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1 Úvod 

Situační analýza Českých Velenic vznikla na základě poptávky Agentury pro sociální 

začleňování (dále jen Agentura). Studie mapuje situaci a souvislosti života lidí žijících tzv. na 

okraji a někdy i v centru pozornosti státní správy i samosprávy v Českých Velenicích. 

Analýza má dva cíle. 1) Text slouží jako vstupní materiál pro další působení lokálního 

partnerství a spolupráce Agentury s městem České Velenice. 2) Text analyzuje dosavadní 

integrační politiky v obci a navrhuje takovou formu intervence, která pozitivně ovlivní jak 

život lidí tzv. ohrožených sociálním vyloučením, tak život ostatních obyvatel města. K těmto 

dvěma cílům studie dochází prostřednictvím analýzy různého typu dat: pozorování při 

terénním šetření, rozhovorů s institucionálními aktéry a obyvateli obce, kvantifikovaných 

údajů o obyvatelích lokalit, veřejně dostupných statistik, dokumentů města aj. Jde zejména o 

mapování existence sociálně vyloučených lokalit ve městě (tedy míst koncentrace lidí 

s různými typy obtíží, které tito lidé neumí a nemohou sami řešit), jejich vznik a vývoj. Dále 

mapuje migraci mezi jednotlivými lokalitami, důvody přestěhování obyvatel a analyzuje 

problematiku bydlení jako oblasti, kterou pracovníci Agentury zadali jako téma specifické 

studie. Nedílnou součástí analýzy jsou doporučení ke změnám na úrovni obce. Jednotlivá 

doporučení navrhují nastavení některých lokálních politik tak, že tyto mohou vést ke zlepšení 

a zkvalitnění života jak obyvatel lokalit, tak ostatních obyvatel města. Výzkum probíhal 

v období od října do prosince v roce 2014. 

Teoretickým zdrojem výzkumu je obecný rámec teorie jednání v pojetí francouzské 

sociologie, která se zabývá sociální podmíněností vztahů respektu a uznání (případně 

zneuznání) jistých skupin obyvatel v sociálně stratifikovaných společnostech (např. chudých 

lidí ve vztahu k institucím). Jde zejména o francouzské autory, kteří přispěli do 

knihy Bourdieu a kolektiv (1999) Tíha světa a další autory rozvíjející tento přístup 

v teoretické rovině (Fraserová, Honneth 2004). Výše uvedení autoři dokládají, že život 

v sociálně stratifikovaných společnostech je výrazně determinován vnějšími okolnostmi, ve 

kterých se daný jedinec nachází a ve kterých jedná. Vnějšími okolnostmi jsou zejména 

formální a méně formální instituce, které jsou dle těchto autorů kulturně mediované (tj. při 

tvorbě a implementaci dokumentů, postupů, politik atd.). Při tvorbě dokumentů a veřejných 

politik se totiž uplatňuje představa tvůrců politik ohledně mocenských vztahů v dané 
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společnosti.1 Forma i obsah prezentované situace, událostí a momentů týkajících se života 

oslovených obyvatel jsou tak determinovány a podmíněny strukturou vztahů respektu a 

uznání. 

Nevycházíme tedy z předpokladu, že to jsou pouze chudí lidé, kteří jsou tvůrci svých „osudů“. 

Jsou to okolnosti, které jim „osud“ do jisté míry omezují, předurčují, směřují a v rámci 

kterých se mohou chudí lidé rozhodovat. Okolnostmi v tomto případě máme na mysli hlavní 

kontexty sociálního života, které umožňují nebo naopak omezují možnosti zlepšovat kvalitu 

života některým skupinám obyvatel. Kvalita života je různými aktéry vnímána odlišně, 

důležité ale je, zda se s aktuální kvalitou života ztotožňují i lidé, kterých se z pohledu 

lokálních aktérů (úředníků a obyvatel města) a výzkumníků sledované téma týká. Pokud se se 

svou životní situací neztotožňují a rádi by některé okolnosti svého života změnili, pak by měl 

stát i obec nastavit takové podmínky, aby toho mohli dosáhnout. Uznání různých potřeb 

obyvatel nacházejících se v různých socio-ekonomických situacích je tedy klíčové pro rozvoj 

obce a zkvalitňování života obyvatel. 

Tento teoretický přístup se podařilo částečně transformovat do veřejné politiky a tedy i do 

politického programu tvůrcům sociologického výzkumu GAC (2006), kteří lokalizovali 

sociální vyloučení v sociálně vyloučených lokalitách. Lokalizace projevů sociálního 

vyloučení jim umožnila sbírat data pouze o lidech nacházejících se na pomyslném „dně“ 

socio-ekonomického žebříčku české společnosti. Svým výzkumem nastolili v českém 

prostředí „tradici“ zjišťování dat za obyvatele sociálně vyloučených či sociálním vyloučením 

ohrožených lokalit. Pouze částečná transformace teoretického přístupu do praktické roviny 

veřejné politiky se v tomto bodě projevila zejména tím, že došlo k přehlížení okolností a 

diverzity situací jednotlivých obyvatel v lokalitách. V praktické rovině došlo totiž k záměně a 

vzájemnému překrývání sociologických termínů a praktických termínů užívaných lidmi 

v jednotlivých obcích o lokalitách a jejich obyvatelích. Výsledkem je časté tzv. házení 

obyvatel do jednoho pytle a přehlížení souvislostí, které obyvatele do jejich situace přivedly. 

Výzkum GAC (tamtéž) zároveň také definoval normativní podmínky respektu a uznání 

v českém společenském kontextu. Podle GAC je sociální vyloučení: „Proces, v jehož rámci je 

jedinci, skupině jedinců či komunitě výrazně znesnadňován či zcela zamezován přístup ke 

zdrojům, pozicím a příležitostem, které umožňují plnohodnotné zapojení do sociálních, 

ekonomických a politických aktivit… společnosti.“ (GAC 2006, s. 9). V takto stanovené 

                                                 
1  Viz např. analýzu Haney, L. (2002): Inventing the Needy: Gender and the Politics of 

Welfare in Hungary. California: California Press. 
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definici je předpokladem normativních podmínek možnost zapojení lidí nacházejících se 

v situaci sociálního vyloučení do společnosti. Pro účely situační analýzy jsme s vědomím 

veškerých limitů tohoto přístupu vycházeli z výše uvedené definice. Pokud je cílem veřejné 

politiky zapojovat obyvatele do společnosti, musí tato veřejná politika splňovat kritéria, 

kterými umožní vzestupnou sociální mobilitu i lidem ohroženým sociálním vyloučením. 

Vzestupná mobilita je pak možná skrze zapojení obyvatel do sociálních, ekonomických a 

politických aktivit. Agentura rozpracovává a konkretizuje témata sociálních, ekonomických a 

politických aktivit v jednotlivých tematických sekcích (zaměstnávání, bydlení, vzdělávání 

aj.)2, které jsou předmětem dalšího působení Agentury v obcích. 

Užívání termínu sociálně vyloučených či sociálním vyloučením ohrožených lokalit (dále jen 

lokalit) má svá pozitiva i negativa. Jak bylo zmíněno v předešlém textu, na jedné straně 

napomáhá k částečné definici cílové skupiny, která je sociálně potřebná. Na druhou stranu 

označení lokality přináší i negativní konotace, vzniká nebezpečí stigmatizace míst. Procesu 

stigmatizace se často chtějí vyvarovat jak obce, tak obyvatelé takto označených lokalit. 

V oblasti bydlení je tento koncept zvláště problematický, protože dochází ke stigmatizaci 

místa, problémy jsou materializovány. Obyvatelé těchto míst jsou pak vnímáni jako jednotný 

celek obyvatel se specifickými charakteristikami a dochází k přehlížení osobních historií, 

potřeb a okolností, které obyvatele přiměly bydlet v dané lokalitě.3 

Při psaní situační analýzy jsme si byli vědomi rozporu tohoto konceptu a nebezpečí 

stigmatizace jednotlivých míst a obyvatel v obci. Pro účely této analýzy jsme definovali 

jednotlivá místa jako lokality především podle prostorového a symbolického vyloučení (zda 

bydlí lidé v běžných bytech či na ubytovnách, jak jsou jednotlivé domy vnímány okolní 

veřejností), dále jsme brali v úvahu ekonomickou situaci obyvatel (zda mají příjmy ze 

zaměstnání či nikoliv), (viz také kap. 3. 2.). Byl to také jeden z motivů, proč porovnáváme 

informace získané od obyvatel lokalit se statistickými informacemi o celkové populaci obce. 

Některá témata veřejných politik (např. v oblasti zaměstnanosti) se totiž dotýkají všech 

obyvatel obce a vyloučení např. z trhu práce je fenomén přesahující pomyslné hranice lokalit 

a často i obce samotné. 

                                                 
2  Například formou Příručky pro obce (Agentura, 2012). 
3  Viz například výzkum Grygar, Stöckelová (2007). 
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2 Metodologie výzkumu 

I.  

V zadání metodologie výzkumu bylo stanoveno, že máme provést rozhovory 

s institucionálními aktéry a provést dotazníkové šetření mezi 50 obyvateli lokalit (SVL) a 

míst, která označí lokální institucionální aktéři za nějakým způsobem problémová. Za tímto 

účelem jsme4 získali předem vytipované objekty, které místní aktéři požadovali za 

„problémové“ lokality. Realizovali jsme polostrukturované rozhovory a v průběhu rozhovorů 

vyplňovali předem připravené dotazníky s obyvateli těchto objektů. Nad rámec dotazníků 

jsme s lidmi hovořili o jejich běžných problémech a podmínkách, které by v obci navrhovali 

změnit. Rozhovory byly vedeny volně, aby lidé měli možnost říci více, než je v předem 

vytvořeném dotazníku definováno. V některých situacích lidé mluvili otevřeně i o svých 

příjmech a dluzích, přestože je toto téma obecně v obci a mezi oslovenými obyvateli bráno 

jako soukromá záležitost.5 Z důvodu nižší návratnosti informací prostřednictvím přímého 

dotazování obyvatel lokalit jsme po dohodě se zadavatelem dne 28. 11. 2014 pozměnili 

metodologii. 

Oslovili jsme více než 50 domácností (více domácností žijících v obci se oproti 

předpokládanému počtu obyvatel lokalit nepotvrdilo), z nich 24 domácností svolilo 

k rozhovoru. Přes to, že část domácností rozhovory odmítla, sebraná data jsou validní a mají 

vypovídající hodnotu o sledované situaci a k popisu situace ve městě. Získaná data se tedy 

týkají 70 obyvatel lokalit. Vzorek obyvatel tvoří 46 % výzkumníky odhadovaného počtu 

obyvatel lokalit v obci České Velenice (viz text níže). Přibližně 2/3 z těchto 70 obyvatel 

tvořili lidé mladší 30 let, kteří ve městě žili více jak 10 let. Většina obyvatel označila České 

Velenice za svůj domov, někteří uvedli, že se do obce přistěhovali z blízkých obcí (Kaplice, 

Pohorská Ves, Krumlov). Obyvatelé deklarovali, že aktuálně nedochází k přistěhování celých 

romských rodin do obce. Nově přistěhovalí jsou pouze jednotlivci, kteří se vrací za svými 

příbuznými. V letních měsících do obce přichází slovenští občané, Romové, kteří sezónně 

pracují a bydlí na rakouské straně hranic. Většina oslovených obyvatel bydlela v ubytovnách 

Namong či Pfaulen Park, viz dále v textu. 

                                                 
4  Terénní výzkum prováděli tři výzkumníci – dva muži a jedna žena. Všichni výzkumníci mají 

opakované zkušenosti s kontaktem s obyvateli lokalit. 
5  Např. oslovení obyvatelé sídliště se odmítli vyjádřit i k otázce, jaká je přibližná výše příjmu obyvatel 

žijících v jejich okolí a zda se blíží hranici průměrného příjmu či nikoliv. Odpověděli jen na obecně položenou 

otázku, zda se dá z jejich příjmů žít nebo zda by uvítali vyšší příjem. 
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Vedle sběru standardizovaných dat jsme provedli rozhovor s dalšími 8 obyvateli žijícími 

převážně na místním sídlišti. Sídliště je všeobecně považováno za „dobré bydlení“. Oslovili 

jsme zde lidi důchodového věku, lokální podnikatele, dva lokální patrioty a historiky. Tito 

obyvatelé se vyjadřovali jak k historii svého působení v obci, tak k současné sociální situaci - 

zejména k obyvatelům žijícím převážně „za tunelem“ a k nočnímu životu v ulicích Vitorazská 

a Revoluční. 

Realizovali jsme rozhovory s institucionálními aktéry z městského úřadu, vzdělávacích 

institucí, neziskových organizací, státní správy. Mezi respondenty byli zahrnuti: starosta 

města, tajemnice úřadu, sekretářka starosty, ekonomka, zaměstnankyně správy daní a 

poplatků, zaměstnanci majetkového odboru, strážníci městské policie, zaměstnankyně 

sociálního odboru Třeboň, vedoucí ÚP Třeboň, ředitelka střední školy, ředitel mateřské a 

základní školy, organizace META o. s., Oblastní charita Třeboň, Rozkoš bez rizika o. s. 

Institucionální aktéry jsme žádali o doplňující informace prostřednictvím elektronické 

komunikace a telefonu. 

Ve městě České Velenice jsme se účastnili 4 pracovních skupin nově ustanovené spolupráce 

Agentury a města – skupiny na téma „rodiny“, „zaměstnávání“, „bydlení“, „bezpečnosti“ – a 

oslovili jsme zde další potenciální aktéry, kteří mohli osvětlit situaci rodin a jednotlivců 

bydlících v lokalitách. Na setkáních pracovních skupin byl představen záměr výzkumu a 

osoba výzkumnice – účastníci věděli o přítomnosti výzkumnice a záznamech z jednání. 

Přímou citaci z těchto jednání jsme v textu použili pouze výjimečně. Obsah sdělení na 

pracovních skupinách byl v některých případech důležitý i pro tvorbu analýzy. Tabulka níže 

shrnuje počet oslovených respondentů, kteří nám poskytli informace (nezahrnuje tedy ty, kteří 

informace odmítli poskytnout). 

 

Tabulka č. 1: Přehled rozhovorů 

Kategorie počet rozhovorů 
politika a administrace 12 
NNO 3 
občané 24 

občané - doplňující rozhovory 8 
vzdělávací instituce 2 
 

Interpretačním rámcem pro analýzu získaných údajů je nám teoretický rámec definovaný 

v úvodu textu. Klademe důraz na procesualitu a proměnlivost životních situací jednotlivců, na 

strukturální nastavení šancí a systému veřejných politik, které šance pro vzestupnou sociální 
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mobilitu jednotlivců do jisté míry utvářejí. V rámci tohoto přístupu nepovažujeme námi 

popisovanou situaci za danou a neměnnou. Považujeme ji za někdy stabilní a dlouhodobě 

setrvávající, jindy rychle se proměňující v krátkém časovém horizontu. Text je situační 

analýzou - analýzou konkrétní zjištěné situace obyvatel a politik města České Velenice 

v konkrétním čase. 

 

II. Limity výzkumu  

Sebraná data jsou validní a mají vypovídající hodnotu o sledované situaci v lokalitách stejně 

jako k popisu situace ve městě. Obyvatelé lokalit, kteří rozhovor odmítli, byli zaneprázdněni 

jinou aktivitou (čekali návštěvu, šli do práce či na brigádu). Jiní se nechtěli o své situaci bavit 

(byli lépe ekonomicky zajištěni, nechtěli být spojováni s problémy, které obyvatelům jejich 

domu vnější okolí přisuzuje, nechtěli mluvit s cizími lidmi – výzkumníky). Obyvatelé lokalit, 

nebyli přístupní k dalšímu setkání za účelem delšího rozhovoru.6 Zjišťovali jsme proto údaje 

k jejich situaci na místě a v průběhu polostrukturovaného dotazování.  

Obyvatelé sídlišť odmítli polostrukturovaný rozhovor a cílené otázky na jejich osobní životní 

a ekonomickou situaci, byli ale ochotni bavit se o situaci ve městě v obecné rovině. 

Nepodařilo se hovořit s dalším významným aktérem dění ve městě a to se zástupci 

bezpečnostní agentury HG Security, kteří zajištují „dodržování obecně závazné vyhlášky 

Města České Velenice č. 1/2011 o zákazu požívání alkoholických nápojů na některých 

veřejných prostranstvích a č. 2/2012 k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku při 

nabízení, poskytnutí a využití sexuálních služeb na veřejných prostranstvích“ (Město ČV, 

Smlouva, 2014). Pracovníci HG Security nemohou o své činnosti hovořit a se 

zaměstnavatelem se nám nepodařilo sjednat schůzku. Vybrané informace k tématu security 

jsou založeny na informacích získaných ze strany obyvatel. 

                                                 
6  Tři oslovení aktéři byli ochotni k dalšímu setkání a rozhovoru. Když jsme je chtěli později znovu 

kontaktovat, vyhýbali se společnému setkání. Obyvatelé ubytovny Pfaulen Park byli ochotní bavit se s námi 

opakovaně. S některými jsme hovořili dvakrát a to za účelem ověření si a rozšíření některých informací, které 

jsme od obyvatel lokality získali.  
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3 Představení obce a identifikace lokalit 

3.1 Základní charakteristika obce 

Město České Velenice leží na hranici s rakouským městem Gműnd v okrese Jindřichův 

Hradec v Jihočeském kraji. Město spadá pod Třeboň, obec s rozšířenou působností. Počet 

obyvatel ke dni 31. 12. 2013 byl 3407 (RIS 2013), počet obyvatel v lednu roku 2015 byl 3598 

(matrika, web města). Počet obyvatel v posledních pěti letech mírně stoupá. 

Město bylo významně spojeno s železniční dopravou a strojírenským průmyslem, bylo 

důležitým železničním uzlem rakouské monarchie, později místem opraven železničních 

strojů. Město bylo před rokem 1989 součástí hraničního pásma a byl zde omezen pohyb jak 

obyvatel, tak služeb. Místní obyvatelé byli zaměstnaní ve státních podnicích, zejména v 

Dílnách ČSD.  

Hraniční charakter města determinuje jeho ráz i v současné době, kdy se obyvatelé působící 

ve službách zaměřují na rakouské spotřebitele. Město spolupracuje s městem Gműnd a již 

v roce 1995 vytvořili společnou průmyslovou zónu na obou stranách státních hranic. 

Obyvatelé města se v souvislosti s hranicemi s Rakouskem a vzhledem k odlišné legislativě 

v obou zemích od devadesátých let 20. století dlouhodobě potýkali s několika problémy – s 

rozšířením heren a herních automatů, s nabízením sexuálních služeb na veřejnosti a 

s dočasnou přeshraniční migrací. Herny vedení města omezilo vyhláškou č. 4/2011, nabízení 

sexuálních služeb vyhláškou č. 2 v roce 2012 a přeshraniční migrace podle místních ustala 

v roce 2007 vstupem ČR do Schengenského prostoru. 

3.2 Identifikace sociálně vyloučených lokalit (SVL) 

I.  

Identifikace sociálně vyloučených lokalit není ve městě České Velenice jednoznačná. 

Z pohledu pracovníků OSPOD sídlících v Třeboni, zaměstnanců neziskových organizací, 

ředitelky střední školy či některých oslovených obyvatel obce jsou celé České Velenice 

pojímány jako do jisté míry vyloučená lokalita v regionu Třeboňska. Je to dáno zejména 

příhraničním charakterem města a nedostatkem center a služeb, za kterými by do obce 

pravidelně jezdili i obyvatelé z méně okrajových měst a obcí z české strany hranic (v této 

souvislosti nepočítáme sezónní turistický ruch). Dále je některými obyvateli bydlení ve 

Velenicích spojeno s pocitem studu, který zakoušejí právě ti, kteří jsou se symbolicky 

negativně označovaným místem fyzicky spojeni. 
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„Kdyby nebylo Velenic, mám o třetinu méně práce. Ale já jsem vedení obce nabízela speciálního 

drogového psychologa, kterého jsme měli v Třeboni. Město Velenice ho nechtělo…“ 

(pracovnice sociálního odboru, Třeboň). 

 „Velenice jsou zapadlé v tom cípu republiky a nejsou tu další služby, které by lidi lákaly dávat 

sem své děti studovat. Spíše se lidé soustředí na ta větší města směrem k Českým Budějovicím. 

Jen o pár kilometrů dál v Třeboni už je jiná regionální vybavenost službami a vzdělávacími 

institucemi, která ty studenty láká.“ (ředitelka SŠ, Č. Velenice) 

„Já si už nikoho nezvu na návštěvu, já se totiž stydím za to, jak to tu ve městě vypadá. Tady není 

skoro žádný normální krám, jen nehtový studia, vietnamský krámky, herny, bordely a pak ti 

cikáni.“ (obyvatelka, Č. Velenice)  

S okrajovostí se nějakým způsobem město České Velenice potýkalo vždy. Z podkladů Úřadu 

práce například vyplývá, že problém nezaměstnanosti se týká široké veřejnosti bydlící po 

celém katastru města České Velenice (ÚP, 2014). Neziskové organizace také nemají 

specifikovány ulice, domy, kde by výhradně nabízely své služby. Poskytují služby (zejména 

tzv. harm reduction) širokému portfoliu klientů bydlících v různých částech města. 

Neznamená to ale, že bychom ve výzkumu označovali obec za lokalitu. Citací několika 

oslovených respondentů chceme pouze ukázat na skutečnost, že SVL je do jisté míry 

arbitrárním pojmem a mluvčí mají vždy tendenci vyhnout se negativní stigmatizaci pojmu 

poukázáním na ty „druhé“ ekonomicky, politicky a zejména symbolicky slabší.7 

 

II.  

Specifikace sociálním vyloučením ohrožených obyvatel se ve sdílených lokálních představách 

institucionálních aktérů zužuje na romské obyvatele obce a to bez ohledu na sociálně-

ekonomickou situaci jednotlivých romských rodin. V evaluaci přihlášky jsou jako lokality 

vyjmenovány zejména dvě části obce – Vitorazská ulice tzv. za tunelem (včetně ubytoven, 

bytových domů, bytů v osobním vlastnictví romských rodin) a ubytovna ve Štefánikově ulici 

(N. D. Mikroanalýza 2013). Největší bariéru zlepšování situace v obci a zlepšení soužití 

Romů a ne-Romů institucionální aktéři vidí v prostituci, značné sezónní migraci obyvatel a 

s tím související nepřehlednost situace a porušování pravidel soužití v obci.  

Ve zmíněné přihlášce identifikovali institucionální aktéři řadu míst, lokalit – Vitorazská 

č. p. 89 (také lokalita zmíněná v GAC 2006), č. p. 90, 91, ulice Besední, Husova, Nerudova, 

                                                 
7  K symbolickému vydělování a ustavování hierarchií viz např. Howe (1998). 
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Říční 56, ubytovny Maja a Namong, ulice Štefánikova. Na jednání pracovních skupin a 

v rozhovorech pak identifikovali další „lokality“ v ulici Komenského8, Vitorazská 

č. p. 80, 41, Trocnovská. Odhady institucionálních aktérů týkající se počtu obyvatel v těchto 

„lokalitách“ se pohybovaly mezi 200 až 250 osobami (N. D. Mikroanalýza, 2013). Výše 

uvedené lokality jsme posuzovali také skrze sociální a ekonomické aktivity jejich obyvatel 

(tedy tím, zda jsou ekonomicky soběstační a zda nejsou okolními sousedy symbolicky 

negativně označováni a vyčleňováni). Některá z míst jsme z pomyslného seznamu vyloučili 

s tím, že zde žijí občané, kteří jsou ekonomicky zajištění – mají práci a bydlí v bytech 

v osobním vlastnictví (Říční), nebo mají práci a v místě bydlí (vietnamští obchodníci, 

ubytovna Maja), nebo byly domy opuštěné či je nikdo v lokalitě nedokázal identifikovat, a 

tedy nebyly okolím vnímány za nějakým způsobem problémové. Některé z domů a adres také 

odmítali označit za lokality jednotliví zaměstnanci MěÚ, již měli s obyvateli dobré 

zkušenosti. 

 

III.  

Všechna zmíněná místa jsme s výzkumným týmem navštívili a hovořili jsme se s místními 

obyvateli či majiteli nemovitostí. Vzhledem k zaměření analýzy jsme se snažili lokalizovat 

především taková místa, kde žijí lidé ve špatných hygienických podmínkách, za 

nestandartních podmínek k bydlení, v dočasných ubytovacích prostorách (ubytovny), nebo za 

jiných okolností, které mohou znamenat ohrožení jistoty bydlení a v důsledku i ztrátu 

bydlení.9 Dále jsme posuzovali ekonomickou aktivit obyvatel lokalit a symbolické vyloučení 

v obci. Námi lokalizovaná místa jsou historicky využívána k ubytovávání sociálně 

znevýhodněných obyvatel obce (v současné době byty a prostory k ubytování obývá odhadem 

                                                 
8  V ulici žily pouze dvě rodiny, z nichž jedna rodina se potýkala s problémem úhrady nájemného. 
9  Organizace FEANTSA vytvořila klasifikaci bezdomovectví tzv. ETHOS, ze kterého vychází 

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR pro přípravu legislativního návrhu zákona o sociálním bydlení. Zákon o 

sociálním bydlení by mohl být v platnosti od 1. ledna 2017. Podle této klasifikace jsou mezi lidi bez domova 

považováni nejen obyvatelé bez přístřeší, ale také obyvatelé, kteří nemají jistotu bydlení (např. mají nedostatek 

příjmů, smlouvy prodlužované po krátkém časovém období) nebo kteří bydlí v nevyhovujících podmínkách 

(mezi ty patří špatné hygienické podmínky bydlení, malý byt na počet jeho obyvatel atd.). Podle této klasifikace 

by za obyvatele bez domova a potřebné, kterým by měl být přidělen přednostně tzv. sociální byt, byli 

považováni zejména obyvatelé Pfaulen Parku ve Štefánikově ulici (jsou omezeni na svých právech a 

povinnostech, bydlí v nevyhovujících podmínkách, mají smlouvy pouze na měsíc), obyvatelé Namongu, 

obyvatelé Vitorazské č. p 41 (jsou bez nájemní smlouvy), obyvatelé Besední č.p. 70 (jsou omezeni na svých 

právech a povinnostech). Blíže viz http://www.feantsa.org/spip.php?article120&lang=en. 
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celkem 115 občanů vč. dětí). Nájemci těchto bytů a nemovitostí jsou z větší části 

nezaměstnaní a potýkají se s obecnými předsudky. Další obyvatelé žijící v jednotlivých 

bytech v jiných částech města tvoří zbylých přibližně 35 obyvatel, Romů (tj. cca 10 

domácností) potýkajícím se s nízkou ekonomickou soběstačností. Skutečnost, že jsme na 

podzim 2014 lokalizovali tato konkrétní místa, však neznamená, že se tato místa nemohou a 

nebudou v budoucnu proměňovat. V Českých Velenicích jsou v současné době na prodej 

celkem tři budovy s více bytovými jednotkami (celkem minimálně 12 bytů) a záměry 

potenciálních kupců mohou být různé.10 V roce 2013 obývalo nájemní byty v rodinných a 

bytových domech celkem 169 domácností (bez bytů SVL a bytů ve vlastnictví obce)11. 

V současné době několik vlastníků bytů pronajímá své byty na sídlišti romským nebo sociálně 

znevýhodněným rodinám (rozhovory obyvatelé). Jde o jednotlivce ve vchodech do 

panelových domů. Podle obyvatel sídlišť o některých romských obyvatelích sídlišť „o nich 

ani nevíte. Po jiných ale zůstane plný sklep krámů.“ (rozhovor obyvatelka, 2014). Je otevřené, 

zda budou majitelé těchto bytů v budoucnu hledat nové nájemníky.12 

 

Seznam míst s obyvateli sociálně vyloučených lokalit. 

A) Vitorazská č. p. 80, 89, 90, 91. 

B) Vitorazská č. p. 27, 41, Besední č. p. 70 

C) Vitorazská č. p. 53 (Namong) 

D) Štefánikova č. p. 371 (Pfaulen Park) 

Lokality jsme členili podle jejich umístění v prostoru města a podle toho, jak jsou místa 

vnímána místními obyvateli a institucionálními aktéry (tedy na základě prostorového a 

symbolického vyloučení). Lokalitu B tvoří jak městské tak soukromé domy. Lokalita B je 

také nejméně problematicky vnímanou lokalitou (obyvatelé jsou uznávání a nepotýkají s tak 

výrazným symbolickým vyloučením, jako obyvatelé jiných lokalit v obci). 

 

 

                                                 
10  Například dům ve Vitorazské ulici naproti č. p. 27 koupil nový majitel a dal do podnájmu ženě, která 

zde provozuje „veřejný dům“. 
11  Zdroj: ČSÚ 2013 (SDLB), rozhovor MěÚ 2014, vlastní výpočty. 
12  Například v roce 2012 došlo k vystěhování části obyvatel z Vitorazské č. p. 89, kterou soukromý 

majitel začal opravovat. Budovu opravuje dosud, v domě nikdo nebydlí, a původně zde žijící rodiny se 

odstěhovaly do volných bytů ve městě, do ubytovny Namong, do ubytovny Pfaulen Park. Tj. v této situaci 

poptávka po bydlení vytvořila nabídku a většina lidí našla bydlení v obci. 
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Obrázek č. 1 

 

Zdroj: googlemaps.com, vlastní zpracování 

 

Lokalita A  

Lokalita se nachází tzv. za tunelem oddělujícím dvě části města - na centrální oblast města 

s nabídkou různorodých služeb (počátkem století to byla rakouská část) a na v minulosti 

společenské centrum obce nacházející se na druhé straně tunelu ve Vitorazské ulici. Bytové 

domy postavené kolem roku 1900 drobnými českými farmáři z okolních obcí13 jsou umístěny 

v historické části obce, poblíž současného centra (cca 7 minut chůze od centrální křižovatky) 

a jednotlivé budovy se nacházejí v těsné blízkosti budovy střední školy. Jde převážně o 

bytové domy, jen v případě č. p. 80 jde o přestavěnou bývalou prodejnu zeleniny (výstavba 

cca v 80. letech) a o přilehlou obytnou buňku postavenou za tímto objektem. 

Žádnou z uvedených budov nevlastní město České Velenice – budovy č. p. 89 a 90 město 

prodalo před cca 10 lety. Budovu č. p. 89 vlastní Romhaus s.r.o.14 se sídlem v Českých 

Budějovicích (katastr nemovitostí, 2014). Budovu č. p. 90 vlastní hned 5 vlastníků jednotek, 

z nichž jeden bydlí přímo v budově, další tři bydlí v Českých Velenicích a jeden v Třeboni. 
                                                 
13  Rozhovor obyvatelé, pamětníci 2014. 
14  Jednateli a vlastníky firmy jsou paní Vlasta Kovářová a Jiří Kovář se sídlem na Praze 1 a 

Bohuslavicích. 
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Budovu č. p. 91 vlastní 3 spolumajitelé (stejného příjmení) sídlící v Pelhřimově. Podle 

vedoucího majetkového odboru budova „donedávna sloužila jako ubytovna pro firmu Magna, 

která sídlí v hospodářském parku“ (rozhovor bytový odbor MěÚ, 2014). Budovu č. p. 80 

vlastní stejný majitel z Třeboně, jako v případě bytu na Vitorazské č. p. 90. 

Všechny budovy s výjimkou č. p. 80 jsou zvenku omšelé, padá omítka, mají stará okna, jejich 

špatný stav ale vizuálně nevyčnívá z okolní zástavby málo opravovaných budov. Před 

vchodem stojí staré dětské kočárky, které obyvatelé domu využívají pro svoz otopu či jiného 

nákladu. Budovy nejsou plynofikované, ale jednotlivé byty (námi navštívené byty byly 

velikosti 2+1) mají topení na tuhá paliva či elektrický bojler, samostatné sociální zařízení, 

koupelnu a kuchyň. V budově č. p. 89 bydlely pouze dvě rodiny, v době výzkumu jsme však 

žádné obyvatele nezastihli. V budově je celkem 12 bytů. V budově č. p. 91 v době výzkumu 

nikdo nebydlel (v domě je cca 5 - 8 bytů), lidé se odstěhovali především do Pfaulen Parku a 

na ubytovnu Namong15. V domě č. p. 90 v době výzkumu žily 4 domácnosti, z nichž 2 přišly 

do bytů po roce 2013 (dříve ale dlouhodobě žily ve vedlejších domech). Rodiny pochází 

z Českých Velenic a jeden muž má stálou práci na plný úvazek. Některé rodiny mají přátelské 

vazby s obyvateli lokality C a vzájemně se navštěvují. Ostatní byty (cca 6) byly zamčené na 

petlice. Celkem tedy je v těchto třech budovách 25 bytů, z nichž 6 jich je obsazených. 

Odhadovaný počet obyvatel všech objektů v této lokalitě byl v době výzkumu max. 20 osob. 

 

Lokalita B  

Domy ve Vitorazské a Besední ulici se nacházejí také v části obce tzv. za tunelem. Domy jsou 

na konci města, vzdálené od centra cca 15 – 20 minut chůze. V oblasti nejsou žádné služby 

(vyjma nabídky sexuálních služeb v domě naproti č. p. 27) a chybí zde běžná občanská 

vybavenost. Nejbližší obchod se nachází v centru města, v blízkosti lokality A je večerka (cca 

10 minut chůze). Jde o bytové domy z počátku 20. století. V případě č. p. 41 jsou v domě 

pouze dva byty, které nejsou oddělené zdí, a obývá je pouze jedna domácnost. V objektech se 

topí na tuhá paliva. Domy mají různé vlastníky, ale jejich obyvatele spojují dva faktory. 

Jednak jde o skutečnost, že obyvatele nepovažovali oslovení institucionální aktéři za 

problémové. Jednak tyto obyvatele spojuje jejich nepříznivá sociální situace, kterou často 

neumí a nemohou sami řešit (nezaměstnanost, nekvalifikovanost, dluhy aj.). 

Vlastníkem nemovitosti č. p. 27 je město České Velenice. V domě je v současné době 5 bytů, 

které jsou obsazené. Dům je zvnějšku omšelý, má neopravenou fasádu. Z okolní zástavby 

                                                 
15  Do domu jsme se nedostali. 
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však nevyčnívá. Sousední budovy v této oblasti také nejsou zvnějšku opravovány. Obyvatelé 

těchto bytů museli provést některé stavební úpravy (např. oddělení koupelny) sami a na 

vlastní náklady. Jiné opravy – výměnu oken v jednom bytě – hradilo město. V domě není 

zaveden plyn, a tak lidé topí tuhými palivy a v bytech mají instalované bojlery na ohřev vody. 

Námi navštívené byty byly velikosti 1+1 a někteří obyvatelé těchto bytů uvažují o odchodu do 

většího bytu. Za tímto účelem si obyvatelé domu podali žádost na větší byt v jiné lokalitě. 

Aby v domě získali bydlení, museli složit kauci ve výši 3500,- Kč. Nájem hradí 3000,- Kč vč. 

služeb. Lidé zde žijí 1 a více let (např. jeden důchodce zde žije již od roku 1986). Dům obývá 

cca 16 obyvatel. 

Vitorazská č. p. 41 je v rukou soukromého vlastníka pana Pavlíčka, který bydlí ve vedlejším 

objektu. V domě jsou dva byty, které nejsou stavebně odděleny, a tak je obýván zatím jen 

jeden z bytů. Dům není zvnějšku výrazně odlišný od okolní zástavby. Vnější plášť domu je 

v dobrém stavu, za domem je složené dřevo a nepotřebné věci, které tam má uložené vlastník 

nemovitosti. Byt velikosti 1+1 je vybaven sociálním zařízením, koupelnou, kuchyní. Dům 

není plynofikován, a tak obyvatelé topí tuhými palivy. V domě bydlí jedna romská rodina, 

celkem 4 lidé. Rodina nemá s majitelem podepsanou nájemní smlouvu, a proto nevznikl nárok 

na příspěvek a doplatek na bydlení. Nájem za byt činí 8000,- Kč, kauci ve výši 8000,- Kč 

mohla rodina splácet po 2000,- Kč měsíčně. V současné době v bytě rodina bydlí první 3 

měsíce. 

Dům v Besední č. p. 70 také není nijak vizuálně odlišný od okolní zástavby. Jde o bytový 

dům (celkem 4 byty) ve společném vlastnictví 4 lidí (2 z Českých Velenic, 1 z Českých 

Budějovic a paní Eva Táborová hlášená v Sokolově). V domě bydlí 3 rodiny a 1 jednotlivec. 

Byt velikosti 2+1 je vybaven sociálním zařízením, koupelnou, kuchyní. Majitel jednoho bytu 

skrze pana Janků požaduje po nájemnících, aby podepsali plnou moc na veškeré jednání 

s úřady a vyřizování dávek státní sociální podpory a hmotné nouze. Za byt 2+1 dostává od 

rodiny 11300,- Kč, z nichž 9300,- dostává z ÚP přímo na účet a další 2000,- Kč mu nájemník 

bytu doplácí z jiných zdrojů. Jeden z mužů je zaměstnán u technických služeb města České 

Velenice a splácí dluh vůči městu, který mu vznikl z předešlého bytu, který obýval. Jedna 

z nájemnic bydlela dříve ve Vitorazské č. p. 89, přestěhovala se do Pfaulen Parku 

(Štefánikova ulice) a poté požádala o větší byt a majitel jí vyhověl. Dům obývá cca 12 

obyvatel. 

Celkem lokalitu B obývá přibližně 32 obyvatel (tedy cca 10 domácností). 
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Lokalita C  

Dům je jasně rozpoznatelný od okolní zástavby – jde o opravenou, strohou dvoupatrovou, 

rozsáhlou budovu. Budova stojí v části obce za tunelem cca 10 minut chůze od centra města. 

Naproti přes ulici stojí domov pro seniory a kulturní dům Beseda, kde město a spolky pořádají 

plesy a některé akce mateřského klubu Piškůtek. Dům je opravený, má vyměněná okna 

s vývěsním štítem „Penzion Namong *** “. Jde o ubytovnu, která kvalitou bydlení předčí 

některé bytové domy ve stejné ulici. U vchodu do ubytovny je vrátnice s permanentní 

obsluhou a s prodejem základních potravin. V přízemí je cca 12 bytů, které jsou vybaveny 

kuchyní, samostatným sociálním zařízením. V prvním patře je pak podobný počet bytů, 

některé jsou bez kuchyňského koutu a sociálního zařízení. Kuchyň a sociální zařízení 

v prvním patře jsou pro některé byty společné a jsou přístupné pro všechny obyvatele prvního 

patra. Byty, které jsme navštívili, byly velikosti 1+1, 1+0 a 1+2. Dům není plynofikován, 

ohřev vody zajišťují jednotlivé domácnosti elektrickým bojlerem a rozvod tepla zajišťuje 

ústřední topení z centrální kotelny. Lidé se do ubytovny většinou nastěhovali v průběhu 

posledních čtyř let, někteří zde žijí od roku 2000. Obyvatelé se potýkají s řadou problémů, 

několik z nich uvedlo, že mají dluhy převyšující 300 000,- Kč. 

Kromě nájmu 3500,- Kč na dospělou osobu nemusí obyvatelé hradit žádné další výdaje. 

Majitelé ubytovny vycházejí obyvatelům vstříc a ti jim mohou nájem splácet po částkách 

v průběhu celého měsíce. V době výzkumu zde žilo celkem 41 obyvatel, z nichž 11 jich 

pocházelo z jiných měst a států (Jihlava, Tábor, Třeboň, Zweitel, Brno, Litoměřice, 

Slovensko), ostatní mají trvalý pobyt v Českých Velenicích. Na ubytovně žijí z velké části 

jednotlivci, bydlí zde i rodiny s dětmi. Ubytovna dle městské policie slouží částečně jako 

hodinový hotel, dle místních je největší problém s uživateli a distributory drog. V budově 

bydlí minimálně jeden dealer a zároveň závislý na pervitinu, některé ženy si přivydělávají 

prostitucí. 

 

Lokalita D 

Dům Štefánikova se nachází ve druhé části obce tzv. před tunelem, směrem k bývalému 

hraničnímu přechodu. Centrum města je z domu vzdáleno cca 10 minut chůze, základní 

občanská vybavenost je vzdálena cca 5 minut chůze. Dům stojí na okraji zástavby rodinných 

domů, v zadní části na cca 1 ha pozemku. Z dálky není dům vizuálně rozpoznatelný od okolní 

zástavby. Na předním štítu budovy je označen výrazným nápisem „Pfaulen Park“. Dům je 

v osobním vlastnictví v soukromém vlastnictví paní Miluše Janků (hlášená v Sokolově). Její 
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syn budovy zpravuje a jedná s nájemníky (katastr nemovitostí, 2015). Pan Janků v domě také 

bydlí. K pozemku náleží přístavek, dřevěná kůlna a dřevěný zahradní domek oddělený 

nízkým plotem. Z blízkosti je jasné, že je dům opravován svépomocí a z materiálů, které byly 

v dané situaci k dispozici. Před domem stálo několik starých dětských kočárků. Dům je 

monitorován kamerovým systémem a to jak zvenčí, tak zevnitř (kamery jsou nainstalovány ve 

společné kuchyni). Budovu kromě majitele obývaly celkem dvě rodiny s dětmi a tři 

jednotlivci. Jeden podkrovní byt byl v době výzkumu rekonstruován. Dům není plynofikován 

a vytápí se tuhými palivy. 

V době výzkumu v domě bydlelo 5 samostatných domácností včetně majitele nemovitosti, 

v dřevěném domku bydlela další domácnost. Jeden půdní byt byl nově opravován. Současní 

obyvatelé žili ve špatných hygienických podmínkách, v malých prostorech (nikoliv bytech). 

V případě rodiny s dětmi nelze hovořit o bytu velikosti 2+1 vzhledem k tomu, že „byt“ neměl 

jasně oddělený vhod vstupními dveřmi.16 Další nájemníci (jednotlivci) bydleli v místnostech 

2x3 m2 se společnou kuchyní, sociálním zařízením. Jiná rodina s dětmi bydlela ve vlhkých 

sklepních prostorách.17 Do sklepních prostor v době výzkumu nepřetržitě protékala z jedné 

stěny voda. 

Lidé se do domu nastěhovali převážně v roce 2014, jeden z respondentů zde žil od roku 2010. 

Přišli zejména z Českých Velenic (z opravovaných bytů ve Vitorazské ulici). Smlouvu jim 

majitel prodlužuje po jednom měsíci, domácnosti musely uhradit kauci v různé výši – 5 000 

až 7 000,- Kč. Nájmy se pohybují od 3 700,- Kč za jednotlivce až k částkám 12 000 až 

21 000,- Kč v případě rodiny s dětmi – výše plateb v jednotlivých kalendářních měsících se 

často liší. Dále nájemníci hradí každé využití pračky poplatkem 50,- Kč, internet poplatkem 

150,- Kč. Rodiny nemají o přesné výši jednotlivých plateb za nájem a energie přehled. 

Majitel vyžaduje po všech nájemnících, aby mu podepsali plnou moc na dobu neurčitou, a 

sám nájemníkům vyjednává dávky státní sociální podpory a hmotné nouze (blíže viz kapitola 

bydlení, str. 60 - 63). Majitel provozuje v objektu „večerku“. Zde podle oslovených obyvatel 

prodává potravinové zboží, ale nikoliv za fyzickou směnu peněz. „Nákupy“ nájemníkům 

odečítal z peněz, které za dané nájemníky přišly na účet majitele z účtu ÚP.18 Do situace rodin 

                                                 
16 Vchod do bytu oddělovaly prosklené dveře a následující dlouhá chodba. 
17  Místnosti nejsou podle místních obyvatel kolaudovány na bydlení, přesto majitel dostává na tento 

prostor doplatek na bydlení – sic! majitel dle tvrzení místních obyvatel před úřady tvrdí, že rodina bydlí 

v půdním bytě a také rodinu na dobu kontroly přesunul do půdního bytu, poté je znovu nastěhoval do suterénu. 
18  Měl tedy přehled nejen o finančních částkách ze sociálních dávek, ale také o konzumních prioritách 

jednotlivých nájemníků. 
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vstoupila sociální pracovnice z Třeboně. Po jednání s ÚP docílila, že majitel nemovitosti 

dostává na svůj účet pouze příspěvek na bydlení. Dávky hmotné nouze jsou lidem vypláceny 

tzv. „složenkou“.19 Minimálně jedna rodina se odstěhovala do Anglie, majitel na ně údajně 

minimálně dva další měsíce pobíral v době výzkumu dávky na bydlení (tedy neoprávněně). 

Změnu pobytu dané rodiny totiž neoznámil na ÚP. V době výzkumu dům obývalo max. 20 

obyvatel. 

 

V obci jsou pouze dvě dětská hřiště, z nichž jedno je modernizováno. Obec by měla přistoupit 

k dobudování infrastruktury dětských hřišť ve městě České Velenice. Na jediné dětské hřiště 

v centru sídliště nechtěly s dětmi chodit oslovené romské matky poté, co zde měly s jinými 

ženami konflikt. 

4 Socio-demografické charakteristiky sociálním vyloučením ohrožených 

obyvatel 

V následující kapitole se věnujeme různým tématům popisujícím sociální a demografickou 

strukturu obyvatel obce ve srovnání s obyvateli lokalit A, B, C, D. Jednotlivé kapitoly 

vycházejí ze zadání výzkumu Agenturou pro sociální začleňování. Téma vzájemných vztahů 

veřejnosti a obyvatel lokalit je popsáno v podkapitole týkající se bezpečnosti. Téma 

bezpečnosti a strach ze strany obyvatel z obyvatelů lokalit jsou totiž hlavními důvody, kvůli 

kterým se potenciální společná místa setkání různých typů obyvatel Českých Velenic stávají 

potenciálními místy střetávání. Těmto potenciálním místům setkání se obyvatelé žijící mimo 

lokality A, B, C, D snaží vyhýbat, či alespoň omezit čas, který na místě stráví. 

4.1 Migrace 

I. 

Socio-demografická charakteristika populace v Českých Velenicích se v průběhu let výrazně 

neproměňovala. Po r. 1945 a odsunu rakouských obyvatel se do obce přistěhovali noví 

obyvatelé z jiných částí Československé republiky. České Velenice po roce 1945 sice již 

nebyly centrem železniční dopravy spojujícím České Budějovice s Vídní, sídlila zde ale státní 

firma Dílny Českých drah (ČSD), později Legios specializující se na opravu vlaků. Město si 
                                                 
19  I v době výplaty hmotné nouze přišli obyvatelé domu v doprovodu pana Janků. Dávky jim pak osobně 

bral (rozhovory obyvatelé, 2014; místostarosta 2015). 
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zachovalo význam v železniční dopravě a stalo se centrem opravárenského průmyslu 

železničních strojů. Socio-demografické složení obyvatel odpovídalo zájmům státní firmy 

Dílny ČSD jako největšího lokálního zaměstnavatele – šlo zejména o dělníky a lidi s nízkým 

vzděláním.20 Do roku 1965 ve Velenicích dle pamětníků nežili Romové, jedna romská rodina 

přišla až se státní reorganizací pracovních sil a rodinní příslušníci pracovali ve státním 

podniku Dílny ČSD. V jednom ze sekcí podniku pracovali také vietnamští dělníci, za 

některými z nich po roce 1989 přijely také jejich rodiny.21 S poválečným uzavřením hranic a 

stupňující se státní ochranou hraničního pásma se ve Velenicích v podstatě neměnilo 

obyvatelstvo. Vstup do Českých Velenic a odjezd z nich byl povolován výborem KSČ (lidé 

byli kontrolováni na ulicích, ve vlaku či na silnicích). Lidé mohli do okolních lesů např. na 

borůvky, dřevo, houby pouze na propustku (rozhovor pamětníci, 2014). Podle pamětníků tu 

na přelomu 60. a 70. let lidé ekonomicky strádali. Kvůli ochrannému hraničnímu pásmu a 

omezenému přístupu selhávalo zásobování obce potravinami, lidé čekali i celodenní fronty na 

základní potraviny. 

Po roce 1989 se dle vyprávění pamětníků situace zcela změnila zrušením ochranného 

hraničního pásma. Na počátku 90. let se do obce přistěhovalo více romských rodin, které poté 

dlouhodobě bydlely zejména ve Vitorazské ulici. Až do roku 2008, tedy do zapojení České 

republiky do Schengenského prostoru, bylo město především v letních měsících v centru 

zájmu lidí migrujících dále do Evropy. Dle pamětníků využívali lidé z Rumunska, Bulharska, 

Běloruska příhraničního města jako tranzitní stanice22 a pokračovali dále do Rakouska. 

Nelegálním převáděním celých skupin lidí do Rakouska si přivydělávali i někteří obyvatelé 

Českých Velenic (z řad starousedlíků, ne-Romů).23 Romské rodiny v obci žily bez přihlášení 

k trvalému pobytu až do 1. 1. 2007. Spolu se zákonem o pomoci v hmotné nouzi přešla výplata 

                                                 
20  Pamětníci a bývalí zaměstnanci Legiosu mají základní vzdělání nebo neukončené základní vzdělání a 

po zrušení státního podniku a omezení pracovních míst se tito lidé až do důchodu neuchytili v žádné 

z nabízených profesí kvůli nízké kvalifikaci (rozhovory České Velenice, 2014). Pouze výjimečně se lidé uchytili 

ve firmě EATON v blízkém Suchdole nad Lužnicí. 
21  Např. otec vietnamské rodiny, jenž v současné době vlastní restauraci v centru města a dalších několik 

obchodů, pracoval také v 70. letech v Českých Velenicích jako dělník vietnamsko-československé socialistické 

spolupráce (rozhovor pamětníci, 2014). 
22  Dle vyprávění pamětníků šlo o větší skupiny lidí, cca 30 a více lidí, které místní obyvatelé nemohli ve 

městě přehlédnout – byli tmavší pleti, mluvili cizí řečí, měli jiné chování, zůstávali ve městě maximálně pár dní. 

Odsud mohou plynout představy o migraci Romů do Českých Velenic, která dle našich zpráv z terénu 

v posledních deseti letech v podstatě neprobíhá. 
23  Rozhovor Kubát, Laňka, 2014. 
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dávek pod příslušný městský úřad a lidé se museli přehlásit k trvalému pobytu v obci, ve které 

žádali o finance. Podle tehdejší zaměstnankyně sociálního odboru se k výše uvedenému datu 

přihlásilo k pobytu v Českých Velenicích 20 romských domácností, které již několik let žily 

v Českých Velenicích (zejména v ulici Vitorazská). Původně tyto domácnosti přišly 

z okolních obcí – Podhorská Ves, Krumlov, Kaplice. 

Dle sčítání lidí, domů a bytů převažují v obci obyvatelé produktivního věku (cca 70 %) a 

rozvrstvení obyvatel Českých Velenic dle věku se mezi lety 2001 – 2013 nijak výrazně 

nezměnilo, viz tabulka. 

 

Tabulka č. 2: Vývoj počtu obyvatel v Českých Velenicích a v Jihočeském kraji mezi lety 

2001 – 2013. 

Kategorie Rok 

  2001 ČV 2001 JČ kraj 2011 ČV 2011 JČ kraj 2013 ČV 

0 - 14 let 653   511   531 

15 - 64 2402   2455   2364 

65 + 468   485   512 

celkem 3523 625267 3460 628336 3407 
 

Zdroj: ČSÚ 2001, 2011, RIS 2013 

Při sčítání lidí, domů a bytů v roce 2001 celkem 21 % obyvatel (tj. 748 obyvatel) uvedlo, že je 

bez vzdělání, s ukončeným či neukončeným základním vzděláním (většina námi oslovených 

obyvatel lokalit patřila do této vzdělanostní skupiny, viz graf č. 1). Procento obyvatel bez 

vzdělání se mezi lety 2001 a 2011 zvýšilo na 23 %. Vzhledem k tomu, že jsou na úřadu práce 

procentuálně nejvíce zastoupeni nekvalifikovaní obyvatelé, těchto 23 % nekvalifikovaných 

obyvatel má vyšší potenciál k tomu být v evidenci úřadu práce a vyšší „šance“ ztráty 

zaměstnání, a pracují-li, pak za podprůměrnou mzdu.24 Nepatrně se také zvýšilo procento lidí 

s úplným středním vzděláním na 21 % a s vysokoškolským vzděláním - z 2,5 % na cca 4 % 

obyvatel. Vývoj vzdělanostní struktury obyvatel Českých Velenic je shodný s vývojem 

vzdělanostní struktury obyvatel v celém Jihočeském kraji (viz grafy níže). 

 

                                                 
24  Míra nezaměstnanosti byla v obci v roce 2001 nízká, pouhých 5,5 %. Větší část nekvalifikovaných tak 

zřejmě získala práci v místní průmyslové zóně, blíže viz kapitola k zaměstnanosti. 
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Graf č. 1: Obyvatelstvo podle vzdělání v letech 2001 a 2011. 

 

Zdroj: ČSÚ 2001, 2011, vlastní výpočty 

 

Graf č. 2: Obyvatelstvo podle vzdělání v letech 2001 a 2011 za Jihočeský kraj. 

 

Zdroj: ČSÚ 2001, 2011, vlastní výpočty  

 

II.  

Saldo migrace je pro město České Velenice příznivé. Obec se nepotýká s problémem jiných 

příhraničních oblastí, a sice s úbytkem populace a s vylidňováním obce. Naopak, v obci se 
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v roce 2013 více lidí narodilo a do obce přistěhovalo, než kolik obyvatel umřelo či odešlo do 

jiných obcí. Z dat zveřejněných Regionálním informačním servisem vyplývá, že se v roce 

2013 z obce vystěhovalo celkem 100 lidí a přistěhovalo se do obce dalších 103 lidí. Tento 

přesun obyvatel ale nemusí být dán pouze reálným přestěhováním obyvatel. Může jít pouze o 

přihlášení již delší dobu zde žijících obyvatel k trvalému pobytu v obci. Nelze zároveň 

vyloučit, že by se tito lidé do obce či z obce stěhovali. 

Přesun obyvatel z obce a do obce probíhá a reflektovaly jej v roce 2014 v průběhu výzkumu 

jak oslovení institucionální aktéři, tak obyvatelé sídliště. Všichni oslovení obyvatelé sídlišť 

uvedli, že jejich potomci (či jeden ze dvou potomků) se přestěhovali do jiného města či obce. 

Například místní podnikatelka uvedla: „Dcera se přestěhovala s rodinou do Rapšachu. Našli 

tam levnější nájem, než který by museli platit tady. Tady byt od města nedostanete, je na ně 

hrozně dlouhá čekací doba.“ (rozhovor, 2014). Důchodkyně uvedla: „Naše děti bydlí 

v Českých Budějovicích. Oni žádali o městský byt, ale nedostali ho. No a potřebovali 

samostatně bydlet, tak si našli bydlení jinde.“ (rozhovor, 2014). Jako důvod stěhování uváděli 

zejména nedostatek volných městských bytů v obci a relativně drahé nájemné v soukromých 

bytech. 

V okolních obcích je také nedostatek volných obecních bytů. Podle úřednice MěÚ v Nových 

Hamrech se v obci uvolní přibližně jeden byt za půl roku. Nájmy jsou v obci stanoveny ve 

výši 30 korun/m2 (částka srovnatelná s okolními obcemi), volné byty u soukromníků ale 

většinou nejsou a v Nových Hamrech ani v okolí není ubytovna (rozhovor zaměstnanec 

úřadu, 2014). Naopak v Českých Velenicích v oblasti sídlišť existuje větší nabídka volných 

bytů k pronájmu s vyšším nájemným. Lidé hledající bydlení mohou tuto nabídku bydlení 

využít v případě, že jsou ochotni hradit nájemné cca o polovinu vyšší, než je nájemné 

v městském bytě. Ti, kdo se do obce stěhují, jsou většinou občané s příjmy či krátkodobými 

příjmy. Až na výjimky (viz níže v textu) jde o neromské obyvatele, kteří zde hledají bydlení a 

pochází z okolních obcí či mají k místu vztah (bydlí či bydlel zde někdo z předků a například 

věděli o volném bytě). Zvýšený počet vystěhovalých a přistěhovalých obyvatel může 

například také znamenat, že se cca 5 – 10 rodin do obce přistěhuje v jednom roce vícekrát. 

V rámci výzkumu jsme se setkali se dvěma rodinami, které se v jednom roce vícekrát 

stěhovali. Jako příklad uvádíme paní, která bydlela v lokalitě D s celou rodinou. Poté se 

odstěhovala do azylového zařízení, kde si musela vyřídit pobyt z důvodu úhrady dávek 

určených na bydlení. Po několika měsících se přistěhovala zpět do lokality D. Paní a její 
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rodina jsou započteni ve statistikách migrace hned dvakrát – při odchodu a při příchodu do 

obce v tom samém roce. 

Tabulka č. 3: Saldo migrace v roce 2013 

  Přírůstek obyvatelstva Saldo migrace 
Přírůstek 
/ úbytek 

  

Živě 
narození 

Zemřelí 
Přirozený 
přírůstek 

Přistěho
valí 

Vystěho
valí 

Saldo 
migrace 

Celke
m 

43 42 1 103 100 3 4 

Muži 29 21 8 53 46 7 15 
Ženy 14 21 -7 50 54 -4 -11 

Zdroj: RIS 2013 

Správnosti úvah o stěhování obyvatel na sídliště a ze sídliště nasvědčují také údaje získané od 

zaměstnankyně sekretariátu místní ZŠ. Pracovnice nám poskytla údaje o přehlášených žácích 

na jiné školy či z jiných škol za období leden – prosinec roku 2014. Podle záznamů školy se 

v roce 2014 do obce přistěhovalo celkem 10 nových žáků, z nich jich ještě v témže roce 4 

obec opustili (rodiny se odstěhovaly). Polovina těchto nově přistěhovaných dětí (a 

domácností) bydlela či doposud bydlí na sídlišti. Dvě děti bydlely ve Vitorazské ulici, jedno 

dítě na ČSO Legií, další dítě bydlelo v Revoluční ulici. Přistěhovalé domácnosti odešly 

z následujících měst a států: Železná Ruda, Svidník, Vietnam, Rapšach, Soběslav, Suchodol 

nad Lužnicí, České Budějovice. Přistěhované a znovu odstěhované domácnosti v roce 2014 se 

odstěhovaly do následujících obcí: Soběslav, České Budějovice, Rapšach. Mezi 

přistěhovalými dětmi byly i děti romské (sekretariát ZŠ, 2015). Mezi přistěhovalé rodiny ale 

nepatří ti, kteří by byly z pohledu OSPOD nějak problematické. Podle sociální pracovnice 

OSPOD se v Českých Velenicích hodně rodin stěhuje v rámci obce, v posledních dvou letech 

ale nedochází k nárůstu počtu spisů a klientů (rozhovor OSPOD, 2014). Podle evidence 

obyvatel se v roce 2014 do obce přistěhovalo celkem 163 lidí. Nejvíce lidí (maximálně však 6 

lidí do vchodu – tj. jedna až dvě rodiny) se přistěhovalo do č. p. 90 (lokalita A), č. p. 377, č. p. 

371 (lokalita D), č. p. 180, 194 a 189. Ostatní obyvatelé se přistěhovali v menším počtu (cca 1 

– 3) a bydlí v různých částech města České Velenice. Pracovnice evidence obyvatel označila 

pouze obyvatele č. p. 90, č. p. 377 a č. p. 371 za sociálně znevýhodněné či romské rodiny 

(evidence obyvatel, 2015). 

Migrace do obce a mimo obec, která by se týkala romských obyvatel, probíhá podle 

oslovených obyvatel jen v ojedinělých případech.25 Podle pracovnice sociálního odboru 

                                                 
25 Skutečnost, že se oslovení obyvatelé větších měst o Českých Velenicích vyjadřují jako o vyloučené lokalitě a 

že se oslovení místní obyvatelé za současný stav ve městě stydí, nic nemění na tom, že se do obce stěhují 
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v Třeboni z Českých Velenic odešlo v posledních třech letech 5 až 6 romských rodin do 

Rakouska a Anglie. Podle sociální pracovnice rodiny nemohly dlouhodobě najít v Českých 

Velenicích práci, kvalitní bydlení, rodinní příslušníci byli zadluženi a tak hledali jiné 

příležitosti k tomu, jak zlepšit svou situaci (rozhovor OSPOD, 2014). Poslední rodina odešla 

do Anglie na podzim roku 2014 z Pfaulen Parku26. Obyvatelé Pfaulen Parku nám při 

rozhovoru řekli, že také uvažují o odchodu do zahraničí: „Co tady? Bydlení je tu hrozný a byt 

od města nedostanem. Není tu práce, tady se to prostě nezmění. Co jinýho nám zbývá?“ […] 

„jo, tam už jsou známí, tak bysme se asi nějak uchytili. […] Jen našetřit na cestu.“ (rozhovor 

obyvatelé, 2014). Některé romské rodiny se krátkodobě do Českých Velenic stěhují, jde ale 

pouze o ojedinělé případy lidí, kteří hledají bydlení a mají zde například příbuzenské vazby na 

místní obyvatele. Z dat, která jsme měli k dispozici, nevyplývá, že by se tito lidé stěhovali do 

obce s cílem zůstat zde delší dobu. Dočasné stěhování romských rodin se v roce 2014 týkalo 

maximálně 6 domácností, které měly jedno až dvě děti ve věku povinné školní docházky (tj. 

odhadem 18 lidí vč. dětí). Zároveň je pravdou, že jednotlivci žijící samostatně využívají 

možnosti bydlení v ubytovně Namong a bydlí zde i delší dobu. Přitom pocházejí původně 

z jiných částí České Republiky (viz výše popis lokality C). 

Push/pull faktory vnější migrace tedy jsou: 

• Nedostatečná nabídka bydlení jak v obci České Velenice, tak v jiných obcích kraje 

(zejména pro mladé rodiny a rodiny s dětmi). 

• Dlouhá čekací doba na přidělení bytu ze strany města České Velenice. 

• Vyšší nájemné v soukromých bytech v Českých Velenicích. 

• Nedostatek pracovních míst pro nekvalifikované obyvatele obce. 

• Nekvalitní bydlení u některých soukromníků. 

                                                                                                                                                         
neromští obyvatelé. Tyto a podobné paradoxy patří k chodu jakéhokoliv města a vypovídají zejména o tom, že 

v symbolickém vyloučení jakéhokoliv místa je důležitých více faktorů. Některé faktory (vztah k místu, potřeba 

bydlení aj.) mohou být silnější, než povědomí o tom, že v místě bydlí romští a vietnamští občané. 
26  Správce nemovitosti, držitel plné moci v zastupování rodiny ve věcech úředních tuto rodinu neodhlásil 

z ÚP a nadále pobíral dávky státní sociální podpory a to zřejmě neoprávněně po dobu dalších minimálně dvou 

měsíců (rozhovor obyvatelé domu, 2014). Skutečnost, že by „měl“ správce odhlásit svého nájemce z evidence je 

nestandartní, ale v kontextu vztahů správce, nájemníků a úřadů je relevantní. Správce má totiž od nájemníků 

plnou moc k veškerému jednání s úřady a sociální dávky a potřebné podklady pro jejich vyřízení zajišťuje sám. 

Finance z dávek státní sociální podpory pak ÚP zasílá na účet správci (bez peněz určených na výživu dětí a 

pomoci v hmotné nouzi). 



25 

 

• Špatná dohoda s některými vlastníky nemovitostí (např. ohledně plateb v lokalitě D, 

nájemních smluv a tedy i možností hradit nájem ze zdrojů ÚP) – blíže viz kapitola 

bydlení. 

• Celková špatná sociální a ekonomická situace rodin s dětmi a hledání nových 

příležitostí ke zlepšení jejich situace (zejména ekonomických příležitostí). 

 

Největší migrační posun obyvatel probíhá uvnitř obce a to zejména mezi již výše popsanými 

místy, kde jsou ubytovaní sociálně slabí obyvatelé. Největší přesun obyvatel se v minulosti 

děl a stále děje mezi Vitorazskou ulicí (Lokalita A), Pfaulen Parkem (Lokalita D) a ubytovnou 

Namong (Lokalita C) a to v následujících variantách: 

 

Lokalita A → Lokalita D → Lokalita C 

Lokalita A → Lokalita C 

 

Na Vitorazské č. p. 89, 90, 91 někteří lidé žili dlouhodobě až do roku cca 2012, kdy začal 

majitel č. p 89 opravovat bytový dům a kdy se dům č. p. 91 prodával. Někteří z obyvatel 

žádali o městský byt, ale neúspěšně (měli vůči městu dluhy) a přestěhovali se do Pfaulen 

Parku ve Štefánikově ulici. Aby v Pfaulen Parku mohli bydlet, museli podepsat majiteli plnou 

moc na dobu neurčitou a zaplatit kauci. Jiní se z Vitorazské (lokality A) přestěhovali do 

ubytovny Namong. Celkem 3 – 4 rodiny se z Pfaulen Parku odstěhovaly do Namongu, odkud 

se podle pracovnice sociálního odboru chtějí znovu přestěhovat do bytového domu ve 

Vitorazské č. p. 89. Pfaulen Park a Namong jsou vnímány jako poslední stanice, prostory 

úniku před ztrátou přístřeší. 

Oslovení muži, jednotlivci bydlící v lokalitě D uvedli: „Já jsem tady spokojenej. Co bych 

dělal tam na tý ubytovně u vietnamců. Tam žije jen hrozná svoloč. Tady mám klid. Nikdo mě 

tu neruší a nejsou tu drogy. Tady je to lepší, než cokoliv jinýho.“ (rozhovor obyvatel lokalita 

D, 2014). „No já bych chtěl bydlet se svou přítelkyní, ale nemáme na kauci.“ (rozhovor 

obyvatel lokalita D, 2014). Obyvatelé ubytovny Namong zase odpovídali, že: „Bydlela jsem 

v tom Pavím domě [lokalita D], ale pak mě sociálka přesvědčila, že se mám přestěhovat. […] 

tady je to docela dobrý, ale chtěla bych bydlet v bytě.“ (obyvatelka lokality C, 2014). „Já jsem 

byla u Janků [lokalita D] a kamarádka mě přesvědčila, ať jdu sem. Sem tu spokojená. Ale šla 

bych bydlet do bytu.“ (obyvatelka lokality C, 2014). Oslovení obyvatelé na ubytovnách 

bydleli v průměru necelé tři roky. 
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Pojetí ubytoven jako dočasného bydlení, kde mají lidé žít nejdéle tři roky, definuje evropská 

asociace FEANTSA, podle které se připravuje koncepce sociálního bydlení v Evropě i v ČR 

(viz poznámka č. 9 tohoto textu). Z dotazníků však vyplynulo, že - vzhledem k současným 

pravidlům přidělování městských bytů, nízkým ekonomickým příjmům obyvatel a tedy i 

s chybějícími financemi na kauci za nájemní byt – mají lidé tendenci v těchto přechodných 

ubytovnách dlouhodobě setrvávat (někteří jednotlivci žijí v Namongu a Pfaulen Parku od roku 

2010 - tedy 5 let). 

Push/pull faktory vnit řní migrace tedy jsou: 

• Oprava domů ve Vitorazské ulici a prodej nemovitostí. 

• Neshody s vlastníkem nemovitosti kvůli penězům a plné moci (lokalita D). 

• Zadlužení obyvatel vůči městu (a tedy omezení možností k získání kvalitního a 

levnějšího bydlení v obci v městském bytě). 

• Nedostatek financí na kauci potřebnou pro získání bydlení v nájemních bytech. 

• Doporučení ze strany sociální pracovnice OSPOD Třeboň, aby si rodiny s dětmi 

hledaly jiné a kvalitnější bydlení. 

• Vícečetné domácnosti uvedly, že mají problémy sehnat bydlení. Majitelé nemovitostí 

nechtějí pronajímat byty vícečetným rodinám. 
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Obrázek č. 1: Mapa vnitřní migrace obyvatel lokalit žijících v Českých Velenicích mezi lety 

2004 – 2014. 

Zdroj: terénní šetření, rozhovory 2014, ÚP 2014, vlastní výpočty 

4.2 Odhad počtu obyvatel lokalit A, B, C, D a socio-demografické 

charakteristiky populace 

 

Počet odhadovaných obyvatel žijících v lokalitách A, B, C, D jsme určovali na základě 

několika ukazatelů. Získali jsme počty vyplacených dávek státní sociální podpory určených 

na úhradu bydlení a příspěvku na dítě za rok 2013, které nám pracovnice ÚP poskytly za 

jednotlivé předem definované adresy v obci. Adresy odpovídaly v roce 2013 lokalitám A, B, 

D. Vzhledem k přesunu obyvatel v roce 2013 a 2014 z lokality A a D do lokality C a části 

obyvatel do jiných bytů v obci, považujeme tato data vypovídající o všech obyvatelích lokalit 

A, B, C, D včetně sociálně ohrožených obyvatel (bývalých obyvatel lokalit) žijících mimo 

tyto lokality. Dále jsme vycházeli z odhadovaného počtu obyvatel zjišťovaného výzkumníky 



28 

 

terénním šetřením v lokalitách. V poslední řadě jsme vycházeli z odhadů zainteresovaných 

institucionálních aktérů. Podle odhadu stanoveného na základě terénního šetření na podzim 

roku 2014 v lokalitách žilo celkem cca 115 obyvatel včetně dětí. Podle údajů získaných z ÚP 

žije v daných lokalitách mezi 110 – 150 obyvateli včetně dětí (dle počtu vyplacených přídavků 

na dítě v roce 2013 na stanovených adresách žilo cca 42 dětí) – tj. cca 50 domácností. Odhady 

zaměstnanců městského úřadu se pohybovaly mezi 200 – 250 obyvateli lokalit. Odhad 

zaměstnanců městského úřadu ale na základě získaných údajů z terénního šetření nevidíme 

jako opodstatněný a proto se přikláníme k odhadu získanému z dat ÚP. Navštívení obyvatelé 

lokalit A, B, C, D jsou v Českých Velenicích dlouhodobě přihlášeni k trvalému pobytu. 

Někteří z obyvatel mají kontaktní adresu jinou, než je adresa trvalého pobytu, obě adresy jsou 

však v Českých Velenicích.27 Pouze 11 obyvatel žijících na ubytovně Namong pochází 

z jiných obcí (viz popis lokality C). Jde především o jednotlivce či pár, nejsou to tedy rodiny 

s dětmi. Následující graf znázorňuje podíl obyvatel lokalit A, B, C, D na celkovém počtu 

populace v Českých Velenicích. 

 

Graf č. 3: Poměr obyvatel lokalit a ostatních obyvatel Českých Velenic (data 2013, 2014) 

 

N = 3407 

Zdroj: RIS 2013, vlastní šetření 

                                                 
27  Trvalý pobyt mají také všichni evidovaní uchazeči o zaměstnání od ledna 2014, jejichž anonymizované 

seznamy jsme dostali k dispozici a ke zpracování od třeboňského ÚP. 
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Obyvatelé SVL tvoří pouze 4 % z celkové populace města České Velenice. Obyvatelé lokalit 

tvoří pouhých 18 % z celkového počtu nezaměstnaných (viz kapitola o zaměstnanosti). 

Nejsou tedy jedinými obyvateli obce, kteří potřebují nějakou formu pomoci či asistence ve 

vyřízení dluhů, jednání s úřady a především zajištění práce.  

Složení obyvatel lokalit podle etnicity jsme nebyli schopni jasně určit. Například ředitel školy 

nehovořil o romských a jiných žácích, naopak zaměstnanci městského úřadu hovořili obecně 

o romských obyvatelích obce jako o obyvatelích lokalit. Etnicitu obyvatel lokalit jsme 

identifikovali v terénním šetření. Jde tedy pouze o přisouzenou etnicitu (v podstatě o rasový 

koncept založený na barvě pleti oslovených lidí)28 a nebo o etnicitu, ke které se v průběhu 

rozhovoru obyvatelé sami přihlásili či na kterou odkazovali jako na stigmatizující faktor např. 

tvrzením: “Jako cigán se tu neuchytíš, práci nedostaneš.“ „ Tady nesežene práci nikdo, i tady 

sousedka a není to cigánka je bez práce.“ (rozhovory obyvatelé lokalit B, C, D, 2014). Ze 

složení obyvatel podle přisouzené etnicity vyplývá, že lokality A, B, C, D nejsou místy, kam 

by se stěhovali lidé jedné etnické skupiny. Romové zde tvoří necelých 80 % obyvatel. 

Jednotlivá místa jsou spíše jen příležitostmi k dostupnému bydlení. Obyvatelé jednotlivých 

lokalit se vzájemně znají, navštěvují se a jsou buď příbuzensky provázáni, nebo se znají a byli 

bývalí sousedé například v domě ve Vitorazské ulici. V průběhu rozhovorů jsme se několikrát 

setkali s návštěvou z lokality C v lokalitě A, nebo návštěvou z lokality C v lokalitě B. 

Obyvatelé lokality D se znají s některými obyvateli lokality C atd. Návštěvy se mezi občany 

se v průběhu terénního šetření děly napříč etnickým složením obyvatel těchto lokalit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
28  Tento přístup vychází ze zadání Agentury pro sociální začleňování, tj. z komentářů k dotazníku 

(Agentura 2014). 
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Graf č. 4: Přisuzované etnické složení obyvatel lokalit 

 

N = 58 

Poměr pohlaví je lehce vychýlen ve prospěch mužů. Je to dáno zejména počtem dětí 

jednotlivých domácností. Některé vícečetné rodiny měly jen syny a tak je počet mužů vyšší, 

než počet žen viz následující graf. 

 

Graf č. 5: Poměr pohlaví obyvatel lokalit A, B, C, D 

 

N = 47 

Složení domácností co do počtu jejích členů ukazuje na poměrné zastoupení rodin o 

maximálním počtu dvou členů, o 3 – 4 členech a o 5 a více členech domácnosti (viz graf 

níže). Domácnosti jednotlivců či lidí žijících v páru tvořily jednu třetinu. Šlo zejména o 
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samostatně žijící mladší muže (v případě ubytovny Namong a Štefánikova) a muže 

důchodového věku. Třetinu domácností tvořily rodiny s jedním dítětem nebo matky 

samoživitelky se dvěma dětmi. Třetinu domácností pak tvořily rodiny o pěti a více členech 

(dvě rodiny žijící v ubytovně Pfaulen Park měly sedm rodinných příslušníků), viz graf níže. 

 

Graf č. 6: Velikost domácností obyvatel lokalit podle počtu členů domácnosti 

 

N = 24 

Pouze 8 % z obyvatel lokalit starších 15 let mělo ukončené středoškolské vzdělání – výuční 

list. Z celkového počtu lidí, kteří byli ochotni k rozhovoru, to byli 3 muži. Jedna žena 

nedokončila studium obchodní akademie, kterou studovala třetím rokem, když bydlela 

v dětském domově. Z dětského domova si ji před ukončeným 18 rokem vzal k sobě její otec a 

ona musela na popud otce ukončit své studium. „Táta říkal, že to je zbytečný a že mi to 

nebude platit. No tak jsem musela skončit. Pak mě už život zařídil jinak, mám děti.“ (rozhovor 

obyvatelka lokality D, 2014). Otec nechtěl financovat náklady na její studium. Celkem 70 % 

obyvatel dokončilo základní školu, dalších 22 % obyvatel vystudovalo základní školu 

praktickou nebo nemá ukončené základní vzdělání (tj. vyšli z osmého či nižšího ročníku poté, 

co splnili povinnou školní docházku 9 let). Starší obyvatelé lokalit k tomu vysvětlovali: 

„Tenkrát se to tak nedělalo. Rovnou ze školy se šlo do továrny. Hodně lidí, co znám z Legiosu, 

tak nešli dál studovat.“ (rozhovor obyvatelka lokality B, 2014). Obyvatelé lokalit se 

základním vzděláním byli ale i mezi obyvateli mladšími 30 let. Důvody, proč tito ukončili 
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vzdělávání v průběhu učňovského vzdělávání či studia střední školy, ale většinou neuváděli 

vyjma výjimek (viz citace ženy z lokality D výše). Ženy uváděly, že mají „děti“. 

 

Graf č. 7: Obyvatelé lokalit podle ukončeného vzdělání 

 

N = 37 

4.3 Zadlužení 

 

Informace k zadlužení domácností jsme získali ze dvou zdrojů a to z pohledu pracovníků 

městského úřadu, kteří mají na starosti evidenci dluhů a vymáhání místních poplatků, pokut, 

nájmů. Dále jsme se na zadlužení dotazovali i obyvatel lokalit A, B, C, D. Ne všichni oslovení 

obyvatelé byli ochotni mluvit k tématu dluhů, jiní nám vysvětlili, že v obci nepůsobí žádný 

podnikatel nebo služba, která by zprostředkovávala půjčky a se svou finanční historií (tedy 

nízkými příjmy z dávek hmotné nouze) půjčky nezískají. Řada lidí uvedlo, že jsou zadluženi 

zejména vůči městskému úřadu. 

Na městském úřadu evidují následující dluhy: 

1) Dluhy za nájem. Každý měsíc vyjíždějí zodpovědné zaměstnankyně MěÚ z elektronického 

systému seznamy dlužníků a po třech měsících neplacení pohledávky (nebo navýšení dluhu) 

posílají úřednice dlužícím osobám upomínky, poté výzvy k zaplacení. Pokud dlužník 

nezaplatí i přes upomínku a výzvu, je nájemníkovi doručena výpověď a přes exekuční řízení 
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je nájemník z bytu vystěhován. Vymáhání nájemného se netýká pouze obyvatel lokalit. 

Obyvatelé lokalit většinou neobývají městské domy a byty (s výjimkou č. p. 27 a cca dvou 

dalších bytů) a Romové podle zaměstnanců MěÚ také nebydlí v městských bytech na sídlišti. 

Vymáhání nájemného se týká zejména širokého spektra ostatních obyvatel obce. Romové 

nejsou v praxi vymáhání dluhů za nezaplacený nájem cílovou skupinou obyvatel. Měsíčně od 

městského úřadu dostanou výzvu k uhrazení dluhu na nájmu celkem 4 ne-romské domácnosti. 

V době výzkumu celkem od 5 domácností městský úřad vymáhal dluh a tyto domácnosti byly 

vystěhované, nebo jim vystěhování hrozilo. V městských bytech bydlely v době výzkumu 

podle pracovnice správního oddělení MěÚ pouze 1 – 2 romské rodiny. 

Městský úřad přistupuje k uzavírání tzv. uznání dluhu na položku neuhrazeného nájmu.29 

Přistupují k tomu v situaci, kdy například jeden měsíc vypadne nájemníkům platba a lidé 

přijdou později a nájem uhradí zpětně. Nejde tedy o splátkový kalendář. Pokut se možnost 

uzavření „uznání dluhu“ netýká. Podle zaměstnanců městského úřadu uznání dluhu 

nefunguje. Lidé pracovnici MěÚ ochotně na místě podepíší uznání dluhu, uhradí jednu platbu 

a poté je těžké získat další platby. V době výzkumu využilo možnosti „uznání dluhu“ celkem 

7 občanů. Nejvyšší finanční částka, kterou dlužící občané byli schopni měsíčně hradit, byla 

1300,- Kč. Z námi oslovených obyvatel lokalit A, B, C, D uvedla pouze jedna domácnost, že 

pravidelně splácí dluh městu a to z toho důvodu, že je muž z domácnosti zaměstnaný 

v technických službách města České Velenice (rozhovor obyvatelka B, 2014). Výše dluhu za 

nájemné bývá podle podkladů městského úřadu ve výši 30 000,- Kč až 40 000,- Kč. Ostatní 

náklady na dluh jako jsou zákonné penále a soudní výlohy, navýší částku dluhu v době 

exekučního vymáhání přibližně na 100 000,- Kč. V případě, že dlužník splatí dlužné nájemné, 

může podat žádost na Radu města České Velenice na odpuštění penále. Rada města podle 

zaměstnanců MěÚ zpravidla odpouští 50 % z penále. 

2) Poplatky za svoz odpadu (popelnice). Poplatky se vybírají dvakrát ročně, v době výzkumu 

činil poplatek za osobu celkem 550,- Kč na jeden rok. V roce 2013 činila výše dluhů za 

poplatky za svoz odpadu celkem 177 191,- Kč (tj. dlužilo cca 322 lidí, což činí cca 100 

domácností). Za rok 2014 ke dni 20. 11. 2014 tento dluh činil celkem 226 438,- Kč bez 

započítaných historických poplatků. 

                                                 
29 Nejde o uznání dluhu, které se používá při vymáhání historických pohledávek, ale o interní dokument MěÚ na 

způsob splátkového kalendáře. Dlužník podepíše uznání dluhu a zároveň stanoví částku, kterou bude pravidelně 

splácet. 
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3) Poplatky za psy jsou stratifikované podle toho, kde majitelé psů bydlí. Pokud bydlí 

v budově se třemi a více byty (celé České Velenice vyjma rodinných domů), poplatek za 

prvního psa v domácnosti činí 900,- Kč, každý další pes je zpoplatněn částkou 1200,- Kč. 

Pokud majitel psa bydlí v domě s méně jak 3 byty (většinou jde o oblast rodinných domů), za 

prvního psa zaplatí pouhých 180,- Kč za rok a za každého dalšího psa zaplatí 220,- Kč za rok. 

Podle pracovnic městského úřadu mají i obyvatelé vyloučených lokalit dluhy na místních 

poplatcích za své psy. 

4) Pokuty za přestupky vůči občanskému soužití (č. 49/1c a 49/1a, obecně závazná vyhláška č. 

1/2011)30 – jde zejména o neshody, sousedské vztahy. Dále jsou to pokuty za přestupky proti 

majetku (č. 50/1a) – rozbití, ukradení drobného majetku – a pokuty za přestupky proti 

pořádkové státní správě (č. 46/2, obecně závazná vyhláška č. 2/2012)31 – prostituce. Městská 

policie předává přestupky přestupkové komisi, která rozhodne o výši pokut. Podle pracovnice 

úřadu jde o pokuty ve výši 500,- Kč až 1000,- Kč podle toho, zda se člověk dopustil 

přestupku opakovaně, či nikoliv. Pokuta zahrnuje jak částku pokuty, tak paušální náklady na 

řízení 1000,- Kč, případně úhradu za vzniklou škodu. Udělení a vyměření pokuty občanu, 

který se přestupku dopustil, trvá přibližně 3 měsíce. V roce 2013 uložila přestupková komise 

celkem 77 pokut za celkem 182 000,- Kč. V říjnu 2014 přestupková komise projednávala 

celkem 9 přestupků32, přestupky z července nabyly platnosti v říjnu a vymáhaná pokuta činila 

1000,- Kč až 1500,- Kč za přestupek. Město neumožňuje uzavírat na pokuty splátkové 

kalendáře. Vymáhání pokut má na starosti pracovnice hospodářsko-správního odboru, která 

popsala následující postup vymáhání: „Vymáháme je neustálým připomínáním. Když máme 

v ruce exekuční titul (pravomocné a vykonatelné rozhodnutí), dlužníci dostanou dopis 

s upozorněním na výši dlužné částky, kterou mají zaplatit. V dopise je uveden také náhradní 

termín, do kterého mají  dluh - pokutu zaplatit. Téměř nikdy se žádný dlužník sám od sebe 

nepřišel domluvit na jiném termínu či postupu. Poté je telefonicky upozorňujeme, oslovujeme i 

na ulici a připomínáme jim, že mají dluh vůči městu, který je třeba uhradit. Při osobním 

jednání slibují, že vše uhradí, většinou zůstává jenom u slibů. Někdy se podaří, že je potkáme 

v situaci, kdy zrovna mají peníze. To pak zaplatí třeba v rozmezí 50,- Kč až 300,- Kč. U 

                                                 
30  Obecně závazná vyhláška č. 1/2011 o zákazu používání alkoholických nápojů na některých veřejných 

prostranstvích. 
31  Obecně závazná vyhláška č. 2/2012 k zabezpečení místní záležitostí veřejného pořádku při nabízení, 

poskytnutí, využívání sexuálních služeb na veřejném prostranství v pozdějším znění. 
32  Šlo o 5 přestupků vůči občanskému soužití, 2 přestupky proti majetku a 2 přestupky proti pořádkové 

státní správě. (MěÚ, 2014) 
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zaměstnaných dlužníků je to jednodušší, řešíme to prostřednictvím zaměstnavatele exekucí 

srážkami ze mzdy. Ale většinou jde o sociálně slabší lidi bez práce a tam je malá šance nějaké 

peníze vymoci. U většiny dlužníků pobírajících sociální dávky nelze provádět daňovou 

exekuci, z práce „na černo“ také ne a jejich majetek je nepatrné hodnoty. Přestupky se také 

konkrétním lidem kumulují. Udělají jeden, pak druhý a další.“ (rozhovor, 2014) 

Z rozhovorů s obyvateli lokalit A, B, C, D vyplynulo, že přibližně polovina obyvatel má 

problémy s dluhy. Nemá zároveň s kým svou situaci řešit. Neuvedli ale většinou, kterému 

subjektu peníze dluží. Obyvatelé lokality A, B, C si stěžovali: „Nikdo nám neporadí. Aby se 

někdo zajímal, s čím potřebujeme pomoct, tak to nikdo nedělá.“ (obyvatel lokalita C). „Někdy 

chodí z města až k nám domů, že musíme zaplatit dluh. Ale z čeho?“ (obyvatel lokalita A). 

Sociální pracovnice sociálně-právní ochrany dětí rodinám doporučuje dluhovou poradnu 

organizace Charita se sídlem v Českých Budějovicích33. Obyvatelé lokalit však dle svých slov 

nemají finanční prostředky, aby jeli do Budějovic a zpět. „Do Budějovic? A kde bych na to 

vzala? My potřebujeme pomoc, aby za námi někdo šel. Já nemám na to jezdit jinam.“ 

(obyvatelka lokalita B, 2014). Obyvatelé shodně uváděli, že město nemá žádného sociálního 

pracovníka, který by jim mohl pomoci řešit jejich situaci a chodil za nimi domů. 

 

Graf č. 8: Přehled o dluzích oslovených domácností 

 

N = 24 

                                                 
33  Jedna cesta do Českých Budějovic vlakem trvá 50 minut a stojí 76,- Kč (www.idos.cz). 
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Institut zvláštního příjemce se týká Úřadu práce se sídlem v Třeboni, jehož zaměstnanci 

zasílají platby státní sociální podpory (příspěvek na bydlení) na účet pronajímatelům. Institutu 

zvláštního příjemce využívá plně správce nemovitosti ve Štefánikově ulici č. p. 137 pan 

Janků, který lidem zařizuje dávky na základě plné moci sám. Má od nájemníků podepsanou 

plnou moc na dobu neurčitou (blíže viz kapitola bydlení). Jiní soukromí vlastníci a 

provozovatelé ubytoven tohoto nástroje nevyužívají, vybírají platby za nájem osobně od 

nájemníků (v některých případech jsou ochotni uzavírat „splátkové kalendáře“, podle kterých 

nájemníci hradí nájem po částech). 

4.4 Vývoj zaměstnanosti 

Procento nezaměstnanosti se dlouhodobě, s občasnými výkyvy, drží pod hranicí 

celorepublikového průměru (pod hranicí cca 8 %). Z pohledu zaměstnanostní politiky jsou 

České Velenice historicky strategickým uzlem zaměstnávání spolu se sousedním Gműndem. 

Před rokem 1989 ve městě dlouhodobě fungovala firma Dílny ČSD, která podle pamětníků 

zaměstnávala kolem 800 lidí. Většina ze zaměstnanců bydlela přímo v Českých Velenicích. 

Počátkem 90. let se firma přejmenovala na Legios a omezili počet zaměstnanců nejdříve na 

600, poté na 200 lidí. V roce 2013 firma zaměstnávala ještě přibližně 100 zaměstnanců. Byli 

to zejména dlouhodobí zaměstnanci a lidé starší 50 let. Firma také v 90. letech nabízela svým 

zaměstnancům byty na sídlišti k prodeji do osobního vlastnictví, čehož většina obyvatel 

využila. (rozhovor pamětníci, 2014). Podle pamětníků a bývalých zaměstnanců firmy byly u 

Legiosu často zaměstnaní oba manželé. Omezování stavů zaměstnanců tak často znamenalo 

velký ekonomický propad pro vysoký počet rodin a obyvatel Českých Velenic. Podle 

pamětníků bývalí zaměstnanci Legiosu, zejména lidé starší 50 let, dosud nesehnali práci, „no 

a tak znám řadu lidí, který jsou jak manželka, tak manžel bez práce.“ (pamětník, 2014). „Já 

jsem dělal po škole v Dílnách, pak Legios. Když propouštěli, tak od tý doby jsem byl bez 

práce. Bez vzdělání, tenkrát to bylo normální, jsem ale byl čtyři roky na pracáku, než jsem šel 

do důchodu.“ (obyvatel lokality B, 2014). „Z Legiosu mě propustili a od tý doby jsem na 

pracáku. Stejně jako všichni ostatní. Hned po základce jsem šla do Dílen a s tím mě nikde 

nevezmou. Všude chtěj vyučení. Do důchodu mám ještě deset let.“ (obyvatelka lokality B, 

2014). 

Počátkem 90. let také do oblasti investovala firma Magna Cartech s. r. o. (továrna na výrobu 

autodílů), která se na počátku svého působení v obci „přetahovala o zaměstnance Legiosu. 

Oni jim nabízeli lepší podmínky a potřebovali zaměstnance, který tu věc uměj.“ (rozhovor 
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pamětník, 2014). Firma potřebuje vyučené nástrojaře a za tím účelem spolupracují se Střední 

školou České Velenice. Studentům střední školy zajišťuje firma stáže, odborný výcvik a 

výuku přímo ve firmě Magna Cartech s. r. o. Vybraným žákům přidělují stipendia a po 

absolvování studia také pracovní smlouvu (více viz kapitola vzdělávání). Dále je významným 

zaměstnavatelem Eaton Elektrotechnika s. r. o. v Suchdole nad Lužnicí, která zaměstnává 

kolem 1000 lidí (rozhovor pamětník, 2014). Firma požadovala kvalifikované pracovníky na 

pozice servisních techniků. Střední škola České Velenice tento obor otevřela, spolupráce 

s firmou se zatím nerozvíjí. Strojírenský podnik MARS s. r. o. sídlí, podobně jako další menší 

zaměstnavatelé, v průmyslové zóně ACCESS Hospodářském parku. Hospodářský park 

ACCESS je unikátním přeshraničním projektem zapojujícím zaměstnavatele jak na české, tak 

rakouské straně hranic a vznikl již na počátku devadesátých let. Město České Velenice má 

v hospodářském parku 49 % podíl a „orgány společnosti jsou obsazeny lidmi z města České 

Velenice.“ (rozhovor starosta obce, 2014). 

Ze srovnání ekonomické aktivity obyvatel Českých Velenic se zvýšil o cca polovinu počet lidí 

pracujících na vlastní účet (tj. OSVČ). V roce 2011 ve sčítání lidí, domů a bytů uvedlo celkem 

7 % ekonomicky aktivních, že pracují jako OSVČ. V roce 2013 ale podle podkladů 

z Regionálního informačního servisu vyplývá, že počet OSVČ vzrost na 16 % z ekonomicky 

aktivních obyvatel (viz tabulka níže). Jedním z možných vysvětlení může být nárůst 

ekonomického kapitálu vietnamských obyvatel města, kteří otevírají při hlavních ulicích ve 

městě své obchody34. Podle oslovených pamětníků jsou vietnamští obyvatelé skoro jedinými 

movitými obyvateli města, kteří investují do oprav a výstaveb budov, do rozvoje služeb v obci 

a do zaměstnávání obyvatel. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
34  Např. v domě Vitorazská č. p. 41 je v Obchodním rejstříku evidováno 5 podnikatelů s přiděleným 

identifikačním číslem (IČO), v domě Vitorazská č. p. 53 (tedy lokalita C) je v Obchodním rejstříku evidováno 

celkem 33 podnikatelů s přiděleným identifikačním číslem a vietnamského příjmení. 
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Tabulka č. 4: Ekonomická aktivita podle Sčítání lidu, domů a bytů 2001 a 2011 a dat z RIS 

2013. 

Celkem 

dle SDLB 

2001

% z 

celkového 

počtu 

obyvatel

Celkem 
dle SDLB 

2011

% z 

celkového 

počtu 

obyvatel

Celkem 
dle RIS 
2013

% z 

celkového 

počtu 

obyvatel

3 523 100% 3 460 100% 3 407 100%

1 737 49% 1 686 49%

1 643 47% 1 480 43%

zaměstnanci 1 170 34%

zaměstnavatelé 26 1%

pracující na 

vlastní účet
230 7% 537 16%

pracující 

důchodci
22

ženy na 

mateřské 

dovolené

28

94 3% 206 6% 130 4%

1 600 46%

753 22%

505 15%

174 5%

Ekonomicky neaktivní celkem

z toho
nepracující důchodci

žáci, studenti, učni

Osoby s nezjištěnou ekonomickou aktivitou

Obyvatelstvo celkem

 

Ekonomicky aktivní celkem

v tom:

zaměstnaní

z toho podle 

postavení v 

zaměstnání

ze 

zaměstnaných

nezaměstnaní

 

Zdroj: ČSÚ 2001, 2011, RIS 2013, vlastní výpočty 

Následující graf shrnuje situaci ohledně ekonomické aktivity obyvatel lokalit A, B, C, D. 

Přibližně tři čtvrtiny obyvatel lokalit (71 %) jsou evidovány na úřadu práce, ostatní pobírají 

rodičovský příspěvek, starobní důchod nebo jsou zaměstnáni v dělnických profesích. V grafu 

nejsou zachyceni ti, kteří pracují neformálně, bez smlouvy (zejména pod vietnamskými 

zaměstnavateli na stavbách). Zaměstnávání bez smlouvy je v Českých Velenicích přítomné, 

ale není masivně rozšířené. 
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Graf č. 9: Ekonomická aktivita obyvatel lokalit A, B, C, D 

 
N = 31 

Podle představitele pracovní agentury se ve firmách uvolňují místa pouze v dělnických 

profesích a zároveň zaměstnavatelé nechtějí zaměstnávat romské obyvatele (PS zaměstnanost, 

2014). Podle zaměstnance úřadu práce měli nezaměstnaní povinnost přinést pracovní dohodu 

o přivýdělku, aby měli v případě sankčního vyřazení z evidence nárok na dávky hmotné 

nouze (PS zaměstnanost, 2014). Někteří zaměstnavatelé se tak setkávali s úbytkem 

zaměstnanců, kteří o odchodu ze zaměstnání nedali nikomu vědět a nebyli k dostižení na 

telefonu (tamtéž). 

Oslovení obyvatelé města popsali situaci následovně: lidé 50+ mají velké obtíže s tím sehnat 

práci (obyvatelé lokality B, C); problém s prací mají ženy po mateřské dovolené, které 

nemohou pracovat na směny, protože nemají jak zajistit hlídání malých dětí (obyvatelé 

lokality B, C, obyvatelé sídliště). Podle zaměstnankyně pracovní agentury je ale praxe při 

zaměstnávání složitější, než jak ji popisují žadatelé o práci. Podle pracovnice agentury je 

pravdou, že firmy nechtějí přijímat zaměstnance starší 50 let a jejich životopisy neberou 

v úvahu („ani je nečtou“). Velké firmy, jako je Magna Cartech s. r. o. průběžně nabírají nové 

zaměstnance, občas se stane, že zaměstnance vyhodí (pracovnice si pamatovala dva případy). 

Jde ale pouze o jednotlivce, kteří například konzumovali na pracovišti alkohol. Jiná firma má 

pouze asi 30 kmenových zaměstnanců a přibírá zaměstnance na krátkodobé brigády na 

pásovou výrobu. Tyto brigády jsou krátkodobé a zaměstnance firma nabírá jen pro větší 

zakázky, které by s kmenovými zaměstnanci nebyli schopni splnit. Lidé zaměstnaní pod 

pracovní agenturou jsou buď přijímáni do pracovních stavů v jednotlivých společnostech, 
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nebo pracují pod agenturou dlouhodobě (i 5 let). Propouštění zaměstnanců se dělo přibližně 

před dvěma lety (v době krize), kdy firmy redukovaly pracovní síly. Po několika měsících 

propuštěné zaměstnance nabíraly zpět. Pracovní agentura Hoffmann-Wizzard s. r. o. uzavírá 

se zaměstnanci smlouvy na dobu jednoho roku a tuto zaměstnancům prodlužuje. Konkurenční 

pracovní agentura nabírá zaměstnance nejdříve na dobu 3 měsíců a poté smlouvy prodlužuje 

(rozhovor pracovní agentura, 2015). 

 

Tabulka č. 5: Srovnání procenta nezaměstnanosti Českých Velenic s Jihočeským krajem 

Míra nezaměstnanosti 

  2001 2011 2013 ke dni 27. 11 2014 

Nezaměstnaní Č. 
Velenice 5,41% 12,21% 6,74% 6,88% 

Nezaměstnaní JČ Kraj   8,56% 5,61%   
Zdroj: ČSÚ 2001, 2011, ÚP 2014 

Registrovaní nezaměstnaní obyvatelé lokalit A, B, C, D tvořili ke dni 27. 11. 2014 celkem 

18 % z celkového počtu nezaměstnaných evidovaných na úřadu práce (viz graf č. 9). Přitom 

51 % ze všech nezaměstnaných tvořili nekvalifikovaní nebo nízko kvalifikovaní žadatelé o 

práci, které úřad práce shrnuje pod kategorii tzv. KZAM 9 (viz graf č. 10). 

 

Graf č. 10 

 
 

N = 197 
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Zdroj: ÚP, vlastní výpočty 

 

Graf č. 11 

 
N= 197, 

Zdroj: ÚP, vlastní výpočty 

Přestože přibližně polovina nezaměstnaných v Českých Velenicích spadá do kategorie 

KZAM9 (tedy nekvalifikovaná), úřad práce podpořil v roce 2014 pouze 2 nezaměstnané a 

umožnil jim rekvalifikaci. Úřad práce financoval v roce 2014 v rámci programů Aktivní 

politiky zaměstnanosti celkem 4 místa v režimu veřejně prospěšných prací (dále jen VPP) - 

zaměstnaní obyvatelé pracovali pro město České Velenice v rámci technických služeb. 

V blízké obci Suchdol nad Lužnicí úřad práce podpořil celkem 9 míst na VPP. V rámci 

společensky účelných pracovních míst (SÚPM) byly podpořeni v Českých Velenicích celkem 

2 zaměstnanci (v Suchdolu nad Lužnicí celkem 9 zaměstnanců), přičemž uchazečů o SÚPM 

bylo v Českých Velenicích celkem 8 (v Suchdolu nad Lužnicí celkem 14) (ÚP, Statistika APZ 

2014). Podle zaměstnance pracovní agentury chce do oblasti Hospodářského parku přesunout 

svou výrobu zpracovatelská firma na výrobu zeleninových konzerv. Firma zaměstnancům 

nabídne práci za 100 Kč/hodinu a sezónně (tedy na období cca 4 měsíců) vytvoří přibližně 

100 pracovních míst. Management firmy preferuje při zaměstnávání zejména ženy (LP 

zaměstnanost, 2014). 
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4.5 Vývoj výplaty dávek státní sociální podpory a pomoci v hmotné nouzi 

Lidé evidovaní na úřadu práce, nebo lidé s nízkými příjmy z pracovní činnosti mohou požádat 

na úřadu práce o dávky státní sociální podpory, mezi které patří: přídavek na dítě (nárok má 

každá rodina pečující o nezaopatřené dítě, jejíž příjmy jsou nižší než 2,4 násobek částky 

životního minima), rodičovský příspěvek (na péči o dítě do věku až 4 let, nárok má každý 

rodič či pečující osoba), příspěvek na bydlení (vyplácí se pouze těm, jejichž výdaje na bydlení 

jsou tak vysoké, že jim z příjmů zbývá pouze 30% z celkových příjmů a částka nepřevyšuje 

normativní výdaje stanovené MPSV35), porodné a pohřebné. Pro potřeby zjišťování počtu 

osob v tíživé sociální situaci v Českých Velenicích jsme získali od úřadu práce data o 

přídavku na dítě, příspěvku na bydlení, údaje o rodinách s malými dětmi, o počtech 

vyplacených rodičovských příspěvků za rok 2013 za konkrétní adresy v Českých Velenicích. 

Následující data jsou orientační, nelze je brát jako neměnná. Data byla získávána za jednotlivé 

adresy lokalit A, B, D v roce 2013, tedy v roce, kdy ještě některé rodiny žily v nyní 

opravovaných budovách, než se přestěhovaly do ubytovny Namong (k metodologii viz 

kapitola 4.2.). 

 

Tabulka č. 6 

Dávky státní sociální podpory za rok 2013 

  
KOP za rok 
2013 

průměrný 
počet 
měsíčně 

České Velenice - 
lokality A, B, D 
za rok 2013 

průměrný počet 
měsíčně 

% průměrného 
počtu vyplacených 
dávek v Českých 
Velenicích 
(lokality) z KOP 

přídavek na dítě 15600 1300 1026 85,5 6,60% 

rodičovský 
příspěvek 7800 65000 234 19,5 0,03% 

příspěvek na 
bydlení 4680 390 15     

Zdroj: ÚP 2014, vlastní výpočty 

*KOP = Kontaktní pracoviště Třeboň, 108 obcí na Třeboňsku  

Z uvedené tabulky vyplývá, že rodičovský příspěvek (laicky rodičovskou dovolenou) pobíralo 

průměrně 19 rodičů, tj. takový byl v roce 2013 průměrný počet dětí v lokalitách A, B, D 

                                                 
35  Výše normativních výdajů jsou definovány podle počtu osob v domácnosti a podle typu uzavřené 

smlouvy mezi nájemcem a pronajímatelem, viz http://portal.mpsv.cz/soc/ssp/obcane/prisp_na_bydleni. Lidé 

bydlící v bytech bez uzavřené smlouvy nemohou o příspěvek na bydlení požádat. 
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v Českých Velenicích mladších 4 let, na jejichž výchovu stát přispívá po dobu až 4 let věku.36 

Průměrný počet přídavků na dítě vyplacených měsíčně v Českých Velenicích (lokalitách A, 

B, D) v roce 2013 zase ukazuje na skutečnost, že přibližně 85 dětí různého věku (0 - 26 let) 

žilo v roce 2013 v rodinách s nízkými příjmy a jejich rodiče měli z důvodů nízkých příjmů 

nárok na přídavek na dítě a také o něj požádali.37 

V případě, že je člověk dlouhodobě nezaměstnaný a pozbyl nároku na podporu 

v nezaměstnanosti, dostává se do situace tzv. hmotné nouze. Osobou v hmotné nouzi se podle 

Ministerstva práce a sociálních věcí stává tehdy, když „osoba či rodina nemá dostatečné 

příjmy a její celkové sociální a majetkové poměry neumožňují uspokojení základních životních 

potřeb na úrovni ještě přijatelné pro společnost. Současně si tyto příjmy nemůže 

z objektivních důvodů zvýšit (uplatněním nároků a pohledávek, prodejem nebo využitím 

majetku) a vyřešit tak svoji nelehkou situaci vlastním přičiněním.“ (MPSV 2015) Mezi dávky 

hmotné nouze patří následující: příspěvek na živobytí, doplatek na bydlení, mimořádná 

okamžitá pomoc. Všechny dávky hmotné nouze jsou tzv. nenárokové, tj. jsou určeny pouze 

osobám nacházejícím se v situaci hmotné nouze. Příspěvek na živobytí se vyplácí až do 

normativně stanovené výše živobytí38 a podle počtu osob v domácnosti. Doplatek na bydlení 

se vyplácí v situaci, kdy domácnosti nestačí jejich příjmy včetně příspěvku na bydlení na 

úhradu nákladů na bydlení. Mimořádná okamžitá pomoc se vyplácí osobám, které se ocitly 

v situaci, kterou musí neodkladně řešit, přičemž zákon č. 111/2006 Sb. (o pomoci v hmotné 

nouzi) stanoví 6 takových situací.39 

 

 

 

                                                 
36 V případě této dávky vylučujeme, že by si některá z rodin, které se narodilo dítě, rodičovský příspěvek 

nevyřídila. Informace o rodičovské dovolené jsou mezi obyvateli veřejně sdílené a informace, jak si vyřídit 

příspěvek získávají těhotné matky několikrát již v průběhu svého těhotenství od různých obyvatel lokalit. 
37 V situaci, kdy jsou rodiny s dětmi v evidenci úřadu práce (tedy mohou být i na rodičovské dovolené), je 

povinností úřadu práce informovat je o nárocích na přídavky na dítě. Informace o přídavcích na dítě jsou také 

mezi obyvateli sdílené informace a nepředpokládáme, že by některá z rodin o tuto dávku nepožádala. 
38  Částky životního minima platné od 1. 1. 2012 v Kč za měsíc 

 pro jednotlivce 3 410, pro první dospělou osobu v domácnosti 3 140, pro druhou a další dospělou osobu 

v domácnosti 2 830 korun, pro nezaopatřené dítě ve věku  do 6 let 1 740, 6 až 15 let 2 140, 15 až 26 let 

(nezaopatřené) 2 450 korun (http://portal.mpsv.cz/soc/ssp/obcane/zivotni_min)  
39  Blíže viz http://www.mpsv.cz/cs/5.  
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Tabulka č. 7 

Dávky hmotné nouze v 1. polovině 2014 

  za KOP 

průměrný 
počet za 
měsíc 

České Velenice - 
lokality A, B, D 

průměrný počet 
za měsíc 

% průměrného 
počtu vyplacených 
dávek v lokalitách 
A, B, D z KOP 

příspěvek na 
živobytí 1364 227,3 201 33,5 14,70% 

doplatek na 
bydlení 477 79,5 149 25 31,40% 

mimořádná 
okamžitá pomoc 20   4     

Zdroj: Zdroj: ÚP 2014, vlastní výpočty 

Z tabulky výše vyplývá, že průměrně dostávalo v první polovině roku 2014 příspěvek na 

živobytí v lokalitách A, B, D celkem 33 domácností. Průměrně 25 domácností dostávalo 

v první polovině roku 2014 doplatek na bydlení. Tyto domácnosti žily v lokalitách A, B, D a 

byly v daném období tak chudé, že veškeré jejich příjmy (včetně normativního příspěvku na 

bydlení od ÚP) nestačily na úhradu nájemného. Jinými slovy lze také říci, že tyto domácnosti 

platily tak vysoký nájem, že jejich příjmy nestačily na jeho uhrazení a zároveň k zajištění 

živobytí pro celou domácnost (blíže viz kapitola bydlení). Průměrné procento domácností, 

které dostávaly příspěvek na živobytí z celého regionu Třeboňska (KOP) činilo 14,7 %. 

Obyvatelé lokalit A, B, D tvořili v průměru 31,3 % příjemců doplatku na bydlení z celkového 

počtu domácností žijících na Třeboňsku (KOP). Dávka mimořádné okamžité pomoci byla 

vyplacena obyvatelům lokalit A, B, D celkem ve 4 případech. 

4.6 Sociální služby a jiné podpůrné aktivity v obci 

V obci nepůsobí žádný sociální pracovník (kromě pracovnic OSPOD Třeboň), se kterým by 

oslovení obyvatelé lokalit A, B, C, D mohli spolupracovat. Nepůsobí zde ani žádný pracovník 

právní či dluhové poradny a tak musí za těmito službami obyvatelé Českých Velenic dojíždět 

do Českých Budějovic. V Českých Budějovicích sídlí dluhová poradna provozovaná 

Charitou. Podle ředitelky organizace spolupracuje přibližně s 30 klienty z Českých Velenic. 

Vzhledem k tomu, že je dluhová poradna anonymní, nemohou počet klientů vyčíslit přesně. 

Charitou poskytuje služby poradenství a přímou pomoc (formou darů oděvů, základních 

potravin apod.). V oblasti poradenství organizace neplánuje rozšířit v následujícím roce svou 

působnost na České Velenice, neplánuje to ani Jihočeský kraj, který sociální služby hradí. 
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Přímou pomoc někdy nabízí svým klientům pracovnice OSPOD Třeboň, která 

nízkopříjmovým rodinám někdy přiveze hračky, oděvy, potraviny aj. darované Charitou 

České Budějovice (rozhovor OSPOD, 2014). Charita každoročně pořádá Štědrovečerní večeři 

pro nízko příjmové osoby a pro osoby bez přístřeší. Někteří klienti z Českých Velenic se 

v loňském roce akce zúčastnili. Hlavní témata, která s lidmi Charita dosud řešila, byly: dluhy, 

nezaměstnanost, bytové problémy (nekvalitní bydlení, ztráta bydlení), problémy s dětmi. 

Podle ředitelky Charity jsou některé rodiny žijící v Českých Velenicích na tom tak špatně, že 

nemají na jídlo pro děti, nemají na základní potraviny. Podle pracovnice OSPOD je to 

především z toho důvodu, že některé rodiny žijí v bytech za nestandartních a zcela 

nevýhodných podmínek, někdy přímo ohrožujících zdraví dětí. Jako příklad nevyhovujícího 

bydlení uvedla Pfaulen Park ve Štefánikově ulici a ubytovnu Namong (rozhovor OSPOD, 

2014). 

Preventivní programy týkající se drogové závislosti realizují pro město a místní ZŠ 

organizace META o. s. Nezisková organizace nabízí hned několik programů, divadel 

určených pro různě staré školáky. Mezi žáky střední školy je rozšířené experimentování 

s marihuanou (kurátorka Třeboň, 2014). 

Do obce pravidelně zajíždí pouze dvě neziskové organizace poskytující terénní služby. 

Zaměstnanci organizace META o. s. v rámci projektu Podpora rodin v evidenci OSPOD 

zajíždí do Českých Velenic a pracují se 3 rodinami. V oblasti zmírňování dopadu drog na 

samotné uživatele v rámci tzv. harm reduction programu působí META o. s. Služby zaměřené 

především na sexuální pracovnice ve městě realizují zaměstnanci organizace Rozkoš bez 

rizika o. s. Pracovníci organizace META zajíždějí do Českých Velenic 1x či 2x týdně a 

poskytují služby: výměnu injekčního materiálu, distribuci prezervativů, poradenství, testy na 

infekční choroby aj. V rámci své činnosti se setkávají zejména se závislými na pervitinu, 

sexuálními pracovnicemi a jejich partnery nebo s mladými závislými lidmi. Injekční materiál 

je předmětem další směny mezi obyvateli. Pracovník organizace usuzoval, že „podle našich 

informací se náš materiál dostává k poměrně značné skupině lidí zprostředkovaně, nezřídka i 

do Rakouska.“ (emailová komunikace, 2014). V roce 2013 organizaci v terénu kontaktovalo 

přibližně 25 lidí, v roce 2014 je to o polovinu méně. Podle informací z terénu ale injekční 

materiál putuje mezi více uživatelů a dále do Rakouska. Za období leden až listopad 2014 

organizace v Českých Velenicích vyměnila celkem 780 setů injekčního materiálu. Výměnu 

materiálu v tomto období provedli pracovníci organizace celkem 35krát a navázali celkem 99 

kontaktů s uživateli drog. S klienty se setkávali především na ulici či v bydlišti uživatelů drog 
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(zejména na ubytovnách). Pracovníci se domnívají, že pokles klientů je dán zejména činností 

agentury HG security, která „vyhání klienty“ z ulice a ti se pak nedostanou ke službám 

zmírňujícím dopad drog jak na uživatele drog, tak na další obyvatele. Kromě potřeb 

v souvislosti s užíváním drog s klienty řeší zejména nevyhovující podmínky bydlení jak 

v bytech, tak na ubytovně (emailová komunikace, 4. 12. 2014). Z oslovených obyvatel lokalit 

nikdo neuvedl, že by spolupracoval s organizací META. Závislí na pervitinu o této službě 

v obci věděli, ale řekli nám, že jezdí měnit injekční materiál do Českých Budějovic: „Tam je 

to anonymní.“ (rozhovor obyvatel lokality C, 2014). 

S poklesem „klientů“ služeb jako je testování infekčníh chorob, rozdávání kondomů apod. se 

v souvislosti s působením agentury HG security potýká také organizace Rozkoš bez rizika o. 

s. „Klientky“, sexuální pracovnice, které byly dříve lépe kontaktovatelné na ulici, zde nyní 

nejsou. Svou činnost však stále provozují v soukromých bytech. V situaci, kdy jim nemůže 

organizace zajistit základní servis, jsou ženy a jejich klienti vystavováni větším rizikům 

v oblasti zdraví, násilí, krádežím aj. Terénní pracovníci navštěvují sexuální pracovnice 

zejména v night-clubech a v soukromých bytech. Sexuální pracovnice bydlí v různých částech 

města, jde v některých případech o ženy, které bydlí na sídlišti a jejich okolí o jejich pracovní 

činnosti neví. V souvislosti s poklesem veřejného provozování prostituce v Českých 

Velenicích došlo k poklesu preventivních prohlídek těchto žen oproti minulým letům 

(telefonický rozhovor, 2014). Pracovníci organizace doufají, že je ke „klientům“ přivedou 

pracovníci organizace META o. s. Zaměstnanci METY naopak doufají, že prostřednictvím 

organizace Rozkoš bez rizika se dostanou ke „klientům/kám“ blíže. 

Azylové domy nejsou v blízkém okolí k dispozici. Nejbližším azylovým domem je Azylový 

dům Rybka v Husinci u Prachatic, který je určen rodinám s dětmi případně ženám s dětmi 

v nouzové situaci. Azylový dům má ubytovací kapacitu pro 50 lidí. Stejné zaměření 

azylového domu je v obci Studená u Jindřichova Hradce, který provozuje také nezisková 

organizace Rybka. Kapacita zařízení ve Studené je 35 osob. Další azylová zařízení jsou 

v Českých Budějovicích, Táboře atd.40 „Já jsem bydlela asi tři měsíce na azyláku, ale pak 

jsem odešla. To nešlo, manžel tam s námi nemohl být.“ (obyvatelka lokality D). „No já jsem 

bydlela nejdřív na jednom azyláku. Tam jsem nemohla bejt … nemáte soukromí. Pak jsem se 

nastěhovala do jinýho azylovýho domu. Tam jsem vydržela pět měsíců no a pak jsme našli byt 

tady. Nejde bydlet bez manžela.“ (obyvatelka sídliště, 2014). Jiné sociální služby nejsou 

                                                 
40  Seznam azylových domů můžete nalézt na 

http://www.azylovedomy.cz/?stranka=databaze&kraj=jihocesky.  
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v lokalitě ani v regionu dostupné. V Komunitním plánu sociálních služeb bylo městu České 

Velenice doporučeno, aby otevřeli nízkoprahové centrum pro děti a mládež41, ale dlouhodobě 

se ve městě nic takového nebuduje. Město České Velenice dostalo dotaci na výstavbu 

kulturního centra. Kulturní centrum je určeno dětem od 15 let, ale „problémová“ skupina dětí, 

které nemají, kde se rozvíjet a trávit volný čas je v Českých Velenicích skupina dětí od 8 let 

do 15 let (OSPOD Třeboň, META o. s., obyvatelé lokalit, 2014). 

Obyvatelé lokalit uváděli, že ve městě nejvíce chybí hřiště pro děti, která by byla vystavěna 

na různých místech obce. Někteří z obyvatel navštívili hřiště postavené na sídlišti, ale místní 

obyvatelé je odsud slovními urážkami vystrnadili. Hřiště na Vitorazské ulici nelze považovat 

za kvalitní dětské hřiště vzhledem k tomu, že je zde jedna dětská klouzačka a pískoviště 

působí neudržovaným dojmem. Například na sídlišti v Třeboni jsou rozsáhlá dětská hřiště 

nově vybudovaná s různými herními prvky a dopadovými plochami u každého z bytových 

domů). Obyvatelé Českých Velenic bydlící na sídlišti zase uváděli, že často dětské hřiště na 

sídlišti nevyužívají zejména kvůli nevyřešenému architektonickému členění herní plochy 

(nejsou zde stromy, stín v létě) a kvůli malému počtu atrakcí pro děti (doplňující rozhovory 

s obyvateli, 2014). Jejich známí nebo oni sami si chodí s dětmi hrát na hřiště do vedlejšího 

města Gműnd. „Tam máte daleko víc atrakcí. To hřiště je členitý, pro ty děti zajímavý a je tam 

hodně těch herních prvků. Tady není v létě stín.“ (rozhovor obyvatelka sídliště, 2014). 

4.7 Vzdělání 

V obci je jedna Základní škola a Mateřská škola České Velenice vedená jedním ředitelem. 

Mateřská škola má dvě pracoviště – Na Sadech 166 a T. G. Masaryka 190 – a dlouhodobě 

nemá naplněnou kapacitu. Kapacita mateřské školky byla v roce 2013 – 2014 naplněna 

z 98 %. Za posledních šest let mateřská škola podle ředitele nikoho neodmítla přijmout 

(rozhovor ředitel ZŠ, 2014). Předškolní vzdělávání navštěvují i romské děti a děti 

z nízkopříjmových domácností, ale jen v omezeném počtu. Matky z oslovených domácností 

uváděly: „ Jsem s dětmi doma.“ (obyvatelka lokality C), „Po zkušenosti se školu, kdy mě lživě 

obvinili, že mají mý děti svrab, je tam nedám. Oni pak zjistili, že to tak není, ale neomluvili 

                                                 
41 Jihočeská rozvojová o. p. s. (2011): Komunitní plán sociálních služeb pro území obce s rozšířenou působností 

Třeboň 2011 – 2014. 
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se.“ (obyvatelka lokality D, 2014)42, „Občas jdu naproti do Piškůtku, ještě je malý.“ 

(obyvatelka lokality C, 2014), „Jó, tam chodí. Dělají tam hodně akcí pro děti. Na obědy chodí 

domů. Někdy ale ne, protože tam jsou vši.“ (obyvatelka sídliště, 2014). Rodiny s nízkými 

příjmy jsou osvobozeny od poplatků za vzdělávání v instituci, musí ale hradit obědy. V době 

výzkumu stálo školné 300,- Kč a stravné 700,- Kč na měsíc. Mateřská škola promíjí některým 

rodičům školné (v případě, že mají nízký příjem). V době výzkumu v roce 2014 bylo od 

platby školného osvobozeno odhadem 5 – 10 dětí (odhad ředitele ZŠ, rozhovor 2014). 

Pracovnice OSPODu uvedla, že děti z lokalit mají vši a rodiče děti z mateřské školy odhlašují 

(rozhovor OSPOD, 2014). Platba stravného je pro některé rodiče finančně neschůdná a děti 

z docházky odhlásí (tamtéž). Všechny učitelky mateřské školy byly v roce 2013 – 2014 

odborně kvalifikované pro svou pracovní činnost. Jedna z učitelek absolvovala Kurz 

logopedické prevence (Výroční zpráva, 2014). Získat více dětí do MŠ by se dalo skrze 

projekty komunitního charakteru, do kterých by byli zapojováni i rodiče dětí. 

Přípravný ročník zatím základní škola neotevírala. Ředitel o otevření přípravného ročníku 

uvažuje v případě, že bude ročník naplněn minimálně 7 žáky a dojde ke změně legislativy 

(ředitel ZŠ, komentáře k analýze, 2015). Nedostatečnou připravenost žáků na vzdělávání 

škola v případě nízkopříjmových rodin neřeší odkladem školní docházky z toho důvodu, že by 

děti nebyly dále připravovány na vzdělávání (zejména pokud jde o děti, které MŠ 

nenavštěvovaly). Ve školním roce 2014 se k zápisu do prvního ročníku ZŠ přihlásilo celkem 

41 dětí, 4 z nich byl doporučen odklad. V letošním školním roce se k zápisu do prvního 

ročníku ZŠ dostavilo celkem 52 dětí, z nich 14 žádá o odklad povinné školní docházky 

(ředitel ZŠ, 2015). Ředitel školy pravidelně přistupuje k dohodě s rodiči z nízkopříjmových 

domácností, že dítě vezme na ZŠ i přesto, že dítě není na první třídu „zralé“, ale žák bude 

opakovat první třídu (rozhovor ředitel ZŠ, 2014). „Jedná se o ojedinělé případy v každém 

roce, kdy nástup dítěte do ZŠ je pro dítě vhodnější a účelnější, než ho ponechat doma, když 

rodiče předem deklarují, že dítě by do MŠ ani po odkladu PŠD nenastoupilo. Samozřejmě 

nejlepší by pro dítě byl přípravný ročník.“ (ředitel ZŠ, komentáře k analýze, 2015). Tento 

postup je údajně ekonomicky výhodnější pro rodiče - nemusí hradit školné (rozhovor, 2014). 

Na žáka může mít zvolený postup naopak negativní vliv zejména s ohledem na budování 

sociálních vazeb žáka v třídním kolektivu a zažívání školního neúspěchu. V roce 2013 – 2014 

                                                 
42 Případ komentoval ředitel ZŠ: „Jednalo se nakonec o blechy a štěnice. Děti byly velmi poštípané, měly velké 

stopy – fleky – na kůži. Omlouvat se nebylo proč, vše jsme řešili profesionálně s ohledem na zdraví dětí. Rodiče 

toto naše zjištění obtížně akceptovali.“ (ředitel ZŠ, komentáře k analýze, 2015). 
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opakovalo první ročník ZŠ celkem 5 žáků (rozhovor ředitel ZŠ, Výroční zpráva 2014). Tento 

výše popsaný postup považujeme za nestandartní a s ohledem na zdravý a pozitivní vývoj 

žáků ve vztahu ke vzdělávacímu procesu. 

Základní škola vyučuje podle rámcového vzdělávacího programu RVP ZV a RVP ZV + LMP, 

v roce 2012 získala certifikát „Rodiče vítáni“. Škola měla v roce 2013 – 2014 plně 

kvalifikovaný pedagogický sbor (Výroční zpráva, 2014). V několika třídách jsou vzděláváni 

individuálně integrovaní žáci (12 – 14 žáků je individuálně integrovaných) s poruchou zraku, 

sluchu, se specifickými poruchami učení, specifickými poruchami chování, žáka s LMP43 a 

jiné zdravotní postižení (rozhovor ředitel ZŠ, 2014). Oficiálně je ve škole pouze jeden žák 

s indikací sociálního znevýhodnění. Jde o chlapce z vietnamské rodiny, který má doporučen 

ze strany pedagogicko-psychologické poradny individuální vzdělávací plán. Podle ředitele ale 

tento žák žádný plán nepotřebuje, je znalostmi zcela na úrovni svých spolužáků. 

Nediagnostikovaných žáků se zřetelnými problémy chodí na ZŠ celkem 5). Škola rodičům 

doporučila vyšetření v PPP, rodiče ale na vyšetření s dítětem nejeli (tamtéž). Jedna žena ze 

sídliště uvedla, že její syn dostal doporučení, aby navštívili poradnu. Ona ale nemá finanční 

prostředky a aktuálně řešila bydlení. Na cestu do Jindřichova Hradce se nechystala (rozhovor 

obyvatelka sídliště, 2014). Pedagogicko-psychologická poradna sídlí v Jindřichově Hradci a 

její pracovníci po dobu posledních šesti let nikdy do školy nepřijeli. Nepřijeli ani na povinná 

přešetření žáků. Komunikace mezi školou a PPP probíhá pouze po emailu. Někteří žáci 

spadají do poradenství Speciálně výchovného centra v Českých Budějovicích, jejich 

pracovníci dvakrát ročně školu navštěvují. Asistenti padagoga jsou pro školní rok 2014 – 

2015 celkem 4 pro 3 žáky. AP jsou na částečné úvazky a věnují se žákům ve 3., 7. a 8. třídě. 

Škola vytvořila speciální zájmový kroužek „Nápravy specifických poruch učení“, který je pro 

žáky zdarma. Kroužek je zaměřen na žáky ohrožené školním neúspěchem. Podle ředitele je až 

polovina žáků na škole ohrožena školním neúspěchem, dále téměř polovina žáků pochází 

z rozvrácených rodin (ředitel provedl průzkum mezi žáky na škole)44. Vysoký počet 

rozvedených či neúplných rodin potvrdila i pracovnice OSPOD, která se v případě rozvodů 

vyjadřuje k úpravě péče o dítě mezi zákonné zástupce dítěte. V roce 2014 – 2015 kroužek 

navštěvovalo cca 10 žáků (rozhovor ředitel ZŠ, 2014). Ze statistik ZŠ školního neúspěchu 

žáků v různých ročnících vyplývá, že největší problémy měli v roce 2013 – 2014 žáci prvního 

ročníku (zde neprospělo na konci roku celkem 15 % žáků), žáci 6. ročníku (zde neprospělo 

                                                 
43  Lehké mentální postižení 
44 Žáci měli vyplňovat anonymní dotazníky. 
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celkem 18 % žáků – z nich 2 žáci několik let nechodí do školy a jsou zřejmě v zahraničí a 

rodiče je ze školy neodhlásili), žáci 7. ročníku (neprospělo na konci roku v jedné třídě 16 % a 

v druhé třídě skoro 6 % žáků), žáci 8. ročníku (neprospělo cca 7 % žáků). 45 Celkově na konci 

školního roku 2013/2014 neprospělo 20 z celkových 274 žáků základní školy, tj. 7,3% žáků – 

včetně celkem tří nezvěstných žáků. Rodiče žáků si opakovaně stěžovali na osobu ředitele 

instituce: „Ředitel ne, ale zástupkyně je dobrá. Normálně se s ní domluvíte, vyslechne vás, 

poradí.“ (obyvatel lokality A, 2014), „Když jsme měli problém, vždy jsme šli za zástupkyní a 

ta pomohla.“ (obyvatelka lokality C, 2014), „My jsme měli konflikt s ředitelem a tak jsem 

přihlásil obě děti do Rapšachu. Tam jsou vstřícný.“ (obyvatel lokality A, 2014). Z důvodu 

neporozumění s ředitelem přehlásili své děti na ZŠ do Rapšachu také někteří obyvatelé 

sídliště (rozhovor podnikatelka, obyvatelka sídliště, 2014). Podle údajů ze školní matriky za 

posledních 7 let přestoupili do ZŠ Rapšach 2 žáci, naopak jich do ZŠ Velenice ze ZŠ Rapšach 

přestoupilo celkem 7 (ředitel ZŠ, komentáře k analýze, 2015). 

Na ZŠ praktickou v Rapšachu či Třeboně odešlo celkem 14 žáků za období posledních 6 let. 

Všichni tito žáci měli diagnózu LMP nebo jinou diagnózu, doporučení od PPP, aby byli 

vzdělávání na praktické škole se souhlasem rodičů. V roce 2013 – 2014 neodešel na ZŠ 

praktickou z Českých Velenic ani jeden žák. Základní škola v Českých Velenicích v době 

výzkumu vzdělávala jednoho žáka s diagnózou LMP, který měl doporučení z PPP, aby se 

vzdělával na ZŠ praktické. Rodič si ale přeřazení žáka do jiné školy nepřál, a tak žák chodí do 

běžné třídy a je vzděláván podle upraveného rámcového vzdělávacího programu. Žák není 

z nízkopříjmové domácnosti. Ředitel školy se opakovaně snaží přesvědčit rodiče, aby žáka s 

LMP ve vyšších ročnících ZŠ nechali studovat na ZŠ praktické a to z toho důvodu, že 

„spolupráce se školou je velmi dobrá a škola je na práci s dětmi s LMP vybavena. Mají méně 

žáků a mohou se dítěti více individuálně věnovat.“ (rozhovor ředitel ZŠ, 2014). 

Záškoláctví není podle ředitele problém (tamtéž). S pracovnicí OSPOD řeší pravidelně 

celkem 10 žáků, nad kterými má pracovnice dohled nebo jsou to žáci „nějak problematičtí“. 

V minulosti řešili případ drogově závislé dívky, která nakonec základní školu dostudovala 

(žákyně byla poslána na detox, poté do ústavní výchovy a vrátila se do školy). Řeší také 

výchovné problémy některých žáků (rozhovor OSPOD, 2014). Škola v tomto směru ve 

školním roce 2013 – 2014 identifikovala problémovou třídu a objednala pro ni preventivní 

                                                 
45  Blíže viz Výroční zpráva o činnosti Základní školy a Mateřské školy České Velenice za školní rok 

2013 – 2014 (dostupné na: http://www.zsvelenice.cz/sweb/pdf/vzprava2013-2014.pdf).  
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programy od organizace META o. s.46 Škola otevírá každoročně 15 kroužků, některé jsou 

placené, některé jsou pro žáky zdarma. Kroužky jsou různého zaměření – sportovní, kulturní, 

jazykové. O některé kroužky je velký zájem a otevírají se dvě třídy – výuka německého 

jazyka a keramika. Poplatky za hrazené kroužky se liší podle toho, kolik kroužků dítě 

navštěvuje. Pokud dítě navštěvuje 1 kroužek, platí 400,- Kč ročně, za 2 kroužky platí celkem 

600,- Kč ročně, za 3 kroužky platí celkem 800,- Kč ročně a za 4 a více kroužků platí 

dohromady 1000,- Kč za rok. Na kroužky nechodí děti z oslovených obyvatel lokalit. 

Následující graf ukazuje, které instituce navštěvovaly děti mladší 15 let, které žily v lokalitách 

A, B, C, D a jejichž rodiče byli ochotni s námi hovořit. 

 

Graf č. 12 

 

N = 22 

Z grafu vyplývá, že je nepoměr mezi vzděláváním žáků z lokalit na běžné ZŠ a ZŠ praktické. 

Může to být dáno několika faktory. 1) Procesem diagnostikování žáků a přisouzení diagnózy 

LMP ze strany pracovníků pedagogicko-psychologické poradny v situaci, kdy vykazuje tento 

žák pouze některé charakteristiky LMP. Některé znaky LMP mohou být důsledkem 

nepodnětného prostředí. Přeřazení žáka na ZŠ praktickou v některých případech žáků 

zpochybňovala ředitelka střední školy, když poukazovala na rozdíl mezi žáky, kteří na střední 

školu přichází ze ZŠ praktické v Rapšachu (rozhovor ředitelka, 2014, viz níže). 2) Částečně to 

může být dáno také počtem a typem domácností, které s námi byly ochotné mluvit. 

                                                 
46  Blíže viz Výroční zpráva ZŠ a MŠ České Velenice za školní rok 2013 – 2014. 
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V Českých Velenicích působí střední škola a učiliště technického charakteru. Škola otevírá 

pravidelně učňovské, tříleté obory (strojní mechanik, komerční pracovník v dopravě, nástrojař 

Magny Cartech, servisní technik el. přístrojů) a čtyřleté maturitní obory (provoz a ekonomika 

dopravy, mechanik elektrotechnik, operátor provozu). O školu není podle ředitelky 

v posledních letech velký zájem, spíše se žáci hlásí na školy ve větších městech. Na školu se 

hlásí i žáci ze ZŠ praktické, zejména romští žáci. Žáci pocházející ze ZŠ praktické buď mají 

podle ředitelky opravdu problémy a omezené mentální schopnosti, nebo jsou chytří, ale mají 

vysoké absence. Ti druzí jsou podle ředitelky střední školy zejména romští žáci. V roce 2013 

– 2014 nastoupilo do prvního ročníku SOU celkem 6 žáků bydlících v Českých Velenicích. 

Spolupráce ředitelky SŠ a OSPOD je pouze jednostranná a škola nedostává zpětnou vazbu na 

vývoj situace konkrétních žáků. Největší problém, se kterým se škola setkává, je absence žáků 

ve výuce – někteří žáci mají až 200 – 300 neomluvených hodin absence. Je to i oblast, ve 

které by škola uvítala pomoc. 

Škola pracuje s žáky s SPU, nedostává oficiální diagnostiku, ale vyučující rozlišují mezi 

dysgrafickou a jinou chybou a žákům s nediagnostikovaným SPU vychází vstříc – např. mají 

ústní, spíše než písemné zkoušení, kratší úkoly, psané texty apod. Škola měla v době 

výzkumu 1 asistenta pedagoga pro žáka se zdravotním postižením (žák na vozíku). Úspěšnost 

žáků ve vzdělání je kvůli vysoké absenci žáků nízká. V roce 2013 – 2014 v maturitním oboru 

provoz a ekonomika dopravy postoupilo k maturitní zkoušce z 21 žáků pouze 15 žáků (5 žáků 

neprospělo a 2 opakují ročník). V učebních oborech je fluktuace žáků až 80 % - celkem 42 

žáků prošlo třídou jednoho učebního oboru (odešly na jiné školy nebo odešly ze vzdělávání), 

přičemž studium úspěšně dokončilo pouze 7 z těchto žáků (tj. 15 % žáků) (ředitelka SŠ, 

rozhovor 2014). 

Škola zapojuje různé ZŠ do společných projektů (v roce 2014 spolupracovali se 7 ZŠ z okolí, 

spolupracuje se střední školou v Gműndu. Škola také doporučuje romským žákům čerpat 

stipendia MŠMT na podporu romských žáků. Podle ředitelky školu romští žáci nedokončují a 

odcházejí již v prvním ročníku. Někteří se po delší době vrací a jednotlivcům se daří studium 

dokončit. Dále mohou žáci některých maturitních oborů žádat o stipendium Českých drah (na 

profesi strojvedoucí, dráhy vyhlašují každoročně cca 20 stipendijních míst), cca 3 žáci 

dostávali stipendium od Magny Cartech s. r. o. (firmy sídlící v průmyslové zóně) a v roce 

2014 je o toto stipendium zájem ze strany 7 – 9 žáků. Firma Magna těmto žákům garantuje 

jeden rok praxe (odborný výcvik ve firmě) a poté pracovní úvazek. Firma Eaton 

Elektrotechnika s. r. o. v Suchodolu nad Lužnicí také vyjednávala spolupráci se SŠ a SOU 
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v Českých Velenicích, ale se změnou vedení v Eatonu se zatím spolupráce neuskutečnila. 

Ředitelka disponuje širokou sítí kontaktů na lokální zaměstnavatele, kam umisťuje své žáky 

na praxi. Členové pedagogického sboru realizují kurzy pro dospělé, kurzy jazyků pro 

zaměstnance firem, kurzy pro seniory apod. 

4.8 Rodina 

V Českých Velenicích působí dvě pracovnice sociálního odboru Třeboň: pracovnice oddělení 

sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD) a kurátorka pro mládež. Kurátorka pro mládež má na 

starosti širší region, pracovnice OSPOD působí pouze v Českých Velenicích. Pracovnice 

OSPOD řeší cca 100 případů rodin a neúplných rodin žijících v různých částech obce – 

netýká se tedy výlučně obyvatel lokalit, ale spadají sem všechny velenické rodiny. Nejčastější 

problémy eviduje v oblasti: bydlení, nedostatečných příjmů, dávek a jejich vyřizování, trestné 

činnosti mladistvých, vztahů v rodině a partnerských vztahů, dluhů, výchově dětí. Podle 

sociální pracovnice se v Českých Velenicích hodně rodin stěhuje tzv. z bytu do bytu, 

v posledních dvou letech ale nedochází k nárůstu počtu spisů a klientů. Mezi klíčové 

problémy sociální pracovnice zařadila zejména to, že mladí nemají „vyžití, odpoledne se děti 

flákají, nikdo jim nepomůže s úkolama,“ dále pak nízká kvalita bydlení (rozhovor OSPOD, 

2014). Nevyhovující podmínky k bydlení nebyly v minulosti ani v době výzkumu důvodem 

odebírání dětí do dětských domovů. V době výzkumu byly v ústavní výchově celkem 4 děti 

z jedné rodiny (především v situaci, kdy je matka drogově závislá), (rozhovor pracovnice 

OSPOD Třeboň, 2014). Umísťování dětí se děje pouze do zařízení, ve kterých mají volno pro 

všechny sourozence (na Táborsko, Kamenice). Pokud volno nemají, děti musí do jiného 

zařízení. Dohled v době výzkumu měly nově 4 děti bydlící v Českých Velenicích. V Českých 

Velenicích je více dětí v pěstounské péči.47 

Sociální pracovnice spolupracuje s místní ZŠ a pravidelně se informuje o vývoji situace, která 

se týká konkrétních žáků. Dále spolupracuje s lékaři, kteří hlásí případy rodin, které např. 

nezašly na odborné preventivní vyšetření kyčlí miminek apod. Případy zanedbání lékařské 

péče v obci podle sociální pracovnice nejsou. Dále pracuje a kontroluje rizikové rodiny, kde 

je matka či otec závislý na drogách. V takových rodinách (cca 10 lidí) se domlouvá na 

preventivních prohlídkách u lékaře, odběrech krve a moči a kontrole, zda stále drogy užívají, 

či ne. V době výzkumu byla jedna drogově závislá matka opakovaně na vyšetření u lékaře, 

aby jí dovolili vzít si děti z dětského domova na Vánoce domů. 
                                                 
47  Konkrétní data se nám nepodařilo získat. 
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Minimálně ve dvou případech rodin s dětmi sociální pracovnice intervenovala a zajistila jim 

bydlení v azylovém domu. Dále působila u některých rodin a snažila se je přesvědčit, aby 

nepodepisovaly plnou moc panu Janků. Doporučila jim, aby si sehnali jiné bydlení. Na její 

popud více rodin s dětmi opustilo ubytovnu v lokalitě D a přešlo do ubytovny Namong, 

lokality C. „Varovala mě, abych tu plnou moc nepodepisovala. Taky mě sehnala azylový 

bydlení, kde jsem chvíli byla s dětma, ale já odešla.“ (obyvatelka lokality D, 2014). 

Obyvatelé lokalit A, B, C, D v Českých Velenicích nejčastěji uváděli, že jsou pro ně špatně 

dostupné následující služby a rádi by podobných služeb využívali. „Tady není kam jít 

s dětma.“ (obyvatelé lokality C, 2014), „Na sídlišti nás tam nechtěj.“ (obyvatelka lokality D, 

2014). Blíže viz tabulka. 

 

Tabulka č. 8 

3 nejčastěji zmíněné špatně dostupné služby pro občany Českých Velenic 
aktivity pro mládež 12 
pomoc rodinám s dětmi 9 
poradny 14 
celkem 41 

N = 41 

Dále také uváděli, že v obci chybí aktivity pro trávení volného času zejména pro mládež a 

děti. Obec by se měla podle oslovených obyvatel dále rozvíjet právě směrem k naplňování 

těchto potřeb mladých dětí a rodin s dětmi a zkvalitňovat infrastrukturu hřišť a ploch pro 

volnočasové aktivity. 

 

Tabulka č. 9 

Jaké aktivity a zařízení pro volný čas konkrétně v obci chybí 
kroužky pro děti a mládež 14 
sportovní hřiště 10 
dětská hřiště 18 
kulturní centrum, akce, koncerty 11 
celkem 53 

N = 53 

Nejčastěji obyvatelé uváděli, že by potřebovali pomoci s hledáním jiného a kvalitnějšího 

bydlení v obci. Část obyvatel vyjádřila přání bydlet v městském bytě. Dále si obyvatelé 

stěžovali na nedostatek volných pracovních míst a v případě, že se na některé volné místo 

hlásili, nebyli přijati. Byli to také ti, kteří dříve pracovali v Legiosu a se zastavením činnosti 
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firmy a propuštění zaměstnanců již nesehnali práci. Část těchto potřeb může pomoci zajistit 

terénní sociální pracovník. 

 

Tabulka č. 10 

V jaké oblasti by uvítali pomoc obyvatelé lokalit A, B, C, D - 5 nejčastějších odpovědí 
pomoc s bydlením 11 
pomoc s rodinnou situací 6 
pomoc s finanční situací 4 
pomoc při hledání práce 11 
komunikace s úřady 10 

N = 54 

Z podkladů získaných od pracovnic sociálního odboru vyplývá, že zejména děti 8 – 15 let 

potřebují nějaký společenských prostor pro setkávání a trávení volného času (rozhovor, 

emailová komunikace, 2014). V době výzkumu žádné takové zařízení v obci nebylo a děti 

neměly jak smysluplně trávit volný čas. Zejména této chybějící infrastruktuře a chybějícímu 

zázemí pro děti a mladé přisuzovaly sociální pracovnice současný stav, kdy se děti setkávají 

v hloučcích na veřejných prostranstvích, kde zkouší cigarety a marihuanu. Ke konci roku 

2014 kurátorka pro mládež řešila celkem 15 dětí, které měly problémy s marihuanou. 

Problémové děti bydlící v Českých Velenicích chodí většinou do ZŠ praktické do Rapšachu, 

některé do ZŠ Rapšach, některé do ZŠ České Velenice, starší do SŠ v Českých Velenicích 

(kurátorka, 2014). Tento počet dětí je podle kurátorky pouhým zlomkem reálného počtu žáků, 

kteří s marihuanou nějak zacházejí. Kurátorka se dostane totiž pouze k případům, které řešila 

policie ČR. 

S problémy záškoláctví či skrytého záškoláctví se na místní ZŠ podle jejího ředitele 

nepotkávají. Někteří žáci mají vysoký počet neomluvených hodin z toho důvodu, že je rodiče 

neodhlásili z výuky před tím, než se odstěhovali do zahraničí. Takoví žáci pak mají i několik 

set neomluvených hodin. Další případné problémy s žáky řeší formou konferencí, na kterých 

se potkají zástupci různých institucí (zejména však OSPOD a ZŠ). 

Služba rané péče je nejblíže v Českých Budějovicích. Pracovnice OSPOD nemá zatím žádné 

klienty, kteří by využili porady či péče od specialistů na ranou péči. 

4.9 Zdraví 

Oblast zdraví a problémy s dostupností lékařské péče se týkají všech obyvatel Českých 

Velenic. V obci není nouze o dětského lékaře, nebo problém s naplněností kapacit lékařů. 



56 

 

Lékař také, podle oslovených institucionálních aktérů, spolupracuje s místní školou a 

OSPODem - OSPOD informuje v situaci, když nebylo dítě na preventivní prohlídce nebo 

v případě, kdy rodiče nepřišli v termínu očkování. Pokud ale potřebuje někdo pomoc od 

zubaře, může to být pro nízkopříjmové domácnosti, důchodce, matky samoživitelky atd. 

problém. V obci působil zubař, který spravoval zuby plombami, které byly finančně 

odstupňované, a tak i dostupné pro širokou škálu obyvatel s různým ekonomickým zázemím. 

Navíc některé plomby hradila plně zdravotní pojišťovna. Podle pamětníků a oslovených 

obyvatel města ale tento zubař odešel do důchodu a v obci v době výzkumu ordinoval nový 

zubař. Ten podle informací získaných v rozhovorech s pamětníky obce spravuje zuby pouze 

bílými plombami, které jsou pro obyvatele drahé. „No sousedce zubař odmítl dát jinou, než 

bílou plombu. Ta maminka mi tu plakala, že její šestileté dítě má více zubních kazů a ona 

nemá 1200,- Kč na to, aby ty plomby zaplatila. No takže dítě zůstalo bez plomb. Hodně lidí 

začalo chodit k zubaři do Suchdola nad Lužnicí.“ (doplňující rozhovor obyvatelka sídliště, 

2014). 

V obci jsou dále gynekolog a dva praktičtí lékaři pro dospělé. Nejbližší nemocnice na české 

straně hranic je v Českých Budějovicích (cca 1 hodina jízdy vlakem). Spádově spadají České 

Velenice pod nemocnici v Jindřichově Hradci, ale podle obyvatel se tam „nedá dostat, je tam 

špatný spojení“ (doplňující rozhovor, obyvatel, 2014). V případě nouze přijíždí do obce 

záchranná služba z Třeboně. Záchranná služba také uzavřela smlouvu s přeshraniční 

nemocnicí v Gműndu a naléhavé případy přebírá po dobu stabilizace nemocného záchranná 

služba z Gműndu. Lékařská služba v Gműndu je hrazena z pojištění pojištěnce (českými 

zdravotními pojišťovnami na českém území), z prostředků nemocnice Gműnd a 

z projektových peněz. Pobyt v nemocnici nebo přijetí záchranné péče negeneruje nemocnému 

dluh. Odborná vyšetření mohou pacienti absolvovat také v Gműndu a lidé této přeshraniční 

spolupráce využívají. 

Nemoci kožního typu jsou v obci přisuzovány romským dětem. Setkali jsme se s případem, 

kdy si obyvatelka lokality D stěžovala, že byly její děti označeny, že mají svrab. Svrab se 

nepotvrdil, ale za označení se nikdo neomluvil (obyvatelka lokality D, 2014). Ředitel ZŠ 

uvedl, že děti byly poštípané od blech a štěnic (viz text vzdělávání). Podle ředitele ZŠ jde 

zejména o děti, které se o sebe ještě neumí postarat sami a tak jsou závislí na kvalitě péče 

svých rodičů. V průběhu výzkumu jsme nenarazili na domácnost a děti, které by na první 

pohled vypadaly zanedbaně. S čím se ale obyvatelé lokalit A, B, C, D potýkali, byly 

hygienické podmínky, ve kterých byli nuceni žít. V některých případech zmínili, že měli 
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v bytě štěnice, a tak se z bytu odstěhovali zcela bez věcí. „Já jsem všechny ty dětský oblečky 

spálila v ohni, jinak bychom si ty štěnice přenesli do jinýho bytu“, popsala obyvatelka jedné 

z lokalit způsob boje proti štěnicím (rozhovor obyvatelka, 2014). Zajištění dezinfekce bytu 

proti štěnicím stojí cca 2000,- až 3000,- Kč za jeden postřik a postřiků musí být vždy více. 

Ředitel ZŠ se za dobu svého působení na škole pravidelně setkává s tím, že občas mají děti 

vši. Vši podle ředitele školy nejsou specifické pro nízkopříjmovou skupinu obyvatel. Objevují 

se mezi žáky z rodin různého socio-ekonomického statusu. 

Podle zástupců organizace META, podle pracovnice OSPOD a z výstupů z terénního 

výzkumu je zřejmé, že obyvatelé nežijí v bytech dobré kvality. Nevyhovující podmínky 

k dlouhodobému bydlení jsou podle oslovených aktérů na ubytovně Namong, jako největší 

problém je však vnímána ubytovna Pfaulen Park (lokalita D). V lokalitě D měli všichni 

oslovení aktéři v „bytech“ plíseň a vlhkost, stěžovali si na malé ubytovací prostory. 

4.10 Bezpečnost 

I. 

Z pohledu bezpečnosti je Obvodní oddělení Suchdol nad Lužnicí jedním z více postižených 

oblastí kriminalitou v Jihočeském kraji, České Velenice spadají právě pod obvodní oddělení v 

Suchdolu. Index kriminality (tedy počet zjištěných skutků za období leden – prosinec 2014 

přepočtený na 10 000 obyvatel) je v tomto okrsku vyšší (index 262,8), než je za stejné období 

index kriminality celého Jihočeského kraje (index 231,4) či sousedního oddělení Třeboně 

(index dosahuje hodnoty 170,5) (viz obrázky č. 2, 3, 4 níže). Dopad kriminality přepočtený na 

počet obyvatel je tak v tomto příhraničním oddělení 1,5 krát vyšší, než v okolních odděleních 

Policie ČR. Kriminalita má podle policie ČR charakter spíše drobných trestných činů, 

nabízení sexuálních služeb na veřejnosti, drobné majetkové kriminality apod. V Českých 

Velenicích je služebna státní policie. 
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Obrázek č. 2: Index kriminality za období leden – prosinec 2014, Jihočeský kraj 

 

Zdroj: www.mapakriminality.cz 

 

Obrázek č. 3: Index kriminality v Třeboni, leden – prosinec 2014 

 

Zdroj: www.mapakriminality.cz 
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Obrázek č. 4: Index kriminality Suchdol nad Lužnicí za období únor – listopad 2014 

 

Zdroj: www.mapakrinimality.cz

 

Město hradí celkem 5 strážníků městské policie. V roce 2012 ve městě působili pouze 2 

strážníci a nestíhali řešit běžné záležitosti a zároveň působit na ženy provozující prostituci, 

které se volně „nabízely“ na hlavních ulicích ve městě (rozhovor MěP, 2014). 

Podle policie ČR jde v Českých Velenicích zejména o drobnou kriminalitu, kterou by 

dokázali zajistit pracovníci prevence kriminality. Jako příklady „problémů v soužití“ velitel 

obvodního oddělení uvedl: místní Romové sedí v létě venku a ostatní lidé si tam nechtějí 

sedat, děti přebíhají silnici na Vitorazské bez dozoru a hrozí někdy srážka s vozidlem, mladí 

kluci 8 – 15 let žebrají peníze po rakouských občanech. Policie ČR si je vědoma síly 

předsudků a strachu, které obyvatelé Českých Velenic mají vůči romským občanům a jejich 

přítomnosti ve veřejném prostoru města. Rušení nočního klidu podle policie způsobují 

zejména Romové pocházející ze Slovenska, kteří se usadili v sousedním městě Gműd a do 

Českých Velenic občas chodí za zábavou. 

 

II.  

Městský úřad městskými vyhláškami omezuje podmínky pohybu a činností ve veřejném 

prostoru. Vyhlášky vznikly jako reakce na jednání, se kterým vedení města a obyvatelé obce 

nesouhlasili. V roce 2005 zastupitelstvo města přijalo první vyhlášku omezující organizování 



60 

 

veřejné produkce na veřejných prostranstvích bez povolení Rady města – produkce může být 

bez povolení do 24 hodin.48 V roce 2007 vyhláškou 1/2007 zastupitelstvo města upřesnilo 

povolené hudební produkce – v uzavřených prostorech do 3h ráno, v otevřených prostorech 

do 22:00h ve všední den a do 24:00h o víkendu. Vyhláškou 2/2011 toto omezení zpřísnila a 

povolila provoz zábavních zařízení, hospod a barů do 2:00h. Zastupitelstvo města vyhláškou o 

zákazu používání alkoholických nápojů na některých veřejných prostranstvích49 zaměřilo 

svou pozornost na obyvatele, kteří „popíjením alkoholu narušují pořádek na místech ve 

vyhlášce uvedených. Tedy tam, kde jsou s popíjením největší problémy, tj. ul. Revoluční a k ní 

přilehlé pozemky, ul. Vitorazská a k ní přilehlé pozemky, ul. Čsl. Legií a k ní přilehlé 

pozemky, ale také zejména na školní hřiště, na prostranství v parku u kostela a všechna dětská 

hřiště v majetku města“ (MěP, komentáře k analýze, 2015). Podle strážníka MěP jsou 

alkoholici nejčastější skupinou osob, na které vyhláška dopadá díky tomu, že „nejsou ochotni 

své chování změnit a vyhlášku neustále dokola porušují“ (tamtéž). MěP ale tyto přestupky ve 

většině případů řeší domluvou (tamtéž). V tom samém roce zastupitelstvo města přijalo 

obecně závaznou vyhlášku č. 4/2011 omezující provozování hazardních her na území města 

s výjimkou jedné herny provozované na č. p. 348.50 Podle informací tajemnice městského 

úřadu bylo v Českých Velenicích povoleno Ministerstvem financí celkem 297 herních 

automatů a město chtělo hazard naopak omezit. Ke dni 31. 12. 2013 bylo v seznamu 

Ministerstva financí celkem 119 povolených herních automatů v Českých Velenicích (ulice 

Vitorazská – 2 herny, třída Čsl. Legií – 5 heren, ulice Komenského – 1 herna).51 

V roce 2012 město přistoupilo k zákazu provozování prostituce na veřejných prostranstvích 

obecně závaznou vyhláškou č. 2/201252 a podepsalo smlouvu s HG security s.r.o.53 Vyhláška 

                                                 
48  Obecně závazná vyhláška č. 2/2005 nabyla účinnosti až v roce 2010. 
49  Obecně závazná vyhláška č. 1/2011 o zákazu používání alkoholických nápojů na některých veřejných 

prostranstvích. 
50  Obecně závazná vyhláška č. 4/2011 o zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku v oblasti 

omezení hazardu. 
51  MFČR (31. 12. 2013): Informační přehled povolených zařízení, dostupné na: http://bit.ly/1xOYXES 
52  Obecně závazná vyhláška č. 2/2012 o zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku při nabízení, 

poskytnutí a využití sexuálních služeb na veřejném prostranství. Starosta Slíva si je vědom toho, že vyhláškou 

„ řeší“ problém jen v rámci obce a nikoliv jako celek (za to byl i kritizován ze strany organizace Rozkoš bez 

rizika a v Dolnorakouských novinách). Podle starosty: „M ěsto řeší, co je trápí, že prostitutky postávaly před 

základní školou, Rakušáci tu obtěžovali normální lidi s kratší sukní na ulici.“ 
53 Smlouva se vztahuje na zajištění „dodržování obecně závazné vyhlášky Města České Velenice č. 1/2011 o 

zákazu požívání alkoholických nápojů na některých veřejných prostranstvích a č. 2/2012 k zabezpečení místních 
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definuje sexuální služby následovně: „a) nabízení sexuální služby v podobě ústní, zvukové, 

písemné, obrazové informace nebo nabízení této služby různými posunky a pohyby těla, jakož 

i odhalování intimních částí těla, b) jakož i poskytnutí a využití sexuálních služeb“ (vyhláška 

č. 2/2012). Porušení takto znějící vyhlášky dokazuje MěP dvojím způsobem. Posunky a 

„nabízení sexuálních služeb“ městská policie monitoruje na kamerách městského kamerového 

systému a podle strážníka MěP „nemůže docházet k důkazní nouzi“ (strážník MěP, komentáře 

k analýze, 2015). Pracovníci služby HG Security s.r.o. mají na střeše nainstalované kamery a 

projíždí opakovaně zejména hlavními ulicemi Českých Velenic. Nikdo z průchozích si tak 

nemůže být jistý, zda je bezpečnostní služba nesleduje – to může vyvolat v některých 

obyvatelích paranoidní pocity. Jeden z příkladů uvedl v rozhovoru starosta města, když 

poukázal na „kauzu“ foto pastí, kdy se jedna z pracovnic Městského úřadu domnívala, že HG 

security s.r.o. disponuje její fotografií a tu zveřejnila. Fotografii zaměstnankyně na internetu 

nenašli, ale zaměstnankyně se cítila být poškozena na své pověsti (rozhovor starosta, 2014). 

Kolem security služby, díky této nekontrolovatelné přítomnosti dozorujícího „oka“ na ulicích, 

také vyvstávají různé příběhy a zkušenosti jak mezi romskými, tak mezi neromskými 

obyvateli obce. Na postup security služby poukazovali zejména obyvatelé Vitorazské ulice: 1) 

Byli opakovaně legitimováni přes to, že nebyla přizvána městská policie a to údajně bez 

příčiny a jak muži, tak ženy. 2) Některé ženy byly na ulici dle jejich vlastních slov 

pokutovány (přesto, že security služba má přivolat MěP a ta přečin zaprotokolovat) a to za 

nestandartních podmínek (v době výzkumu byla jedna z našich respondentek údajně odvezena 

„do lesa“ a security služba na ní vymohla 100 EU s tvrzením, že poté ji nechají být). 

Nemůžeme potvrdit ani vyvrátit příběhy popisované obyvateli Českých Velenic, není to ani 

naším cílem. Zveřejněním příběhů chceme ilustrovat, že to je právě netransparentnost a 

nedostatečné porozumění kompetencí a práv služby HG security s.r.o., nedostatečné 

poskytování informací o obsahu jejich činnosti směrem k široké veřejnosti, které tzv. živí tyto 

a podobné příběhy, podezření a nevyjasněné situace. HG security s.r.o. podle oslovených 

institucionálních aktérů, obyvatel města skutečně přispěla k dodržování vyhlášky č. 2/20112. 

Z analýzy zpráv Městské policie zveřejněné v Českovelenickém zpravodaji vyplývá, že 

k porušování vyhlášky č. 2/2012 dochází – od září do prosince 2014 řešila Městská policie 

porušení této vyhlášky v celkem 5 případech, z nichž 1 případ byl řešen ve spolupráci s HG 

                                                                                                                                                         
záležitostí veřejného pořádku při nabízení, poskytnutí a využití sexuálních služeb na veřejných prostranstvích“ 

(Město ČV, Smlouva, 2014). 
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Security s.r.o. V roce 2014 Městská policie řešila celkem 62 případů porušení vyhlášky č. 

2/2012, 34 případů porušení vyhlášky 1/2011 týkající se zákazu pití alkoholu na veřejnosti. 

V souvislosti s prostitucí policie ČR řeší zejména drobné okrádání rakouských zájemců o 

sexuální služby. „Lidi se bojí případy hlásit, oni nahlásí podobný případ třeba 2 – 3 krát 

v jednom měsíci a poté je zase půl roku klid“ (velitel PČR Suchodol, PS 21. 11. 2014). O 

okrádání zákazníků mluvily i samotné prostitutky a jejich „pasák“. Odhadem Městské policie 

se na ulici pohybuje přibližně 4 až 5 prostitutek, některé si vodí své zákazníky domů, jiné do 

půjčených bytů apod. Sociální pracovnice OSPOD v Třeboni ví o 6 – 7 prostitutkách, které si 

sexuální službou přivydělávají na živobytí a jsou ochotné o tom se sociální pracovnicí 

hovořit. Podle sociální pracovnice jsou to ženy, které žijí v různých částech města České 

Velenice. Sociální pracovnice má s těmito ženami dohodu, že pokud mají děti, nesmí si 

zákazníky vodit do bytu, kde se svými dětmi žijí. Organizace Rozkoš bez rizika v době 

výzkumu neměla žádné klientky, které by nabízely své služby mimo penziony. 

 

IV. 

Užívání a distribuci drog Městská a státní policie v minulosti neřešila. Státní policie měla 

podezření na pěstírnu marihuany v jednom z domů v Českých Velenicích, toto podezření se 

ale nepotvrdilo (PS, 21. 11. 2014). Užívání drog je podle kurátorky pro mládež velkým a 

dlouhodobě v Českých Velenicích neřešeným problémem. Kurátorka má na starosti celou 

oblasti ORP54, ale České Velenice tvoří 1/3 všech případů, které řeší. Užívání drog řeší 

zejména u dětí mladších 15 let a v Českých Velenicích jde zejména o romské žáky ZŠ 

Rapšach či ZŠ České Velenice, dále o žáky střední školy. Z celkového počtu 150 klientů 

řešila v roce 2014 celkem 15 případů užívání drog mladistvými. Nejrozšířenější drogou je 

marihuana, kterou si mohou mladí opatřit v místních obchodech. Podle kurátorky pro mládež 

město České Velenice dosud situaci neřešilo. „V Třeboni již několik let probíhá Program 

sekundární prevence pořádaný o. s. Pyramidas České Budějovice. S problémovými dětmi 

pracují během schůzek, víkendových pobytů, pobytů o letních prázdninách zkušení odborníci, 

terapeuti. Každý rok jsem program nabízela v Českých Velenicích, kde je to více než žádoucí, 

bohužel neúspěšně. Přitom zde je z celého ORP nejvíce dětí ze sociálně slabých rodin a 
                                                 
54  Do ORP spadají následující obce: Ponědraž, Ponědrážka, Záblatí, Frahelž, Klec, Lomnice n/Luž., 

Smržov, Lužnice, Kolence, Novosedly n/Než., Mláka, Stará Hlína, Nová Hlína, Přeseka, Dunajovice, Břilice, 

Dvorce, Třeboň, Holičky. Domanín, Branná, Hrachoviště, Cep, Majdalena, Hamr, Chlum u Tř., Staňkov, 

Lutová, Mirochov, Žíteč, Mníšek, Libořezy, Stříbřec, Bor, Suchdol n/Luž., Tušť, Klikov, Františkov, Nová Ves 

Rapšach, Hrdlořezy, Dvory n/Luž., Halámky, Žofina Huť, Nová Ves n/Luž., Č. Velenice. 
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problémových dětí, které se o prázdninách i v době školního roku potulují bezprizorně a učí se 

negativním věcem od starších sourozenců, kamarádů, páchají s nimi trestnou činnost, rodiče 

se jim nevěnují.“ (emailová komunikace, 17. 12. 2014). Na preventivních programech užívání 

drog spolupracuje město a místní základní škola s organizací META o. s., která realizuje 

preventivní programy pro žáky a programy tzv. harm reduction pro uživatele drog. 

Z terénního šetření vyplynulo, že užívání drog je vnímáno obyvateli lokalit A, B, C, D jako 

jeden z problémů, které je tíží. V ulici Vitorazská projíždí v autě místní dealer. S jiným 

dealerem marihuany a pervitinu, závislém na pervitinu, jsme se setkali v průběhu terénního 

šetření. Z terénního šetření vyplynulo, že podle 42% oslovených respondentů, obyvatel lokalit 

A, B, C, D si myslí, že by mělo město České Velenice věnovat pozornost problémům osob 

ohrožených závislostí (viz následující graf). 

 

Graf č. 13 

 

N = 24 

 

V.

Oslovení obyvatelé Českých Velenic považovali více částí ve městě za problematické a po 

setmění a ve tmě by do míst podle jejich slov „nešli“. Byly to dvě hlavní ulice, na kterých 

jsou umístěné herny (do roku 2012 zde stály prostitutky55), kde se sdružují „mladí 

                                                 
55  Zákaz nabízení sexuálních služeb stanovuje až městská vyhláška č. 2/2012, viz výše v textu. 
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v kapucích“. Všichni oslovení aktéři popsali případy obtěžování žen na veřejnosti mladými 

romskými kluky, nikdo ale nebyl schopen určit, komu se popisovaný případ stal. Sami neměli 

podobnou zkušenost. Například jedna paní důchodového věku popsala: „Já jsem šla jednou 

večer na sídlišti se psem ven a před domem stál takový mladý kluk s kapucou přes hlavu. Já 

jsem se tak bála, že jsem skoro dostala infarkt.“56 Strach z neznámého a urbánní legendy jsou 

tak zřejmě hlavními důvody, které vedou místní občany k omezenému pohybu na veřejných 

prostranstvích v nočních hodinách. Dále to byla oblast města tzv. „za tunelem“ na Vitorazské 

ulici. Do oblasti „za tunelem“ chodí někteří z oslovených obyvatel sídlišť na procházky se psy 

a „protože se mi to tam líbí, je to stará čtvrť“ (obyvatelka sídliště 2014). V nočních hodinách 

tuto oblast města nenavštěvují. 

Většina oslovených obyvatel lokalit A, B, C, D uvedla, že se v obci a místě svého bydliště cítí 

bezpečně. Uváděli také dobrou zkušenost s policií ČR a Městskou policií České Velenice. 

Celkem 33% z oslovených respondentů uvedlo, že se bezpečně necítí a jako důvod uváděli 

zejména předsudky a osobní zkušenosti s předsudky o nich jako o Romech, svobodných 

matkách či matkách s více dětmi. Poukazovali na rasovou předpojatost vůči Romům. Některé 

opakovaně narazily na nepříjemné jednání některých pracovníků městského úřadu. „Na hřišti, 

to jsem si musela vyslechnout poznámek. Jsem šla radši pryč…no do cigánů.“ (obyvatelka 

lokality D, 2014), „Tam s vámi nejednají normálně na městě. Tam když jdete, tak máte pocit, 

že jste něco míň.“ (obyvatelka lokality A), „Radši na město nechodim, když nemusim.“ 

(obyvatel lokality C). Oslovení obyvatelé se ve svých názorech na jednání při kontaktu 

s úřadem shodovali. Důvody ale vidíme zejména v doposud chybějící službě terénního 

sociálního pracovníka, který by na jednání s úřadem obyvatele doprovázel a možným 

nedorozuměním předcházel. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
56  Při rozhovoru s místními pamětníky jsem dovedla oba muže důchodového věku do místní kavárny na 

Vitorazské ulici „před tunelem“. Oba pamětníci se „přiznali“, že do této části obce po setmění nikdy nešli z toho 

důvodu, že mají strach. 
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Graf č. 14

 

N = 24 

5 Specifická studie - bydlení 

Oblast bydlení byla identifikována jako klíčový problém obyvatel a to nejen obyvatel lokalit 

A, B, C, D, ale také obyvatel sídlišť. Ze sčítání lidí, domů a bytů v roce 2011 vyplynulo, že 

jen 2 bytové domy nebyly v roce 2011 obydlené (viz tabulky níže). V době výzkumu byl 

celkem 1 bytový dům na prodej v ulici Komenského za částku přibližně 2 000 000,- Kč. Dům 

se čtyřmi bytovými jednotkami sousedí s domem, který zaměstnanci radnice označili jako 

potenciální „lokalitu“.57 Další dva domy ve Vitorazské ulici byly opravované a nikdo 

z oslovených aktérů nevěděl, jaké záměry s domy mají vlastníci těchto nemovitostí. Pronájem 

bytů jsme nikde nezaznamenali. V prosinci 2014 místní obyvatelé prodávali celkem 30 bytů, 

převážně v zástavbě v oblasti sídlišť a jejich okolí, tedy v lokalitě tzv. před tunelem. Byty 

velikosti převážně 2+1 jejich majitelé prodávali za průměrnou částku 400 000,- Kč. Byty 

stejné velikosti v blízké Třeboni se ve stejný čas prodávaly za částky pohybující se mezi 1 

500 000,- Kč a 2 500 000,- Kč. 

 

 

                                                 
57  Dům je ke zhlédnutí zde: http://bit.ly/14smrUC. 
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Tabulka č. 10 

 Celkem 
rodinné 

domy 
bytové domy 

ostatní 

budovy 
Domy úhrnem 526 386 116 24 
Domy obydlené 476 343 114 19 

z toho podle 

vlastnictví 

domu 

fyzická osoba 351 321 24 6 
obec, stát 38 3 31 4 
bytové družstvo 11 - 11 - 
spoluvlastnictví 

vlastníků bytů 
56 13 43 - 

z toho podle 

období 

výstavby 

nebo 

rekonstrukce 

domu 

1919 a dříve 72 50 20 2 
1920 - 1970 153 103 43 7 
1971 - 1980 70 43 27 - 
1981 - 1990 71 54 15 2 
1991 - 2000 53 49 2 2 
2001 - 2011 49 41 6 2 

Zdroj: ČSÚ 2011 

Volných bytů je v obci málo, lidé musí hledat bydlení v přilehlých obcích nebo v dočasných 

ubytovnách a nájemních bytech (například ve sčítání lidí, domů a bytů v roce 2011 byly 

pouze dva bytové domy obsazené, viz tabulka výše). Přesto je několik bytů volných a lidé 

tedy mohou do Českých Velenic přicházet. V roce 2014 přišlo do obce přibližně 7 rodin 

s dětmi, které nastoupily povinnou školní docházku (blíže viz kapitola migrace). Oslovení 

obyvatelé Českých Velenic nebo jejich potomci měli zkušenosti s podáním žádosti o městský 

byt nebo se o podání žádosti nepokusili, protože mají vůči městu dluh. Někteří občané získali 

byt až po osmé žádosti, jiní nebyli úspěšní vůbec. „Tady když máte dluhy, tak se nechytáte.“ 

(obyvatelka lokality D, 2014), „Mám dluh, městský byt neodstanu.“ (obyvatel lokality C, 

2014). 

5.1 Koncepce bydlení a historie bytového fondu 

Město nemá a nemělo zpracovanou koncepci bydlení či koncepci prodeje nemovitostí. 

Prodeje bytů se odehrály ve dvou hlavních vlnách. První fáze prodeje nemovitostí začala 22. 

1. 1996, kdy zastupitelé města stanovili pravidla prodeje městského majetku obecně závaznou 

vyhláškou č. 6 /1995 o prodeji nemovitostí z majetku města. Podle vedoucího majetkového 

odboru se v první fázi, která reálně začala až kolem roku 2004, prodalo přibližně 100 bytů. 

V druhé vlně prodeje nemovitostí vznikala sdružení vlastníků jednotek (SVJ) a Městský úřad 

se stal jedním z účastníků SVJ. V současné době město nemá v plánu prodávat budovy a byty 

do soukromých rukou – mezi obyvateli není kupní síla a ceny nemovitostí jsou stanoveny 
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nízko. Prodej probíhá v individuálních případech, kdy se nájemníci bytů domluví a podají 

žádost o prodej nemovitosti. V době výzkumu město vlastnilo celkem 248 bytů, z nichž jeden 

bytový dům č. p. 115 (Na Kopečku) byl v havarijním stavu (celkem 11 bytů) a MěÚ možná 

v budoucnu přistoupí k prodeji této nemovitosti. Dům není obydlený. Původní obyvatelé 

domu, sociálně slabí občané, se buď odstěhovali z budovy sami, nebo byli přestěhováni do 

jiných, náhradních městských bytů umístěných různě po městě, „i na sídlišti“ (rozhovor 

majetkový odbor, 2014). Dvěma ženám, sestrám, město poskytlo byt lepší kategorie, velikosti 

2+1 v oblasti před tunelem. Podle vedoucího odboru šlo zejména o to, najít nájemníkům 

takový byt, který finančně zvládnou (tamtéž). 

Město každoročně investuje do oprav a úprav bytů a budov 4 000 000,- Kč – jde zejména o 

pláště, opravu bytových prostor, úpravu nebytových prostor. Z této částky stojí oprava 

vnitřních prostor každoročně cca 1 500 000,- Kč. Opravy se podle vedoucího odboru plánují 

obtížně dopředu, někdy opravují havarijní stav v některém bytovém domu, jindy investují do 

oprav bytu, který se po nějakém nájemníkovu uvolnil. Rozpočet ale podle vedoucího odboru 

nestačí na opravu celého domu, rekonstruují zejména byty a bytové jednotky, ve kterých bydlí 

nějací nájemníci, probíhá revize rozvodů. Město v minulosti požádalo o dotaci z programu 

Zelená úsporám a nechalo zateplit dva domy na sídlišti č. p. 104/105 a v Komenského ulici č. 

p. 490/493. Za zateplení jednoho z domů město vydalo ze svého rozpočtu 300 000,- Kč, 

ostatní náklady byly uhrazeny z programu Zelená úsporám. Městský úřad rozlišuje byty podle 

neformálních kategorií (formálně kategorie bytů již nefungují), kdy byty I. kategorie jsou lépe 

upravené, ostatní kategorie bytů jsou v základním vybavení a lidé si mohou byty upravit na 

vlastní náklady. Umořování nákladů na opravy, které v bytě realizovali nájemníci, městský 

úřad neumožňuje. Vedoucí odboru věděl pouze o jednom případu rodiny, která si na vlastní 

náklady slučovala dva byty. Tyto náklady rodině budou vráceny v případě ukončení 

nájemního vztahu (rozhovor, 2014). 

5.2 Pravidla přidělování městských bytů 

Pravidla přidělování městských bytů jsou stanovena Nařízením Rady města České Velenice o 

pronájmu městských bytů (12. 10. 2011) a přílohami Nařízení. Pravidla přidělení bytů 

rozlišují mezi dvěma kategoriemi bytů – byty I. kategorie jsou rozdělovány s ohledem na tržní 

princip a nabídnuté ceny za m2 tj. obálkovou metodou; byty II. – IV. kategorie mají pevně 

stanovené nájemné a jsou přidělovány i s ohledem na sociální situaci žadatele. Žádat o 

městský byt mohou všichni obyvatelé prostřednictvím odevzdaného vyplněného formuláře 
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v zalepené obálce. Jednotlivé nabídky rozřadí komise složená s vedoucího majetkového 

odboru, jeho podřízené pracovnice a starosty obce na ty, které jsou bezchybné a pravdivé a na 

ty, které mají formální nedostatky. Rada města přijaté a rozřazené žádosti převezme, určí 

jejich pořadí a podle dalších kritérií uvedených v žádostech a zhodnocení veškerých 

získaných podkladů rozhodne, komu byt přidělí a za jakých podmínek (Nařízení, rozhovor 

2014). Byt je přidělován na dobu jednoho roku, poté Rada města rozhoduje, zda a jak bude 

nájemci smlouva prodloužena. 

Pro získávání podkladů k žádostem o byt jednotlivých zájemců město požaduje po žadatelích 

vyplnit standardizovanou žádost. Ta obsahuje následující požadované informace: 

- osobní údaje žadatele o byt 

- rodinný stav (zda je osoba svobodná, ženatá, rozvedená, partner/ka aj.), 

- povolání a adresa zaměstnavatele, 

- informace o současném bytě, kde bydlí (zda bydlí u rodičů, v nájmu, 

v podnájmu, na ubytovně a vždy uvést u koho, kolik lidí v bytě bydlí a kolik 

z toho je dětí, jaké je byt kategorie a velikosti), 

- dále také osobní údaje dalších příslušníků domácnosti, kteří se do nového bytu 

přistěhují, 

-z jakých důvodů žádají o městský byt. (Žádost) 58 

Vyplněný formulář dává vhled do sociální a ekonomické situace žadatelů, tzv. sociálních 

poměrů žadatele.59 Rada města částečně přihlíží k sociální potřebnosti žadatele, žadatel ale 

nesmí být vůči městu dlužníkem. Poté, co dlužník uhradí všechny své neuhrazené závazky 

vůči městu České Velenice, může znovu žádat o přidělení městského bytu. Například v domě 

č. p. 27 přidělila Rada města byty lidem, kteří byli dříve bez domova, začínající rodině, 

vícečetné rodině atd., Romům i ne-Romům. Byty II. – IV. kategorie60 mají odstupňované 

pevné nájemné na m2. Za byt I. kategorie je minimální nájemné na m2 stanoveno na 25,52- 

Kč. Za byt II. kategorie je stanoveno na 23,72- Kč/m2, za byt III. kategorie je to 20,81- Kč/m2 

a byt IV. kategorie na 18,94- Kč/m2 (Nařízení, 2011). 

                                                 
58  Žádost o zařazení do seznamu uchazečů o městský byt v Českých Velenicích, Žádost o přidělení 

volného bytu II. – IV. kategorie. V textech žádostí není požadována informace o zadluženosti žadatelů vůči 

městu České Velenice. 
59  V žádostech Žádost o zařazení do seznamu uchazečů o městský byt v Českých Velenicích a Žádost o 

přidělení volného bytu II. – IV. kategorie není požadována informace o zadluženosti žadatelů vůči městu České 

Velenice. 
60 Kategorie bytů se již oficiálně nepoužívají, neformálně ale stále fungují. 
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V případě žádosti o byt I. kategorie žadatel nejen vyplní požadovaný formulář, nabídne také 

cenu nájmu za m2, kterou chce měsíčně hradit. Ani v případě bytů I. kategorie nemusí být 

formální splnění všech požadavků nebo cena hlavním kritériem pro přidělení bytu (rozhovor, 

vedoucí odboru 2014). Vedoucí odboru uvedl příklad. Pokud nabídne za byt 60,- Kč/m2 

jednotlivec, bude upřednostněna rodina s dětmi, která uvedla o 3,- Kč méně. O byty horší 

kategorie podle vedoucího odboru i z toho důvodu žádají pouze ti, kteří o byt mají skutečný 

zájem. V některých nemovitostech město opravuje havarijní stav např. oken či rozvodů. 

Všechny byty jsou podle vedoucího odboru před nastěhováním nového nájemníka upraveny 

tak, „aby si mohli jen nastěhovat nábytek a bydlet“ (rozhovor vedoucí odboru, 2014). 

Město má jeden volný byt pro případ nouze a kritické situace, např. když někdo vyhoří nebo 

se stane živelná katastrofa. Byt slouží jako dočasný náhradní byt, nikoli však pro případy lidí, 

kterým hrozí vystěhování apod. (rozhovor vedoucí odboru, 2014). Město dále vlastní dalších 

11 volných bytů, které nejsou v současné chvíli obyvatelné, dům je v havarijním stavu (viz 

výše). Jiné byty se uvolňují v průběhu roku, když např. staří odejdou do domu 

s pečovatelskou službou apod. Tyto byty jsou dále nabízeny k pronájmu. Město pronajímá 

byty i nízkopříjmovým obyvatelům (lokalita B) a dva byty nabídlo k pronájmu rodinám, které 

bydlely v domě č. p. 115 (viz výše v textu). 

5.3 Formy bydlení 

Formy bydlení ve městě České Velenice jsou různé. V místě zcela chybí bydlení typu 

azylového zařízení, startovací byty, sociální bydlení (bydlení propojené s poskytováním 

sociálních služeb), domy na půl cesty apod. V obci je pouze Domov pro seniory o celkové 

kapacitě 66 lůžek. Podle aktuálního sčítání lidí, domů a bytů z roku 2011 bytové domy 

obývalo 69 % celkové populace obce. Většina nájemních bytů je také umístěna v bytových 

domech. Většina bytů v nájemních domech byla velikosti 2+1, 3+1 a 4+1. Malometrážních 

bytů je podle sčítání naopak velmi málo, v rodinných domech byl vyšší počet bytů s počtem 

místností 5 a více, tyto ale převážně obývali majitelé nemovitostí (viz tabulka níže). 
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Tabulka č. 11 

 Celkem 

rodinné 

domy 

celkem 

% z 

celkového 

počtu 

bytové 

domy 

% z 

celkového 

počtu 

ostatní 

budovy 

Obydlené byty celkem 1 334 394 30% 916 69% 24 

z toho právní 
důvod užívání 
bytu 

ve vlastním 
domě 

340 321   16   3 

v osobním 
vlastnictví 

322 -   322   - 

nájemní 417 23   389 93% 5 

družstevní 109 -   109   - 

z toho s 
počtem 
obytných 
místností 

1 31 7   24   - 

2 230 10   218 95% 2 

3 351 74   275 78% 2 

4 389 116   269 69% 4 
5 a více 222 171 77% 50 23% 1 

Zdroj: ČSÚ 2011, vlastní výpočty 

Z celkového počtu 916 obydlených bytů v bytových domech žilo 42 % lidí v nájemním 

vztahu, 35 % obyvatel žilo v bytě v osobním vlastnictví, v družstevním vlastnictví bylo v roce 

2011 celkem 12 % bytů v bytových domech. Mezi bytové domy patří nejen panelové domy, 

ale také zděné domy v historické zástavbě (viz graf). Pouze jedno procento všech bytů 

v bytových domech bylo velikosti 1+0. Byty velikosti 2+1, 3+1 a 4+1 jsou procentuálně 

zastoupeny přibližně rovnoměrně v bytových domech ve městě České Velenice (jejich 

procentuální podíl se pohybuje mezi 24 a 30 % - viz graf níže). 

Obyvatelé lokalit A, B, C, D obývají častěji menší byty. Celkem 59 % oslovených obyvatel 

lokalit bydlelo v bytech o velikosti 1+0 a 1+1. Byt velikosti 1+1 přitom obývali zejména 

jednotlivci, dvojice a ve výjimečných případech 3 a 4 členové domácností. Část z 

malometrážních bytů obývají obyvatelé ubytovny Namong – v bytech 1+0 žijí na ubytovně 

především jednotlivci, setkali jsme se ale s případem 4 členné rodiny v bytě 1+0. Byty 2+1 

obývalo celkem 35 % oslovených domácností. Byty této velikosti obývaly zejména početnější 
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rodiny s dětmi – v případě lokality D (Štefánikova) to byly dvě 7 členné rodiny, v dalších 

místech obývaly takto veliké byty rodiny o 4 – 5 členech domácností (viz graf č. 13). 

 

Graf č. 15 

 

Zdroj: ČSÚ 2011, vlastní výpočty 

 

Graf č. 16 

 

Zdroj: ČSÚ 2011, vlastní výpočty 
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Graf č. 17 

 

N = 24 

Polovina oslovených obyvatel lokalit A, B, C, D bydlela právě v bytech o velikosti do 40m2, 

29 % oslovených domácností žilo v bytech o velikosti 40 – 60 m2, dalších 21 % obyvatel žilo 

ve větších bytech. 

 

Graf č. 18 

 

N = 24 
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Většina obyvatel lokalit A, B, C, D nejen že žila v menších bytech, ale také v bytech, které 

nebyly určeny k dlouhodobému bydlení. Celkem 58 % z oslovených domácností totiž žilo 

v ubytovacím zařízení – v ubytovně Namong a Pfaulen Park (tedy v lokalitách C a D), viz 

graf č. 17. Tato „dočasná“ forma bydlení byla pro mnohé východiskem ze situace, kdy museli 

opustit byty ve Vitorazské ulici z důvodu rekonstrukce objektu a hledat jinou formu bydlení. 

 

Graf č. 19 

 

N = 24 

Většina obyvatel žije v nájemních bytech (na ubytovnách) vlastněných soukromými vlastníky, 

kteří byty dále pronajímají. Část bytů poskytuje lidem také obec v jednom ze svých bytových 

domů (13 %). Se strukturou vlastníků nemovitostí úzce souvisí také právní forma užívání 

bytu. S výjimkou jedné rodiny bydlí všechny oslovené domácnosti v bytech či v ubytovacích 

zařízeních na základě smluvního vztahu. Celkem 23 % oslovených domácností uvedlo, že má 

uzavřenou smlouvu na dobu neurčitou, 55 % oslovených domácností má smlouvu na jeden 

rok (obyvatelé ubytovny Namong), 18 % domácností má uzavřenou smlouvu na jeden měsíc a 

smlouva jim je vždy po měsíci prodlužována (ubytovna Pfaulen Park, lokalita D). Obyvatelé 

lokality D jsou skupinou obyvatel, kteří byli v době výzkumu nejvíce ohroženi ztrátou bydlení 

a zároveň to byli obyvatelé žijící v nejhorších hygienických podmínkách. Přehled typů 

majitelů domů v lokalitách A, B, C, D a uzavřený typ smlouvy viz grafy níže. 
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Graf č. 20 

 

N = 24 

 

Graf č. 21 

 

N = 24 

Ceny nájmů jsme zjišťovali od obyvatel lokalit A, B, C, D, od pracovníků města České 

Velenice a na internetu (nabídky nájmů a prodeje nemovitostí). Ze srovnání nájmů 

jednoznačně vyplývá, že nízkopříjmové domácnosti, které žijí v lokalitách A, B, C, D hradí 
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v průměru 2,7krát vyšší nájemné, než obyvatelé městských bytů v jiných částech města. 

Pokud bychom brali v potaz i metry čtvereční, pak by výše hrazených nájmů byla ještě vyšší a 

to z toho důvodu, že přibližně polovina obyvatel lokalit žije v bytech o velikosti 1+0 a 1+1 do 

40 m2 (viz graf č. 16 v této kapitole). Oproti tomu většina obyvatel Českých Velenic, která 

nežije v popisovaných lokalitách, žije v bytech velikosti 2+1 a větších (viz graf č. 15 v této 

kapitole). 

V následující tabulce srovnáváme výši nájmů v městských bytech a bytech u soukromých 

vlastníků v Českých Velenicích. Z analýzy nabídky bydlení v jiných obcích (Nové Hrady, 

Trhové Sviny a další okolní obce) jsme zjistili, že obecní byty jsou pronajímány za 30,- Kč/m2 

(nájmy se pohybují od 1500,- Kč do 3000,- Kč) a v podstatě nejsou žádné byty volné. Byty u 

soukromých majitelů jsou pouze v ojedinělých případech dostupné a výše nájmů se pohybuje 

od 2500,- Kč do 5000,- Kč za byt 2+1 (rozhovory obyvatelé, 2014). Volné byty byly v době 

výzkumu pouze v obci Suchdol nad Lužnicí (šlo o dva byty a do jednoho se stěhovala rodina 

bydlící doposud v Českých Velenicích – chtěli nižší nájem)61 a Rapšachu (šlo o jeden byt), 

(rozhovory obyvatelé, 2014). Výše nájmu nebyla pro většinu oslovených domácností 

překážkou k tomu získat byt. Pokud ale z nějakého důvodu nedostali dávky určené na bydlení, 

začali situaci řešit a hledali bydlení jinde. 

 

Tabulka č. 12 

Ceny za nájemné 

v městských 

bytech (vč. služeb) 

v lokalitách A, B, C, D 

(vč. energií) 

kolikrát dražší je 

nájemné v lokalitách 

A, B, C, D 

odhadovaný 

průměr 3000 8185 2,7krát 

medián   7000   

maximum 6800 18000 2,6krát 

minimum 1851 3000 1,6krát 

Zdroj: dotazníky, rozhovory MěÚ, vlastní výpočty, 2014 

Průměrná cena nájmu (vč. energií a služeb) v městských bytech je odhadem (odhad stanovily 

pracovnice MěÚ podle seznamu vybíraných nájmů) 3000,- Kč, naproti tomu průměrná cena 

nájmů v bytech v uvedených lokalitách je 8183,- Kč (vč. energií). Maximální cena nájmu za 

                                                 
61 Rodině nebyly přiznány dávky na bydlení a tak neměla z čeho hradit nájem ve výši 8000,- Kč. Z toho důvodu 

uvažovali o stěhování do levnějšího bytu v Suchdole nad Lužnicí. 
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byt, kterou v seznamech našly pracovnice městského úřadu, byla 6800,- Kč. Nejvyšší cena 

nájmu v lokalitách byla v domě Janků, Pfaulen Park ve Štefánikově ulici (tj. lokalita D) ve 

výši 18000,- Kč vč. energií (zdroj obyvatel rozhovor, 2014). Nejnižší nájemné v městských 

bytech bylo 1851,- Kč, kdežto u nájmů v lokalitách A, B, C, D to bylo 3000,- Kč (vč. energií). 

Nejnižší nájmy platili obyvatelé lokality B, tedy ti, kteří bydleli v městském domě. Nejdražší 

a nejméně vhodný objekt k bydlení pro jednotlivce a malé domácnosti jsme vytipovali 

lokalitu D, Pfaulen Park ve Štefánikově ulici. Nejdražším objektem k bydlení pro vícečetné 

domácnosti jsme vytipovali lokalitu C, ubytovnu Namong. Nájemné je zde počítáno na počet 

osob v domácnosti (děti jsou cenově zvýhodněné). 

5.4 Specifika lokality D 

V lokalitě D bydlí i vlastník nemovitosti a s nájemníky má podepsanou plnou moc na vyřízení 

všech dávek státní sociální podpory. Plná moc zní následovně: „…Zmocňuji pana Janků…k 

zastupování ve všech záležitostech a jednáních týkajících se poskytnutí všech dávek státní 

sociální podpory a hmotné nouze, před úřady, orgány státní správy a místní samosprávy a to 

v rozsahu jednat jménem mým a jménem společně posuzovaných osob, které zastupuji, činit 

veškeré úkony včetně podávání návrhů a žádostí, podávat i vzdávat se řádných a 

mimořádných opravných prostředků v rámci soudních, správních či jiných řízení, vymáhat 

neplnění povinností třetích osob, případně se nároků vzdávat, uzavírat smíry a narovnání a 

přijímat plnění. Tato plná moc se uděluje na dobu neurčitou. Mé zájmy a zájmy zmocněnce 

nejsou v rozporu…“ (Plná moc, 2014). Plná moc je tedy podepsána na dobu neurčitou i přes 

to, že je nájemníkům nájem prodlužován vždy po jednom měsíci. Znění plné moci ale 

neopravňuje majitele nemovitosti při zastupování pouze před orgány státní sociální podpory, 

ale před všemi dalšími institucemi, se kterými může občan státu přijít do styku. Podpis plné 

moci, stejně jako další finance (např. za úhradu nákladů za návštěvu, za použití pračky atd.), 

majitel po obyvatelích údajně požaduje pod nátlakem.62 Vzhledem k tomu, že majitel uzavírá 

s nájemníky nájemní smlouvy vždy po jednom měsíci, obyvatelé nemají žádnou jistotu 

bydlení a jsou nuceni okolnostmi a chybějícími sociálními byty v obci přistoupit na značně 

nevýhodné a podle nich i osobní svobodu a integritu omezující podmínky. 

                                                 
62  Údajně vyhrožuje nájemníkům, že pokud se nepodvolí jeho vůli, z domu je vystěhuje (rozhovory 

s obyvateli lokality D, 2014). „On nám říká, že když to nepodepíšeme, můžeme jít. Já nevím, co mám dělat.“, 

„na mě tlačí Janků, že to musím podepsat. Pak přijde Sedláčková, že to podepisovat nemám.“ (tamtéž). 
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Podle Ministerstva práce a sociálních věcí jsou ale dávky hmotné nouze „formou pomoci 

osobám s nedostatečnými příjmy, motivující tyto osoby k aktivní snaze zajistit si prostředky 

k uspokojení životních potřeb… Nedílnou součástí systému pomoci v hmotné nouzi je 

sociální práce s klienty. V rámci sociální práce některé úkoly kromě Úřadu práce České 

republiky vykonávají rovněž obecní úřady, které mají blíže k občanům a mohou tak v rámci 

sociální práce efektivněji reagovat na jejich problémy.“ (MPSV, Dávky hmotné nouze 2015). 

Ministerstvo na svých stránkách tedy jasně deklaruje, že dávky pomoci v hmotné nouzi jsou 

určeny pouze osobám v hmotné nouzi a nikoliv třetím osobám.63 Zároveň podle vnější 

posuzovatelky situace (sociální pracovnice v Ústeckém kraji) mají „pracovníci ÚP možnost v 

rámci sociální práce vysvětlit klientům možné dopady podepsání plné moci a motivovat je k 

vypovězení plné moci. Dále mají možnost využít § 43 odst. 5 zák. o pomoci v hmotné nouzi, 

podle kterého způsob výplaty dávky určuje plátce a dávku vyplácet klientům potravinovými 

poukázkami, složenkou nebo kombinací obojího.“ (emailová komunikace, 19. 1. 2015). 

Ministerstvem definovaná náplň práce s osobami v hmotné nouzi díky uplatnění plné moci 

nemůže být naplňována z toho důvodu, že pracovnice ÚP nejedná s osobami v hmotné nouzi, 

ale s jimi zplnomocněnou osobou. Úřad práce v Třeboni již přistoupil k cílenému vyplácení 

dávek konkrétním osobám nacházejícím se v situaci hmotné nouze. Případné vypovězení plné 

moci by měla být jednou z pracovních náplní terénního pracovníka, který bude pod Městským 

úřadem České Velenice působit v terénu a to s ohledem na věcný obsah zákona o hmotné 

nouzi (zákon č. 111/2006 Sb.) a na záruku právní subjektivity v čl. 5, Listiny základních práv 

a svobod. 

Dávky státní sociální podpory a konkrétně příspěvek na bydlení jsou pak určeny „rodinám a 

jednotlivcům s nízkými příjmy“ (MPSV, Dávky státní sociální podpory 2015). V případě 

příspěvku na bydlení může majitel bytu požádat o institut zvláštního příjemce a finance 

určené na úhradu bydlení jsou poté zasílány na účet majitele nemovitosti. V tomto případě 

                                                 
63  Úřad práce vyplácel majiteli nemovitosti všechny dávky státní sociální podpory a hmotné nouze, které 

byly určené domácnostem nacházejícím se v hmotné nouzi. Majitel podle oslovených obyvatel měl v domě malý 

krámek, ze kterého „přiděloval“ základní potraviny jednotlivým domácnostem a fiktivní finanční částky strhával 

z peněz, které mu přišly na účet (rozhovory obyvatelé lokality, 2014). Od praxe vyplácení dávek HN majiteli 

Úřad práce ustoupil a vyplácí dávky hmotné nouze lidem „na složenky“. Podle obyvatel lokality s nimi na poštu 

dlouhodobě chodil i majitel nemovitosti a vybíral peníze za své nájemníky. Tuto praxi pracovníci České pošty 

neprovádí a peníze vyplácí do rukou pouze oprávněným rodinám/domácnostem v hmotné nouzi. Stejně tak jsou 

rodinám vypláceny peníze určené na výživu dětí „do rukou“ oprávněných osob a nikoliv o rukou majiteli 

nemovitosti (rozhovory obyvatelé lokality, institucionální aktéři 2014). 
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plná moc nebrání kontaktu „úřadu“ s „klienty“. V současné době platby příspěvku na bydlení 

odchází na účet majitele nemovitosti. 

Všichni oslovení obyvatelé mají či měli zkušenost, že po nich majitel v minulosti požadoval a 

požaduje peníze za položky, o kterých nájemníci nevědí, pochybují o jejich oprávněnosti 

(např. platby za návštěvu 300,- Kč, platby za využití pračky 50,- Kč, platby za užití internetu 

150,- Kč), nebo se dohadují o četnosti (návštěv či praní prádla), o platbách za odvedenou 

práci na domu apod. Oslovení obyvatelé mají údajně všichni nějaký dluh vůči majiteli – za 

vytápění, za internet, za jiné položky, se kterými je majitel seznamuje neočekávaně 

(rozhovory obyvatelé lokality, 2014). Přepis jednoho rozepsaného dluhu přikládáme 

v následující tabulce. Dokument rozpisu dluhu se vztahuje k předmětu nájmu, kterým je podle 

nájemní smlouvy „obytná místnost č….(dále jen prostor k bydlení)… Nájemné a zálohy na el. 

energii, vodu, topení a další služby spojené s nájmem bytu jsou celkem 12700,- Kč, a to 

nájemné na užívání bytu činí 7000,- Kč, zálohy 5700,- Kč měsíčně. Podlahová plocha 12m2. 

Skutečná výše cen a záloh za jednotlivé služby se zúčtuje nejpozději do 30 dnů od ukončení 

nájmu…“ (nájemní smlouva, lokalita D, 2014, zvýraznění Tereza Dvořáková).  

 

Tabulka č. 13 

byt č. datum

CELKEM KČ

nový

původní

spotřeba

cena 5 792 Kč

paušály 590 Kč

nájem*** 15.11.2014 do 15.12.2014 6 500 Kč

suma

příspěvek na 

bydlení 0

 uhrazeno 0

 k úhradě 12 882 Kč

*** Nájem  byl za jeden měsíc zimního období.

* vysoký tarif elektrické energie

** nízký tarif elektrické energie

Dvoutarifní sazby jsou určeny těm domácnostem, které využívají 

elektrické energie i na ohřev vody nebo vytápění.  

Zdroj: Rozpis dluhu, lokalita D, 2014 
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Dokument nájemní smlouvy a rozpis dluhu spolu nekorespondují – např. se neshodují částky 

za nájemné. V rozpisu skutečné spotřeby energie není uvedeno, k jakému datu či časovému 

období se rozpis spotřeby energií vztahuje. Nájem je stanoven za období 15. 11. 2014 – 15. 

12. 2014, toto datum se ale nevztahuje k rozpisu dluhu, protože tento dokument majitel 

vystavil dne 14. 11. 2014. Oslovené rodiny se cítily být v bezvýchodné situaci. „Nevím, co 

máme dělat. Byt jinde velká rodina nesežene.“ (rozhovor obyvatelka lokality D, 2014). 

Pokud by šla bydlet vícečetná rodina z ubytovny Pfaulen Park na ubytovnu Namong, platila 

by pravděpodobně více peněz, než doposud (méně-četná domácnost s dětmi platila za 

ubytování v Namongu 12000,- Kč za nájem plus další finance za energie). Pokud by naopak 

měla rodina možnost bydlet v městském bytě, pravděpodobně by za celou domácnost hradili 

přibližně 2,5krát nižší nájem, než kolik rodina hradila v době výzkumu v lokalitě D. 

5.5 Kvalita bydlení 

Vybavenost bytů a jejich technický stav v jednotlivých lokalitách A, B, C, D se různí. Různě 

vybavené a opravené jsou také byty v jednotlivých domech. Z informací, které nám poskytli 

samotní obyvatelé bytů, vyplývá, že 71 % oslovených obyvatel lokalit má v rámci svého bytu 

kuchyňskou linku. Ostatní uvedli, že mají kuchyňskou linku společnou s jinými obyvateli 

domu (byli to obyvatelé ubytoven Namong a Pfaulen Park, tedy lokality C a D). 

 

Graf. č. 22 

 

N = 24 
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Vybavená plynem byla pouze jedna z oslovených domácností a všechny domácnosti měly 

v bytech tekoucí teplou vodu. Celkem 75 % oslovených domácností mělo v bytě koupelnu či 

sprchový kout. Zbylých 25 % obyvatel koupelnu sdílelo s dalšími obyvateli (v ubytovně 

Namong jsou pro některé byty sdílené koupelny v prvním patře, v ubytovně Pfaulen Park mají 

samostatnou koupelnu rodiny s dětmi, samostatně žijící jednotlivci koupelnu sdílí). Obyvatelé 

bytů v běžné zástavbě v lokalitách A, B si v některých případech museli rekonstruovat byty 

na vlastní náklady – koupelna v původních bytech byla spojena s kuchyňským koutem. 

Investovali proto do přepažení místností a vybudování nových koupelen a sprchových koutů 

(rozhovory s obyvateli, 2014). „Tady nebylo nic. Tady byla vana v kuchyni.“ (obyvatel 

lokality B, 2014), „Kuchyň a bojler jsme si dělali sami (obyvatel lokality A, 2014). 

 

Graf č. 23 
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Podobné rozložení bytů je s vybaveným sociálním zařízením, které je buď samostatně či 

sdílené. Sdílené sociální zařízení je na ubytovnách v lokalitách C, D. Výjimku tvoří rodiny 

s dětmi, které mají samostatné sociální zařízení. Podle odpovědí oslovených obyvatel 

potřebuje byt, ve kterém bydlí, výraznou rekonstrukci v celkem 8 případech (lokalita A, B, 

D). Ostatní obyvatelé si byty rekonstruovali na vlastní náklady, nebo byl byt již opraven a se 

současným stavem jsou více méně spokojeni. Dále obyvatelé uváděli, že je v okolí lokalit 

vyšší kriminalita a zdůrazňovali zejména problémy s rasistickými výroky ze strany 

projíždějících řidičů aut nebo ze strany lidí bydlících na sídlišti na dětském hřišti (obyvatelé 

lokality A). Stěžovali si také na kriminalitu spojenou s prodejem a užíváním návykových 
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látek, zejména pervitinu (obyvatelé lokality C). Dalším početně výrazně zastoupeným 

problémem s bydlením je vlhkost bytů (uvedlo celkem 7 domácností – lokalita D a někteří 

obyvatelé lokality C). Vlhkost některých bytů byla skutečně extrémní, s ní souvisely také 

plísně v bytech.  

 

Tabulka č. 14 

Problémy se současným bydlením v lokalitách A, B, C, D a v okolí lokalit 
  ano ne 
oprava 8 16 
vlhkost 7 17 
tmavý byt 1 23 
malý byt 6 18 
hluk 6 18 
nečisté okolí 1 13 
kriminalita 9 15 
parazité 2 22 

N = 24 

Více jak polovina oslovených domácností nebyla spokojena se současným bydlením 

v lokalitách A, B, C, D a jeho kvalitou a nejraději by se přestěhovaly (celkem 62 %). Lidé 

obývající ubytovnu Namong by se rádi přestěhovali do běžného bytu (např. by se vrátili do 

domu na Vitorazské ulici nebo by šli do městského bytu). Překážkou v přesunu do běžného 

bytu jsou jim: 1) pravidla bytů (v případě městských bytů je to podmínka bezdlužnosti vůči 

městu). 2) V případě bytů u soukromých osob jim překáží požadavek kauce jednoho až dvou 

nájmů dopředu a dále 3) ceny nájmů, které mohou být velmi vysoké (např. osoby v lokalitách 

A, B u soukromníků hradí nájem cca 8 000,- Kč). Obyvatelé lokality D (rodiny s dětmi) 

uvažují o odstěhování do zahraničí (Anglie) ze dvou důvodů: 1) ve městě České Velenice 

nevidí šanci na trhu práce a tedy i lepší vyhlídky pro zlepšení podmínek k životu, 2) ve městě 

České Velenice a okolí nevidí šanci uchytit se na trhu s byty a na ubytovně v lokalitě D 

nechtějí bydlet z důvodu špatných hygienických podmínek a špatné komunikace s majitelem 

nemovitosti. 

 

 

 

 

 



82 

 

Graf č. 24 

 

N = 24 

6 Shrnutí a doporučení 

V obci jsme identifikovali celkem 4 oblasti, které nazýváme lokalitami A, B, C, D. Jde o 

jeden a více domů v identifikovaných oblastech, kde žijí obyvatelé ve špatných hygienických 

podmínkách, za nestandartních podmínek k bydlení či v dočasném bydlení. Může jít také o 

místa, kde žije více lidí potýkající se s ekonomickými problémy (nezaměstnanost, dluhy). 

V těchto lokalitách žije odhadem 115 obyvatel včetně dětí (celkový počet obyvatel žijících 

v obci a potýkajících se s ekonomickými problémy je cca 110 – 150 vč. dětí, celkem 186 

nezaměstnaných bylo ke dni 27. 11. 2014 v evidenci úřadu práce). 

Jako hlavní důvod ke spolupráci s Agenturou pro sociální začleňování město České Velenice 

uvedlo migraci obyvatel a nárůst počtu romských obyvatel v obci (Přihláška 2013). Při studiu 

migrace jsme zjistili, že migrace do města skutečně probíhala do roku 2008. Do roku 2008 

obec využívali Bulhaři, Rumuni, Bělorusové, jako tranzitní město, ze kterého dále putovali do 

Evropy. Nelegálním převáděním celých skupin obyvatel se živili dva obyvatelé Českých 

Velenic, ne-Romové. V roce 2008 se vstupem České republiky do Schengenského prostoru 

ustal zájem migrantů o převádění dále do Evropy. 

V tom samém roce došlo k přihlášení romských rodin k trvalému pobytu z důvodu proměny 

zákona o výplatě dávek pomoci v hmotné nouzi – formálně došlo k nárůstu počtu nízko 

kvalifikovaných obyvatel. Podle sekretariátu ZŠ se v roce 2014 do obce přistěhovalo celkem 
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10 dětí, na které se vztahuje povinná školní docházka. V témže roce 4 přistěhovalí žáci obec 

opustili (rodiny se odstěhovaly). Polovina těchto nově přistěhovaných dětí (a domácností) 

bydlela či doposud bydlí na sídlišti. Dvě děti bydlely ve Vitorazské ulici, jedno dítě na Čs. 

Legií, další dítě bydlelo v Revoluční ulici. Přistěhovalé domácnosti odešly z následujících 

měst a států: Železná Ruda, Svidník, Vietnam, Rapšach, Soběslav, Suchodol nad Lužnicí, 

České Budějovice. Přistěhované a znovu odstěhované domácnosti v roce 2014 se odstěhovaly 

do následujících obcí: Soběslav, České Budějovice, Rapšach (sekretariát ZŠ, 2015). Podle 

sociální pracovnice OSPOD se v Českých Velenicích hodně rodin stěhuje v rámci obce, 

v posledních dvou letech ale nedochází k nárůstu počtu spisů a klientů (rozhovor OSPOD, 

2014). Podle evidence obyvatel se v roce 2014 do obce přistěhovalo celkem 163 lidí. Nejvíce 

lidí (maximálně však 6 lidí do vchodu – tj. jedna až dvě rodiny) se přistěhovaly do č. p. 90 

(lokalita A), č. p. 377, č. p. 371 (lokalita D), č. p. 180, 194 a 189. Ostatní obyvatelé se 

přistěhovali v menším počtu (cca 1 – 3) a bydlí v různých částech města České Velenice. 

Pracovnice evidence obyvatel označila pouze obyvatele č. p. 90, č. p. 377 a č. p. 371 za 

sociálně znevýhodněné či romské rodiny (evidence obyvatel, 2015). 

Migrace probíhala zejména v rámci obce a to z ulice Vitorazská, kde majitel rekonstruuje 

byty, na ubytovnu Pfaulen Park a Namong. Přestože je ubytovna pouze dočasným bydlením, 

někteří obyvatelé zde žijí i 5 let. Ze 41 obyvatel Namongu bylo pouze 11 obyvatel z jiných 

obcí, ostatní byli z Českých Velenic. Celkem 5 – 6 rodin se v minulých letech odstěhovalo do 

Anglie a Rakouska. Rodinám dlouhodobě chybí služby terénního sociálního pracovníka, který 

by jim pomáhal hledat řešení jejich životních situací. 

Podíl počtu obyvatel lokalit A, B, C, D na celkovém počtu obyvatel Českých Velenic je 4 %. 

Podíl nezaměstnaných obyvatel lokalit A, B, C, D na celkovém počtu nezaměstnaných 

v Českých Velenicích byl v roce 2013 celkem 18 %. Nezaměstnanost se týká širokého spektra 

obyvatel Českých Velenic. Nabídka pracovních pozic je zejména pro kvalifikované dělníky a 

nikoliv pro nekvalifikované či nízko kvalifikované obyvatele. Problémy se získáním 

zaměstnání měly dále matky po mateřské dovolené, které neměly zajištěné hlídání dětí (práce 

ve firmách bývají na směny) a lidé starší 50 let. Na rekvalifikaci byli v roce 2014 umístěni 

pouze 2 nezaměstnaní obyvatelé Českých Velenic. Některé firmy úzce spolupracují s místní 

střední školou, jejímž absolventům (zejména maturitních oborů) nabízejí stipendia, stáže a 

pracovní místa. Škola má problémy s vysokou absencí žáků – jeden učňovský obor v roce 

2014 dokončilo jen 15 % žáků. V obci je vybudován Hospodářský park, ve kterém sídlí 

zejména firmy zajišťující práci kvalifikovaným dělníkům a v roce 2015 plánuje přesunout 
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svou výrobu do Hospodářského parku další firma, která bude najímat ženy (vytvoří cca 100 

pracovních míst). Veřejně prospěšné práce využívá město pro čtyři zaměstnance. Tuto formu 

zaměstnávání nekvalifikovaných obyvatel může město rozšířit na úpravu zeleně a dále na 

opravu bytů a domů v majetku města. 

Třetina obyvatel lokalit tvořili jednotlivci či páry, třetinu tvořily 3 – 4 členné domácnosti a 

třetinu vícečetné domácnosti. Pouze 8 % obyvatel lokalit starších 15 let mělo výuční list, 

70 % obyvatel mělo ukončené základní vzdělávání a 22 % praktickou školu. Většina obyvatel 

lokalit spadá pod kategorii KZAM9 (tedy nekvalifikovanou pracovní sílu). Obyvatelé lokalit 

se potýkali se zadlužeností – dluží na nájemném a odvozu odpadu a na poplatku ze psa vůči 

městu České Velenice, dluží za půjčky a dále za pokuty za pití alkoholu na veřejnosti 

(udělené přestupkovou komisí). Poplatky za psy hradí obyvatelé lokalit ve stejné výši jako 

obyvatelé sídliště – tedy o cca 87 % vyšší, než hradí obyvatelé rodinných domů. Celkem 58 % 

domácností uvedlo, že má dluh (17 % z nich dlužilo do 50 000,- Kč) a 34 % obyvatel lokalit 

uvedlo, že žádný dluh nemají. 

V oblasti vzdělávání chybí v obci přípravný ročník při ZŠ. Žáci, kteří nechodili do mateřské 

školy, po domluvě s ředitelem školy opakují první ročník. V roce 2014 opakovalo první 

ročník celkem 5 žáků. Tuto praxi považujeme za nevýhodnou pro sociálně znevýhodněné 

žáky a doporučujeme jim změnit. Ze situace má ekonomický prospěch pouze základní škola, 

která na žáky získá finanční normativ z dotací MŠMT. Některé problémy třídního kolektivu a 

náznaky šikany se na škole vyskytují, vedení školy si v těchto situacích zve odborníky, kteří 

jim pomáhají situaci řešit. Škola v současné chvíli vzdělává celkem 14 žáků s IVP, ale podle 

ředitele je polovina žáků školy ohrožena školním neúspěchem. Základní školu dlouhodobě 

nenavštěvují pracovníci pedagogicko-psychologické poradny, kteří by měli školu navštívit 

dvakrát do roka. Nabídka volnočasových aktivit v rámci školy je pestrá. Přesto jsou podle 

pracovnic sociálního odboru v Třeboni největším problémem děti od 8 do 15 let, které 

nenavštěvují žádný kroužek a ve svém volném čase se pohybují se na ulicích a experimentují 

s návykovými látkami. Podle oslovených institucionálních aktérů a obyvatel lokalit ve městě 

České Velenice zcela chybí služby poradenství, aktivity pro mládež do 15 let a dobudovaná 

infrastruktura dětských hřišť. 

V obci provozuje svoji praxi zubař, který si účtuje vysoké ceny za plomby. Lidé proto 

dojíždějí za zubařem do okolních obcí. Ve městě žijí drogově závislí obyvatelé, kteří potřebují 

servis výměny injekčního materiálu. Ten jim poskytuje organizace META o. s. V roce 2013 

měla organizace 25 klientů, v roce 2014 to bylo o polovinu méně klientů závislých na drogách 
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(zejména pervitinu). Podle obyvatel lokalit jsou drogy rozšířeným fenoménem a celkem 42 % 

obyvatel lokalit uvedlo, že by se mělo město zabývat řešením situace osob závislých na 

pervitinu a alkoholu (pomocí, nikoliv penalizováním). Na ulici působí podle strážníků 

městské policie celkem 4 – 5 prostitutek, podle sociální pracovnice se cca 6 – 7 žen živí 

prostitucí mimo veřejné domy. Tyto ženy bydlí v různých částech města. Organizace Rozkoš 

bez rizika o. s. v současné době pracuje pouze s ženami, které působily ve veřejných domech. 

Kontakt na ženy z „ulice“ pracovníci organizace ztratili vlivem vyhlášky zakazující nabízení 

sexuálních služeb na veřejnosti (tyto ženy také vypadly z preventivního programu - 

pravidelného testování na přenosné choroby).  

Vyhláška zakazující nabízení sexuálních služeb na veřejných prostranstvích má sice mnohá 

pozitiva pro fungování veřejného prostoru města, má také negativní důsledky na samotné 

sexuální pracovnice. Město spolupracuje s HG security, která má za úkol monitorovat 

přestupky obecních vyhlášek. Služba je podle místních obyvatel efektivní, u mnohých 

obyvatel se setkává s nepochopením (obyvatel sídliště, zaměstnanců městského úřadu, 

obyvatel lokalit). Pokud chce město nadále se službou spolupracovat, mělo by obyvatele 

seznámit s obsahem činnosti HG security a dále seznámit občany s jejich právy a 

s povinnostmi služby HG security (tedy nastolit více transparentní fungování služby). 

Ve městě zcela chybí sociální služby (vyjma harm reduction) zaměřené na poradenství, 

sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, služby pro děti od 8 do 15 let a starší atd. Ve 

městě chybí infrastruktura zaměřená na neorganizované trávení volného času (lavičky, 

odpadkové koše, dětská hřiště, úprava městské zeleně). V tomto směru by mělo vedení města 

posílit svou činnost i ve spolupráci s veřejností například i prostřednictvím komunitních 

programů. 

Oblast bydlení a hygienické podmínky bydlení jsou nejproblematičtějšími oblastmi, které řeší 

rodiny bydlící v lokalitách A, B, C, D, stejně jako rodiny žijící mimo tyto lokality. Město 

disponuje 248 byty, byty se však uvolňují postupně a v jen omezeném množství. Lidé z toho 

důvodu odcházejí za bydlením do jiné obce. Město přiděluje byty pouze těm, kteří nemají 

vůči městu dluh. Bariéra dluhu omezuje možnosti většiny obyvatel lokalit k tomu dostat se 

k důstojnému a levnějšímu bydlení v městském bytě. Požadavek vysoké kauce a nájmů u 

soukromých vlastníků také omezují chudým lidem výběr mezi nabídkou volných bytů. Město 

má jeden dům ve špatném technickém stavu, který by ale po opravě umožnil celkem 11 

domácnostem nově bydlet – do opravy domu v současné chvíli nemá finance. Město by 

mohlo zapojit současné nájemce do systému tzv. sociálního bydlení (sociální bydlení bude 
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platné cca od ledna 2017 a bude stanoveno zákonem) a stanovit si dopředu hygienická kritéria 

a podmínky, za kterých majitelům obec poskytne potvrzení, že mohou dostávat příspěvek a 

doplatek na bydlení. Město může také v dokumentu koncepce bytové politiky stanovit 

procento městských bytů, které budou určeny na tzv. sociální bydlení. Do sociálního bydlení 

by měla být smluvně směřována pomoc terénního pracovníka a dále kde budou sníženy 

požadavky bezdlužnosti na požadavek „splácení dluhu“ po předem stanovenou dobu. 

V následujícím textu uvádíme doporučení pro nastolení takových změn v lokální politice, 

které povedou ke zlepšení života obyvatel v lokalitách i obyvatel žijících mimo lokality A, B, 

C, D. 

 

Zadlužení 

• Přijmout terénního sociálního pracovníka (TSP), který by domácnostem pomáhal řešit 

jejich zadlužení a další problémy (vypovězení plné moci v lokalitě D atd.). 

• Každý měsíc tisknout sjetiny dlužících nájemníků v městských bytech – kontaktovat 

dlužící domácnosti již po jednom měsíci dluhu (dříve, než doposud) a v některých 

případech osobní návštěvou (osobní forma komunikace), případně ve spolupráci 

s TSP. 

• Přijmout pravidla pro odpuštění penále (v celé výši a pro všechny obyvatele a všechny 

případy dluhů) – např. při splacení celého dluhu, při splacení části dluhu. 

• Obec by měla iniciovat vznik dluhové poradny, případně zajistit pravidelný chod 

dluhové poradny (poskytnout prostory poskytovateli této služby např. v nově 

vznikajícím kulturně-sociálním centru). 

• Dluh by neměl být překážkou pro přidělení městského bytu. Podmínkou přidělení bytu 

by měla být stanovena doba splácení dluhu (např. po zaplacených prvních třech 

splátkách může být občanu přidělen byt s podmínkou dalšího splácení dluhu). 

 

Zaměstnanost 

• Obec může zaměstnat po dohodě s ÚP více obyvatel na VPP v technických službách – 

např. obec Chodov u Sokolova zaměstnává v technických službách ročně 25 lidí na 

VPP. 

• Obec může zaměstnat obyvatele na VPP v případě oprav domů a bytů, domovnictví, 

při volnočasových aktivitách apod. 
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• Obec může využívat podmínku 10 % (tj. zaměstnávání nezaměstnaných, absolventů či 

starších 50 let na veřejných zakázkách), jako to dělají jiné obce v ČR. 

• Obec a Agentura mohou zapojit místní zaměstnavatele (i z řad vietnamských 

podnikatelů) do plánování rozvoje zaměstnaností politiky v obci a využívání VPP a 

SÚPM (s cílem legalizovat již probíhající najímání obyvatel lokalit na práci na černo). 

• Obec může iniciovat, aby se místní firmy zapojovaly do tzv. společensky 

zodpovědného podnikání a přizpůsobily pracovní podmínky jak lidem starším 59 let, 

tak ženám s dětmi, které nemohou pracovat na směny. 

• ÚP může zaměstnavatele více informovat o možnosti zaměstnávání obyvatel na 

SÚPM a VPP. 

• ÚP může umístit více nezaměstnaných na rekvalifikace v rámci aktivní politiky 

zaměstnanosti. 

 

Dávky 

• ÚP může kontrolovat, zda žadatelé o příspěvek a doplatek na bydlení bydlí v takových 

bytech a prostorách, které splňují podmínky a zákonné hygienické standardy a jsou 

k bydlení kolaudovány. Pokud tyto podmínky byty a prostory nesplňují, může ÚP 

stanovit majiteli lhůtu, do které má podmínky upravit. 

• TSP by měl spolupracovat s rodinami žijícími v lokalitě D na tom, aby rodiny 

vypověděly plnou moc s majitelem nemovitosti, případě na úpravu plné moci pouze na 

vyřízení dávek státní sociální podpory (konkrétně příspěvku na bydlení). 

 

Služby 

• Obec by měla vytvořit či poskytnout zázemí neziskovým organizacím, které v obci 

působí (např. otevřít dluhovou poradnu, poskytnou neziskovým organizacím kancelář 

pro předem domluvenou schůzku s klienty). 

• Obec by měla požádat o dotaci na terénního sociálního pracovníka a stanovit mu 

prostory a pevnou pracovní dobu v kanceláři, aby mohl tento sociální pracovník 

poskytovat služby jak v terénu, tak na všemi známém místě (samostatné kanceláři). 

• Obec by měla více spolupracovat a koordinovat svá rozhodnutí ve vztahu 

k obyvatelům lokalit a sexuálním pracovnicím s organizacemi, které v místě působí a 

tématu se věnují řadu let – např. v rámci lokálního partnerství. 
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• Obec by měla více spolupracovat s organizacemi pracujícími s drogově závislými a 

spolupracovat při vytváření preventivních drogových programů v rámci kulturně–

sociálního centra. 

• Obec by měla usilovat o rozšíření sociálních služeb pro děti od 8 do 15 let – o 

nízkoprahové zařízení pro děti a mládež či ambulantní službu NZDM (i v rámci 

kulturně-sociálního centra). 

• Obec by měla ve spolupráci s neziskovými organizacemi a ZŠ vymyslet komplexní 

sociální program pro děti různých věkových kategorií a děti opakovaně a dlouhodobě 

do programu různými formami zapojovat (iniciativu může převzít vedoucí kulturně-

sociálního centra). 

 

Vzdělávání 

• Obec by měla grantově a mediálně podpořit iniciativu občanů, kteří by ve veřejném 

prostoru města připravovali aktivity pro děti (např. formou grantů pro každého 

zájemce ve výši max. 5 tisíc na akci). Jinými slovy podpořit aktivity komunitního 

charakteru – společného tvoření, přetváření veřejného prostoru města. 

• Obec může podobným způsobem podpořit komunitní programy základní školy, které 

by byly zaměřené na objevování a transformaci míst ve veřejném prostoru v Českých 

Velenicích (tj. i lokalit A, B, C, D a jejich transformaci). 

• Základní škola může otevřít přípravný ročník a tak předcházet školnímu neúspěchu 

žáků ze sociálně znevýhodněného prostředí a propadům žáků v první třídě v případě, 

že dojde ke změně legislativy (zřizování přípravných ročníků). 

• Základní škola či obec prostřednictvím kulturně-sociálního centra může iniciovat 

program dobrovolného doučování žáků v rodinách žáky střední školy a dalšími 

obyvateli obce (např. na bázi mentora). Základní škola již dlouhá léta organizuje 

doučování pro děti – skupinově i individuálně. O doučování není obvykle za strany 

dětí a rodičů z „lokalit“ zájem. Doučování by mohlo být proto spojeno s dalšími 

aktivitami, skrze které by mohl zájem o doučování vzrůst. 

• Obec a Agentura by měly iniciovat užší spolupráci s pedagogicko-psychologickou 

poradnou (PPP) a zajistit tak, aby pracovníci PPP plnili zákonné povinnosti (návštěvy 

na ZŠ a prodlužování diagnostiky žáků). 
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Bezpečnost 

• Obec by měla zajistit působení 2 asistentů prevence kriminality a zapojit je do 

spolupráce s městskou policií (aby chodili asistenti prevence ve dvojicích). 

• V případě HG Security by měla obec opakovaně a skrze různá média (i pomocí setkání 

s občany v blízkosti jejich bydliště a za účasti HG Security) představit jednotlivé 

pracovníky služby, dále informovat občany o fungování služby, o právech a 

povinnostech jak pracovníků security služby, tak obyvatel samotných. Cílem takových 

setkání by mělo být nastolení transparentnosti směrem k obyvatelům města včetně 

obyvatelům lokalit A, B, C, D. 

• Dohled na dodržování vyhlášky o zákazu pití alkoholu na veřejnosti by mohl být 

jedním z úkolů asistentů prevence kriminality. 

• Usilovat o posílení preventivních aktivit v oblasti provozování sexuálních služeb na 

katastru města České Velenice. 

 

Bydlení 

• Obec by měla stanovit v závazném dokumentu koncepci směřování bytové politiky. 

• Obec by měla transformovat pravidla přidělování bytů tak, aby nebyl dluh 

nepřekonatelnou překážkou pro přidělení bytu. Občan, který splácí dluh, by měl (po 

stanoveném počtu splátek) mít šanci získat městský byt. Další splácení dluhu by 

mohlo být součástí nájemní smlouvy stejně jako podmínka spolupráce s terénním 

sociálním pracovníkem. 

• Obec by neměla dále prodávat domy a byty z městského bytového fondu. 

• Obec může využít dotací na opravu, koupi a úpravu bytů na tzv. sociální bydlení (s 

ohledem na připravovaný zákon o sociálním bydlení platný cca od ledna 2017) – např. 

opravit dům č. p. 115 a vybudovat zde tzv. startovní byty. Město může stanovit 

procento bytů, které získají statut tzv. sociálního bydlení v různých částech obce. 

• Obec může již v současné době iniciovat setkání s různými pronajímateli nemovitostí 

v obci a informovat je o plánovaném zákonu o sociálním bydlení. Obec může dále 

stanovit kritéria kvality sociálního bydlení, která budou muset majitelé splňovat 

v případě, že budou potřebovat potvrzení od obce pro získání příspěvků a doplatků na 

bydlení (cca od ledna 2017). 

• Obec může iniciovat setkání s majiteli ubytoven a požádat je o součinnost s terénním 

sociálním pracovníkem. 
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Ostatní 

• Obec by měla dobudovat infrastrukturu hřišť, laviček, odpadkových košů a to na 

několika místech obce i v blízkosti lokalit A, B, C, D. Například v Třeboni je na 

sídlišti u každého z domů rozsáhlé dětské hřiště, v Českých Velenicích je pouze jedno 

hřiště, které není v letních měsících zastíněno zelení (zeleň zatím není vzrostlá). 

• Obec by měla rozvíjet úpravu městské zeleně a vytvářet na sídlišti místa k odpočinku a 

stínu. 

• Obec by měla přistoupit k programům komunitního plánování veřejného prostoru 

(např. jak mají hřiště vypadat, co by se mělo na místě upravit apod.) – hřišť, zelených 

ploch, laviček, pěších stezek a jejich osvětlení – a to i v případě obyvatel lokalit A, B, 

C, D. 
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