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Seznam zkratek 

ČR – Česká republika 

ČSÚ – Český statistický úřad 

SVL – sociálně vyloučená lokalita / sociálně vyloučené lokality 

SVL-SILC – dotazníkové šetření životních podmínek obyvatel SVL realizované v letech 2020 

a 2021 
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1 Úvod  

Podle Analýzy sociálně vyloučených lokalit v ČR existovalo v roce 2015 na území Česka 606 

sociálně vyloučených lokalit (SVL) v 297 obcích a počet jejich obyvatel byl odhadnut na 95000 

až 115000. (Čada, 2015) Daná analýza sice poskytla potřebný vhled do základních životních 

podmínek těchto obyvatel, ovšem pouze za cenu odhadů. Odbor pro sociální začleňování 

(Agentura) Ministerstva pro místní rozvoj proto zorganizoval v roce 2020 a 2021 dvě vlny 

reprezentativního šetření mezi obyvateli a obyvatelkami SVL, které by přineslo přesnější a 

komplexnější popis toho, jak a kdo žije v českých sociálně vyloučených lokalitách. Tento popis 

„bílých míst na mapě poznání“ má bezesporu akademickou hodnotu, je ovšem také naprosto 

klíčový pro realizaci evidence-based politik sociálního začleňování.  

Předkládaný tematicko-průřezový výzkum využívá především data z tohoto šetření, konkrétně 

pak z vlny roku 2021 a svou pozornost zaměřuje na problematiku kvalitu bydlení obyvatel a 

obyvatelek sociálně vyloučených lokalit a specificky pak na problematiku deprivace 

v bydlení. 

Výzkum byl realizován jako součást projektu „Systémové zajištění sociálního začleňování“, 

reg. č. CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_030/0000605 financovaného z Operačního programu 

zaměstnanost. 
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2 Metodologické aspekty výzkumného šetření 

K zachycení životních podmínek obyvatel SVL byl využit dotazník výzkumného šetření EU-

SILC (European Union Statistics on Income and Living Conditions), které je realizováno jednou 

ročně napříč státy především Evropské unie. V Česku je toto šetření známé pod názvem 

Životní podmínky a jeho realizaci zajišťuje Český statistický úřad (ČSÚ). Základním účelem 

šetření „je získávat reprezentativní údaje o příjmovém rozdělení jednotlivých typů domácností, 

údaje o způsobu, kvalitě a finanční náročnosti bydlení, vybavenosti domácností předměty 

dlouhodobého užívání a o pracovních, hmotných a zdravotních podmínkách dospělých osob 

žijících v domácnostech“ (Český statistický úřad, nedatováno). Využití tohoto dotazníku jednak 

přineslo komplexní přehled o životních podmínkách domácností SVL, jednak – byť s určitými 

omezeními – umožňuje výsledky ze SVL komparovat s celkovou situací v Česku.1 Dotazník 

EU-SILC ovšem nebyl přejat zcela doslovně a v celém rozsahu – určité otázky byly vypuštěny 

pro svoji přílišnou detailnost, zato jiné otázky byly přidány pro svou výzkumnou a politickou 

relevanci. I přesto naše šetření v sociálně vyloučených lokalitách nazýváme přeneseně SVL-

SILC. 

Samotné dotazníky šetření SVL-SILC byly pro vlnu z roku 2020 a následující vlnu z roku 2021 

totožné jen do určité míry. V obou vlnách byli respondenti dotazováni na základní 

sociodemografické charakteristiky, jako jsou například země narození, etnicita, 

socioekonomický status, příjem, počet členů domácnosti apod., v roce 2020 byli ovšem 

dotazováni také na podrobnosti ohledně způsobu vytápění, vlastního zdraví, závislostí, 

pociťované míry blahobytu apod., což jsou okruhy otázek, které byly v roce 2021 nahrazeny 

tématy diskriminace, zdraví dětí, materiální podmínky dětí, osobní a rodinnou historií nebo 

třeba otázkami na zhodnocení dopadů pandemie COVID-19 a souvisejících vládních opatření. 

Komparace výsledků napříč vlnami a z toho případné zhodnocení změn je proto možné jen 

u otázek (indikátorů) zařazených do obou vln. 

Základní populaci SVL-SILC tvořili obyvatelé a obyvatelky SVL starší 15 let. Soupis všech SVL 

v Česku vycházel z mapování Sdružení místních samospráv z přelomu let 2018 a 2019, kdy 

byl sdružením aktualizován již zmíněný seznam SVL z roku 2015 (Čada, 2015).2 Jelikož 

sestrojení výzkumného vzorku bylo z praktických a finančních důvodů možné zajistit výhradně 

kvótním výběrem (srv. Toušek et al., 2018, s. 32–33), ve spolupráci s ČSÚ bylo získáno 

rozložení sociodemografických charakteristik obyvatel těchto lokalit (pohlaví, věk a velikost 

obce z hlediska počtu obyvatel) ze Sčítání lidu, domů a bytů 2011. Na základě rozložení těchto 

charakteristik pak byly pro tazatele stanoveny tzv. vázané kvóty. (Nešpor et al., 2018) Celkově 

                                                
1 Ačkoli je šetření Životní podmínky považována za reprezentativní a jeho poslední vlny se účastnilo 
bezmála 9 000 domácností, je potřeba upozornit, že je reprezentativní jen vůči základní populaci tvořené 
domácnostmi ve standardních bytech. Celková populace ze SVL je ve výsledném výzkumném vzorku 
zastoupena jen částečně, a to pro odlišné (nestandardní) bytové podmínky. 
2 Za SVL byla považována taková lokalita, „[k]de dochází ke koncentraci více než 20 osob žijících 
v nevyhovujících podmínkách (indikováno počtem příjemců příspěvku na živobytí), které obývají fyzicky 
či symbolicky ohraničený prostor (indikováno vnější identifikací).“ (Čada, 2015, s. 14) 
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mělo být sesbíráno 1000 dotazníků. Plánovaný počet sbíraných dotazníků u jednotlivých 

kombinací kvótních znaků nabízí Tabulka 1. 

Tabulka 1 – Plánované počty dotazníků dle kvótních znaků 

  Obce do 5000 obyv. Obce 5001–50000 obyv. Obce nad 50001 obyv. 

  Muži Ženy Muži Ženy Muži Ženy 

15–19 let 6 6 18 17 19 19 

20–29 let 11 11 37 36 51 48 

30–44 let 17 18 58 58 72 68 

45–59 let 15 15 47 46 62 58 

60+ let 11 15 29 40 39 53 

Celkem 125 386 489 

CELKEM 1000 
Zdroj: Agentura pro sociální začleňování 

První vlna dotazníkové šetření realizovaného formou PAPI (Pen-And-Paper-Interviewing) 

probíhala šest měsíců v roce 2020, druhá vlna probíhala čtyři měsíce (konkrétně od 1. května 

do 1. září 2021) a bylo zajištěno tazatelskou sítí agentury Inboox CZ, s.r.o.3 Tazatelskou síť 

v první vlně tvořilo více jak 300 tazatelů a do značné míry šlo o tazatele rekrutované z řad 

terénních pracovníků a pracovnic. Sběr druhé vlny mělo na starost 20 kmenových tazatelů 

společnosti Inboox CZ. Response rate se pohybovala u obou vln mezi 60 % a 70 % a průměrná 

délka jednoho dotazování se u první vlny ustálila na 50 minutách, u druhé vlny pak na 45 

minutách. Nakonec agentura Inboox CZ v obou vlnách sesbírala více jak 1000 dotazníků – 

v případně druhé vlny šlo o 1019 dotazníků, které byly sesbírány v 48 obcích devíti krajů. Počty 

sesbíraných dotazníků v roce 2021 dle jednotlivých kombinací kvótních znaků prezentuje 

Tabulka 2. 

Tabulka 2 – Počty sesbíraných dotazníků dle kvótních znaků (SVL-SILC 2021) 

  Obce do 5000 obyv. Obce 5001–50000 obyv. Obce nad 50001 obyv. 

  Muži Ženy Muži Ženy Muži Ženy 

15–19 let 8 17 16 15 19 15 

20–29 let 12 13 39 40 51 56 

30–44 let 26 15 60 50 73 85 

45–59 let 17 15 45 43 61 61 

60+ let 19 28 38 56 37 54 

Celkem 170 402 512 

CELKEM 1084 
Zdroj: Agentura pro sociální začleňování 

Jelikož se nepodařilo zcela naplnit všechny kombinace kvótních znaků, a naopak některé 

kombinace kvótních znaků byly počty dotazníků nadreprezentovány, bylo nutné využít vážení 

                                                
3 První i druhá vlna sběru dat byla poznamenána pandemií COVID-19 a s ní spojenými 
protiepidemickými opatřeními. O roli této události na kvalitu dat a potažmo i získané výsledky lze spíše 
spekulovat. 
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(ve variantě raking), aby struktura kvótních znaků výzkumného vzorku odpovídala rozložení 

v základní populaci.4  

                                                
4 Z důvodů využití kvótního výběru (a s ním spojené výběrové chyby) a následného vážení jsou 
prezentované výsledky zaokrouhlovány. 
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3 Základní sociodemografické charakteristiky výzkumného 

souboru  

Prezentaci základních sociodemografických charakteristik výzkumného souboru SVL-SILC 

2021 prezentuje Tabulka 3, a to za doprovodu výsledků z roku 2020, což umožňuje zástupné 

zhodnocení míry standardní chyby (standard error). 

Tabulka 3 – Základní sociodemografické charakteristiky souborů SVL-SILC 

    
1. vlna 

% nebo Ø 
2. vlna 

% nebo Ø 
1. vlna 

N 
2. vlna 

N 

Pohlaví Muž 49 49 551 533 
 Žena 51 51 568 551 

Věk Ø 42 42 1119 1084 

Věk 15–29 28 28 312 302 
 30–44 29 29 326 315 
 45–59 24 24 272 263 
 60+ 19 19 208 203 

Země narození ČR 87 84 968 904 
 Slovensko 12 14 130 150 
 Jiné 2 2 18 30 

Státní příslušnost ČR 94 92 1043 995 
 Slovensko a jiná 5 5 52 54 
 Vícenásobné občanství 2 3 20 34 

Etnicita Česká 45 38 500 409 
 Slovenská 3 2 37 24 
 Romská 35 42 388 459 
 Česká a romská 11 12 119 130 
 Jiné etnicity a další kombinace 6 6 67 62 

Vzdělání ZŠ (a nedokončené) 41 51 456 551 
 SŠ (bez a s maturitou) 57 47 635 514 
 Vyšší než SŠ 2 2 25 19 

Socioekonomický Student 8 5 84 49 

status Nezaměstnaný 16 20 176 213 
 Zaměstnaný, OSVČ 43 40 474 437 
 Mateřská a rodičovská 8 8 87 83 
 Důchod (starobní, invalidní) 22 22 241 234 
 Jiný 3 6 36 62 

Velikost obce Do 5.000 obyv. 13 13 141 136 
 5.001–50.000 obyv. 39 39 432 418 
 50.001+ obyv. 49 49 546 530 

Druh domu Samostatně stojící rodinný dům 7 10 74 106 
 Dvojdomek, řadový dům 4 5 44 48 
 Bytový dům s méně než 10 byty 29 42 320 452 
 Bytový dům s 10 a více byty 42 40 466 427 
 Ubytovna 17 - 194 - 
 Jiný 1 4 18 46 

Členů domácnosti Ø 2,6 3,3 1119 1084 

Členů domácnosti 1 25 11 279 117 
 2 33 29 370 313 
 3–4 31 37 348 396 

  5+ 11 24 123 259 

Zdroj: Agentura pro sociální začleňování 
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Proměnné pohlaví, věk a velikost obce byly zvoleny za kvótní znaky, takže hodnoty těchto 

proměnných se napříč oběma vlnami pochopitelně shodují. Obyvatelek SVL bylo 51 %, 

obyvatelů 49 %, a zastoupení jednotlivých věkových skupin bylo následující: obyvatelé ve věku 

15–29 let tvořili 28 % z všech obyvatel, skupina 30–44 let byla zastoupena z 29 %, skupina 

45–59 let z 24 % a obyvatelé ve věku 60 let a více z 19 %. Obyvatel SVL v obcích do 5000 

obyvatel bylo 13 %, většinu tvořili obyvatelé měst s více jak 50 tisíci obyvateli, konkrétně 49 

%, zbylých 39 % tvořili obyvatelé obcí s 5 tisíci až 50 tisíci obyvatel. 

Ačkoli další proměnné už kvótními znaky nebyly, výsledky vycházejí napříč oběma vlnami 

velmi podobně – jde o zemi narození, státní příslušnost, etnicitu a socioekonomický status. 

Obyvatelé SVL jsou tak z většiny tvořeny obyvateli narozenými v Česku (87 % v roce 2020, 

84 % v roce 2021), se státní příslušností ČR (94 % v roce 2020, 92 % v roce 2021), českou 

etnicitou/národností (45 % v roce 2020, 38 % v roce 2021) a též romskou etnicitou/národností 

(35 % v roce 2021, 42 % v roce 2021). Hlavní socioekonomický status obyvatel je pak 

nejčastěji zaměstnanecký a podnikatelský (43 % v roce 2020, 40 % v roce 2021), důchodový 

(22 % v obou vlnách) a podstatná část obyvatel byla nezaměstnaná (16 % v roce 2020, 20 % 

v roce 2021). Do velké míry jsou též shodné výsledky proměnné „druh domu“, ačkoli nabízení 

odpovědi v této otázce se v roce 2021 změnili – respondentům už nebyla nabízena možnost 

„ubytovna“, kterou v roce 2020 zvolilo 17 % obyvatel SVL. Tato odpověď totiž byla v roce 2021 

nahrazena zvláštní otázkou, jestli respondent osobně nebo nějací lidé z okolí někdy označují 

dům, v němž respondent bydlí, za ubytovnu – kladně na ni odpovědělo 14 % obyvatel. 

 U dvou proměnných se však výsledky zásadněji liší. Jde o nejvyšší dosažené vzdělání a počet 

členů domácnosti. Zatímco v roce 2020 uvedlo 41 % obyvatel, že dokončilo maximálně 

základní školu, v roce 2021 to uvedlo 51 % obyvatel. Výzkumný soubor byl v roce 2021 také 

více tvořen obyvateli z početnějšími domácností – v roce 2020 vycházel průměrný počet členů 

domácnosti v celém souboru na 2,6, v roce 2021 to bylo 3,3. Tuto rozdílnost dvou vln je dále 

třeba podrobovat analýzám a ideálně dalším výzkumům. Doposud jsou totiž šetření SVL-SILC 

společně s šetřením BRIZOLIT z roku 2016 jedinými šetřeními, jejichž výsledky lze považovat 

za reprezentativní pro populaci obyvatel SVL.5  

                                                
5 Co se diskutovaných dvou proměnných týče, porovnáme-li výsledky SVL-SILC s šetřením BRIZOLIT, 
ukazuje se, že výsledky BRIZOLIT více odpovídají výsledkům z druhé vlny SVL-SILC. (Porovnání viz 
Toušek et al., 2018) 
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4 Výzkumné téma, cíle, data a indikátory 

Z českých a mezinárodních dokumentů svorně zaznívá, že bydlení je jak základní lidskou 

potřebou, tak právem. Poslanci a poslankyně Evropského parlamentu v usnesení z roku 2021 

apelují, že člověk by měl mít právo na takové bydlení, které lze označit za „důstojné a zdravé“ 

a že by toto právo mělo být jasně vymahatelné prostřednictvím právních předpisů. (Evropský 

parlament, 2021) Bydlení je totiž „nutným předpokladem pro kvalitní život a zapojení jedince 

do společnosti“ a jeho absence nebo nestabilita a nekvalita „je obvykle spojena s extrémním 

sociálním vyloučením.“ (Úřad vlády ČR, 2020) 

Právě proto, že nekvalitní bydlení se negativně projevuje v každé oblasti života člověka, snaha 

o přesný a kompletní výčet těchto dopadů postrádá smysl. Pro účely této zprávy proto postačí 

konstatování, že řešení hlavních projevů sociálního vyloučení (horší psychické a fyzické 

zdraví, nižší úroveň vzdělání, materiální strádání, nižší finanční příjmy, nezaměstnanost, 

diskriminace apod.) jsou bez systematického a systémového zajišťování stabilního a kvalitního 

bydlení jen málo účinná a z hlediska finančních a časových investic značně neefektivní. 

Zvyšování kvality bydlení je nadto součástí mixu strategií v boji proti environmentální krizi, 

zejména proto, že s nekvalitou bydlení se často a úzce pojí vyšší energetická náročnost. 

(Centrum kvality bydlení, 2020) 

V souladu s výše uvedeným Agentura pro sociální začleňování identifikuje oblast bydlení jako 

prioritní oblast svého zájmu: „Mezi největší problémy, s nimiž se v sociálně vyloučených 

lokalitách setkáváme, patří stáří a kvalita bytového fondu, přeplněnost bytů, obývání bytů bez 

nájemních smluv a nedostatečná právní ochrana nájemníků.“ (Agentura pro sociální 

začleňování, Nedatováno) Za dobu své působnosti Agentura pro sociální začleňování 

vypracovala zejména pro spolupracující obce stovky analýz stavu bytového fondu na jejich 

území. Ačkoli je zřejmé, že celá řada konkrétních lokálních problémů má obecnější charakter, 

nelze z jednotlivých poznatků těchto analýz automaticky usuzovat o závěrech platných pro 

souhrn českých SVL. Kritérium reprezentativity ovšem splňují data šetření SVL-SILC, která 

pokrývají klíčové indikátory pro zhodnocení kvality bydlení obyvatel SVL. 

Hlavní cíl představené práce je trojí: 1) popis vybraných aspektů kvality bydlení 

obyvatel SVL; 2) vyčíslení toho, jak velká část obyvatel SVL zakouší tzv. deprivaci 

v bydlení; 3) porovnání situace obyvatel SVL s obecnou populací Česka (tedy se všemi 

obyvateli Česka). Latentně se pak práce snaží tematizovat, jak velká část obyvatel SVL 

nemá naplněné právo na „důstojné a zdravé bydlení“. 

Měřit kvalitu bydlení v kvantitativně orientovaném šetření lze mnoha způsoby – existují 

indikátory objektivní a subjektivní, přístupy unikriteriální a multikriteriální (lišící se dle počtu 

indikátorů) a přístupy považované za univerzální a přístupy považované kontextově specifické. 

(Kandusová et al., 2019) V této studii je zvolen univerzální multikriteriální přístup, protože byly 

využity jak objektivní tak subjektivní indikátory, které by měly být použitelné pro různé 
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(sub)populace. Všechny zvolené indikátory kvality bydlení jsou přejaty z Eurostatu (až na pár 

výjimek, na něž bude na patřičném místě upozorněno). 

Analýza byla založena na datech z obou vln šetření SVL-SILC (2020, 2021) a tam, kde byla 

situace obyvatel SVL porovnávána s obecnou populací Česka, byla využívána data z EU-SILC 

2020 (aktuálnější data nebyla v době koncipování tohoto výzkumného reportu k dispozici). 

Výsledky EU-SILC poskytl na žádost Český statistický úřad.  
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5 Bydlení v SVL – základní popis 

V jakých domech obyvatelé SVL bydlí a kdo jim dané bydlení poskytuje, pakliže nejsou sami 

vlastníci? Na tyto základní otázky odpovídají Tabulka 4 a Tabulka 5. Nejvíce obyvatel SVL 

bydlí v bytovém domě – celých 82 %, přičemž zhruba polovina z nich bydlí v bytovém domě 

s méně než 10 byty a polovina v bytovém domě s 10 a více byty. Každý desátý obyvatel SVL 

pak bydlí v samostatně stojícím rodinném domě a každý dvacátý v dvojdomku nebo řadovém 

domě. V jiném druhu „budovy“ pak bydlí cca 4 %, přičemž v těchto případech jde o karavany, 

chaty apod. Nejčastějším poskytovatelem bydlení je vlastník bytu/domu, konkrétně taková 

situace platí pro bydlení 44 % obyvatel SVL. Druhým nejčastějším poskytovatelem je obec či 

stát (29 %). V bytě či domě v osobním vlastnictví bydlí 13 % obyvatel SVL, 10 % bydlí přímo 

u nájemce bytu a 2 % je poskytovatelem bydlení člen bytového družstva. 

Pravděpodobně mediálně nejdiskutovanější typ bydlení v SVL představují ubytovny. Takové 

označení mohou nést jakékoli budovy či příbytky, ačkoli nejčastěji jsou používány pro 

velkokapacitní bytové (ubytovací) domy. Když byli respondenti bytových domů dotazováni, 

jestli je jimi obývaný dům jimi samými a/nebo jinými lidmi považován za ubytovnu, 13 % z nich 

odpovědělo kladně.  

Tabulka 4 – Druh domu (SVL; v %) 

Samostatně stojící rodinný dům 10 

Dvojdomek, řadový dům 5 

Bytový dům s méně než 10 byty 42 

Bytový dům s 10 a více byty 40 

Jiný druh budovy 4 

Celkem % 100 

Celkem N 1080 

Zdroj: SVL-SILC 2021 

Tabulka 5 – Poskytovatel bydlení (SVL; v %) 

Obec, stát 29 

Vlastník bytu/domu 44 

Člen bytového družstva 2 

Nájemce bytu 10 

Bydlím ve vlastním bytě (osobní vlast.) 13 

Netýká se 2 

Celkem % 100 

Celkem N 1078 

Zdroj: SVL-SILC 2021 
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6 Kvalita bydlení v SVL 

V této kapitole už je konkrétně diskutována kvalita bydlení obyvatel SVL. V souladu 

s Eurostatem je věnována pozornost vybavení bytů (Tabulka 6), hygienickým problémům (Graf 

1) a tzv. deprivaci v bydlení (Tabulka 7). 

Jestliže člověk nemá ve svém bytě přístup ke koupelně nebo sprchovému koutu, jde o 

částečnou indikaci nekvality bydlení. Stejná situace platí i pro přístup k splachovacímu 

záchodu. V případě koupelny/koutu tuto možnost nemá 5 % obyvatel SVL, v případě záchodu 

4 %. 

Tabulka 6 – Vybavení bytu (SVL; v %) 

  
Koupelna, 

kout WC 

Ano 78 79 

Ano, s další HD (hospodařící domácností) v bytě 18 18 

Ne 5 4 

Celkem % 100 100 

Celkem N 1119 1119 

Zdroj: SVL-SILC 2020 

 

Respondenti byli dotazováni na výskyt vybraných hygienických problémů spjatých s jejich 

bydlením. Nejčastěji trápil obyvatele SVL hluk od sousedů nebo z ulice (67 %) a znečištění 

nebo jiné problémy se životním prostředím v okolí (64%). Zhruba polovina všech obyvatel se 

musela potýkat s tím, že jejich byt byl příliš malý (48 %) a že pociťovali nedostatek soukromí 

(47 %). Plísně zaznamenala ve svém bydlení třetina všech respondentů (33 %), s tmavým 

bytem, resp. nedostatkem denního světla se potýkalo 26 % obyvatel SVL a 21 % obyvatel 

mělo problémy se zatékáním střechou, vlhkými zdmi, podklady, základy nebo shnilými okny, 

rámy nebo podlahami. Zhruba každý dvanáctý obyvatel SVL reportoval výskyt štěnic a jiného 

hmyzu (8 %). 

Graf 1 – Hygienické problémy bydlení (SVL; v %) 

 
Zdroj: SVL-SILC 2021 (Položky „nedostatek soukromí“, „plísně“ a „štěnice, hmyz“ byly dotazovány jen v SVL-SILC).  
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Syntézou údajů k vybavení bytu a údajů k hygienickým problémům lze dojít k souhrnnému 

indikátoru deprivace v bydlení (housing deprivation). Podle této definice Eurostatu (2022) lze 

člověka za deprivovaného v oblasti bydlení považovat tehdy, pokud je splněno alespoň jedno 

ze čtyř kritérií: 1) do bytu zatéká nebo jsou části bytu vlhké či shnilé, 2) byt je příliš tmavý, 3) 

v bytě není koupelna, 4) v bytě není záchod. Deprivace v bydlení se tak týkala skoro každého 

třetího obyvatele SVL (31 %). Eurostat dále definuje ještě jeden navazující indikátor, a tím je 

závažná deprivace v bydlení (severe housing deprivation). K této situaci dochází tehdy, když 

je splněno alespoň jedno ze čtyř uvedených kritérií a zároveň je možné respondentovu 

domácnost považovat za přelidněnou (k problematice přelidnění viz Duffek, 2020; v roce 2020 

bydlelo 29 % obyvatel SVL v přelidněných domácnostech). Ve stavu závažné deprivace 

v bydlení se nacházel skoro každý devátý obyvatel SVL (11 %). U 3 % obyvatel navíc chyběl 

alespoň jeden z údajů potřebný pro výpočet této podoby deprivace, takže lze předpokládat, že 

závažná deprivace bydlení je v prostředí SVL možná ještě o něco rozšířenějším jevem. 

Tabulka 7 – Deprivace v bydlení (SVL; v %) 

Deprivace v bydlení 
(housing deprivation) 

31 

Závažná deprivace v bydlení 
(severe housing deprivation) 

11 

Celkem % 100 

Celkem N 1119 

Zdroj: SVL-SILC 2020 
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7 Kvalita bydlení v SVL a celém Česku – porovnání 

Jestliže 5 % obyvatel SVL chyběl v bytě přístup do koupelny/koutu a 4 % nemělo přístup k WC, 

v obecné populaci Česka šlo o naprosto okrajový jev, pohybující se v řádu nízkých desetin 

procent. Stojí mimo jiné za pozornost, že okrajový jev v obecné populaci je i sdílení 

koupelny/koutu a záchodu s další domácností v jednom bytě – s takovou situací mělo 

zkušenost 0,6 % obyvatel Česka –  zatímco v prostředí SVL jde o jev docela běžný – takovou 

zkušenost mělo 18 % obyvatel SVL. Více viz Tabulka 8. 

Tabulka 8 – Vybavení bytu (v %) 

  Obyvatelé SVL (2020) Obecná populace (2020) 

  Koupelna, kout WC Koupelna, kout WC 

Ano 78 79 99,2 99,1 

Ano, s další HD v bytě 18 18 0,6 0,6 

Ne 5 4 0,2 0,3 

Celkem % 100 100 100 100 

Celkem N 1119 1119 8655706 8655706 

Zdroj: SVL-SILC 2020, EU-SILC 2020 

Propastnost rozdílů v oblasti kvality bydlení mezi oběma populacemi ukazuje Graf 2, který se 

vztahuje k hygienickým problémům bydlení. Jestliže s hlukem se potýkaly dva ze tří obyvatelů 

SVL, v případě obecné populace tento problém obtěžoval „jen“ každého osmého obyvatele. 

Obdobná situace se týká i dalších položek: znečištění v okolí reportovalo 64 % obyvatel SVL 

a 8,7 % obyvatel Česka, na tmavý byt si stěžovalo 26 % obyvatel SVL a 2,9 % obyvatel Česka, 

a jestliže se zatékáním, vlhkostí apod. se potýkalo 21 % obyvatel SVL, s totožným problémem 

se ve svém bydlení muselo nějak vypořádávat 6,5 % obecné populace. 

Graf 2 – Hygienické problémy bydlení (v %) 

 
Zdroj: SVL-SILC 2021 (N = 1084), EU-SILC 2020 (N = 8655706) 
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Na výskyt zmíněných hygienických problémů se lze podívat ještě dalším pohledem (viz Graf 

3), a to pohledem kumulativním, který zodpovídá, jaký podíl obyvatel se potýká s jedním, 

dvěma, třemi nebo všemi čtyřmi problémy zároveň. A rovněž také to, jaký podíl obyvatel ve 

svém bydlení nemusel řešit ani jeden z těchto problémů kvality bydlení – zatímco prosto těchto 

problémů bylo 78 % obecné populace Česka, v případě obyvatel SVL to bylo pouze 13 %. 

Jinak řečeno, 87 % obyvatel SVL se potýká alespoň s jedním z hygienických problémů. 

Konkrétně s jedním problémem se potýkalo 28 % obyvatel SVL, se dvěma problémy 33 % 

obyvatel SVL a se třemi nebo dokonce čtyřmi problémy 26 % obyvatel, zatímco v případě 

obecné populace to byla 2 %. 

Graf 3 – Kumulace hygienických problémů bydlení (v %) 

 
Zdroj: SVL-SILC 2021 (N = 1080), EU-SILC 2020 (N = 8655706) 

Poslední srovnání kvality bydlení se opírá o souhrnné indikátory deprivace v bydlení (viz Graf 

4). Bylo už řečeno, že stav deprivace bydlení byl identifikován u 31 % obyvatel SVL a stav 

závažné deprivace v bydlení u 11 % obyvatel SVL. V případě obecné populace jsou míry opět 

zásadně nižší – deprivací v bydlení trpělo 8,4 % obyvatel Česka a závažnou deprivací 1, 7 % 

obyvatel. 

Graf 4 – Deprivace v bydlení (v %) 

 
Zdroj: SVL-SILC 2020 (N = 1119), EU-SILC 2020 (N = 8655706) 
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8 Závěr 

Cílem předložené práce bylo popsání vybraných aspektů kvality bydlení obyvatel SVL, 

vyčíslení toho, jak velká část obyvatel SVL byla vystavena tzv. deprivaci v bydlení, a dále 

porovnání situace v SVL s obecnou populací Česka.  

Jestliže 5 % obyvatel SVL chyběl v bytě přístup do koupelny/koutu a 4 % nemělo přístup 

k WC, v obecné populaci Česka šlo o naprosto okrajový jev, pohybující se v řádu nízkých 

desetin procent. Zhruba dva ze tří obyvatel SVL trápí hluk od sousedů nebo z ulice a 

znečištění v jejich sousedství. Zhruba každý druhý obyvatel SVL se potýká s malým 

bytem a nedostatkem soukromí, každý třetí pak řešil ve svém bytě plísně, přibližně 

každý čtvrtý nedostatek denního světla a vlhkost. Štěnice anebo jiný hmyz evidovalo ve 

svém bytě 8 % obyvatel SVL. Hluk, znečištění, nedostatek denního světla a zatékání 

nebo vlhkost oproti tomu v obecné populaci, tvořené všemi obyvateli Česka, řešil 

několika násobně menší podíl lidí; nadto z výsledků analýzy vyplývá, že ani s jedním 

z těchto čtyř vyjmenovaných problémů se nepotýkalo 78 % obecné populace, zatímco 

v obdobné situaci se nacházelo jen 13 % obyvatel SVL (jinak řečeno 87 % obyvatel SVL se 

potýká alespoň s jedním z těchto čtyř problémů). Jako poslední pár ukazatelů nekvality bydlení 

byly Eurostatem definované ukazatele k deprivaci v bydlení – 8,4 % obecné populace lze 

charakterizovat stavem deprivace v bydlení, v případě obyvatel SVL byla míra 31%, 

závažná deprivace v bydlení se pak týkala 1,7 % obyvatel Česka, u obyvatel SVL byla 

míra 11%. 

V závěru této zprávy nelze jednoznačně vyčíslit, jaký procentuální podíl obyvatel SVL nakonec 

trpí tzv. nekvalitním bydlením, a jak je tedy velká cílová skupina pro konkrétní politickou 

intervenci, protože obsah takového závěru je zcela podmíněn zvoleným metodologickým 

přístupem a vybranými indikátory. Ačkoli  tato studie nabídla tři možné způsoby vyhodnocení 

(ne)kvality bydlení, jeden jednoznačný závěr se přesto nabízí – prostředí SVL je oproti 

obecnému prostředí Česka nekvalitou bydlení zatíženo mnohem dramatičtěji, a to nejenom 

rozsahem, ale i intenzitou, která bezprostředně ohrožuje zdraví velké části jejich obyvatel. 

Jestliže totiž skoro každý sedmý obyvatel SVL žil v bydlení, kde byla indikována podstatně 

zvýšená vlhkost a zároveň i plísně, i krátkodobý pobyt v takovém prostředí může vést 

k vážným chronickým onemocněním. V polovině takto zatížených domácnosti se navíc 

vyskytovalo alespoň jedno dítě. Dítě, které si mohlo z takového prostředí s velkou 

pravděpodobností odnést zdravotní následky po zbytek života, a být tak v posledku náchylnější 

k sociálnímu vyloučení.  
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9 Limity výzkumu a diskuse 

Některé hygienické problémy, na které byli respondenti dotazování, se vyskytují častěji 

v určitých ročních obdobích než v jiných. To se týká například plísní, vlhkosti nebo tmavého 

bytu v důsledku nedostatku denního světla. Takové problémy jsou typičtější pro podzimní a 

zimní měsíce spíše než pro letní, ve kterých bylo šetření SVL-SILC realizováno. Lze tedy 

uvažovat o tom, zda by výskyt některých hygienických problémů nebyl dokonce ještě vyšší, 

kdyby bylo šetření prováděno v jiném ročním období. 

Mnoho otázek zahrnutých do dotazníku lze bezesporu považovat za citlivé a jsou jimi i položky 

zjišťující, zda respondent ve své domácnosti nemá třeba plísně nebo štěnice. Sdílení takových 

detailů o domácnosti s tazatelem vlastně představuje jistou formu pozvání na návštěvu. A je 

pravděpodobné, že mnoho dotazovaných k tazateli necítilo takovou důvěru, aby jej na 

„dotazníkovou návštěvu“ pozvali. Tím pádem mohou být i z tohoto důvodu některé údaje 

zkreslené.  



   
 

19 
 

10 Bibliografie 

Agentura pro sociální začleňování. Nedatováno. Oblasti podpory – Bydlení. Dostupné z: 

https://www.socialni-zaclenovani.cz/oblasti-podpory/bydleni/ 

Centrum kvality bydlení. 2020. Jak hodnotit udržitelnost bydlení: Metodická příručka pro obce. 

Dostupné z: 

https://www.dataplan.info/img_upload/7bdb1584e3b8a53d337518d988763f8d/2020_jak-

hodnotit-udrzitelnost-bydleni_isbn.pdf 

Čada, K. (Ed.). 2015. Analýza sociálně vyloučených lokalit v ČR. Dostupné z: 

https://www.gac.cz/userfiles/File/nase_prace_vystupy/Analyza_socialne_vyloucenych_lokalit

_GAC.pdf 

Český statistický úřad. Nedatováno. Životní podmínky (EU-SILC) – Metodika. Dostupné z: 

https://www.czso.cz/csu/czso/zivotni-podminky-eu-silc-metodika 

Duffek, A. 2020. Životní podmínky obyvatel SVL: tematicko-průřezový výzkum. Přelidněné 

bydlení. Dostupné z: https://www.socialni-zaclenovani.cz/wp-

content/uploads/TPV_Bydlen%C3%AD_SVL_ZOR10.pdf 

Eurostat. 2022. Housing deprivation rate by number of item - EU-SILC survey. Dostupné z: 

https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/tessi291/default/table?lang=en 

Evropský parlament. 2021. Důstojné bydlení musí být cenově dostupnější, vyzývá Parlament. 

Dostupné z: 

https://www.europarl.europa.eu/news/cs/headlines/society/20210114STO95643/dustojne-

bydleni-musi-byt-cenove-dostupnejsi-vyzyva-parlament 

Kandusová, V., et al. 2019. Metodika hodnocení udržitelných chytrých měst - Smart Cities. 

Dostupné z: https://mmr.cz/cs/ministerstvo/regionalni-rozvoj/smart-cities/metodika-

indikatory/metodiky-hodnoceni-udrzitelnych-chytrych-mest-%E2%80%93-sm 

Nešpor, Z. R., et al. 2018. Sociologická encyklopedie – výběr kvótní. Dostupné z: 

https://encyklopedie.soc.cas.cz/w/Výběr_kvótní  

Toušek, L., et al. 2018. Labyrintem zločinu a chudoby: kriminalita a viktimizace v sociálně 

vyloučených lokalitách. Brno: Doplněk. 

Úřad vlády ČR. 2018. Shrnutí závěrečných zpráv expertních skupin pro identifikaci 

relevantních indikátorů kvality života v ČR. Dostupné z: 

https://www.vlada.cz/assets/ppov/udrzitelny-rozvoj/projekt-OPZ/Kvalita-zivota---shrnuti.pdf 

 


