
Výzkumy Výzkumného ústavu práce a 
sociálních věcí v roce 2019 zaměřené

na problematiku bezdomovectví

Výzkumy byly realizovány z finanční podpory Ministerstva práce a 
sociálních věcí



Dva navazující výzkumné projekty zadané Ministerstvem práce a sociálních 
věcí a realizované Výzkumným ústavem práce a sociálních věcí

• Sčítání osob bez 
domova 2019



Dva navazující výzkumné projekty zadané Ministerstvem práce a sociálních 
věcí a realizované Výzkumným ústavem práce a sociálních věcí

• Sčítání osob bez 
domova 2019

• Výzkum populace osob 
bez domova 2019



Sčítání osob bez domova v ČR 2019



Realizace projektu Sčítání osob bez domova 2019

✓Vytvoření organizační struktury z krajských a městských sociálních 
odborů



Realizace projektu Sčítání osob bez domova 2019

✓Vytvoření organizační struktury z krajských a městských sociálních 
odborů

✓Příprava šesti různých metodických scénářů s detailními instrukcemi pro 
organizaci a realizaci sběru dat

Rozdíly mezi jednotlivými scénáři reflektovaly především odlišné velikosti 
obcí a (ne)přítomnost sociálních služeb pro osoby bez domova



Realizace projektu Sčítání osob bez domova 2019

✓Vytvoření organizační struktury z krajských a městských sociálních 
odborů

✓Příprava šesti různých metodických scénářů s detailními instrukcemi pro 
organizaci a realizaci sběru dat

Rozdíly mezi jednotlivými scénáři reflektovaly především odlišné velikosti 
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✓Realizace sběru dat v terénu sociálními pracovníky ze sociálních odborů 
příslušných obcí a z neziskových organizací

Projekt byl úspěšný zejména díky kvalitní spolupráci pracovníků ze 
zapojených krajských a obecních sociálních odborů



Počty osob ze sčítaných kategorií (nezahrnují osoby z komerčních ubytoven)
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Počty osob přespávajících venku a v noclehárnách v jednotlivých krajích

Celkem
11 608 osob



Počet osob spících venku a v noclehárnách na 1 000 obyvatel 
 

 

Pozn.: * Liberecký kraj se do sčítání v terénu a v noclehárnách nezapojil, jedná se proto o čistě 
extrapolovaný odhad. 

Nejvíce osob bez střechy ve vztahu k celkovému počtu obyvatel je v kraji Praha, 
dále pak v Karlovarském kraji a následně v Moravskoslezském kraji



Výzkum populace osob bez domova
Osoby přespávající venku, v noclehárnách, v azylových 

domech a v obecních ubytovnách



Výzkum bezprostředně navazoval na sčítání osob bez domova 2019, díky němuž jsme 
disponovali informacemi o rozložení základních demografických charakteristik v této populaci. 
To nám umožnilo sestavit výběrový soubor, který byl reprezentativní z hlediska věku, pohlaví, 
kraje a místa přespávání. 

• Dotazováno bylo celkem 1013 osob bez domova

Relativní počty 

po převážení (%)
Venku 54 %
Noclehárna 14 %
Azylový dům, Dům na půl cesty 24 %
Obecní ubytovna pro osoby bez přístřeší 7 %
Celkem 100 %



Subjektivně vnímané příčiny 
ztráty domova



Nejčastěji subjektivně uváděnou příčinou ztráty stabilního bydlení jsou potíže v partnerském soužití



Téměř polovina osob bez domova ve své minulosti žila v manželství, v současnosti takto žije jen 1 % z nich



S partnerem či s partnerkou žije přibližně čtvrtina osob bez domova. V partnerském vztahu je 
výrazně více žen, než mužů. Tyto rozdíly jsou nejvýraznější mezi osobami, které přespávají venku. 
Zatímco zadaných mužů je mezi přespávajícími venku jen jedna pětina, zadaných žen tu 
nalezneme přibližně tři pětiny.



Přespávat dlouhodobě venku znamená ztrácet reálnou šanci na změnu 
situace

• 62 % osob přespávajících venku ztratilo stabilní bydlení ve svém životě 
opakovaně. 

• 58 % osob přespávajících venku je bez domova 6 a více let

• Třetina osob přespávajících venku je bez domova 11 a více let



Ekonomická situace



Příjmy dvou třetin osob přespávajících venku jsou nižší nežli 100 kč denně, 
čtvrtina má méně než 50 kč na den



Sociální dávky hrají v příjmech lidí dlouhodobě přespávajících venku výrazně nižší roli, nežli u 
ostatních osob bez domova. Mezi lidmi přespávajícími venku pobírá některou ze sociálních 
dávek 27 % osob, zatímco mezi osobami v azylových domech jsou to celé dvě třetiny.



Čtvrtina osob přespávajících venku má dluhy větší než 200 000 kč



Přespávat dlouhodobě venku zpravidla znamená mít dluhy na 
zdravotním pojištění



Vztah lidí přespávajících venku k 
pomoci a k sociálním službám



Spontánní odpovědi na otevřenou otázku: „Co by vám nejvíce pomohlo?



Podíl odpovědi „práce“ výrazně klesá v závislosti na době strávené bez 
domova



• 55 % nevyužívá a zároveň ani nechce využívat noclehárny

• Polovina až tři čtvrtiny nevyužívá a zároveň ani nechce využívat 
specializované formy poradenství/pomoci určené pro osoby bez domova 
(právní, pracovní, psychologické, zdravotní…)

Lidé přespávající dlouhodobě venku jsou tou nejzadluženější, nejchudší a 
zároveň sociální systém nejméně využívající skupinou osob bez domova
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➢Zároveň však 80 % osob přespávajících 
venku využívá anebo by chtělo využívat 
pomoc terénních sociálních pracovníků

Terénní sociální práce je tak pro lidi 
přespávající venku často jediným typem 
kontaktu se systémem sociální pomoci



• Výstupy z představeného censu osob bez domova naleznete v 
monografii „Sčítání osob bez domova v České republice v roce 
2019“

• Výstupy z představeného kvantitativního výzkumu naleznete v 
monografii „Populace osob bez domova v České republice: Osoby 
přespávající venku, v noclehárnách, v azylových domech a v 
obecních ubytovnách“

• Obě publikace jsou volně dostupné na webové adrese 
https://www.vupsv.cz/ v sekci „Publikace“ v části „Odborné 
monografie“

https://www.vupsv.cz/

