, a odpověď se zdá být zamítavá: ‚Jenom jestli to 

není žádná bouda?‘ Ano, squatovat zahradní chatku znamená nutnost nenápadnosti. Malá 

budka, dvě matrace, krásná uzavřená zahrada. Jabloně, posekaná tráva, dvě plastové židličky 

a příjemný teplý večer“ (Terénní poznámky duben 2016). 

Tuto lokalitu budu nazývat chatka, jejím obyvatelem je Konrád, s nímž jsem vedl  rozhovor. 

Udržovat prostor v čistotě a nenápadnosti se jeví jako metoda, která maskuje, že je objekt 

z ekonomické nouze obýván dvěma lidmi, kteří se sem uchýlili s příchodem zimy. Plot je 

opatřen brankou a zámkem, takže zahrada není volně přístupná, a zároveň je dbáno na 

pořádek právě proto, aby byl prostor v souladu s okolními standardy. Tráva je čerstvě 

posekána a kromě dvou plastových židlí a zahradního grilu není přítomen žádný předmět, 

který by naznačoval, že zde někdo bydlí. Vše je schováno v malém prostoru chatky, kde se na 

zemi nachází dvě matrace a osobní věci jejich obyvatel. Právě úklid byla první věc, kterou zde 

noví obyvatelé začali svůj pobyt: 

„Tak v podstatě jsme to tady objevili víceméně náhodou. Já to objevil teda, protože to bylo 

odemčený. Tady nebyly vůbec vrátka. A tady to bylo dokořán a neuvěřitelnej binec uvnitř. 

Evidentně už tady léta nikdo nebyl, protože tu zahrádku nikdo minimálně pět let 

neobhospodařoval, protože to bylo zarostlý“ (Konrád 2016). 

O chatku nikdo nemá zájem a její nenápadnost umožňuje relativně poklidné soužití v této 

lokalitě. Přesto právě snaha na sebe neupozorňovat vede k tomu, že zde není patrná 

tendence tento prostor více zařizovat pro trvalé bydlení. Nejsou zde kamna ani kuchyň a 

samotný objekt je používán hlavně večer, aby nebylo patrné, že zde někdo bydlí. 
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Výzkumník: No a proč tady nemáš světlo nebo takovýhle věci? 
 

Konrád: Tady není proud, zavedenej.  
 

Výzkumník: A nějakou petrolejku, svíčky? 
 

Konrád: Svíčky tam máme, no, každej svíčku.  
 

Výzkumník: A oheň jenom gril, teda.  
 

Konrád: Tady ten gril, no.  To stačí. (Konrád 2016) 

Domov Konráda je určen hlavně na přespávání, zajišťuje bezpečný prostor, který je chráněn 

střechou a zdmi. Squatovat je samozřejmě možno různé objekty, pokud chatka představuje 

relativně bytelný příbytek, nekonvenční domov Mária, který se nachází v sousedství, 

vykazuje mnohem menší možnost soukromí a zabezpečení:  

Jdeme s Brunem přes fotbalové hřiště, jsou zde bývalé střídačky, v nich branky na kterých visí 

plachta. Jedna na spaní, druhá otevřená. Matrace, hrníčky. Týpek se usmívá. Opět jsem 

představen, že píšu diplomku a rád bych si nahrál rozhovor o tom, jak se žije v takovymhle 

příbytku. Odpověď přichází vzápětí: „Žije se tu na hovno“ a prý je to dočasný. Nevadí, říkám, 

„Můžu se posadit a pokecat“? (Terénní poznámky duben 2016) 

Popisované místo budu nazývat střídačka, a v současnosti je také obýváno dvěma aktéry. 

První, Ramon, je pár dní bez bydlení, a tak je zde pouze na návštěvě za svým kamarádem, 

než bude opět schopen platit ubytovnu. Stálým obyvatelem je Mário, který aby se mnou 

mohl mluvit, potřeboval čas na vystřízlivění: 

„Dostávám se do útrob plechové boudy, tři stěny, cáry plachet, sedím na židli a náš 

dohodnutý rozhovor může začít. Ráno jsme přinesli kafe, sousedství kempu tak přináší 

důvěru. Celá budka je tvořena postelí, na které hromady peřin a spacáků indikují právě 

doznívající zimu. Žijí tu dva, Bud, černý pes, je součástí postele. Rádio, židle a hlavně chlast. 

Víno v petce. Při navazování kontaktů s bezdomovci se jedná o mou největší pochybnost 

v rámci výzkumu: ‚Jakou roli hraje v dané problematice alkohol?‘ Tento domov je zatím 

nejméně uspořádán – je z něj patrná apatie vůči aktivnímu tvoření prostoru, ve kterém žijí“ 

(Terénní poznámky duben 2016). 

Jak již bylo popsáno výše, podoba nekonvenčního domova může být různorodá. Mário obývá 

střídačku dva roky, přesto je pro něj spíše materializací vlastní bezvýchodné situace. 
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Přechodnost a apatie se tak odráží v užívání samotného domova. Rozhovor sice začal ve 

střízlivé náladě, nicméně během pár minut a pár deci vína z plastové lahve se proměnil 

v depresivní kritiku vlastního života: 

 „Tohle mě zachrání, akorát no, sračky co chlastá člověk za tři pětky, ty vole. Pane bože. No, a co 

máš dělat no? Pak si pouštim rádio, aby se člověk odreagoval, jo. A to je všechno, ty vole. Co máš 

dělat? Sračky do sebe nacpeš“ (Rozhovor Mário 2016). 

 

Variabilita užívání domova se projevuje rozličným způsobem, kterým jedinci věnují pozornost 

prostoru, který využívají. Právě skrze materiální objekty a jejich uspořádání se projevuje, zda 

k danému místu přistupují jako k domovu, či se jedná o tranzitní místo, ke kterému není 

vytvořen dlouhodobý vztah a může být bez větších problémů opuštěno. Konstrukce domova 

vyžaduje každodenní uspořádávání materiálních objektů tak, aby domácnost mohla hladce 

fungovat. Ať už se jedná o mytí nádobí či běžný úklid, domov vyžaduje určitou pozornost a 

jednání, aby se systém objektů nezačal měnit v nekontrolovatelný chaos. Propojení těchto 

dvou variant užívání domova jsem zaznamenal ve squatu, jenž budu nazývat vila, do kterého 

mě pozval jeho obyvatel Denis. 

 „Třípatrová vila v širším centru prahy. Chybí střecha, a na vrcholu budovy trčí jen 

dřevěná konstrukce. Prý tam neteče. Procházíme do prvního patra, všude jsou hromady 

bordelu, nevím, jak to lépe popsat. Místnosti jsou plné odpadu. První dvě patra fungují jako 

odkladiště, ve třetím patře vcházíme do pokoje, jenž je uklizen. Dostávám kafe a sedáme si ke 

stolku. Popelník, noviny, okno do zahrady. Na zemi je koberec, dvě matrace, každá v jednom 

koutě rozlehlého pokoje. Je tu čisto, diktafon byl předem domluven, takže rozhovor může být 

zaznamenán. Squaterský enko, které je namalované na stěně značí, že jsem se ocitl 

v přátelském prostředí. Vila je situována ve stráni, pokoj má na jedné straně klenutý oblouk, 

naproti je balkón. Z vlhkých stěn je cítit chlad“ (Terénní poznámky duben 2016). 

Nejde samozřejmě o pořádek, který v této práci diskredituje určité obydlí, abych je nazýval 

domovem. Jedná se spíše o hromadění odpadu, který poté tvoří většinu materiálních objektů 

v prostoru. V momentě, kdy tato hromada znemožní průchod pokoje, je opuštěn. V tomto 

squatu tak vznikají pokoje, které jsou do výše jednoho metru kompletně zaházené různými 

předměty, jež nemají pro obyvatele žádné využití. Denis se snažil upravit celý objekt k tomu, 

aby mohl být užíván, nicméně obyvatelé vily ve hromadění neustále pokračují: 
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„Tam jde o to, že já to udělám a přijde týpek, vystřelí se, dvě noci tady bude fárat, natahá 

sem milión věcí a bude to samý. A zase půjdu já a zase to já uklidim, že jo. A takhle by to bylo 

furt dokolečka. Proto já si dole, když to řeknu s nadsázkou, zacpu nos, proběhnu si nahoru a 

tady jsem spokojenej, že jo“ (Rozhovor: Denis 2016). 

Právě dočasnost užívání, tedy bydlení bez dlouhodobé vyhlídky, kdy by jedinec chtěl 

systematicky používat jedno místo, vede k jeho destrukci. Pokud není v plánu prostor upravit 

pro každodenní život, utvořit si zde domov, není ani důvod pro úklid a základní udržování 

čistoty. V případě vily pak kontrast mezi přízemím a třetím patrem, které obydlel Denis, tvoří 

diametrální rozdíl mezi pojetím prostoru jako domova či jako tranzitního místa, které tak 

zpravidla slouží primárně pro konzumaci drog. Přestože „zacpání nosu“ může znít 

symbolicky, první patro skutečně vypadá jako hradba, která odděluje Denisův pokoj od 

okolního světa: 

„Když zařvu, tak u většiny lidí mám trošku autoritu, a jako tady fakt srali vevnitř v tom baráku, 

ale ne jenom dole, ale třeba i o to patro níž. V tý předsíni prostě nebo v tý hale. Tak srali i 

tam. Jim je to úplně jedno. Měli tu psy, který jim tu srali vevnitř a tak jsem se nedivil, že mu 

tu sere pes, když tu sere on sám, že jo. My tu taky máme psa, tak ten si zakňučí, tak s nim 

vyběhneš ven a je dobrej“ (Rozhovor Denis 2016). 

 

Za nekonvenční domov tak považuji prostor, se kterým je nakládáno takovým způsobem, že 

je dlouhodobě obyvatelný a většina předmětů, které jsou jeho součástí má konkrétní účel a 

smysl. Mezi budovami a kempy je potom rozdílný způsob údržby. Venkovní orientace je 

z hlediska hygieny jednodušší, neboť se zpravidla jedná o větší prostor, ve kterém je možno 

znečištění rozprostřít. Způsob kempování také samozřejmě nabývá rozličných forem, přesto 

základem je většinou stan, kolem kterého se nachází obývací prostor. Příkladem může být 

domov Jirky, který tímto způsobem bydlí šest let. Lokalita je dobře schována v keřích, a budu 

ji nazývat petrklíč: 

Našel jsem krásný kemp, který je schován v hustém křoví. Procházím brankou, cestička se 

vine porostem a přicházím do otevřeného prostoru, zahrady, kterou keře oddělují od 

okolního světa. Je tu uklizeno, přístupová cesta do kempu je zatarasena provazem k němuž je 

upevněna reflexní vesta. Domov začíná kuchyní, ohništěm, které má na kamenech plechový 
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rošt. Je zde čisté nádobí, sezení a za kuchyní ložnice. Malé stany. Zapadá slunce, přemýšlím 

kdy sem znovu vyrazit (Terénní poznámky, duben 2016).  

Petrklíč je velmi dobře schován a během měsíců, kdy mají keře listy, jej není možno 

zpozorovat. Je zde patrné, že je dlouhodobě užíván. Obyvatel Jirka, který petrklíč vytváří, má 

tendenci udržovat ve věcech řád a celý prostor tak působí dojmem upravenosti: 

„Kemp obývá pán v červeném kloboučku, má na sobě svetr s rolákem, sako, je pěkně oholen 

a vůbec působí upravenějším dojmem, než já sám. Opět vysvětluji, že jsem výzkumník, že 

zkoumám lidi, kteří žijí přesně v takových příbytcích jako je tento. Sedám na ustlanou postel. 

Nátělník visí na ramínku, které se pohupuje na větvi. Voda je uskladněná v kanystrech. Přede 

mnou je zrcadlo v růžovém plastovém rámu, kousek od něj pověšená kšiltovka. Vedle ohniště 

jsou termosky, samozřejmě je místo odpojeno od jakýchkoliv sítí. Rozříznutá petka jako 

krmítko pro ptáčky. Čelovka, lékárnička. Plyšáci visící kolem zázemí kuchyně, jež tvoří paravan 

opřený o poličky, kolem kterých jsou rozmístěny naběračky a kuchyňské potřeby. Přímo 

naproti vstupu je pracovní stůl s pohodlnou židlí a rohožka“ (Terénní poznámky, duben 

2016). 

Domov se může skládat z různého množství předmětů, stálost místa, které funguje v řádu 

let, umožňuje nashromáždit spoustu věcí, které jsou pak v různých seskupeních používány 

k jednotlivým činnostem. Pokud má nekonvenční domov například kuchyň, je přítomen 

soubor objektů, které umožňují upravovat stravu. Jedná se o hrnce, vařečky, sběračky, 

prkýnka, lžíce, které jsou dohromady určitým seskupením. Každá činnost je vykonávána 

pomocí předmětů, úklid je prováděn pomocí pytlů, smetáku, lopatky. K hygieně je potřeba 

lavor, kanystr, hrnec atd. Počet předmětů tak může být různý. Pakliže Jirkův domov 

disponuje poměrně velkým množství předmětů, které jsou pečlivě uspořádány a využívány, 

jiné domovy můžou být charakteristické svou jednoduchostí. Případ nekonvenčního domova 

ve formě kempu, který disponuje malým množstvím předmětů, je místo, kde bydlí Gustav. 

Taktéž velmi dobře schovaný prostor, který není vidět z žádné z okolních cest a je situován 

na betonové plošině: 

„Hromada betonových plátů, které jsou vyskládány dva metry do výšky. Nahoře je malý 

plácek, tak deset metrů čtverečných, kde je stan a nad ním napnutá plachta. Z panelů trčí 
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železné tyče, ke kterým je stan uchycen. Uvnitř je spacák, peřiny, karimatka a různé osobní 

předměty“ (Terénní poznámky 2016).   

Přestože zde Gustav bydlí dva roky, objekty, které jsou zde přítomny, je možno sbalit do 

jednoho batohu a snadno přemístit na jinou lokalitu. Jedná se o minimalistické řešení, které 

umožňuje snadnou mobilitu. Stejně jako se množství předmětů, které tvoří shluk domova, 

může lišit, ani v případě skrytosti prostoru není podmínkou snaha o to nebýt viděn. Být vidět 

může být také specifická strategie, kdy právě exponovanost místa může zprostředkovat pocit 

bezpečí a být metodou, jak na svou kritickou situaci upozornit. 

„A jako normálně už jsme známí, víš co. Já už jsem tam rok a půl ty jo a jsme známí a lidi 

normálně mávaj, ne. Jako normálně takhle zvednu ruku a oni zatrouběj, víš co. Takže tam 

jsme známí úplně moc. Já nevim, no jak to dopadne. Jestli nás to, jestli nás vystěhujou“ 

(Rozhovor Vláďa 2016). 

Vláďa záměrně obývá prostor, který je v přímém sousedství rušné silnice v centru Prahy. 

Jeho kemp je tak viditelný a je k němu snadný přístup. Samotnou problematiku nejistoty, 

která pramení z možnosti kdykoliv o svůj domov přijít budu řešit v následujících částech 

práce, nicméně upozorňovat na sebe může být strategií, jak problematizovat svou vlastní 

situaci ve veřejném prostoru. 

Vláďa: No tady dole ne, jak jsme teďko. Tam je to přímo u silnice, víš co a oni tam měřej. Za 

celou noc jsem napočítal sedmnáct policajtů. Sedmnáct policajních aut. A jako nedá se to, 

tam se to nedá. 

  

Výzkumník: No a proč nemáte něco víc zašitýho, proč máte takhle exponovaný místo? 

 

Vláďa: No tak já se chci ukázat, aby ten starosta taky věděl. 

 

Výzkumník: Takže to je jako schválně? 

 

Vláďa: No právě, aby aspoň dal nějakej byt, nebo něco. Nebo kam bysme se schovali, víš co. 

Jako třeba Milada, jak to dělaj ty kluci, ne.  

 

Výzkumník: No, no, no. 
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Vláďa: Tak já to zkoušim tady a serou na nás, policajti, policajti, policajti.  

 

Nekonvenční domovy se mohou materializovat v různých formách. Ať už se jedná o 

obsazené budovy, budky, stříšky, postavené stany či matrace pod mostními oblouky, každý 

z takovýchto prostorů zajišťuje jedinci místo, kam se může pravidelně vracet, kde může 

přespávat a vykonávat soukromé činnosti, které vyžadují mít svůj prostor. Nekonvenční 

domov může být tvořen různou škálou předmětů, pakliže jsou uspořádány a používány. 

Jejich množství je variabilní, od domovů komplexních, po domovy, které jsou jednoduché a 

tudíž snadno přemístitelné. Mohou se nacházet schovány v hustých keřích v nepoužívaných 

částech města, či se mohou zjevit přímo na očích v centru města. To, co je jim společné, je 

jejich pravidelné užívání aktéry, kteří je konstruují. Jsou výchozím místem, kde se člověk cítí 

být ve svém prostoru, být doma. 

 

3.5 Každodennost 

„Přišel jsem za Josefem, akorát měl připravený pytle s odpadkama. Podařilo se mu 

dohodnout s magistrátem, že pokud tam bude pořádek, nechají ho v lese bydlet. V zápětí 

přijíždí auto, dodávka s mladým řidičem. Pomáhám Josefovi s pytlema, říká, ať sedím, ale 

pytlů je alespoň dvacet a vidim, že má radost. Je to docela do kopce. Lesák se mě ptá, jak se 

tak mladej člověk jako já ocitne na ulici. Usmívám se, že jsem se tady tak objevil. Půl hodinky 

nosíme pytle, potom si sednem kolem ohniště. Během práce probíhá pracovní rozhovor plný 

vtipů a odlehčení. Prací ke svobodě, smějem se a s cigárama v puse se táhneme s pytlema do 

kopce. Sednu si, tak a teď si zasloužim kafe. Pepa se směje, rozdělávám oheň. Je problém s 

vodou. Místo, kam se chodí pro vodu, přestalo fungovat, někdo ukradl kohoutek a majitel se 

nemá k tomu venkovní vodovod opravit. Voda v lídlu je drahá, tak přemejšlíme, kde by se 

dala brát“ (Terénní poznámky 2014). 

V této části práce se zabývám tím, co obnáší běžné užívání nekonvenčního domova. Pro 

aktéry, jež dlouhodobě obývají specifické obydlí, se tato praxe stává normální součástí 

každodenního života. Načrtnu některá stěžejní témata, která se mi na základě rozhovorů a 

zúčastněného pozorování zdají jako charakteristická pro popisovanou problematiku. Věnuji 
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se běžným potřebám, které jsou typicky součástí prostoru domova. Mohou být samozřejmě 

odlišné od běžných domovů, kdy například namísto otočení knoflíku na sporáku je potřeba 

rozdělat oheň.  

Pakliže domov představuje místo, které by mělo zajišťovat pocit bezpečí, musí být 

adekvátně zabezpečeno. Materiální objekty, které jsou nashromážděny na jednom místě, 

vyžadují, aby byly pod kontrolou. Vzhledem k tomu, že se často jedná o veškerý majetek, 

kterým jedinci disponují, jeho potenciální ztráta může být nežádoucí. Obzvláště v rámci 

kempů, jež jsou přístupné, je nutnost tento prostor kontrolovat: 

„Nemožnost ohlídat si majetek jinak než vlastní přítomností vede k tomu, že buď Josef nebo 

Kateřina musí být neustále přítomni. Vypráví historku o tom, jak jim podpálili stany, když 

zrovna byli pryč. Komplikace je to proto, že nemůžou pracovat najednou, vždycky musí někdo 

zůstat doma“ (Terénní poznámky 2014). 

Přesto se zdá, že v mnoha případech je takováto dělba služeb nemožná, neboť vyžaduje, aby 

kemp obývalo více lidí. K některým kempům, které jsem během svého výzkumu navštívil, 

jsem se několikrát vracel, protože během mé vycházky nikdo nebyl doma. Mohl jsem se 

volně procházet v cizím obydlí, aniž bych byl kýmkoliv spatřen. Nebýt doma je samozřejmě 

běžná součást toho mít domov, mít se kam vracet. Domov slouží jako místo, které člověk 

používá ve svém volném čase a samozřejmě toto užívání vyžaduje, aby byly objekty, které 

tvoří domov, pohromadě.  

Činností, kvůli kterým je domov potřeba opustit, je celá řada. Samotný domov, který 

není vybaven některými soubory objektů, vyžaduje, aby byly určité činnosti prováděny 

externě. Odpojenost od elektřiny a plynu zapříčiňuje situace, které není nutné 

bezpodmínečně řešit, ale problém s vodou propojuje všechna místa tohoto výzkumu. Voda 

se zdá být základní součástí, jejíž zásobu jedinec nezbytně potřebuje. Voda je potřeba k pití, 

vaření, mytí a hygieně. Kupovat vodu v láhvích je nezanedbatelný výdaj, kterému je dobré se 

vyhnout. 

Denis: No vodu si tahám z města, respektive teďka kupuju, když ještě nejsou pítka otevřený 

po městě, že jo. Jakmile budou otevřený pítka, tak jí budu tahat z těch pítek, že jo. Pak u 

kámošů, koupu se u kámošů nebo v nejhoršim jdu na Palačáku, v metru tak jsou sprchy, že jo, 
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veřejný za tři pětky a takhle to všelijak nějak jako motám dohromady.  

 

Obývat nekonvenční domov také znamená nedisponovat konvenční toaletou. V rámci mého 

pobytu v kempu, který je tvořen nákladními vozidly a ze kterého jsem zkoumal zmiňovanou 

lokalitu, fungovala pro potřeby vyměšování konkrétní oblast lesa. Vzhledem k tomu, že je 

dlouhodobě využívána značným množstvím lidí, začíná být kapacita možnosti rozmístění 

znečištění naplněna. Oblasti zanášené tímto typem odpadu jsem během výzkumu běžně 

nacházel v blízkosti větších kempů, kdy je jednoduché je indikovat skrze množství toaletního 

papíru, který se povaluje po konkrétní oblasti. V rámci lesa je tak přece jenom možnost 

lokality střídat, v případě, kdy se prostor nachází ve městě a disponuje pouze omezenou 

zahradní plochou, je tato situace komplikovanější. 

 

„Hajzly? Ty vole když jsme sem přišli tak zaházený všim možnym, takže to jsem radši ani ne 

to. Ale normálně odpad jako umyvadlo funguje, že jo. I sprcháč. Tak my ze sprcháče jsme 

udělali jakoby tam máme bombu a vaříme a umyvadlo normálně používáme. No a na hajzl 

ven, že jo. Ale ono i tak je to na kokot, protože přece jenom ten prostor venku máš 

omezenej, a já jsem právě říkal, že asi jako ty vole přes léto, až pak začnou bejt větší teploty, 

tak to tu asi bude, co se týče smradu, fakt neúnosný. (Rozhovor 2016 Denis)  

 

Všichni aktéři, se kterými jsem vedl rozhovor, obývají nekonvenční domov z důvodu 

nedostatku peněz k zajištění domova konvenčního a reflektují vlastní pozici pomocí konceptu 

bezdomovectví. Přestože například Denis služby nabízené neziskovými organizacemi pro 

bezdomovce nevyužívá a mytí realizuje skrze síť svých přátel, pro většinu jsou součástí 

každodenního života. Služby pro bezdomovce umožňují obývat domov, který nedisponuje 

funkčními shluky objektů, které slouží kupříkladu k mytí či vaření, neboť tyto aspekty 

zprostředkovávají. Jsou tak jakousi externí náhradou chybějících částí domácností a jejich 

existence ulehčuje bydlet v domově, který je postrádá. 

  

Výzkumník: Jak to řešíš s hygienou? Meješ se tady nebo jak to máš prostě, využíváš nějaký  

služby? 
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Konrád: Tady na Naději se chodim někdy sprchovat, na jídlo a takhle. 

 

Výzkumník: Takže využíváš nějaký služby pro bezdomovce?  

 

Konrád: Jo, já jsem registrovanej na tý Naději. 

Poskytované služby mohou od začátku zabydlování konkrétního místa formovat samotnou 

domácnost, pokud je jedinec systematicky využívá a konstruuje podle toho svůj nekonvenční 

domov. Tuto situaci popisuje Gustav, který je etablován v síti sociálních služeb a jeho skryté 

místo mu tak slouží primárně ke spánku, odpočinku v místě, které mu zajišťuje soukromí. 

„Nevim, já jsem si to nijak nezpříjemnil, s tim že mám tady nějakej vařič nebo to. Využívám 

prostě sociálních center. Dřív jsem chodil do naděje pro mladistvý, přímo na hlaváku. Jakoby 

na zastávce. A teď docházim k Bulharovi, a nebo ještě se občas stavim v Káčku třeba na 

sprchu“ (Rozhovor 2016 Gustav) 

Lidem, kteří se ocitnou bez finančních prostředků, je také nabízena možnost přespání, ale 

právě z dlouhodobějšího hlediska se tato možnost jeví být nepraktická. Obzvláště v letních 

měsících se zdá, že utvoření vlastního kempu přináší větší komfort, než sdílet stísněné 

prostory: 

„Ne že by to bylo špinavý, ale prostor, jo, to je třikrát tři metry a je tam osm lidí. Umíš si to 

představit, když se jeden chce slíknout tak musí druhej vycouvat na chodbu. Tak to si 

představ osm lidí v takovýhle místnosti, v teple. Zaprděný, zasmraděný jo. To je šílený“ 

(Rozhovor 2016 Václav). 

Mimo to jsou prostory určené k přespávání bezdomovců spoutány řadou pravidel, která 

nemusí být zrovna příjemná. Ať už se jedná o kontrolu alkoholu v krvi či prostě fakt, že člověk 

musí ráno vstát a odejít, místo aby odpočíval v klidném a bezpečném prostředí.  

„Jo, jenom si vždycky vlezu sem, a tady odpočívám. Dřív když jsem tady neměl stan, tak jsem 

tam měl tu zelenou karimatku, která je pod těma věcma. Tu jsem měl zašouplou tady. A 

chodíval jsem si sem třeba přes den odpočinout. Protože když se dostaneš třeba na 

bezdomoveckou noclehárnu, tak to je o tom, že tě prostě vyhoděj ráno a nemáš si kde 

lehnout a odpočinout. A tady třeba ty čtyři, pět hodin jsem z únavy prostě usnul“ (Rozhovor 

Gustav 2016). 
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Dalším, bodem, který je problematický pro některé aktéry, je ztráta možnosti mít s sebou 

zvíře a v případě rodin a partnerských párů jejich separace: 

„Ale já vlastně nemůžu mít ženskou, když chci jí na nějakou armádu spásy, já nesmim mít 

ženskou, ne. Abysme se asi nerozmnožili. No a co ti mám říct. Ale vono to tak je” (Rozhovor 

2014 Josef) 

 

Noclehárny nemají potenciál stát se domovem, neboť jejich smysl je přechodné přespávání, 

jsou tak otevřeny pouze v hodinách určených ke spánku a zbytek dne musí jedinec trávit 

jinde. 

Každodenní fungování v nekonvenčním domově může působit poměrně jednoduše, 

což je ovšem způsobeno tím, že můj výzkum probíhal na jaře, kdy se pobyt ve venkovních či 

nevytopených prostorách stává bezproblémový. Jestli popisovaná příprava kávy je na jaře 

příjemnou činností, v zimě může jít o komplikovaný postup, který vyžaduje specifické 

znalosti. Obyvatel nekonvenčního domova tak musí umět rozdělat oheň na sněhu, vědět jaké 

pálit dřevo a jak tento oheň udržovat. 

„Není to prdel. Do kožíšku musim schovat vodu, aby nezmrzla. Když zmrzne tak musim mít v 

konývce abych mohl roztopit konývku, nalejt do ledu. Roztopit led a další vodu. Vždyť to znáš. 

Nejsem hloupej. A teď jenom na to blbý kafe fakt je trvání hodina. A teď si vem, když byly 

mrazy, a když není připravený dřevo, tak ti upadnou ruce. A když je sníh, tak hledej dřevo” 

(Josef rozhovor 2014). 

Žádný z domovů, které jsou součástí mého výzkumu, nedisponuje zdrojem tepla, kromě 

kempů, které mají otevřený oheň. Jedním z důvodů je tendence na sebe neupozorňovat, 

například v případě Konráda, který obývá chatku v zahradnické kolonii. 

Výzkumník: No co třeba zima tady, jak to jste do dávali? 
 
Konrád: Docela v pohodě, celkem. 
 
Výzkumník: Nějaký kamna? Nebo něco takovýho. 
 
Konrád: Jo to je děravý ze všech stran. Ale když má člověk teplej spacák, tak proč ne. 
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Samotná instalace kamen v objektech, které nedisponují komíny je poměrně náročná, 

vyžaduje tvorbu venkovních kouřovodů a schopnost s tímto zařízením zacházet. Zima se dá 

strávit pomocí systému přikrývek, spacáků, dek a jiných materiálů, který mají izolační 

schopnost. Podrobný popis toho, jak je možno strávit zimu venku a jaké konkrétní objekty 

jsou k tomu potřeba, popisuje Gustav, který přestože žije ve venkovním prostředí, oheň 

nepoužívá. 

„Dalo se. Nejdřív jsem měl ty deky, dvě. Ty jsem našel někde támhle v tý aglomeraci, nový. A 

pod to jsem si potom. Karimatku jsem měl, nafukovací, ta mi zbyla z domova. No a potom 

jsem našel ten kempingovej stan, teda spacák. Ne, chatařskej, to není kempingovej, to je 

chatařskej. Zateplenej, a nedávno jsem si tam utrhl zip protože mi tam zajela ta deka. Jsem si 

to složil .To budu musel sehnat zip na dýlku a někde šicí stroj, a rozpárat to. Jsem koukal 

někdo to opravoval a netrefil se přímo“ (Rozhovor Gustav 2016). 

 

Pakliže stan představuje prostor, kde je možné udržet se v teple, v zimě je i samotná 

místnost bez topení ochranou proti nepřízni počasí. Je tam sucho, nefouká vítr a hlavně se 

jedná o prostor, kde je možno skladovat deky, peřiny, spacáky a chránit je od vlhkosti, která 

může jejich funkci ohřevu snižovat.  

„Ale docela v pohodě, jako ono se to nezdá ale on ten barák docela vydržel. To jako výžejo, 

když bylo vole já nevim těch mínus patnáct nebo takhle tak to byla docela pakárna, ale ono v 

tý době nás tu bylo docela dost. Jo nás tady fakt bylo šest nebo sedm lidí na tý místnosti 

takže i to, že jo, že se to zadejchalo. Když jsme sem přišli, tady nebyly okna, nic, že jo. Tak 

jsme z celýho baráku postupně stahovali okna sem. Tam ty vole to ani není dovřený pořádně, 

to ani nešlo. A jako tak dalo se to, ale já jsem hlavně takovej vole, že jak už někde mám kde 

tu hlavu složit vole, tak už se mi od tamtaď nechce“ (Rozhovor 2016 Denis). 

 

Přijít v zimě o domov a ztratit předměty, které lidské tělo chrání před podchlazením, může 

znamenat přímé ohrožení jeho obyvatelů. Domov je místem, které jsou zkoumaní aktéři 

zvyklí obývat a jež jim zajišťuje základní potřeby pro každodenní život. 

„No, tady. A normálně nás vyhodili policajti a to, dole pod mostem, jak jsme spali pod 

mostem, dole. No a tam mínus dvacet čtyři co jsme koukali na teploměr, my jsme měli 
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teploměr takovej malej. No a to bylo mínus dvacet čtyři. Rachot, no, mínus dvacet čtyři, jo. A 

my, normálně jednu deku, byli jsme s tou holkou jak tam byla se mnou, tak pod tou jednou 

dekou kočka a ona“ (Rozhovor Vláďa 2016). 

  

Uspořádání a užívání objektů, které tvoří nekonveční domovy je v rámci míst, která jsou 

součástí výzkumu, různé. Přes tuto variabilitu domov poskytuje aktérům zázemí. Je místem, 

kde jsou uskladněny jejich osobní věci a kam se vrací odpočívat, vykonávat různé činnosti 

v soukromí svého prostoru. Jsou to místa, které lidé sdílí, žijí zde dohromady, vytvářejí mezi 

sebou vztahy a společně konstruují domov. 

 

3.6 Nejistota 

„Hele za mnou přijedou policajti, zkontrolujou mě. Jo. Já jsem v pohodě, nic nemám. Jděte do 

prdele. Já jim to neřeknu, ale prostě jděte do prdele. Za den se stejnak vrátim. Taky jsem to 

udělal. Stejně jsem se vrátil. To jsem ti řekl, deset let jsem tady. Já si to bránim jak zuby 

nehty. Já jsem jak ten křeček. Ty jsi viděl někdy člověka deset let bránit si místo? Vždycky 

vyhodí, vždycky. Ale já jo. Já jsem hajzl, já si to budu bránit. Magistrát mě nezajímá, nic. Já si 

budu prostě bránit tyhle tři borovice, jak tomu říkám. Budu si je bránit. A proto jsem tady 

deset let. A budu se rvát. Támhle problémy, v rodině problémy, magistrát problémy, tohle 

problémy. A já to vždycky vyhraju. Já jsem rváč. Tohle je moje. Tady budu,  věříš že i kdyby se 

to tady skupovalo, tak já tady za dva dny stejnak přilezu s tim báglem , prostě si tu udělám 

domov” (Rozhovor 2014 Josef). 

 

Každodenním tématem pobývání v nekonvenčním domově je i nejistota, zda nebude muset 

jeho obyvatel prostor opustit a nepřijde tak o shluk předmětů, které nashromáždil. Hlavním 

zdrojem nejistoty není samotný život v nekonvenčním domově, ale nebezpečí plynoucí 

z možnosti jeho ztráty, která je zhmotněna úřady a policií. Domov je ohrožen právě tím, že 

jeho obyvatelé nemají žádný legální nárok na užívání svých příbytků. Jediné, co jim zbývá, je 

odvolávání se na legitimitu konstrukce nekonvenčního domova v případě, kdy se člověk 

ocitne bez finančních prostředků a je nucen uzpůsobit svůj život v prostředí, na které nemá 

právní nárok. 
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„Člověk má hlavně právo si udělat oheň, když mu je zima. A ne aby mu to někdo rozšlapal. 

Když mi někdo zašlape oheň a je mi zima, tak jsem neporušil já, ale on porušil.  Je to tak. Já 

chci žít. Mně je zima, já se chci ohřát” (Rozhovor 2014 Josef). 

Právě otázka vlastnictví se může týkat i konkrétních součástí domova, které jsou nezbytné 

pro jeho fungování. Josef popisuje případ, kdy měl připravené dřevo na celou zimu a právě 

vlastnický vztah bylo to, co mu chybělo k tomu, aby byl v mrazech zabezpečen: 

„To není prdel. To ti přísahám. Všechno co sem si dělal, pomáhal jsem, řezat, všechno mi s 

těma koňma, všechno odtáhli! Chápeš? Tři a půl měsíce práce. Odtáhnou. Nemůžeš nic. To 

dřevo mi nepatří. To dřevo prostě je majetek někoho jinýho. To dřevo není moje. Já jsem 

tady sekal, řezal, všechno (Rozhovor 2014 Josef). 

V případě Josefa a Vládi se jedná o ochotu své místo bránit, aktivně bojovat za právo užívat 

prostor, který byl obydlen a nemá jiného využití. Právě logika, kdy je zabráno prostranství, 

které je veřejným prostorem, a nový obyvatel nikomu nepřekáží, ospravedlňuje jeho užívání. 

Represivní aparát zde není povolán z důvodu toho, že by šlo o jakékoliv ohrožení. 

Nekonvenční domovy jsou zpravidla schovány v místech, jež tvoří části města, kam nikdo 

nechodí. Vláďa popisuje strategii, jak s takovouto situací naložit. 

Vláďa: Oni na nás jedou prostě tu, jak to řeknu, psychiku. Abysme se tam odsaď sbalili a 

vypadli. Jenže já vždycky jdu do poslední minuty, až přijedou policajti a řeknou sbalte si. Já 

říkám: "hm, tak mi dejte hodinu" No a za chvilku čau, jsou tam pražský služby a.. 

 

Výzkumník: Fakt, to házej jako do konťáků? 

 

Vláďa: „No jasně no. A já říkám: "hele na to nešahej, to je moje, víš co" To musí bejt to je 

prostě.  Až to odstěhujou, ne, tak já si dám jedno víno no a jdu zpátky, ne. Se vracim. No a 

když mě tam najdou tak dostanu za pět tisíc, zase, a mě je to jedno, úplně. Já jim to stejně 

nezaplatim, tak víš co. To je jako támhleten sáček co lítá. To je prostě vono. Odletim a 

přiletim“. 

Domov tak může být redefinován na odpad. Shluk objektů, které slouží jako zázemí a 

soukromí prostor pro lidi, kteří nemají kam jít, se může proměnit v bezcennou hromadu 

předmětů. Samotným zničením způsobu uspořádání objektů, které tvoří domov a jeho 
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přesunutím do kontejneru, se rozpadne potenciál vytvářet prostředí, ve kterém jedinec 

může každodenně fungovat. Nekonvenční domov je náchylný k tomu, aby byl zničen a 

odvezen na sběrný dvůr. Samozřejmě, že je možné se na místo vrátit, nicméně celý 

materiální rozměr je třeba znovu vybudovat. Adekvátní strategií může být zmiňovaný malý 

počet předmětů, které je možné přesunout pomocí jednoho baťohu. Nicméně se zdá, že při 

dlouhodobém užívání jednoho místa ji málokdo naplňuje. Potrestán je i sám obyvatel, který 

se na daném místě nachází: „A jako policajti na nás furt a pokuty, pokuty. Fakt, já ti řeknu, 

čtyřicet tisíc pokut, čtyřicet tisíc za pokuty jenom za to, že tam squatujem (Rozhovor Vláďa 

2016).  

V tomo případě může přitahovat zájem represivních složek státu právě viditelnost 

kempu, neboť Vláďa obývá místo, které je na dohled z rušné silnice: 

 

„Ale chtěj nás tam odtaď vyhodit, no. Já nevim proč, my to tam uklízíme, odnášíme věci, 

všechno, víš co. Dáváme to do tašek, jsme domluvený s pražskýma službama, že to máme 

dávat ke koši tam jak jsme teďkom procházeli. No tak tam, ke koši. A jako furt uklízíme, 

všechno a jim to vadí, že tam jezdí hodně aut, víš co (Rozhovor Vláďa: 2016). 

Samotný důraz na pořádek je také jedním z témat, které je používáno k legitimizaci obývání 

veřejného prostoru. Právě to, že je evidentní, že je prostor používán jako domov a je s ním 

nakládáno v rámci určitého řádu, se zdá být důvodem, proč obhajovat smysl jeho existence. 

Tento fakt bývá reflektován i z hlediska bezdpečnostích složek, na což poukazuje Denis při 

popisu policejní návštěvy vily: 

 

„Ti říkám to i ti policajti docela čuměli, jako říkali prostě na todle nejsme zvyklí, vole. Jsou 

zvyklí na to co je dole že jo, a já jsem pak říkal já bych se do toho vrhnul, do toho úklidu tady, 

no. Mně to nevadí, jako stejně jsem teď měl hovno co dělat“ (Rozhovor Denis 2016). 

V tomto případě byl squat vyklizen, všichni obyvatelé byli donuceni k odchodu až na jedince, 

kteří obývají třetí patro. Uklizenost, pořádek a tedy systematické uspořádání objektů může 

sloužit jako argument při vyjednávání své nejisté situace. Stejně jako v případě kempu U tří 

borovic, kdy se Josefovi podařilo vyjednat tolerování toho, že daný prostor používá, Denis 

získal respekt místní policie, která jej nechává pokoj užívat. 
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 Pokud se jedinec ocitne ve veřejném prostoru, nedisponuje finančními prostředky a 

nemá možnost se na nikoho obrátit, je těžké se udržet v mezích zákona a nevystavovat se 

riziku trestu. Samotné přespávání v ulicích města se zdá být problematické, neboť se jedná o 

nežádanou aktivitu, která bývá postihována. Moment, kdy přišel po několika měsících o svůj 

nekonvenční domov, popisuje Václav následovně:  

„A nejednou svítěj světa a oni nohoře, městký policajti, auto, tak osvítili si to, tu tribunu, jo. A 

najednou přijdou a zasvítěj na mě a ptaj se: ‚Co tady děláte?‘ já říkám: ‚No co tady dělám, 

spinkám‘. No a dobře, ‚já tu sem už dost dlouho a to vás na mě někdo poslal?‘ On říká: ‚Jo, 

ten váš ředitel tady, že mu někdo telefonoval.‘ Říkám: ‚pěknej idiot‘. Oni byly jako slušný, 

říkaj: ‚My vás tady bohužel nemůžeme nechat, protože to máme jako udání no tak‘. Nejdřív si 

mě samozřejmě lustroval, jestli nejsem odsouzenej k smrti náhodou vole“ (Rozhovor Václav: 

2016). 

 

Člověk se může po delším časovém úseku, kdy žije v nekonvenčním domově, během minuty 

ocitnou bez jakéhokoliv záchytného bodu, kam by se mohl uchýlit. Obzvlášť u kempů, které 

fungují léta, je takováto situace pro jeho obyvatele problematická a přináší celou řadu 

konsekvencí. Nejistota je tak neustále přítomná, neboť zvrat může přijít kdykoliv. I když už je 

jedinec pevně ukotven v určité lokalitě, kde může působit v řádu let, jeho existence je vždy 

nejistá.  

 Přístup policie se liší, a záleží na konkrétní osobě, jak si vyloží interpretaci zákonů. 

Může se jednat o tolerantní přístup, pokud není narušováno poklidné soužití v dané lokalitě, 

není důvod do této situace nijak zasahovat. To je případ Konráda a jeho chatky, kde kromě 

občasných stížností souseda našel klid a bezpečné místo k životu: 

„Říkal kolega, že tady byli a že ho kontrolovali a že to bylo v pohodě. Ale ne tady přímo. 

Nějaká ženská co tady chodí venčit čokla tak někoho z nás viděla prostě tady, že sem jdeme a 

zavolala policajty. Ty tu byli snad během deseti minut. A kolega akorát byl na odchodu tak si 

ho zkontrolovali, no. V pohodě. (Rozhovor 2016 Konrád) 

V případě kempu U tří borovic se jedná o tolerování Josefa, pakliže udržuje v okolí čistotu. 

Přesto jeho zkušenosti s pravidelnými návštěvami policie, které jsou způsobeny tím, že se 

jeho nekonvenční domov nachází na Žižkově, jsou ambivalentní: „Víš co mi řekl jeden 
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policajt? Kdyby vás bylo míň tak je dobře. A to mi řekl. Hajzl jeden”(Rozhovor 2014 Josef). 

Vypadá to, že v odlehlejší lokalitách od centra města je možno najít větší klid a místa, která 

jsou dobře schována v neudržovaných částech lesního porostu, mohou zůstat před policií 

chráněna. S opačnou situací má zkušenost Vláďa, kdy se v jeho případě jedná o systematické 

udělování pokut, které jsou pro něj částkami, které nikdy nesplatí: 

„No, nejvyšší pokuta pět tisíc, za to že tam prej odhazujem odpadky, jídlo a víš co mi řekl 

naposled policajt? Že prej jako co mám v tý flašce, ne. Já mu říkám víno. A vylijem to. A já 

říkám ne: Normálně jsem kouřil a takhle jsem zahodil vajgla. A on: „No tak za toho vajgla máš 

pět set".  To je právě ono, policajti jsou na nás vysazený jako, no jako jak kterej. Někomu to 

vadí, někomu ne. (Rozhovor 2016 Vláďa) 

Žít v nekonvenčním domově znamená nacházet se v situaci, kdy se každým okamžikem může 

jeho obyvatel znovu ocitnout bez domova. Tato potencionální ztráta domova je svázána se 

znehodnocením veškerého majetku, kterým jedinec disponuje, kromě toho, co je schopen s 

sebou nosit. Ale nejedná se jenom o věci, samotné místo, ve kterém člověk prožil někdy i 

několik let svého života bývá emocionálně důležité. Navíc většina jedinců, kteří jsou součástí 

mého výzkumu nemá vyhlídky, že by mohli začít žít konvenčně. Pokud budou o své místo 

připraveni, znamená to, že musí hledat novou lokalitu, kde se zabydlet.   

 

3.7 Práce 

Výzkumník: No a teď děláš co pro nějaký materiální zajištění svého života? 
 
Konrád: No tak v podstatě než mi začne chodit ten důchod tak sběr a takhle. A občas nějaká 
brigáda se najde. Už mám v jedný tiskárně smluvený, že si mě občas zavolaj když bude 
potřeba na mou profesi dokonce, tak uvidíme.  
 
Výzkumník: Takže máš nějaký pravidelný příjmy? 
 
Konrád: Pravidelný ne, nepravidelný. 
 
Výzkumník: Ale vyděláš si prostě na základní... 
 
Konrád: Dá se z toho přežívat, asi takhle bych to řekl. 
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K životu v nekonvenčním domově se zpravidla váže i nekonvenční práce. Právě ztráta 

konvenční práce bývá příčinou ztráty bydlení, což pak vede k situaci, kdy nemá jedinec 

finanční prostředky k udržení bytu a je nucen řešit svou situaci alternativně. V rámci mého 

výzkumu nikdo z dotazovaných jedinců nebyl zaměstnán na stálý pracovní úvazek. Nemít 

práci znamená žít bez pravidelného finančního příjmu a placení nájmu se stává 

problematickým. Tuto situaci popisuje Konrád, když referuje o svém působení před tím, než 

začal squatovat chatku. 

Výzkumník: Takže ty jsi předtim byl na ulici? 
 

Konrád: No, od začátku prázdnin.  
 

Výzkumník: A to z jakejch důvodů se ti to stalo? 
 

Konrád: No protože jsem tenkrát přišel o trvalou práci. Na důchod čekám teprve, takže jako 

nebyl jsem schopnej už prostě platit nájem. A měl jsem byt, tam na hlavní. Už to nebylo 

únosný. 

Nekonvenční práce je způsobem generování peněz, který není vázán žádnou pracovní 

smlouvou či dohodou. Jedná se o způsoby výdělku, které je možno provozovat nezávisle na 

hierarchických strukturách firem či společností. Přestože nekonvenční domov je specifický 

právě svou finanční nenáročností, neboť samotné jeho obývání není nijak zpoplatněno, 

určitý finanční obnos, který umožňuje nakupovat například jídlo je pro každodenní život 

nezbytný. 

Práce, která se nabízí jako ideální metoda pro získání příjmu, jež je potřeba pro 

každodenní fungování, je sběr papíru. Jedná se o systematické vybírání kontejnerů pro 

tříděný odpad, ze kterého jsou sbírány časopisy, noviny a formy papíru, které mají co 

nejmenší objem a co největší váhu. Tématem recyklování jako stálé práce se ve své studii 

Hobos, Hustlers and Backsliders podrobně zabývá Gowan, kdy ukazuje, že je na místě 

považovat sbírání a třídění odpadu za pracovní pozici, jako jakoukoliv jinou. Jedinci, kteří se 

systematicky zabývají sběrem odpadu, který je možno třídit a prodat, k tomuto procesu 

přistupují jako k pravidelné práci, která jim přináší dostatečný zisk pro běžný život. (Gowan 

2010) V Českém kontextu je tato strategie normální součástí získávání peněz obyvateli 

nekonvenčních domovů. 
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Sběr papíru je tak vnímán jako součást života mezi třídou nejchudších, kdy se jedná o 

normální způsob obživy. V případě Mária se jedná o samozřejmost, kterou sdílí s řadou 

dalších lidí, jež tuto profesi vykonávají: 

Výzkumník: A ty chodíš na papír, ne, nějak říkal Franta.  
 
Mário: Taky chodim, taky. 
 
Výzkumník: Na sběr a tak... 
 
Mário: Samozřejmě, na lahve, na papíry, no musíš, do prdele, musíš se nějak živit, ne. 

Josef, pro nějž je sběr pracovní pozice, která má svůj význam, interpretuje tuto činnosti jako 

veřejně prospěšnou, neboť ulehčuje práci Pražským službám: „A kdybysme nebrali noviny, 

tak vlastně ani ty popelnice nestačej. A to je pravda“ (Rozhovor 2014 Josef). Vybírání 

kontejnerů se ovšem váže spíše s určitým stigmatem, které se může projevit reakcemi okolí, 

než s respektovanou společenskou pozicí. Tuto situaci popisuje Josef, který má své 

pravidelné trasy, během kterých systematicky objíždí s vozíkem kontejnery na papír a poté je 

prodává ve sběrně odpadu: „Já ti jenom jeden příklad, jo. Chodim po novinách, jo. A jdu do 

modrý popelnice. A vyberu si třeba dvě kila časopisu. Přijde dědeček a řekne: ‚Já bych vám to 

zakázal‘, a hodí to co nejdál“ (Rozhovor 2014 Josef).  

 Další nekonvenční práce, kterou jsem během výzkumu zaznamenal je žebrání. Jedná 

se o různé strategie, které mají za cíl upoutat pozornost kolemjdoucích a dostat od nich 

finanční obnos. Touto metodou se zabývá Vláďa: 

Vláďa: Ale víš co, já od státu nic nechci, to nemá cenu. Za tři a půl, to já si udělám, normálně 

ráno jsem tady byl hodinu, hodinu a půl a udělal jsem tři sta. Tak si vem kolik musim vydělat 

za měsíc.  

 

Výzkumník: Jasně.  

 

Vláďa: Nahoře, kdyby jsme šli k nonstopu nahoru v noci, během hodiny pět set. Za ten měsíc, 

já to radši ani nepočítám. Ale jako vydělal bych víc. Ale to je jedno, vole. Já už, za těch dvacet 

let já bych neuměl bydlet.   
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Samotný rozhovor probíhal během Vláďovy pracovní směny. Seděli jsme na parapetu výlohy 

malého obchůdku na rušném náměstí a kdykoliv kolem nás někdo prošel, zeptal se Vláďa na 

peníze a natáhl ruku s kšiltovkou, ve které cinkaly mince. Přestože se žebrání jeví jako 

poměrně nenáročná a snadná cesta obživy, vyžaduje navazování kontaktu s lidmi, a v rámci 

výzkumu jsem se setkal s negativními reakcemi:  

„Já nežebrám peníze, nedokážu prostě to co dělaj třeba někteří právě z tý Naděje nebo to, že 

si jdou prostě někam kleknout a vyžebrají si ty peníze. Pro mě je snazší si někde jít třeba tady 

za Coop. Taky něco jako dumpsterování“ (Rozhovor 2016 Gustav). 

 

Z odpadu se mimo papíru dají vybírat potraviny. Koncept dupmster-divingu odkazuje 

k zaměřování se na kontejnery, které se nachází za supermarkety a kde je možné najít velké 

množství jídla, jež je obchodem vyhazováno. Tato metoda může zajistit dostatečné množství 

potravin pro jednotlivé domovy.  

Problematika propojení bydlení v nekonvenčním domově a konvenční práce spočívá 

právě v tom, že nekonvenční domovy nedisponují některými objekty, které se zdají být 

samozřejmostí. Denis, kterému se podařilo sehnat práci, tuto situaci reflektuje následovně: 

Denis: Ale nevim, teď budu řešit jakoby asi nějaký jiný bydlení, protože přece jenom s tou 

prací vole. Mně to nevadí tu bejt, ale jde o tu hygienu, že jo. A něco jinýho je když jdeš do 

fabriky, něco jinýho je když támhle dvanáct hodin máš někoho obsluhovat, že jo.  Tak je asi 

potřeba. 

 

Výzkumník: Jasně, no. 

 

Denis: Nesrmdět, vysloveně, že jo. Co mě tady sere je ta plíseň.  

Právě absence koupelny a časová náročnost udržování domova, ať už se jedná o doplňování 

zásob vody či jiné každodenní peripetie popsané v předchozích částech této práce, 

komplikuje možnost být součástí běžného pracovního trhu. Tato situace je evidentní právě 

v zimních měsících, kdy udržovat nekonvenční domov bývá náročnější. Pravidelnou 

konvenční práci, která má potenciál zaručit dostatečný příjem pro placení nájmu je náročné 

uzpůsobit podmínkám nekonvenčního domova, jehož provoz přináší komplikace, které 
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nemusí být jednoduché komunikovat se zaměstnavatelem. Většina aktérů tak volí způsoby 

vydělávání peněz, které nepodléhají pevné struktuře a tudíž nemusí nikomu vysvětlovat svojí 

sociální pozici. 

 

3.8 Závěr výzkumu: nekonvenční domov 

Tento výzkum byl zaměřen na bydlení, které není součástí běžného způsobu, jakým lidé ve 

většinové společnosti konstruují své domovy. Nekonvenční domov má svá specifika. Je 

odpojen od sítí a člověk si ho musí najít a upravit. Bývá v něm zima a je nejisté, jestli se bude 

mít jeho obyvatel kam vrátit. K jeho užívání se váže koncept bezdomovectví, který má 

pejorativní nádech a není jednoduché skloubit tento způsob bydlení s konvenční prací. 

Přesto život, který se v něm odehrává je svým způsobem obyčejný: jeho obyvatelé chodí do 

práce, starají se o svůj domov a žijí každodenním, rutinním životem. 

Každý z mých informantů má svůj osobní příběh který vysvětluje, proč se ocitl v 

marginalizované pozici. Narativy, jimiž interpretují důvody, které vedly k životu 

v nekonvenčním domově, jsou variabilní. Denis byl po šesti letech propuštěn z vězení a 

odškodnění, které mu soud vyměřil pro něj znamená pracovat za minimální mzdu. Konrád je 

odhodlán vyčkávat ve své chatce na důchod či Gustav, který věří, že jeho osamostatnění od 

rodiny nebude navždy znamenat život ve stanu na betonových plátech. Samozřejmě že by 

bylo možné sledovat jednotlivé příběhy, které vysvětlují, proč se nedobrovolně ocitli ve 

finanční tísni, i když někteří z nich byli dříve v této sféře úspěšní či byli přesvědčeni, že uspějí. 

V rámci tohoto výzkumu jsem se snažil se této perspektivě vyhnout a sledovat samotnou 

materiální dimenzi bydlení, která propojuje lidi, v jejichž obydlí jsem dělal etnografický 

výzkum a se kterými jsem vedl rozhovor. 

 

. 
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Závěr 

 

V této diplomové práci jsem se věnoval fenoménu bezdomovectví, který jsem analyzoval na 

základě výzkumu alternativních způsobů bydlení. Nejprve jsem se zaměřil na samotný pojem 

bezdomovectví, který jsem interpretoval v rámci třech diskurzivních formacích, ve kterých se 

běžně vyskytuje. První je diskurz hříchu a pojímá bezdomovce jako člověka, jenž porušuje řád 

a odmítá se stát členem společnosti. Je spojen s vinou a prohřešením vůči společenským 

pravidlům. Druhý je diskurz nemoci, který je zaměřen na patologii a bezdomovectví je v něm 

spojováno s duševní labilitou jednotlivých aktérů. Právě kombinace diskurzu hříchu a nemoci 

ovlivňuje celou řadu výzkumů, které se tématem bezdomovectví zaobírají. K lidem, kteří se 

ocitli bez finančních prostředků, je poté přistupováno na základě nerovného vztahu, kdy 

vzniká autorita, která potenciální pomoc podmiňuje nutností proměnit způsob života. Je zde 

tendence vnímat jejich situaci jako indikátor nemoci, která pokud bude léčena, začlení 

jedince zpět do systému.  

 Diskurz systému nabízí pojem bezdomovectví v perspektivě ekonomického 

uspořádání společnosti, které má tendenci udržovat určitou část populace v marginálním 

postavení. Toto odpojení od společnosti je způsobeno absencí stálého pracovního úvazku a 

tudíž pravidelným finančním příjmem, který by umožňoval nevybočovat a žít běžným 

životem. Pokud je jedinec připraven o právo konzumovat a přestane disponovat možností 

používat určitý finanční obnos, je nucen hledat alternativní řešení své situace. 

Bezdomovectví je nedobrovolným důsledkem vyloučení konkrétních lidí, na které je kromě 

samotných komplikací, které život mezi třídou nejchudších přináší, nanášeno stigma 

nepřizpůsobivosti a patologie. Mým zájmem nebylo se vyjadřovat k legislativě a navrhovat, 

jakým způsobem řešit problematiku bezdomovectví, ale definovat jednu z možných metod, 

jak zkoumat lidi, kteří se v této pozici ocitli, bez předsudků. 

 Ve druhé části textu jsem se věnoval definování toho, co to je domov. Lidé, kteří se 

nachází bez finančních prostředků a zvolí strategii života ve squatu či ve veřejném prostoru, 

jsou totiž označováni termínem odkazujícím k absenci domova. Jedná se o pojem, který je 

charakteristický svou nejasností. Domov není možné definovat na základě sociálních vazeb 
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ani na základě materiální struktury. Tyto úvahy mě vedli k aplikaci konceptu hybridu, jenž 

vychází z actor-network-theory, a který nabízí propojení materiálních objektů a sociálna jako 

svou základní charakteristiku. Domov je možné vnímat jako každodenní propojování těchto 

dimenzí jednotlivými aktéry, kteří jej obývají. Pokud materiálno není základním kritériem 

toho, co nazývat domovem či domácností, nabízí se nazývat domovem i prostory, které jsou 

marginalizovány. Domovem může být i obydlí, které je obýváno bezdomovci, kteří k němu 

mají vytvořen vztah a systematicky jej využívají. Nekonvenční domov, který je tématem 

výzkumu, je dlouhodobě obýván a objekty, které ho tvoří, mají svůj smysl a řád. Tato 

perspektiva umožňuje vnímat nekonvenční domov jako legitimní způsob života v momentě, 

kdy se jedinec ocitne v kritické finanční situaci.  

 Etnografický výzkum ukázal detailní pohled na variabilitu několika nekonvenčních 

domovů, které se nacházejí v Praze. Jsou odlišné svým vzhledem, některé mají zdi a střechu a 

některé jsou složeny ze stanů a plachet. Mohou být schovány v lesních porostech v 

nepoužívaných částech města či být přímo na očích v samotném centru. Jsou složeny z 

různého množství předmětů, mohou být přeneseny v jednom baťohu nebo zabírat rozsáhlou 

plochu a obsahovat nábytek. Všechny zkoumané prostory jsou odpojeny od inženýrských sítí. 

Nemají splachovací záchod ani sprchu s tekoucí vodou či topení, které by je vyhřívalo.  

 Obývat nekonvenční domov má svá specifika. Bývá do něj snadný přístup a není 

jednouché hlídat své věci před nevyžádanými návštěvami. Jeho užívání je nejisté, neboť 

může být kdykoliv ukončeno zásahem represivního aparátu, neboť není legální. Jedinci, kteří 

v něm bydlí, jsou vystavováni nebezpečí pokut a mohou kdykoliv přijít o všechen svůj 

majetek. K bydlení v nekonvenčním domově se váže i nekonvenční práce. Během výzkumu 

jsem zaznamenal jako hlavní zdroje příjmu sběr papíru a jeho následný prodej, žebrání či 

vybírání kontejnerů s jídlem. 

 Přes jednotlivé peripetie, které život v nekonvenční domově přináší se jedná o běžné 

užívání místa, které je určeno pro soukromé aktivity. Lidé se o tyto prostory starají, upravují 

je pro účely běžného užívání a pravidelně se do nich vrací odpočívat, vařit, spát či si 

popovídat se svými spolubydlícími. V těchto konturách mohou žít lidé v partnerských, 

přátelských či rodinných vztazích a prožívat své osobní příběhy. Přestože disponují 

minimálními finančními příjmy, což se odráží v předmětech, které je obklopují, žijí obyčejným 
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životem. Tito lidé se tak nenachází mimo svět běžných lidí, jak jejich označování za 

bezdomovce indikuje. Lidé, které jsem zkoumal, nepotřebují léčit ani trestat, nýbrž to, aby s 

nimi bylo jednáno s respektem. 
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Summary 

 

In this diploma thesis I was focused on phenomena of homelessness, which have been 

analyzed on the basis of research of alternative ways of accommodation. Firstly, I described 

term homelessness in concordance with three discursive formations. Diskurs of sin which 

define homeless person by crossing the order. Diskurs of sickness which connect 

homelessness with mental diseases and diskurs of system, which deal with homelessness as 

a product of economical system. I refuse to interpret homelessness as a pathological 

phenomenon and I followed the logic of systemic interpretation. My goal was to find the 

way of studying people in economically marginalized position without prejudice and not to 

connect their lack of income with individual pathology. 

In the second part I define term home. People that are living in unconventional 

homes are labeled as being without home. Because it’s seems impossible to define home by 

terms of simply material or social dimension, I choose to apply concept hybrid. Its 

fundamental characteristic is based on interconnection of material objects and social 

connections. In this sense home is not define by its material characteristic. It’s constructed 

by people in everyday live. Unconventional homes that were included in my research are 

used for long time period and theirs inhabitants are creating order within particular objects. 

This interpretation allowed me to see unconventional home as a legitimate way of dealing 

with critical lack of money. 

 Ethnographical research provided me with detail view of few particular 

unconventional homes in the city of Prague. They differ in their shape, and contain different 

kind of material objects. Some of them are hidden in bushes on the periphery, some are 

located in the very centre of the city. They are not connected to electricity or water supply. 

To live in this kind of shelter mean that you need to protect yours own property, especially 

in case of outside camps. There is a permanent danger of being evicted by police or to get a 

fine for illegal occupation of space. Live in unconventional home is usually connected with 

unconventional labor, witch in case of my study mean recycling paper or begging on the 

street.    
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 As unconventional homes differ from normal housing in the way of object that are 

used to created it, by everyday live it seems as normal using of private space. Inhabitants use 

their shelter to rest, to cook or just to chat with mates. They living in friendly relations a they 

are creating their personal stories. Informant that I studied doesn’t need to be healed or 

punished. They needed to be treated with respect. 
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