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Seznam zkratek
Agentura, ASZ – Odbor (Agentura) pro sociální začleňování, Úřad vlády ČR
CS – Cílová skupina
ČSÚ – Český statistický úřad
ČÚZK – Český úřad zeměměřický a katastrální
KPSVL – Koordinovaný přístup k sociálně vyloučeným lokalitám
MěÚ – Městský úřad
MP – Městská policie
OOP – Obvodní oddělení policie ČR
ORP – Obce s rozšířenou působností
OSPOD – Orgán sociálně právní ochrany dětí
PČR – Policie České republiky
SJM – Společné jmění manželů
SPSZ – Strategický plán sociálního začleňování
SVL – Sociálně vyloučená lokalita
ÚP – Úřad práce

Cíle situační analýzy
Situační analýza podává přehled o spolupráci města Krnova s Agenturou pro sociální
začleňování (dále také ASZ nebo Agentura), která je jedním z odborů Úřadu vlády ČR.
Město Krnov začalo spolupracovat s ASZ v roce 2013. Na základě uzavřeného Memoranda
o spolupráci mezi Agenturou pro sociální začleňování Úřadu vlády ČR a městem Krnov
vzniklo Lokální partnerství. Jde o základní platformu spolupráce města, Agentury a dalších
partnerů, kteří se setkávají v rámci tematicky zaměřených pracovních skupin při přípravě a
zavádění SPSZ. Zástupci partnerů se v rámci pracovních skupin pravidelně (popř. situačně)
setkávají několikrát ročně a společně připravují a realizují politiku, strategii a konkrétní
projekty pro podporu sociálního začleňování v obci.
Situační analýza je podkladem pro přípravu tzv. „Exit strategie“, která je připravována za
asistence ASZ lokálním partnerstvím. Cílem situační analýzy je popsat vývoj situace
v tematických oblastech, které byly řešeny v rámci Strategického plánu sociálního
začleňování (SPSZ). Deskripce aktuální situace umožňuje srovnání výchozího stavu
sociálního vyloučení (popsaných ve vstupní analýze, resp. analytické části SPSZ) se stavem
při ukončení intenzivní podpory ASZ po třech letech intervence.
Při zpracovávání Situační analýzy byly využity zejména analytické dokumenty (podrobněji viz
kapitola Metodologie), základní metodu představoval desk research. Tento postup
umožňuje využít výstup pro další analytickou práci ASZ i jako podklad pro evaluaci
intervence Agentury v dané lokalitě.

Standardy výzkumné práce Agentury pro sociální začleňování
Výzkumníci ASZ ctí obecně uznávané standardy kvality a etiky výzkumné práce. Mezi tyto
standardy kvality patří především dodržování zásady validity a reliability dat. Validity
(platnosti) dat je v ASZ dosahováno longitudinálním šetřením na místě, pečlivým výběrem
(rekrutací) respondentů, užitím vhodných nástrojů výzkumu i za pomoci přímých citací.
Omezená časová dotace a hlavní užitá metoda desk research, zvolená z důvodů co
nejmenšího zatížení lokalit dalšími výzkumnými šetřeními, dohromady s náročností místního
prostředí měla vliv na šíři a objem předkládaných dat.
Reliability (spolehlivosti) dat dosahují výzkumníci v ASZ standardizovaným postupem
analýzy dat od jasně stanovených oblastí dotazování (scénáře rozhovorů), vyhotovením
přepisů rozhovorů až po kódování sebraných dat (tzv. clustering). Při kódování výzkumníci
ASZ redukují velké množství získaných dat do menších počtů analytických jednotek
(clusterů) na základě souvislostí (podobnosti či odlišnosti).
Při své práci se výzkumníci ASZ řídí i Etickým kodexem výzkumníků Agentury pro sociální
začleňování, který ukotvuje mimo jiné práci s citlivými daty či nestrannost vůči subjektům v
terénu. Ve zprávách o výsledcích výzkumníci v ASZ jasně rozlišují mezi poznatky zjištěnými
od respondentů, svou interpretací těchto poznatků a jakýmikoliv doporučeními na nich
založenými. Použití tohoto kodexu mj. znamená, že v šetření není narušeno soukromí
a důstojnost respondentů, respondenti byli vždy informováni o smyslu výzkumu a v případě
nahrávání požádáni o jeho svolení. Samozřejmostí je i zaručená anonymita dotazovaných
respondentů.
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Základní terminologie
Kapitola popisuje některé základní termíny a konceptuální východiska užívaná na dalších
stranách dokumentu.

Agentura pro sociální začleňování
Agentura pro sociální začleňování je jedním z odborů Sekce pro lidská práva při Úřadu vlády
ČR. Agentura funguje od roku 2008 a je vládním nástrojem na podporu obcím, které řeší
problematiku sociálního vyloučení.







pomáhá obcím a městům při mapování a detailním poznávání problémů
sociálně vyloučených lokalit a jejich obyvatel, při přípravě a nastavování
dlouhodobějších procesů pro jejich řešení a při získávání financí na tyto
postupy.
propojuje přitom místní subjekty (města a obce a jejich úřady, ale také nestátní
neziskové organizace, školy a školská zařízení, Úřad práce České republiky,
zaměstnavatele, policii a veřejnost), aby při sociálním začleňování
spolupracovaly.
spolupracuje s ministerstvy, přenáší informace z komunální úrovně směrem ke
státní správě, podílí se na formování státní politiky sociálního začleňování a
její koordinaci. Koordinovaný přístup k sociálně vyloučeným lokalitám (KPSVL)
je nástrojem pomoci obcím a svazkům obcí při sociálním začleňování sociálně
vyloučených obyvatel z prostředků Evropských strukturálních a investičních
fondů (ESIF) za místní podpory Agentury pro sociální začleňování. V rámci
tohoto přístupu mohou obce koordinovaně čerpat prostředky ze tří operačních
programů. Podmínkou čerpání je vypracování strategického plánu sociálního
začleňování, který obcím a městům Agentura pomáhá zpracovat.

Sociální vyloučení
Pod pojmem sociální vyloučení chápeme proces vylučování lidí nebo skupin lidí na okraj
společnosti, do chudoby a izolace. Tento způsob vyloučení se projevuje na různých
úrovních, např. sociální, prostorové, ekonomické či symbolické. Sociálně vyloučení se
nacházejí v situaci, kdy mají sníženou míru přístupu ke zdrojům běžně dostupným většině
obyvatel, zároveň s tím se snižuje jejich schopnost udržovat sociální kontakty s obyvateli
mimo situaci sociálního vyloučení a možnosti participace na organizaci sociálního života
a účasti v rozhodování.
Sociální vyloučení se vyznačuje různými charakteristikami, které se v různých lokalitách
vyskytují s různou intenzitou. Společná všem lokalitám a jejich obyvatelům je však
skutečnost, že se potýkají s několika zásadními existenčními problémy zároveň, a tudíž jejich
řešení, které by směřovalo k vymanění se ze stavu sociální exkluze, je natolik obtížné, že je
pro sociálně vyloučeného takřka nedosažitelné bez vnější pomoci.
Základními indikátory sociálního vyloučení je materiální chudoba, dlouhodobá
nezaměstnanost, závislost na dávkách v hmotné nouzi, nízká kvalita a nejistota v bydlení,
ztížený přístup ke kvalitnímu společnému vzdělávání, vysoká míra zadlužení, výskyt
rizikového chování a kriminality a vysoká míra migrace. Jednotlivé ukazatele sami o sobě
sociální vyloučení nezakládají. Je to teprve jejich kombinace, která zasaženým jedincům či
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rodinám brání v integraci či plnohodnotném životě a na různých úrovních je vylučuje ze
společnosti. Každý z uvedených aspektů sociálního vyloučení může být v různých lokalitách
a u různých jejich obyvatel zastoupen v jiné míře. Kombinace intenzity přítomnosti těchto
jevů pak vytváří charakter jednotlivých lokalit, které se stejně jako lokální kontext mnohdy
výrazně liší.
Pokud dochází k vyšší koncentraci osob s kombinací několika nebo všech výše zmíněných
ukazatelů, hovoříme o sociálně vyloučené lokalitě (SVL) nebo o lokalitě s vyšším rizikem
sociálního vyloučení. Rozdíl mezi pojmy sociálně vyloučená lokalita a lokalita s vyšším
rizikem sociálního vyloučení se odehrává především v konceptuální rovině. Původně
homogenní charakter sociálně vyloučených lokalit se během let mění ve více neohraničenou,
heterogenní a nespojitou oblast, kde nežijí pouze sociálně vyloučení podle např. etnického
klíče, kde však stále dochází ke kumulaci negativních socio-ekonomických a dalších faktorů.
Pro tyto oblasti používáme termín lokalita s vyšším rizikem sociálního vyloučení.
Tyto lokality obvykle vznikají působením systémových aktérů či tržních mechanismů. Při
jejich vzniku lze sledovat vnější příčiny tohoto procesu, jako jsou schvalované zákony,
postoje institucí, tržní mechanismy a stanoviska zbytku společnosti i faktory vnitřní, mezi
které se řadí životní styl samotných sociálně vyloučených, které se často mezigeneračně
reprodukují. Specifickou roli v sociálním vyloučení hraje etnicita. V českém kontextu se pak
jedná o etnicitu romskou.

Metodologie
Hlavní metodou zpracování situační analýzy byl desk research, tedy sekundární analýza
dostupných analytických zdrojů. Doplňkovou metodou byly i individuální polostrukturované
rozhovory s obyvateli sociálně vyloučených nebo sociálním vyloučením ohrožených lokalit a
s tím spojený krátkodobý terénní screening lokalit.
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Město Krnov
Město Krnov se nachází v Moravskoslezském kraji. Leží přibližně 22 km severozápadně od
města Opavy a 18 km severovýchodně od města Bruntál, do jehož okresu náleží. Město
Krnov je obcí s rozšířenou působností. Ve správním obvodu obce s rozšířenou působností
Krnov jsou 3 správní obvody obce s pověřeným obecním úřadem (Krnov, Město Albrechtice,
Osoblaha).

Obrázek 1 Administrativní mapa SO ORP Krnov, zdroj ČSÚ
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Sociodemografické charakteristiky města
Údaj o počtu obyvatel je základní a nejužívanější demografickou charakteristikou. Počty
obyvatel v daném území jsou zjišťovány průřezově a to v rámci sčítání lidu domů a bytů
pořádaných na území státu v přibližně desetiletém cyklu a dále průběžně na základě údajů o
pohybu obyvatel, jehož složkami jsou bilance přirozenou měnou tj. počtu narozených a
zemřelých a bilance stěhování tj. počtu přistěhovalých a vystěhovalých. ČSÚ tato data
poskytuje v datových sadách pro jednotlivé obce a roky. Kvůli zjednodušení práce s daty byl
zvolen časový interval se začátkem v roce 2000 a koncem v roce 2017.1 K 31. 12. 2017 žilo
v Krnově celkem 23595 obyvatel, z nich 3388 bylo v předproduktivním věku 0 až 14 let,
15093 v produktivní věkové skupině 15 až 64 let a celkem 5114 obyvatel bylo ve věku 65 a
více let. Průměrný věk v obci činil 43,5 let. Ke stejnému datu statistiky ČSÚ evidovaly
relativně nevyrovnaný počet žen a můžu v poměru 12264 k 11331.

Počet obyvatel Krnova
26 500
26 000
25 500
25 000
24 500
24 000
23 500
23 000
22 500
22 000
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
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Graf 1 Počet obyvatel Krnova, zdroj ČSÚ

Počet obyvatel Krnova se dlouhodobě snižuje. K 31. 12. 2000 žilo ve městě celkem 25953.
K 31. 12. 2017 byl tento počet o 2358 osob nižší, celkem k tomuto datu v Krnově bylo, výše
zmíněných, 23595 obyvatel.
Z položek pohybu obyvatel je s téměř stoprocentní přesností sledována bilance přirozenou
měnou, tj. počet narozených a zemřelých v obcích. Druhou složkou pohybu obyvatelstva je
bilance stěhování daná počty přistěhovalých a vystěhovalých.

1

Poslední ucelená datová sada byla dostupná pro rok 2017.
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Narození

Zemřelí

Přistěhovalí

Vystěhovalí

Přírůstek
přirozený

Přírůstek
migrační

Přírůstek
celkový

Stav
31.12.

2013

214

298

350

469

-84

-119

-203

24315

2014

231

259

362

474

-28

-112

-140

24175

2015

219

309

412

505

-90

-93

-183

23992

2016

229

296

412

575

-67

-163

-230

23762

2017

226

305

395

483

-79

-88

-167

23595

Celkem

1119

1467

1931

2506

-348

-575

-923

119839

Tabulka 1 Sociodemografická data za město Krnov od roku 2013 do roku 2017, zdroj ČSÚ

Tabulka 1 shrnuje změny pohybu obyvatel v Krnově za posledních 5 let. Celkový záporný
přírůstek se z větší části skládá z osob, které opustily Krnov migrací (575).

Přírůstky obyvatel v Krnově
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Graf 2 Přírůstky obyvatel v Krnově v letech 2000 až 2017, zdroj ČSÚ

Roční chod narozených se v Krnově ve sledovaném období od roku 2000 do roku 2017
pohyboval od minima v roce 2013 - 214 narozených až k maximu v roce 2007 – 307
narozených. Počty zemřelých se ve stejném období pohybovaly od 248 osob v roce 2000 až
k 325 v roce 2003.
Minimální roční počet přistěhovalých byl registrován v roce 2002, kdy se do obce
přistěhovalo 261 osob, a naopak maximální počet je evidován k letům 2015 a 2016, 412
osob. Vystěhovalí se pohybovali od minimální hodnoty 316 osob v roce 2000 a maxima 575
osob z roku 2016.
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Přírůstky obyvatel v Krnově
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Graf 3 Přírůstky obyvatel v Krnově v letech 2000 až 2017, zobrazené hodnoty jsou zobrazeny pouze u
přírůstku celkového, zdroj ČSÚ

Přirozený přírůstek od roku 2000 do roku 2017 byl, podobně jako přirozený přírůstek za
posledních 5 let, negativní a činil hodnotu -556. Migrační přírůstek činil -1568 a zatímco
přírůstek migrační byl v kladné hodnotě pouze v roce 2007 (24), přírůstek přirozený byl za
celé sledované období kladný celkem dvakrát – v roce 2007 (46) a 2009 (48). Celkový
přírůstek tak od roku 2000 do roku 2017 činil -2124 osob. Každý rok tak opustilo Krnov
v průměru zhruba 120 obyvatel.
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Tabulka 2 Sociodemografická data za město Krnov od roku 2000 do roku 2017, zdroj ČSÚ
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Tabulka 2 zobrazuje celkové počty obyvatel v jednotlivých letech, které jsou dále rozděleny
do třech hlavních demografických kategorií dle věku:



Předproduktivní věková kategorie 0 – 14 let



Produktivní věková kategorie 15 – 64 let



Postproduktivní věková kategorie 65 a více let

Tabulka ukazuje zmíněné snižování celkového počtu obyvatel ve městě Krnov a s tím přímo
související změny ve všech věkových skupinách. Dlouhodobě klesá počet osob v produktivní
věkové skupině. Tito lidé opouštějí město stěhováním, a zároveň se přesouvají do
dlouhodobě rostoucí postproduktivní věkové skupiny. Ta se zvětšuje právě především na
úkor osob ve věku mezi 15 až 64 lety.

Vývoj věkových skupin v Krnově
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Graf 4 Vývoj věkových skupin v Krnově, zdroj ČSÚ

Kromě celkového snižování počtu obyvatel a zmenšování produktivní věkové skupiny nelze
v grafu 4 přehlédnout rok 2009, kdy došlo k obratu mezi počty v předproduktivní a
postproduktivní věkové kategorii. Lidé ve věku 65 a více let tehdy poprvé převýšili počet
osob ve věku 0 až 14 let. Tento trend přetrvával i po zbytek sledovaného období a rozdíl
mezi oběma skupinami se zvyšoval.
Lze konstatovat, že sociodemografické charakteristiky města Krnova za posledních 20 let,
kdy nedocházelo k žádnému výraznému zvětšování předproduktivní složky obyvatelstva ani
celkového počtu obyvatelstva, naplňují obecné trendy stárnutí populace a vylidňování
regionu, které popisuje například předpověď vývoje počtu obyvatel pro celý Moravskoslezský
kraj vypracovaná ČSÚ v roce 20142. Ta byla vytvořena do roku 2051 (s prahem projekce 1.
1. 2013). Krajská prognóza předpokládá podobně negativní vývoj celkové populace a počítá
se snížením počtu obyvatel z 1 226 600 v roce 2013 na 978 500 v roce 2051.
2

Dostupné online https://www.czso.cz/csu/czso/projekce-obyvatelstva-v-krajich-cr-do-roku2050-ua08v25hx9
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Moravskoslezský kraj by se tak měl stát čtvrtým nejlidnatějším krajem České republiky a jeho
nynější třetí pozici by měl převzít Jihomoravský kraj.
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Vzdělanostní struktura obyvatel Krnova
K pochopení strukturálního deficitu, v kterém se město nachází, a z kterého může do značné
míry pramenit i sociální vyloučení, je třeba dodat i další sociodemografická data.
Podstatnými jsou v tomto ohledu zejména informace o vzdělanostní struktuře obyvatel
Krnova.
Nejucelenější a nejpřesnější data pochází z posledního Sčítání lidu domů a bytů z roku
2011.3 Přestože mají tato data své limity, zejména své stáří, mohou nám například ve vztahu
k tehdejší celorepublikové situaci poskytnout alespoň přibližný vhled.

Vzdělanostní struktura obyvatel Krnova
Bez vzdělání
1% 10%
3%

Základní vč. neukončeného

1%
20%

Střední vč. vyučení (bez
maturity)
Úplné střední (s maturitou)

29%
Nástavbové studium
36%

Vyšší odborné vzdělání
Vysokoškolské, celkem

Graf 5 Vzdělanostní struktura obyvatel ve věku nad 15 let v Krnově v roce 2011, zdroj ČSÚ

ČSÚ vytvořil v rámci SLDB v roce 2011 datové řady ke vzdělanosti obyvatel na určitém
území a tyto vztáhl k celku obyvatelstvo ve věku 15 a více let podle nejvyššího ukončeného
vzdělání. Tento celek obyvatelstva v Krnově činil 20512 osob (85,4 % z celkového počtu
obyvatel města). Ve městě se dle dat ČSÚ nacházelo celkem 222 osob bez vzdělání, 3943
osob se základním vzděláním (včetně neukončeného základního vzdělání), 7145 osob se
střední školou bez maturity (včetně vyučení), 5654 osob s úplným středním vzděláním
včetně maturity, 641 absolventů nástavbového studia, 219 osob s vyšším odborným
vzděláním a 1904 osob s vysokoškolským vzděláním (z toho 344 s bakalářským a 1524
s magisterským titulem).
V celorepublikovém srovnání je v Krnově mírně vyšší počet obyvatel se základním
vzděláním a méně obyvatel se vzděláním vysokoškolským oproti průměru. Rovněž je ve
městě vyšší podíl obyvatel bez vzdělání oproti celorepublikovému průměru.

3

Viz online https://www.czso.cz/csu/sldb
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Zadlužení obyvatel Krnova
Důležitý parametr, umožňující lépe popsat sociální vyloučení a vložit problematiku bydlení do
širšího kontextu, je míra zadluženosti obyvatel. Pro tento účel byly využity statistiky
z otevřených zdrojů, zejména z webové stránky projektu Mapa exekucí.4
Dle dat projektu činil v roce 2017 počet obyvatel města Krnova v exekuci 2705 osob a
celkový počet exekucí ve městě 13221. Podíl osob v exekuci vůči počtu obyvatel nad 15 let
tak činil 13,18 %. Průměrný počet exekucí na osobu byl 4,9 a průměrná jistina na osobu
291622 Kč (medián jistiny na osobu 83625 Kč). Podíl exekuovaných osob ve věkové
kategorii 18 až 29 let činil 12 %. Podíl seniorů z celkového počtu exekuovaných ve městě byl
9 % a nebyly evidovány žádné děti, ani mladistvý. Nejčastěji měli lidé 3 až 9 exekucí.
Takových bylo 45 %. 1 exekuci mělo 28 % a mezi 10 až 29 exekucemi mělo 14 %
z celkového počtu exekuovaných. 2 exekuce mělo 12 %. Osoby s více než 30 exekucemi
nebyly v roce 2017 v Krnově evidovány. Exekučně vymáhaná jistina za celé město činila
v roce 2017 788837947 Kč.
Mezi lety 2016 a 2017 došlo k meziročnímu úbytku celkového počtu osob v exekuci o 0,2 %
(v roce 2017 bylo o 5 osob v exekuci méně než v předchozím roce). Rovněž se mírně snížil i
celkový počet exekucí ve městě, který bylo o 64 méně. Průměrný počet exekucí na osobu
zůstal nezměněn.

Obrázek 2 Celkový podíl osob v exekuci v roce 2017 v jednotlivých obcích, zdroj: Mapa exekucí

Mapa na obrázku 2 zobrazuje celkový podíl osob v exekuci v roce 2017 v jednotlivých
obcích. Barevné škála určuje míru zadlužení, resp. procentuální podíl osob v exekuci, viz
legenda na pravé straně mapy. Oranžovou barvou je ohraničen Krnov, který se v mapě
nachází v širším areálu s podobným zatížením exekucemi. Mezi obcemi lze vidět mírné
rozdíly v podílech osob s exekucí. K více zatíženým oblastem patří například v mapě
zaznačená oblast Osoblažského výběžku severně od Krnova, naopak menší podíl
4

Dostupné online na http://mapaexekuci.cz/
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exekuovaných osob se nachází zejména jižně a jihovýchodně od Krnova v oblastech okolo
velkých měst Opavy a Ostravy.
V roce 2017 bylo v Krnově evidováno celkem 61 osob, na jejichž nemovitosti bylo vázáno
zástavní právo exekutorské.5 Celkem se jednalo o 56,5 nemovitostí. Někteří z těchto lidí
mohli být bezprostředně ohroženi ztrátou bydlení.

5

Zdrojem jsou interní dokumenty ASZ.
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Bezpečnost
Tato kapitola se zabývá skladbou a vývojem kriminality na území Krnova.
Území města je zahrnuto do obvodního oddělení PČR Krnov, které pokrývá rozsáhlé území
o celkové výměře 207 km2. Do tohoto území spadá 30 705 obyvatel.

Obrázek 3 Mapa zobrazující jednotlivá obvodní oddělení PČR dle tzv. indexu kriminality, zdroj
Mapakriminality.cz

Mapa z projektu Mapa kriminality6 ukazuje hodnoty indexů kriminality v jednotlivých
obvodních odděleních PČR v rámci širšího regionu okolo Krnova (tmavěji zabarvená území
vykazují vyšší hodnoty tzv. indexu kriminality). Určujícím je období ledna 2019, z kterého
byla v době výzkumu poslední dostupná data. Index kriminality vyjadřuje počet spáchaných
trestných činů na 10 000 obyvatel.7
Obvodní oddělení Krnov vykazuje spíše střední index kriminality oproti oddělením v okolí. Za
leden 2019 činil index kriminality 13,2 a byl tvořen celkem 42 trestnými činy s objasněností
ve 26 % případech. Oproti tomu celorepublikový index kriminality činil v témže období 18,4 a
tvořilo ho 19 247 trestných činů.
Počet trestných činů
579
559
414
432

2015
2016
2017
2018

Tabulka 3 Počty trestných činů v obvodním oddělení Krnov mezi lety 2015 až 2018

6

Viz online http://www.mapakriminality.cz
Podrobnější metodologii a zdroje dat projektu Mapa kriminality lze najít online zde
http://www.mapakriminality.cz/o-aplikaci/#oAplikaciData
7

13

Tabulka 3 zobrazuje počty trestných činů v jednotlivých letech v období od roku 2015 do roku
2018. Počty trestných činů dlouhodobě klesaly, nejrazantnější úbytek lze spatřit mezi lety
2016 a 2017, kde meziroční rozdíl činí 145 trestných činů. V posledním roce sledovaného
období statistika zaznamenává mírný nárůst, který lze ale interpretovat i jako kulminaci
trestných činů.

Počet trestných činů v letech 2015 až 2018
700
600
500
400
300
200
100
0
2015

2016

2017

2018

Počty trestných činů
Graf 6 Počet trestných činů v letech 2015 až 2018, zdroj Mapa kriminality

Graf 6 přibližuje data z předchozí tabulky. Patrné je zde především zásadní snížení
kriminální činnosti mezi lety 2016 a 2017. Charakteristické je rovněž zastavení snižování
kriminality a její mírný nárůst, nebo spíše stagnace v roce 2018.
Na úrovni obecních samospráv spadá prevence kriminality nejen do kompetence policie, ale
především obce. Preventivní opatření na lokální úrovni popisuje Koncepce prevence
kriminality města Krnova na léta 2016 až 2019 (Město Krnov, 2016).
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Statistiky výplat vybraných sociálních dávek a nezaměstnanost
Tato podkapitola si dává za cíl zmapování současného stavu sociálního vyloučení ve městě
na základě dat o výplatách vybraných sociálních dávek, která byla obdržena od ÚP.
V prosinci 2018 bylo v Krnově vyplaceno celkem 420 příspěvků na živobytí, 221 doplatků na
bydlení a mezi 1 až 5 dávkami mimořádné okamžité pomoci.8 Je třeba mít na zřeteli, že
sociální dávka často nemá dopad pouze na příjemce, ale i na obyvatele ve společné
domácnosti apod. Jinak řečeno, počet osob v hmotné nouzi je vyšší, než jaký je počet
příjemců dávek v hmotné nouzi. Zároveň příjemce jedné dávky může být i příjemcem dalšího
druhu dávky v hmotné nouzi.

Počty příjemců dávek v hmotné nouzi v
Krnově
800
674

700

535

600
500

420
362

400

265

300

221

200
100

2,5

6

2,5

za 12/2016

za 12/2017

za 12/2018

0
příspěvek na živobytí

doplatek na bydlení

mimořádná okamžitá pomoc

Graf 7 Počty příjemců dávek v hmotné nouzi v Krnově; v případě výplaty do 5 dávek v měsíci byl kvůli
anonymizaci využit interval 1-5, tento byl v grafu nahrazen hodnotou 2,5, zdoj ÚP

Graf 7 ukazuje počty příjemců jednotlivých dávek v hmotné nouzi ve třech obdobích –
v prosinci 2016, prosinci 2017 a prosinci 2018. U příspěvku na živobytí a doplatku na bydlení
lze pozorovat jasný trend snižování počtu příjemců. V prosinci 2017 byla mimořádná
okamžitá pomoc vyplacena celkem 6 příjemcům. V předcházejícím a v následujícím roce byl
počet příjemců v anonymizovaném intervalu 1 až 5.

8

Z důvodu anonymizace příjemců dávek hmotné nouze poskytuje ÚP počty do 5 příjemců ve
formátu intervalu „1 až 5“.
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Příspěvek
na živobytí

Doplatek na
bydlení

Mimoř. ok.
pomoc

Za 12/2016

675

362

1 až 5

Za 12/2017

535

265

6

Za 12/2018

420

221

1 až 5

Rozdíl mezi
počátečním
Úbytek
Úbytek
Vyrovnaný
a
37,78 %
38,95 %
stav
konečným
stavem v %
Tabulka 4 Rozdíly ve výplatách dávek hm. nouze v Krnově mezi lety 2016 a 2017

Tabulka 4 indikuje razantní poklesy vyplacených příspěvků na živobytí a doplatků na bydlení.
Obecně lze říci, že za poklesem se může nacházet komplex příčin, například současná
ekonomická konjuktura, stabilní úbytek všech obyvatel města, který naznačuje demografická
sonda v úvodní kapitole tohoto dokumentu, přesun sociálně vyloučených/příjemců dávek v
hmotné nouzi do jiných měst v České republice nebo dokonce do zahraničí, úspěchy Města
Krnova v oblasti sociálního začleňování a v neposlední řadě i úspěšná spolupráce města
s ASZ.
Společně s daty o výplatách sociálních dávek, poskytl ÚP i základní statistiky
k nezaměstnanosti.
Celkový počet uchazečů o zaměstnání na území města Krnova evidovaných na ÚP byl k 31.
12. 2018 celkem 963, z toho 482 žen. Počet tzv. dosažitelných uchazečů činil ke stejnému
datu 919, z toho 458 osob tvořily ženy. Z celkového počtu uchazečů mělo 335 osob základní
vzdělání, 354 bylo vyučených a 185 mělo vzdělání s maturitou.
Počet uchazečů, kteří byli v evidenci nad 6 měsíců, se rovnal 512, z toho více jak polovinu
tvořily ženy – 286. Počet nejrizikovějších, tzv. dlouhodobých uchazečů o zaměstnání činil
392, z toho 216 žen.
Nejaktuálnější veřejně dostupná data v době tvorby analýzy byla za měsíc únor roku 2019,
kdy bylo v Krnově evidováno celkem 946 dosažitelných uchazečů, což v té době činilo podíl
6,3 % nezaměstnaných osob.9 Úřadem práce bylo evidováno 327 volných pracovních míst.
Zřejmý je mírný nárůst oproti datům za prosinec. Ten je dán především obdobím roku a
například sezónovostí v některých pracovních odvětvích.

Analýza menších celků: Příspěvek na živobytí na úrovni ulic
Data ÚP umožňují vygenerovat jednotlivé ulice s více než 5 vyplacenými příspěvky na
živobytí. Informace za jednotlivá čísla popisná nejsou od ÚP k dispozici z důvodu ochrany
osobních údajů a anonymizace příjemců. Některé ulice, kde jsou zaznamenány vyšší počty
výplat příspěvku, jsou zároveň i místy, kde se nalézají nevhodné soukromé ubytovací
kapacity nebo horší části městského bytového fondu.
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Nejvíce příjemců příspěvků na živobytí je soustředěno na Hlavním náměstí, kde není
registrována žádná sociálně vyloučená lokalita, ale nachází se zde budova městské úřadu,
kde mají příjemci příspěvků registrovaný trvalý pobyt. Není samozřejmě vyloučeno, že
v domech na náměstí skutečně nežijí někteří příjemci příspěvků.
Další ohnisko příjemců se nachází na ulici Albrechtická, kde se nalézá i vyloučená lokalita.
Zároveň je Albrechtická jednou z nejdelších ulic v Krnově. Tento fakt je předpokladem proto,
že příjemci, více než na jiných ulicích, kde se také nachází SVL, nemusí výlučně pocházet
pouze ze zmíněné lokality, ale i z jiných míst poblíž této ulice. Podobně i ulice Opavská, kde
se nalézá 13 příjemců, a která je rovněž dlouhou ulicí s hustým osídlením po obou stranách.
Dle analýz z minulých let se na Opavské žádné SVL nevyskytují a ani při terénním šetření
nebyly zaznamenány žádné nové lokality.
Dohromady 17 příjemců bylo registrováno na ulicích se specifickými názvy SPC E a SPC H,
které se nachází na Sídlišti Pod Cvilínem a jsou obklopeny mnohapatrovými bytovými domy.
Sídliště, podobně jako dlouhé ulice vedoucí napříč městem, způsobují vyšší koncentrace
osob, a tudíž zvyšují i statistickou pravděpodobnost výskytu příjemců sociálních dávek.
Celkem 14 příjemců se nachází na ulici Mánesova, kde se rovněž nachází jedna z největších
SVL ve městě. K této SVL patří i ulice Alšova s 6 příjemci.
13 a 6 příjemců je dle ÚP registrováno na ulicích Libušina a Stará, kde se nachází SVL.
Několik dalších ulic s nižšími počty příjemců se nachází na různých místech, zejména s vyšší
koncentrací osob, po celém Krnově, avšak nesoustředí se na nich žádné SVL. Příkladem
může být například ulice Opavská s celkem 13 vyplacenými příspěvky na živobytí nebo ulice
E. Hakena se 7.
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Sociální vyloučení v kontextu města
Sociální vyloučení na území města Krnova má několik různých podob. Jedná se o shluky
bytových domů, samostatně stojící bytové domy a samostatně stojící domy ubytoven. Oproti
situační analýze z roku 2013 (Szczepaniková, Kubíčková, & Kobová) i analytické části
Strategického plánu sociálních služeb z roku 2017 (ASZ), lze v sociálně vyloučených
lokalitách pozorovat značný vývoj.
Mapa sociálně vyloučených a sociálním vyloučením ohrožených romských lokalit v České
republice z roku 2006 evidovala celkem dvě SVL na území Krnova, a to lokalitu na ulicích
Vrchlického, Alšova a Mánesova a lokalita na křížení ulic Stará a Libušina. Zástupci města
v roce 2013 ke dvěma zmíněným lokalitám přidali ještě bytové domy na ulici Albrechtická a
bytový dům poblíž centra v ulici U Požárníků. Výzkumníci v situační analýze z roku 2013
(Szczepaniková, Kubíčková, & Kobová) doplnili ještě několik soukromých ubytovacích
zařízení, konkrétně Hotel Praha, ubytovna na Náměstí míru a ubytovna TJ Lokomotiva.
Menší ubytovna se nachází rovněž na adrese Karla Čapka č. p. 2. Jedná se o dva byty
s vyššími nájmy a menší pokoje v patře. Dva rodinné domy tvořící de facto jednu ubytovny
se stejným vlastníkem se nachází na ulicích Svatováclavská a Lázeňská.
Problematika sociálního vyloučení se přímo týká i městské ubytovny na Chářovské ulici a
azylového domu Armády spásy.
Azylový dům Armády spásy je rozdělen do třech sekcí, které se místně shodují, konkrétně se
jedná o azylový dům pro muže s kapacitou 35 lůžek, azylový dům pro ženy s kapacitou 10
lůžek a azylový dům pro matky s dětmi o kapacitě 9 matek a 21 dětí.
Městská ubytovna byla v době výzkumu naplněna přibližně na 70% své kapacity (celkem 13
pokojů a až 30 osob).

Obrázek 4 Neaktualizovaná mapa se všemi ohnisky sociálního vyloučení v Krnově, zdroj ČÚZK a vlastní
úpravy

V mapě na obrázku 4 jsou zobrazeny všechna v minulosti identifikovaná ohniska sociálního
vyloučení. Níže v dokumentu se nachází hlubších popis většiny z těchto lokalit a na str. 45 je
i aktualizovaná mapa SVL a lokalit ohrožených sociálním vyloučením.
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Jednotlivá číselná označení v mapě odpovídají těmto lokalitám:

1. SVL na ulicích Vrchlického, Mánesova a Alšova
2. SVL na křížení ulic Libušina a Stará
3. SVL Albrechtická
4. Ubytovna Hotel Praha
5. Ubytovna na Náměstí míru
6. Ubytovna v ulici Tyršova
7. Ubytovny v ulici Svatováclavská a Lázeňská
8. Ubytovna na ulici Karla Čapka
9. Městská ubytovna na ulici Chářovská
10. Azylový dům Armády spásy
11. SVL na ulici U Požárníků
12. Ubytovna TJ Lokomotiva
Důkladnější popisy většiny ze zmíněných lokalit jsou níže rozčleněny do dvou hlavních
skupin – lokality, které byly v předchozích dokumentech označené za sociálně vyloučené a
ubytovny (některé též částečně sociálně vyloučené).
V možnostech terénního šetření nebylo zjištění aktuálních počtů obyvatel jednotlivých
sociálně vyloučených lokalit. Lze se ale domnívat, že vzhledem k rozsáhlým změnám,
kterými lokality v posledních letech prošly, se počty z první situační analýzy (Szczepaniková,
Kubíčková, & Kobová, 2013) a z analytické části SPSZ (ASZ, 2017) budou značně odlišovat
od stavu v roce 2019.
U jednotlivých městských domů na území SVL jsou v textu zmíněny počty obyvatel, které
byly poskytnuty městským úřadem. Tyto počty odpovídají počtům osob uvedených ve
smlouvách s jednotlivými nájemci.

SVL na ulicích Vrchlického, Mánesova a Alšova
SVL rozkládající se na ulicích Alšova, Mánesova a Vrchlického je největší lokalitou na území
města. Dlouhodobě pokračuje odchod osob do jiných částí regionu, zmiňována byla
například Osoblaha, případně i do jiných lokalit ve městě. Kromě jediného domu (Mánesova
č. p. 4) patřily všechny byty městu.
Situační analýza z roku 2013 odhadovala počet obyvatel SVL na zhruba 230. Hrubý expertní
odhad jednoho z místních aktérů v březnu 2019 byl, že v lokalitě pobývá přibližně 200 lidí,
z toho 95 % z nich bylo považováno za Romy. Oficiální údaje městského úřadu se značně
odlišovaly od předchozího odhadu a v SVL pouze na základě přihlášení k trvalému pobytu
registrovaly celkem 101 osob (nezahrnuje obyvatele domu č. p. 4 na ulici Mánesova).
Nejnovější expertní odhad městského úřadu tvrdil, že v SVL žije přibližně 150 osob (včetně
domu na adrese Mánesova č. p. 4).
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V současné době dostalo výpověď z nájmu 12 dalších rodin na adresách adrese Alšova 14,
Alšova 15 a Mánesova 6. Ukončení těchto nájemních vztahů se rozhodnutím rady města
naplní nejpozději do ukončení platnosti nájemních smluv, nebo do 31. 12. 2019.
I na základě terénního screeningu se lze domnívat, že počet 150 osob je blíže přesnému
počtu, než zmíněných 200 osob.
Mezi místními se hovořilo o plánech města na demolici, nebo rekonstrukci části lokality.
Zprávy o bourání některých domů v SVL se v tisku objevily například již v roce 2016.10
V ulicích, které tvoří SVL, je podle ÚP evidováno celkem 20 příjemců příspěvku na živobytí.
V minulosti SVL sousedila s výrobním areálem společnosti Strojosvit. Továrna byla v roce
2015 zbourána a na jejím místě je v současné době rumiště. Pozemky, z části vlastněné
městem Krnov, lze považovat za relativně lukrativní, neboť jsou v dosahu centra města.

Obrázek 5 Domy č. p. 15 a 6, zadní část, vlastní tvorba

Krátce před terénním šetřením se z domu č. p. 11 na ulici Vrchlického vystěhovali poslední
nájemníci. Nebyly jim prodlouženy nájemní smlouvy. V domě zůstalo pouze NZDM Zvídálek
provozované Charitou Krnov, jehož CS jsou děti od 6 do 15 let věku (v praxi jde ale spíše o
děti mladší, tzn. 6 až 12; denně cca 10 až 20 dětí denně). Dům je ve velmi špatném
technickém stavu, od ulice Vrchlického je vedle domu skládka odpadu.
Podobně jako v č. p. 11 nebyly prodlouženy ani smlouvy v některých dalších objektech v této
SVL.

10

Zveřejněno 8. 3. 2016, Mladá fronta DNES, str. 12
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Obrázek 6 Dům č. p. 11, kde sídlí NZDM Zvídálek, vlastní tvorba

Obrázek 7 Dům č. p. 11 a černá skládka, vlastní tvorba

V domě č. p. 15 na ulici Alšova, který sousedí s č. p. 11, také nebyly dále prodlouženy
některým nájemníkům smlouvy. V době terénního šetření v domě žily odhadem 4 rodinné
domácnosti, dle dat městského úřadu celkem 10 osob. Dům byl ve značně nevyhovujícím
technickém stavu.
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Obrázek 8 Dům č. p. 15, vlastní tvorba

Dům č. p. 6 na ulici Mánesova byl v podobném technickém stavu jako č. p. 15. V domě žilo
až 6 domácností, dle dat městského úřadu zde bylo přihlášeno celkem 18 osob.

Obrázek 9 Dům č. p. 6, vlastní tvorba

V relativně nejlepším technickém stavu byly domy č. p. 7 a 9. na ulici Vrchlického, kde sídlil i
doučovací klub Devítka. V č. p. 9 se nacházel doučovací klub, který spolupracoval se
sousedním NZDM. Na obou adresách dohromady evidoval městský úřad celkem 63 osob (z
toho v č. p. 7 celkem 34).
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Obrázek 10 Domy č. p. 7 a 9, vlastní tvorba

Jediný soukromý bytový dům v SVL je č. p. 4 na ulici Mánesova. Jednotky jsou rozděleny
mezi celkem devět vlastníků (včetně třech SJM a jedné realitní kanceláře), z toho 4 (včetně
jednoho SJM) jsou bytem vedeni na adrese domu. Majitelem jedné z jednotek je 1. opavská
realitka s.r.o., která je známá například z Budišova nad Budišovkou, kde poskytuje
substandardní bydlení. Bytový dům bezprostředně sousedí s městským domem č. p. 2, kde
byla dle městského úřadu přihlášena pouze jediná osoba.

Obrázek 11 Soukromý dům č. p. 4, vzadu je vidět i městský dům č. p. 2, vlastní tvorba
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Obrázek 12 Alšova č. p. 14, vlastní tvorba

V domě na č. p. 14 na ulici Alšova bylo v době výzkumu dle dat městského úřadu přihlášeno
celkem 9 osob.

SVL na křížení ulic Stará a Libušina
Sociálně vyloučená lokalita na křížení ulic Stará a Libušina prošla od doby zpracování
Situační analýzy v roce 2013 (Szczepaniková, Kubíčková, & Kobová, stránky 21-23)
dynamickým vývojem. Oproti situaci před několika lety byly při terénním šetření pro tuto
analýzu zjištěny mnohé změny.
Situační analýza z roku 2013 (Szczepaniková, Kubíčková, & Kobová) uváděla expertní
odhad počtu obyvatel SVL na 80 až 95.
Domy č. p. 15 a č. p. 17 na ulici Stará jsou zrekonstruovány a slouží Slezské diakonii a
Armádě spásy jako byty v systému prostupného bydlení. V době terénního výzkumu bylo v č.
p. 15 přihlášeno 8 osob a v č. p. 17 celkem 11 osob. Do 9 městských bytů v č. p. 10 a 12
v severní části ulice navrhují nájemníky stejné organizace. 13 bytů v podobném režimu je i
na Opavské č. p. 43 a č. p. 45 (Topinková & Topinka, 2017, str. 25). Dům č. p. 7 na stejné
ulici je prázdný a spodní řada oken je zabedněná a chráněna před vniknutím cizích osob.
Nejhůře tak v současné době vypadá právě městský dům č. p. 7, který by se ale měl
v dohledné době začít rekonstruovat. Po rekonstrukci v něm bude celkem 9 sociálních bytů
s předpokládanou kapacitou zhruba 15 osob.
V ne zcela vyhovujícím stavu je i obydlený soukromý dům na adrese Libušina č. p. 2.,
podobně i protější bytový dům č. p. 1 na Libušině, který také patří soukromému majiteli. Ten
má na rozdíl od č. p. 2 vyměněná stará okna za plastová.
Místní obyvatelé označovali soukromý dům č. p. 2 za výhradně romský a ten, kde je horší
kvalita bydlení, zatímco protější bytový dům označovali za lepší adresu, kde bydlí jak
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Romové, tak i neromové. Č. p. 1 měl uzamčený hlavní vchod, zatímco č. p. 2 měl otevřené
dveře, vedle kterých se nacházely poškozené zvonky.
Domy č. p. 7, 15, a 17 na Staré patří městu. Majitelem č. p. 1 je Libor Hřivnáč. Dům č. p. 2
na Libušině je v soukromém vlastnictví Jakuba Moravce, který byl v době terénního šetření
vlastníkem pouze krátce. Dle výpovědi odborníků z městského úřadu je tento nový majitel
vstřícnější než předchozí a je s ním navázána komunikace.

Obrázek 13 Soukromý bytový dům č. p. 1 na ulici Libušina, vlastní tvorba

Obrázek 14 Soukromý dům č. p. 2 na ulici Libušina, vlastní tvorba
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Obrázek 15 Soukromý dům č. p. 2 na ulici Libušina, zadní část, vlastní tvorba

Obrázek 16 Zrekonstruované městské domy č. p. 15 a 17, vlastní tvorba
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Obrázek 17 Prázdný městský dům na č. p. 7, vlastní tvorba

Experti z městského úřadu společně s lokálními zástupci ASZ označili za problematický
rovněž soukromý dům č. p. 15 na ulici Textilní, která se nachází poblíž ulice Libušina, resp.
mezi ulicí Libušina a ubytovnou na Náměstí Míru. Jedná se o malý třípodlažní dům.
Jako sociálně vyloučený označovali v době terénního šetření experti městského úřadu i
sousední č. p. 13, které přímo sousedí s domem č. p. 15. V č. p. 13 bylo podle městského
úřadu registrováno celkem 16 osob. Většinu obyvatel domu, který byl ve vlastnictví města,
tvořili lidé, kteří byli označováni za Romy. Po výzkumném šetření ASZ bylo na základě
nového terénního sociálního šetření provedeného městským úřadem zjištěno zlepšení
sociální situace a označení SVL se tak nyní podle názoru úřadu týká již pouze č. p. 15.
V situační analýze z roku 2013 (Szczepaniková, Kubíčková, & Kobová, str. 32) je SVL na
ulici Textilní krátce zmíněna a popsána jako prostorově méně segregovaná lokalita.

SVL v ulici U požárníků
Dům č. p. 64/61 na ulici U požárníků (místními často označován jako U Hasičů) je třípodlažní
bytový dům. Sousední dům č. p. 63/63 má oproti stavu v roce 2013 (Szczepaniková,
Kubíčková, & Kobová, 2013, str. 24) nová plastová okna. Touto dílčí rekonstrukcí téměř
zcela zmizel rozdíl mezi oběma domy.
V domě nebydlí pouze Romové, ale i neromové. V roce 2013 výzkumníci odhadovali počet
obyvatel na 25. Při terénním šetření pro tuto analýzu se počet nepodařilo ověřit.
Dle katastru nemovitostí patří dům 64/61 5 vlastníkům s rozdílnými podíly (včetně jednoho
SJM). Dům je rozdělen na celkem 3 jednotky: 64/1, 64/2 a 64/3.


64/1, vlastníkem je jedna soukromá osoba a manželé v rámci SJM v poměru 1/3
k 2/3, všichni jsou bytem na adrese domu



64/2, vlastník má trvalý pobyt na adrese domu
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64/3, jednotka je rozdělena na polovinu mezi dvě soukromé osoby, z nichž ani jedna
nemá trvalý pobyt evidovaný na adrese domu

Sousední bytový dům č. p. 63/63 je ve vlastnictví Lenky Nowakové, bytem v Krnově.
Na ulici U požárníků nejsou registrováni žádní příjemci příspěvku na živobytí. Podle
vyjádření odborníků z městského úřadu již nelze dům č. p. 64/61 ani žádný v jeho okolí
považovat za SVL, neboť již nesplňuje žádné parametry pro toto označení. Tento názor
potvrdila i zjištění při terénním šetření a rozhovory s obyvateli okolních domů.

Obrázek 18 Levý vchod patří č. p. 64/61, pravý vchod je č. p. 63/63, vlastní tvorba

SVL na ulici Albrechtická
Na první pohled nejeví panelové domy na ulici Albrechtická žádné znaky sociálně vyloučené
lokality. Všechny domy byly v nedávné době zrekonstruovány. V okolí domů bylo uklizeno,
chodby v domech byly čisté.
V městských domech na Albrechtické bylo dle dat městského úřadu k trvalému pobytu
přihlášeno celkem 157 osob.



Albrechtická č. p. 156 = 29 osob



Albrechtická č. p. 160 = 28 osob



Albrechtická č. p. 162 = 33 osob



Albrechtická č. p. 164 = 42 osob



Albrechtická č. p. 166 = 25 osob

Pouze dům č. p. 158 byl v soukromém vlastnictví a podíl v něm mělo celkem 12 osob, včetně
dvou SJM.
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Obrázek 19 Albrechtická 164 a 166, vlastní tvorba

Obrázek 20 Albrechtická 160 a 162, vlastní tvorba
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Obrázek 21 Albrechtická 158 a 156, vlastní tvorba

Obrázek 22 Pískoviště a lavičky na Albrechtické, vlastní tvorba

Dle výpovědí místních obyvatel byly občas problémy s některými nájemníky, které
označovaly za Romy, avšak tyto problémy nebyly časté a docházelo k nim například jednou
za dva měsíce nebo půl roku a spočívaly v nadměrném hluku po 22 hodině. Na rozdíl od
výpovědí několika obyvatel lokality, zástupci města trvali na označení SVL. Jejich tvrzení
podporuje vysoký počet vyplacených příspěvků na živobytí na ulici Albrechtická, celkem 37
(za prosinec 2018).
Narážíme zde na limity konceptu sociálního vyloučení a částečnou nejednoznačnost definice
sociálního vyloučení a sociálně vyloučených lokalit. Jak již bylo řečeno v úvodu dokumentu,
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původně homogenní charakter sociálně vyloučených lokalit se během let mění ve více
neohraničenou, heterogenní a nespojitou oblast, kde nežijí pouze sociálně vyloučení podle
např. etnického klíče, kde však, ale stále dochází ke kumulaci negativních
socioekonomických a dalších faktorů.

Ubytovna Hotel Praha
Ubytovna sídlí společně s restaurací ve velkém objektu poblíž centra Krnova na rušné
Jesenické ulici. V době výzkumu byla ubytovna téměř na své maximální kapacitě, která je dle
ubytovacího řádu 53 osob. Ubytovaní si především stěžovali na malé pokoje a vysokou cenu
nájmu. Zástupci města označovali Hotel Praha za jednu z nejhorších ubytoven na území
Krnova.
Za relativně malé pokoje platí lidé 4600 Kč, do této sumy se přičítá elektrická energie.
Koupelny a toalety jsou na chodbách.

Obrázek 23 Ubytovna Hotel Praha, vlastní tvorba

Na ubytovně je vysoká fluktuace klientů. Časté jsou rovněž problémy s alkoholem, a to i přes
to, že ve smlouvách o ubytování je dodatek o zákazu požívání alkoholu na ubytovně. Lidé
jsou často v podnapilosti vykazováni z objektu. Dle vyjádření správce je to i v zájmu požární
bezpečnosti. Rovněž mají ubytovaní časté problémy s placením nájmů.
Dle vyjádření správkyně objektu je cílová skupina tvořena zejména lidmi se sociálním
znevýhodněním a lidmi v důchodovém věku. Tomu odpovídá i celkový počet příjemců
příspěvku na živobytí registrovaný na ulici Jesenická, kde ubytovna sídlí – celkem 8
příjemců.

Ubytovny firmy BP Byt
Firma BP Byt s.r.o. vlastní, resp. spoluvlastní několik objektů jižně od Hlavního náměstí za
řekou Opavou. Jedná se především o dvě ubytovny a o objekt poblíž jedné z ubytoven, který
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v současné době prochází rekonstrukcí a kde je dle informací z katastru nemovitostí
spoluvlastníkem (majoritní podíl 7479/10000) společně se společností Practic Medical s. r. o.

Obrázek 24 Rekonstruovaný objekt ve většinovém vlastnictví společnosti BP Byt na Náměstí míru, vlastní
tvorba

Ubytovna v ulici Tyršova
Ubytovnu v ulici Tyršova (lidmi často označována jako Svatováclavská, neboť sídlí poblíž
této ulice) nelze zcela jednoznačně kategorizovat jako ubytovnu. Lidé obývají menší
garsonky, které mají vlastní toalety, koupelny i kuchyně. Okolo ubytovny je udržovaná
zahrada. Vnitřní společné prostory byly čisté a uklizené.
Bydlení probíhá v rámci tzv. smlouvy o nájmu jednotky. Cena se odvíjí jednak od stavu
provedených rekonstrukcí jednotek (v objektu jsou částečně rekonstruované, zcela
zrekonstruované a nerekonstruované) a je (Janák & Stanoev, 2015)dnak od rozměrů. Za
jednotku, kterou lze označit za garsonku tak lidé platí od 4300 Kč až do 5500 Kč. Tato cena
již zahrnuje teplo, vodu a plyn. Doplácí se pouze elektřina, která se odečítá z elektroměru,
kterým je každá jednotka vybavena. Většina jednotek jsou garsonky, v přízemí jsou dva byty
v uspořádání 1+1 a 2+1.
V době výzkumu byla ubytovna plně obsazena, její maximální kapacita činí 70 osob. Celkem
14 lidí hradilo část ceny ubytování z nepojistných sociálních dávek. Cílová skupina této
ubytovny byla široká – lidé v důchodovém věku, lidé v sociálních problémech i pracující.
Nedávno byla opravena střecha objektu a, dle vyjádření správkyně, majitelé průběžně
pokračují v rekonstrukcích jednotlivých jednotek.
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Obrázek 25 Ubytovna na ulici Tyršova, vlastní tvorba

Ubytovna na Náměstí míru
Stejně jako ubytovna na ulici Tyršova, i tato ubytovna je ve vlastnictví společností BP Byt
s.r.o. Prolukou mezi řadou domů na protější straně náměstí je vidět ubytovnu na Tyršově
ulici.

Obrázek 26 Ubytovna na Náměstí míru, vlastní tvorba
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Obrázek 28 Ubytovna na Náměstí míru, vlastní tvorba

Obrázek 27 Ubytovna na Náměstí míru, vlastní tvorba

Na rozdíl od starého, ale upraveného domu na zmíněné Tyršové, ubytovna na Náměstí míru
je, alespoň exteriérem, starý a nepříliš udržovaný dům, snad vyjma nových dveří a
plastových oken. V minulosti tento objekt patřil textilní firmě Karnola, která zde měla
ubytovnu pro zaměstnance.
V prvním patře domu jsou pokoje s koupelnou a toaletou na chodbě. Kapacita je celkem 23
osob, v době výzkumu bylo naplněno 22 míst. V přízemí jsou byty s vlastními koupelnami a
kuchyněmi obsazené celkem 9 osobami (jeden dvoupokojový, dva jednopokojové a jeden
třípokojový byt).
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Klienty ubytovny jsou důchodci, pracující i lidé se sociálním znevýhodněním. Někteří byli
označováni za Romy. Problémy s placením nájmů nebývají časté, občas se objeví problémy
s alkoholismem. Cena ubytování se pohybuje od 3500 Kč do 4500 Kč dle rozměrů pokoje.
Do budoucna se, dle vyjádření správce ubytovny, počítá s přeměnou jednotek v prvním patře
na samostatné byty s koupelnami.

Ubytovna TJ Lokomotiva
Dvoupodlažní objekt 1223/59 stojí na ulici Bruntálská. Před budovou se nachází velké
parkoviště, vzadu jsou různá sportovní hřiště. Ubytovna společně s navazující sportovní
halou je v majetku Tělovýchovné jednoty Lokomotiva Krnov z.s.
Cílová skupina se v průběhu času proměnila. Zatímco v minulosti byly hlavními obyvateli lidé
v nepříznivé sociální situaci, dnes se zaměřují především na zahraniční dělníky. To potvrdili i
experti z městského úřadu.
Maximální kapacita byla 45 osob a v době výzkumu byla naplněna přibližně z 60 %.

Obrázek 29 Ubytovna TJ Lokomotiva, vlastní tvorba
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Bytový fond v Krnově
Na území obce se k 1. 1. 2019 dle dat z databáze iRSO ČSÚ11 nacházelo celkem 3643
budov s číslem popisným, z těchto bylo 3163 bytových. Ke stejnému datu bylo v Krnově
evidováno 10714 bytů, z kterých ale pouze 9893 bylo evidovaných jako obydlených.
Evidováno bylo rovněž 18 budov pro krátkodobé ubytování (nezahrnuje chaty) a 21 objektů
sloužících k individuální rekreaci.12

Poměr obydlených a neobydlených bytů v
Krnově
Neobydlené
8%

Obydlené
92%
Obydlené

Neobydlené

Graf 8 Poměr obydlených a neobydlených, resp. jiných než obydlených bytů v Krnově k 1. 1. 2019, zdroj
ČSÚ

Podrobnější statistiky bytového fondu v obcích vede ČSÚ v letech, kdy probíhalo Sčítání lidu,
domů a bytů. Přestože velká sčítání probíhala i před rokem 1989, pro tuto analýzu jsou
vzhledem k přehlednosti relevantní pouze roky 1991, 2001 a 2011, kdy došlo k poslednímu
SLDB.

1991
2001
2011
2018 (NE SLDB)

Byty celkem
9420
9917
10632
10714

Obydlené
8890
9565
9783
9893

Neobydlené
530
35213
849
82114

Tabulka 5 Počty obydlených a neobydlených bytů, zdroj ČSÚ

V roce 2011 se ve městě nacházelo celkem 849 neobydlených bytů. Více než polovina
těchto bytů, 463, se nacházela v bytových domech a 372 v domech rodinných. Nejčastějším
důvodem neobydlenosti bytů byla jejich přestavba. V takovém případě se jednalo o tzv.
frikční neobydlenost, tedy takovou, která je způsobena životním cyklem samotného bytu.
11

Viz online na https://apl.czso.cz/irso4/
Tematikou bydlení v Krnově se podrobně zabývá dokument ASZ z roku 2017 nazvaný
Výzkum bytových kapacit města Krnova (Topinková & Topinka).
13
Hodnota je takto nízká, neboť se metodika tehdejšího SLDB zaměřila pouze na obydlené
domy a byty v nich.
14
Konkrétně se jedná o byty jiné než obydlené.
12
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Mezi sociálně vyloučenými lokalitami bylo nejvíce neobydlených bytů v SVL Vrchlického,
Alšova, Mánesova (zejména domy č. p. 1176/11 na Vrchlického, č. p. 1177/15 na ulici Alšova
a č. p. 1178/6 Mánesova). Několik bytů bez obyvatel se nacházelo i v opuštěném domě na
ulici Stará, č. p. 244/7, kde se ale již v dohledné době počítá rekonstrukcí, jak již bylo
zmíněno výše.
Neobydlené byty
V
rodinných
domech
144
77
372
Neevidováno

Celkem
1991
200115
2011
2018 (NE SLDB)

530
352
849
82116

V bytových domech
382
264
463
Neevidováno

Tabulka 6 Neobydlené byty v Krnově, rozdělení dle druhu domu, zdroj ČSÚ

Z tabulky 6 je zřejmé, že ve městě došlo mezi lety 1991 a 2011 k nárůstu neobydlených bytů.
V roce 2001 byla použitá jiná metodologie, která zapříčinila vysokou odchylku v počtu
neobydlených bytů oproti jiným rokům.
Zatímco v roce 1991 bylo 5,63 % z celkového počtu bytů neobydlených, tak v roce 2018 to
bylo již 7,66 %, respektive 7,99 % v roce 2011. Vzhledem k odlišné metodologii, kterou byl
vypočítán počet neobydlených bytů v roce 2018, nelze jednoznačně určit, zdali počet
neobydlených bytů kulminuje, nebo se dokonce jejich podíl snižuje, jak to ukazují čísla
v tabulce 6. Příkladem zvyšujícího se počtu neobydlených bytů nebo dokonce i domů, může
být SVL na ulicích Vrchlického, Alšova a Mánesova.
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Počet dokončených bytů celkem
Graf 9 Počet dokončených bytů v Krnově celkem, zdroj ČSÚ

15

Hodnoty jsou takto nízké, neboť se metodika tehdejšího SLDB zaměřila pouze na obydlené
domy a byty v nich.
16
Konkrétně se jedná o byty jiné než obydlené.
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Ze statistik ČSÚ rovněž vyplývá, že mezi lety 1997 až 2017 bylo v Krnově dokončeno celkem
517 bytů. Poslední významnější stavební činnost byla ukončena v roce 2015, kdy bylo
dokončeno celkem 425 bytů – 14 z těchto dokončených bytů se nacházelo v tzv. stavebně
upravených nebytových prostorách.

2184
3395

Z toho
Počet osob
V
V bytových Celkem
Z
toho
rodinných
domech
v rodinných
domech
domech
2126
53
6309
6136
1
3391
7712
1

2907
391

125
-

Byty
celkem
Ve vlastním domě
V
osobním
vlastnictví
Nájemní
Družstevní

2750
391

6370
1047

326
-

Tabulka 7 Formy vlastnictví obydlených bytů ve městě, zdroj SLDB 2011, ČSÚ

Tabulka 7 naznačuje vlastnickou strukturu bytového fondu v obci v roce 2011. Z celkového
počtu 10632 obydlených bytů se celkem 2184 nacházelo ve vlastním domě, 2907 bylo
nájemních, 3395 v osobním vlastnictví a 391 družstevních. Vlastnická forma bydlení tedy
značně převyšovala nájemní a družstevní bydlení. Bytovou nouzí jsou pochopitelně ohroženi
především lidé v nájemní formě bydlení. Ani vlastnická forma bydlení ale lidem nezajišťuje
absolutní jistotu a vedle možnosti ztráty vlastnictví nemovitosti, může být vlastnické bydlení
ohroženo i příliš vysokými náklady nemovitosti.
Zajímavým zjištěním, které uvádí Výzkum bytových kapacit města Krnova z roku 2017
(Topinková & Topinka), je, že až šest desetin nájemního bytového fondu patří obci či státu
(konkrétně 57,8 %, tj. 1681 bytů). Celkem město v roce 2017 disponovalo 222 byty
zvláštního určení, 2 krizovými byty, ubytovnou s 13 pokoji a postupně uvolňovalo kapacity
pro tréninkové byty.

Klíčové charakteristiky bytového fondu v Krnově
Statistiky ČSÚ poskytují nejen přehled o celkových počtech bytů, ale i o jejich vybavení,
rekonstrukcích a způsobu vytápění. Tato data jsou dostupná k jednotlivým SLDB,
nejaktuálněji za rok 2011.
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Obydlené
byty
celkem

z toho
v
v
rodinných bytových
domech
domech

Počet osob
celkem
z
toho
v rodinných
domech

9783

2643

7043

23292

7331

1

597

44

550

1034

130

2

1366

115

1245

2633

271

3

2775

496

2261

6240

1159

4

2787

771

2006

7322

2088

5 a více

1465

1071

388

4384

3323

8020

2124

5866

19413

5889

Vodovod v bytě

9213

2473

6698

22153

6931

Teplá voda

9049

2 469

6 537

21 750

6 942

Přípoj na
kanalizační síť

8849

2020

6786

20839

5600

Žumpa, jímka

785

581

203

2092

1606

9177

2476

6658

22069

6961

9138

2468

6627

21972

6928

Obydlené byty
celkem
z toho s počtem
obytných místností

z toho technického
vybavení bytů:
Plyn zaveden do
bytu

Vlastní
splachovací
záchod
Vlastní koupelna,
sprchový kout

Tabulka 8 Obydlené byty v Krnově podle velikosti a technického vybavení bytu, zdroj ČSÚ

Tabulka 8 dělí obydlené byty podle velikosti a technického vybavení. Ve městě je relativně
standardní skladba bytů, která zahrnuje spíše menší počet garsonek a dvoupokojových bytů.
Převažují byty třípokojové a čtyřpokojové. Převážná většina z nich splňuje současné
standardy.
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Druh domu, typ bytu
Obydlené byty celkem
z
standardní byty
toho
s ústředním topením a
úplným příslušenstvím
ostatní
byty
se
sníženou
kvalitou
byty v rodinných domech
z
standardní byty
toho
s ústředním topením a
úplným příslušenstvím
ostatní
byty
se
zvýšenou
kvalitou
byty v bytových domech
z
standardní byty
toho
s ústředním topením a
úplným příslušenstvím
ostatní
byty
se
sníženou
kvalitou
byty v ostatních budovách
z
standardní byty
toho
s ústředním topením a
úplným příslušenstvím
ostatní
byty
se
sníženou
kvalitou

Obydle
né
byty
celkem
9 783
9 160

Z toho podle období výstavby nebo
rekonstrukce domu
1919 a 1920 - 1971 - 1981 - 2001 dříve
1970
1980
2000
2011
778
4 052
2 152
2 158
546
708
3 767
2 068
2 061
516

8 929

651

3 634

2 053

2 044

508

231

57

133

15

17

8

400

23

188

81

79

28

2 643
2 489

336
318

1 126
1 049

432
421

532
507

203
189

2 410

293

1 011

417

501

183

79

25

38

4

6

6

138

16

71

11

25

14

7 043
6 628

427
377

2 909
2 704

1 717
1 644

1 621
1 549

337
323

6 476

345

2 609

1 633

1 538

321

152

32

95

11

11

2

256

6

114

70

54

12

97
43

15
13

17
14

3
3

5
5

6
4

43

13

14

3

5

4

6

1

3

-

-

2

Tabulka 9 Obydlené byty podle období výstavby nebo rekonstrukce a podle druhu domu a typu bytu
v Krnově, zdroj ČSÚ

Tabulka 9 ukazuje v 5 intervalech období výstavby nebo rekonstrukce domu, v kterém se
obydlené byty nachází. Vzhledem k různě velkým časovým intervalům, se kterými statistika
ČSÚ pracuje, nelze jednotlivá období přesně srovnávat. Lze ale odvodit trendy výstavby
v jednotlivých obdobích. V posledním období lze pozorovat spíše útlum výstavby a
rekonstrukcí.

40

Obydlené
byty
celkem
Obydlené
byty
celkem
z
toho
způsob
vytápění
ústřední
z
toho
kotelna
v domě:
na pevná paliva
na plyn
etážové
z toho používaná
energie
uhlí, koks, uhelné
brikety
dřevo,
dřevěné
brikety
plyn
elektřina
kamna
z toho používaná
energie
uhlí, koks, uhelné
brikety
dřevo,
dřevěné
brikety
plyn
elektřina

Z toho
v
v
rodinných bytových
domech
domech

Počet osob
Z toho
celkem
v rodinných
domech

9 783

2 643

7 043

23 292

7 331

7 985

2 485

5 457

19 054

6 954

556
3 028
1 052

494
1 903
72

60
1 100
977

1 657
7 633
2 630

1 497
5 195
179

14

7

7

28

12

11

1

10

25

2

981
22
467

60
4
63

918
18
401

2 446
56
997

151
14
150

17

8

9

21

9

40

20

20

98

50

324
75

20
14

302
60

684
167

57
33

Tabulka 10 Bytový fond v Krnově dle způsobu vytápění v roce 2011, zdroj ČSÚ

Ve většině obydlených bytů převažovalo ústřední topení. Počet bytů vytápěných kamny byl
relativně velmi nízký. Navíc mezi těmito byty převažovala plynová kamna, která jsou
relativně ekologická a uživatelsky pohodlná.

Hospodařící domácnosti v Krnově
V roce 2011 bylo v Krnově celkem 10321 tzv. hospodařících domácností. Ty tvoří společně
bydlící osoby, které uvedly, že společně hospodaří, tj. společně hradí hlavní výdaje
domácnosti, jakými jsou strava, náklady na bydlení aj. Do hospodařící domácnosti patří i
děti, i když samy na výdaje domácnosti nepřispívají. Mezi těmito domácnostmi dominoval
počet jednočlenných domácnosti (3428), který jen těsně převyšoval počet domácností
dvoučlenných (3295). Řádově méně bylo trojčlenných (1751) a čtyřčlenných (1393), nejméně
bylo domácností s 5 a více obyvateli (454).

Domácnosti
celkem

Jednočlenná

Dvoučlenná

Trojčlenná

Čtyřčlenná

Pětičlenná a
více

3 428

3 295

1 751

1 393

454

Tabulka 11 Domácnosti v Krnově dle členů, zdroj ČSÚ
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3428 domácností jednotlivců zahrnovalo 2982 osob bydlících samostatně a 446 jednotlivců,
kteří bydleli s jinou hospodařící domácností. Část těchto domácností mohou tvořit i v různých
ohledech rizikovější skupiny obyvatel, například samostatně žijící senioři.
Dále bylo v roce 2011 mezi 10321 hospodařícími domácnostmi celkem 6443 tzv. rodinných
domácností. Rodinná domácnost představuje pojem, který zavedl Nový občanský zákoník a
nahrazuje dosavadní označení „společná domácnost“. Pojem vyjadřuje zejména dědické
náležitosti apod. 4739 domácností z předchozího celkového počtu tvořily úplné rodiny a 1586
rodiny neúplné. U 278 neúplných rodin byl, dle dat a metodiky ČSÚ, v čele rodiny muž a ve
1308 případech v čele rodiny žena. Podobně jako v případě jednočlenných domácností, i
v případě neúplných rodin můžeme hovořit o vyšším riziku sociálního vyloučení, a to
zejména v případě neúplné rodiny s jedním rodičem a závislým dítětem nebo dětmi. Tyto
domácnosti jsou ze statistického hlediska nejvíce ohroženy bytovou nouzí, respektive
vysokým zatížením nákladů na bydlení k poměru vůči příjmům (Šimíková & Vyhlídal, 2015).

Dostupnost bydlení v Krnově
Zhodnocení dostupnosti bydlení v určitém městě, regionu apod. je v současné době velmi
složité. V minulosti se využívaly tzv. cenové mapy nájmů. Ty mají ale v současné době již
pouze velmi orientační hodnotu a jsou provozovány Asociací realitních kanceláří. Jejich
obsah se vztahuje k roku 2016. Data Byla získána od realitních kanceláří a případné
extrémní odchylky byly prověřeny regionálními inspektory projektu.
Cenová mapa vypočítala průměrnou cenu nájmů v Krnově zhruba na 52 Kč/m2 (zahrnuty
jsou i městské byty). Prodejní ceny bytů se v jednotlivých částech města výrazně lišily
a pohybovaly se od zhruba 12 000 Kč/m2 až do 19 000 Kč/m2.
Na různých webových portálech s nabídkami o pronájmu v Krnově lze najít byty různých
kvalit i cen. Nabízeny byly například byty v uspořádání 2+1 (všechny zhruba 60 m2) od 5 500
až do 7 500 Kč, 3+kk (102 m2) po rekonstrukci za 10 500 Kč.
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Shrnutí
Jak již bylo řečeno výše, od doby, kdy byla vypracována vstupní analýza Krnova
(Szczepaniková, Kubíčková, & Kobová, 2013) proběhla v SVL na území města celá řada
změn.
V lokalitě na ulicích Vrchlického, Mánesova a Alšova dochází k dlouhodobému vylidňování
domů. Jeden z domů při ulici Vrchlického je již zcela bez stálých obyvatel. Podobně se
proměnila i lokalita na křížení ulic Libušina a Stará. Jeden z domů je prázdný a očekává
rekonstrukci. Dva domy byly zrekonstruovány a fungují v systému prostupného bydlení
provozovaném místními neziskovými organizacemi.
Lokalita v ulici U Požárníků, jak podle názorů expertů z městského úřadu, tak i dle výpovědí
obyvatel okolních domů, již fakticky neexistuje. V okolí domu je klid a byly na něm provedeny
dílčí rekonstrukce. Stejně tak již nelze za SVL považovat ubytovnu TJ Lokomotiva na ulici
Bruntálská, kde se zcela proměnila cílová skupina.
Bytové domy na Albrechtická prošly rekonstrukcí a již nepůsobí dojmem SVL. I přesto experti
z městského úřadu popisovali lokalitu jako rizikovou. Na Albrechtické byl registrován vysoký
počet příjemců příspěvku na živobytí a i experti z městského úřadu upozorňovali na vysoký
počet sociálně vyloučených.

Obrázek 30 Aktualizovaná mapa sociálně vyloučených a sociálním vyloučením ohrožených lokalit v
Krnově, zdroj ČÚZK a vlastní úpravy

Obrázek 30 zobrazuje rozmístění sociálně vyloučených a sociálním vyloučením ohrožených
lokalit tak, jak ho zachytilo terénní šetření na jaře 2019:

1. SVL na ulicích Vrchlického, Mánesova a Alšova
2. SVL na křížení ulic Libušina a Stará
3. SVL Albrechtická
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4. Ubytovna Hotel Praha
5. Ubytovna na Náměstí míru
6. Ubytovna v ulici Tyršova
7. Ubytovny v ulici Svatováclavská a Lázeňská
8. Ubytovna na ulici Karla Čapka
9. Městská ubytovna na ulici Chářovská
10. Azylový dům Armády spásy
11. Bytový dům č. p. 15 na ulici Textilní
Mapa na obrázku 30 již neeviduje SVL v ulici U Požárníků, ani ubytovnu TJ Lokomotiva na
Bruntálské ulici. Taktéž neeviduje místa s vyšším počtem příjemců příspěvku na živobytí,
která nemají souvislost s konkrétní sociálně vyloučenou nebo sociálním vyloučením
ohroženou lokalitou, například Sídliště Pod Cvilínem.
Ačkoliv počty lokalit v celkovém součtu spíše klesají, je třeba pro rozšíření kontextu
sociálního vyloučení na území města přidat i hlavní zjištění z dat ÚP, ČSÚ, data o zadlužení
aj.
V Krnově dlouhodobě narůstá počet lidí v důchodovém věku. K 31. 12. 2017 bylo ve městě
evidováno celkem 5114 obyvatel nad 65 let věku. U této skupiny je vyšší riziko ohrožení
příjmovou chudobou. Do budoucna je třeba plánovat sociální služby právě s důrazem na
zájmy této cílové skupiny.
Rizikovou skupinou, která může zahrnovat právě i lidi důchodového věku, jsou lidé bydlící
v jednočlenných domácnostech. Takových bylo dle dat ČSÚ z roku 2011 celkem 3428,
z toho 2982 osob žilo skutečně v samostatné domácnosti a 446 jednotlivců bydlelo společně
s jinou hospodařící domácností. Rizikové mohou být i neúplné rodiny, kterých bylo v roce
2011 na území města evidováno celkem 1586.
V Krnově je dle dostupných dat z projektu Mapa exekucí vysoký počet osob v exekuci.
V roce 2017 činil celkový počet osob v exekuci 2705. Exekucemi těchto osob nejsou zdaleka
ovlivněni pouze samotní dlužníci, ale i blízké osoby těchto dlužníků. Mohou jimi být závislé
děti, partneři, další členové společné domácnosti aj. Většina dlužníků měla vícenásobné
exekuce.
Celkový počet příjemců dávek v hmotné nouzi, vyjma mimořádné okamžité pomoci,
v posledních třech letech klesal. Od prosince 2016 do prosince 2018 klesl počet příjemců
příspěvku na živobytí o 254 a počet příjemců doplatku na bydlení o 141. Podobně jako
v případě exekucí, i u hmotné nouze je třeba mít na paměti, že počty příjemců nedávají
skutečný počet osob v hmotné nouzi. Tento počet je vyšší a často zahrnuje například i osoby
v domácnosti příjemce apod.
Sociální vyloučení v různé míře působí i mimo nejviditelnější ohniska, která
konceptualizujeme jako sociálně vyloučené lokality, případně jako lokality s vyšším rizikem
sociálního vyloučení. Příkladem může být Sídliště pod Cvilínem, kde se na dvou ulicích
nachází dohromady 17 příjemců příspěvku na živobytí, což lze dávat do souvislosti právě se
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sociálním vyloučením. Podobně i ulice Opavská, E. Hakena apod. Nelze se rovněž
domnívat, že například exekuce kopírují výhradně území popsaných SVL.
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