
Bezdomovectví v České republice  
Konference Sociální inovace v knihovnách: handout k workshopu  

Lidé bez domova v České republice: kdo to je? 
Bezdomovectvím jsou v České republice postiženy různorodé skupiny lidí. Může jít jak o osoby bez 
střechy, které spí venku, tak osoby bez bytu, které v důsledku nemožnosti zajistit si jiné bydlení žijí v 
ubytovnách, azylových domech, zařízeních pro ženy čelící domácímu násilí, pobytových zařízeních 
pro žadatele o azyl, atp... Ohrožení ztrátou bydlení jsou rovněž lidé, jejichž bydlení je nejisté (např. 
přechodně žijící u rodiny nebo přátel, v bytě bez právního nároku, ve squatu, osoby ohrožené 
vystěhováním z vlastního bytu apod.) nebo osoby žijící v nevhodném bydlení (osoby žijící v 
provizorních a neobvyklých stavbách, v neobyvatelných bytech, v přelidněných bytech apod.). V 
české republice je dle celkového odhadu 68,5 tisíce osob bez bydlení a dalších 119 tisíc osob 
ohrožených ztrátou bydlení.   1

 
Mezi skupinou lidí bez domova v posledních letech přibylo mladých lidí do 25 let (zejména skupina 
opouštějící institucionální péči), osob se zdravotním postižením, rodin s dětmi a žen i seniorů. 
Ženy více trpí psychickými obtížemi a jsou častěji vystaveny násilí. U seniorů je situace často spojena 
s kombinací neschopnosti pokrýt nezbytné životní náklady, protože na ně příjmy nestačí, s osaměním 
a často s nemožností vyměnit dosavadní byt za menší. Z průzkumů i terénní práce také vyplývá, že 
většina lidí bez domova se v tíživé situaci ocitla nedobrovolně a hledají z ní cestu ven.  2

Bezdomovectví a exekuce: jakou mají souvislost? 
Podle průzkumu MPSV z roku 2015 je nejčastějším důvodem vzniku bezdomovectví v obcích 
zadlužení (90,0 %). Jako další důvody jsou pak uváděny závislost na alkoholu (79,2 %) či 
nezaměstnanost (78,7 %), rozpad rodiny (54,8 %). Různé důvody se ve většině případů prolínají. 
 
Zadlužení je dle výzkumu MPSV zároveň uváděno jako nejzávažnější důvod vzniku vzniku 
bezdomovectví (tzn. že tento důvod má největší podíl na tom, že se někdo ocitl “na ulici”). Jen v 
loňském roce bylo nařízeno 718.000 exekucí  a celkem je v ČR vedeno 5 milionů exekucí. V 3

současné době je v exekuci každý desátý Čech nad 15 let. Každou hodinu je v České republice 
zahájeno dalších 75 exekucí.  Některé exekuce často vznikají banálně ‒ například tím, že člověk 4

nezaplatil zdravotní a sociální pojištění, pokutu za jízdu „načerno“ či poplatek za popelnice. Nebo jen 
proto, že si zapomněl změnit dodací adresu při přestěhování, nechodily mu upomínky a on nestihl 
včas zaplatit účet za některou službu.  Ta se pak kvůli ohromným sankcím, které jsou v současném 5

systému zavedeny, vyšplhala do mnohatisícových částek. 
 
 

1 Podívejte se na celkové Vyhodnocení průzkumu řešení bezdomovectví v obcích s rozšiřenou 
působností dostupné online na: http://bit.ly/pruzkum-reseni-bezdomovectvi  
2 Podívejte se na rozhovor s Petrem Vašátem pro DVTV: 
https://video.aktualne.cz/dvtv/bezdomovci-v-cesku-na-ulici-je-velka-umrtnost-cesta-zpet-je/r~6aa003e
ae2c111e8b474ac1f6b220ee8/  
3 Přečtěte si článek Alarmující statistika exekucí na stránkách Exekutorské komory České republiky: 
https://www.ekcr.cz/1/aktuality-pro-verejnost/251-alarmujici-statistika-exekuci?w  
4 Viz článek "Mapa exekucí: v Česku má každý desátý nad 15 let exekuci, mnozí hned několik" Zdroj: 
https://www.idnes.cz/ekonomika/domaci/exekuce-mapa-exekuci-dluhy-splatky-cesko.A180213_11134
6_domaci_ekl  
5 To je i příklad hlavní protagonistky Andrey Culkové dokumentu Exekuce z produkce České televize 
https://www.ceskatelevize.cz/porady/10408111009-cesky-zurnal/215562262600003-exekuce/  
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Mapa exekucí:  Podíl osob v exekuci. Data 
o všech obcích ČR k dispozici na 
http://mapaexekuci.cz  
 

 
Mapa exekucí: Průměrná jistina. Data o 
všech obcích ČR k dispozici na 
http://mapaexekuci.cz  
 

 
Mapa exekucí: Vícečetné exekuce. Data o 
všech obcích ČR k dispozici na 
http://mapaexekuci.cz 
 
 
 
 
 
 

Jak se to stalo? 
Nebankovní společnosti bez jakékoli regulace, soukromí exekutoři, využívání systému rozhodčích 
řízení (namísto řešení sporů klasickou soudní cestou) i vysoké advokátní tarify způsobily, že se v 
České republice staly exekuce výdělečným byznysem, kde ani tak nejde o to získat vypůjčenou 
částku zpátky, ale vydělat na procesu vymáhání.  6

6 Podívejte se na následující rozhovory: Martin Biben, autor speciálu Chudé Česko - “Jako dlužník jste 
lůzr, nemáte na nic, zásadními viníky jsou politici”, dostupné 
na:https://video.aktualne.cz/dvtv/jako-dluznik-jste-luzr-nemate-na-nic-zasadnimi-viniky-jsou-p/r~47f19
1c601ff11e9a0680cc47ab5f122/  
Radek Hábl, autor Mapy exekucí - "V krizi mozek vypíná, za exekuce se každý stydí, lidé se z dluhů 
sami nedostanou", dostupné na: 
https://video.aktualne.cz/dvtv/v-krizi-mozek-vypina-za-exekuce-se-kazdy-stydi-lide-se-z-dlu/r~fc6974b
0783111e793d0002590604f2e/  
Či na přednášku Radka Hábla pro konferenci Ashoka: 
https://www.facebook.com/AshokaCR/videos/171270803752612  
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Je možná nějaká prevence? 
Ministerstvo práce a sociálních věcí navrhuje hned několik opatření prevence vzniku bezdomovectví. 
Primárně je potřeba podporovat rozvíjení sociální práce v obci pro oblast prevence a řešení 
bezdomovectví. To znamená jednak rozvíjet podmínky pro odbornou činnost sociálních kurátorů, 
ale také hledat nové inovativní nástroje, které pomohou včas identifikovat ohrožené osoby a umožní 
oslovit je s nabídkou pomoci a poskytnutím podporovaných forem bydlení či souvisejících služeb. 
Rovněž je důležité navýšit počet sociálních pracovníků v obcích a posílit terénní sociální práce 
jako základní nástroj sociální prevence. Fakt, že je zadlužení nejčastější příčinou vzniku 
bezdomovectví, je jasným signálem pro vyšší podporu terénní sociální práce, kdy sociální pracovníci, 
kteří ovládají dluhové poradenství a jiné odborné sociální poradenství, můžou občanům pomoci 
zmírnit důsledky dluhů. Zároveň ale mohou přispět i ke snížení rizika dluhové pasti, do kterého se 
občané dostávají. Pro sociální práci v obcích je možné využít různých dotačních titulů (např. Výzva 
pro místní akční skupiny na podporu strategií komunitně vedeného místního rozvoje z Operačního 
programu zaměstnanost). Důležitá je také podpora nástrojů bytové politiky, např. krizové a 
nízkonákladové obecní byty. Absence nízkonákladového bydlení zakládá potřebu podpory vzniku 
sociálního bydlení v každé obci. To zahrnuje jak výstavbu nového bytového fondu, tak i 
rekonstrukci a obnovu bytového fondu obcí.  

Jak se mohou zapojit knihovny? 
Knihovna určitě nemá suplovat roli sociálních služeb, spíše by si měla najít své unikátní místo v 
systému řešení problému. Proto je dobré zjistit, zda v obci nejsou také další potenciální spojenci, 
kteří se snaží na problematiku bezdomovectví reagovat - jak z řad oficiálních úřadů tak i neziskových 
institucí či nezávislých iniciativ lidí. Aby mohla být pomoc efektivní, je důležité navázat spolupráci se 
sociálním odborem v dané obci. V mnoha obcích již probíhá komunitní plánování sociálních služeb a 
některé knihovny se těchto setkání rovněž účastní. Je velmi důležité si předem zjistit, jak už na 
problematiku město či obec reaguje, jaké vydalo strategické dokumenty a jestli může knihovna obci či 
danému sociálnímu odboru nějak pomoci. Nabízí se samozřejmě poskytnutí prostor pro společné 
setkání nebo možnost zakoupení potřebné literatury, poradenství či obecné informování o dostupných 
řešeních. Knihovny se také mohou inspirovat řadou sociálních projektů, které již lidem bez domova 
pomáhají ‒ zde je několik příkladů: 

● Sociální podnik Pragulic umožňuje prohlídku Prahy (a nově i dalších měst v ČR) 
prostřednictvím průvodců, kteří mají zkušenost s životem bez domova. Prohlídka města je 
díky tomu spojená s příběhem konkrétního člověka.  7

● Iniciativa Food not Bombs v mnoha větších městech ČR i v zahraničí využívá potraviny, 
které jsou kvůli předpisům neprodejné a vaří z nich pro lidi bez domova.  8

● Kampaň Noc venku, která funguje například v Praze, Ostravě, Olomouci, Trutnově, 
Berouně, Liberci a dalších městech si klade za cíl seznámit širokou veřejnost s problematikou 
života lidí bez domova a zprostředkovat ji zážitkovou formou „běžné fungování“ člověka 
žijícího na ulici.  9

● Sociální podnik Jako doma zaměstnává ženy se zkušeností s životem bez domova jako 
kuchařky v pražské jídelně a poskytuje jim útočiště, kde se mohou cítit v bezpečí.  10

● Armáda spásy nabízí zakoupení tzv. „Nocleženky“ jako dárkového certifikátu. Když si ho 
někdo zakoupí a obdaruje hned dvakrát ‒ jak svého blízkého, tak člověka bez domova.  11

● Díky projektu „Teplá židle“ umožňují různorodé instituce v ČR lidem bez domova přečkat 
studené zimní noci ve vyhřátém prostoru a zamezit tak jejich umrznutí.  12

7 Web projektu: https://pragulic.cz  
8 Web projektu: https://food-not-bombs.cz/  
9 Web projektu: http://www.nocvenku.cz/  
10 Web projektu: http://jakodoma.org/  
11 Web projektu: https://www.noclezenka.cz/tenpravydarek/  
12 Viz článek “Zima se blíží a bezdomovci hledají přístřeší. Jak se o ně města postarají?” Zdroj: 
https://www.ctidoma.cz/zpravodajstvi/2017-11-22-zima-se-blizi-bezdomovci-hledaji-pristresi-jak-se-o-n
e-mesta-postaraji  
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Inspiraci mohou čerpat také u zahraničních knihoven ‒ například Městská knihovna v San 
Franciscu poskytuje služby sociálního pracovníka, Veřejná knihovna v Dallasu spolupracuje úzce s 
Homeless Engagement Initiative (asistence se znovuzačleněním do společnosti), Městská knihovna 
v Lublani nabízí pomoc při hledání práce mj. lidem bez domova. 
.  

Několik fotografií ze sociálně inovativních projektů  
 

 
Veřejná knihovna Sacramento v Kalifornii: 
jeden z klientů bez domova, John 
Hernandez čte knihu "The Power Of 
Attraction". 
 

 
Plakát z akce Noc venku 2018 v Praze. 
 
 

 
Jídelna Kuchařek bez domova se nachází 
v Brožíkově 5, Praha 5. 
 

 
Průvodce Jiří ze sociálního podniku 
Pragulic. 
 

 
Členové iniciativy Food not Bombs vaří a 
vydávají jídlo potřebným. 
 

 


