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10 důvodů proč by mělo existovat právo na minimální  
přístřeší nejen pro bezdomovce

1. Dříve  lidé  bez  domova  se  mohli  uchýlit  do  stájí  nebo  do  chlévů,  dnes  tato  možnost  téměř  neexistuje.  Díky 
automobilismu,  kdy koně už nejsou tolik potřeba a díky automatizované živočišné výrobě se stáje a chlévy běžně  
nevyskytují a tak tito lidé jsou často v horší situaci než zvířata.

2. Stát a úřady velmi významným způsobem regulují možnost stavby byť jen malé boudy.  I když tito lidé by si rádi  
svépomocí vytvořili nějakou chýši či boudu, je to pro ně prakticky legálně nemožné. Jestliže takto stát významným 
způsobem reguluje možnost vytvořit si přístřeší, jinými slovy velmi omezuje svobodu způsobu bydlení (což je na jednu  
stranu pochopitelné), je jeho povinností nabídnout jinou možnost.

3. Člověk bez přístupu k teplé vodě a bez možnosti spát v nemrazivé místnosti se vystavuje mimořádně nebezpečnému 
zdravotnímu riziku. A tak tito lidé kromě toho, že nemají kde spát, často trpí nejrůznějšími ošklivými nemocemi – vředy  
atd. 

4. NE finanční pomoc, ale klíček od přístřeší. Poskytování finanční pomoci těmto lidem vůbec nepomůže, ale právě  
naopak. Peníze jsou díky jejich duševní slabosti často hned utraceny za alkohol či cigarety. Skutečná pomoc je klíček  
od přístřeší - samostatná malá komůrka se záchodem a sprchou, (8m2, postel, sprcha s 50 l teplé vody denně, záchod). 

5. Být bezdomovcem zpravidla neznamená jen nemít střechu nad hlavou, ale také nemít svůj domov. Proto je důležité,  
aby poskytnuté přístřeší (komůrku) mohl mít člověk svobodně sám pro sebe a tak si vytvořit částečně svůj domov. Verze  
pomoci formou ubytoven, kde je několik vzájemně cizích lidí na jednom pokoji, problém řeší jen částečně.

6. Státní rozpočet ještě na tom vydělá. Měsíční náklady na samostatné přístřeší pro jednu osobu nejsou více než 1500,-  
Kč. Částku 1500,- Kč by platil stát. Po zrušení všelijakých sociálních dávek a podpor na bydlení a ponechání jen práva  
na minimální přístřeší, státní rozpočet ušetří řádově několik miliard ročně.

7. Pokud bezdomovec požádá někoho o trochu potravin či ošacení, naprostá většina lidí ráda pomůže. Požádá-li však 
někoho o přístřeší, nevyhoví mu téměř nikdo. Proto je zbytečné, aby stát poskytoval peníze na jídlo a ošacení, v tomto  
si lidé pomohou sami. Co je však potřeba, je klíček od přístřeší, v tomto si lidé sami pomoci nedovedou.

8. Každý z nás se může stát bezdomovcem. Není tajemstvím, že většina bezdomovců dříve byli v celku normálně fungující  
lidé, ale okolnosti či životní tragédie jim vzaly natolik životní sílu, která vedla k ztrátě motivace, a tak skončili na ulici.

9. Skutečná vyspělost a úroveň společnosti není jen podle výše HDP – hrubého domácího produktu nebo podle výše 
ekonomického růstu či průměrných platů, ale také podle toho, jak na tom jsou ti nejslabší.

10. Zavedením práva na minimální přístřeší se nepomůže pouze těm, kteří nemají kde hlavu složit (bezdomovců v ČR je  
asi 40 000 a stále jich přibývá), ale také těm, kteří žijí ve stresu, že takto skončí, jichž je mnohonásobně víc.

– Pokud chcete podepsat tuto petici, můžete tak udělat na internetových stránkách: http://pristresi.4vize.cz
– Pokud máte předběžně zájem se účastnit pochodu za právo na minimální přístřeší, který se uskuteční v Praze 

pravděpodobně někdy na konci léta 2007 anebo máte zájem pomoci s propagací, kontaktujte nás na e-mailové 
adrese: pristresi@4vize.cz nebo přímo volejte na telefon: 774225903.


