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1. SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK 

KÚKK - Krajský úřad Karlovarského kraje 

KPSS - Komunitní plánování sociálních služeb, kterého se účastní zadavatelé a poskytovatelé 

sociálních služeb nejlépe s příjemci sociálních služeb. Cílem plánování je zajistit dostatečný počet 

kvalitních sociálních služeb. 

LP − Lokální partnerství je nástroj pro spolupráci s obcemi používaný Agenturou pro sociální 

začleňování při úřadu vlády ČR. Lokální partnerství tvoří odborníci z řad obce, kteří ve spolupráci s 

Agenturou pro sociální začleňování definují klíčové problémy obce a základní směry řešení lokálních 

problémů v oblasti bydlení, zaměstnávání, sociálních služeb atd. 

MAS KH - Místní akční skupina Krušné hory. 

MěP – Městská policie. 

MŠ – Mateřská škola. 

NNO – Nestátní nezisková organizace. 

OSPOD – Oddělení sociálně právní ochrany dětí. 

PČR – Policie České republiky. 

ROP – Regionální operační program.  

SŠ – Střední škola. 

SVL – Sociálně vyloučené lokality. 

ÚP - Úřad práce. 

VPP – Veřejně prospěšné práce (součástí Aktivní politiky zaměstnanosti při úřadech práce). Jde o 

časově omezené pracovní příležitosti, poskytované po dohodě s ÚP evidovaným uchazečům o 

zaměstnání. ÚP pak poskytuje zaměstnavatelům příspěvek na mzdové prostředky max. po dobu 12-ti 

po sobě jdoucích kalendářních měsíců (§112 odst. 1 zákon a č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti). 

VS – Veřejná služba (součástí Aktivní politiky zaměstnanosti při úřadech práce). Vykonávají ji uchazeči 

o zaměstnání po dobu až 20 hodin týdně, kteří jsou v evidenci úřadu práce déle jak 2 měsíce. Pokud 

tuto službu odmítnou vykonávat, hrozí jim vyřazení z evidence uchazečů o zaměstnání na dobu 6 

měsíců (zákon o zaměstnanosti č. 435/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů). 

ZŠ – Základní škola. 

ZŠPaS – Základní škola praktická a speciální (výuka dle upraveného vzdělávacího programu). 
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2. ÚVOD DO ANALÝZY 

Analýza sociálně vyloučených lokalit na území MAS Krušné hory byla vytvořena za účelem aktualizace 

a doplnění Integrované strategie tohoto regionu pro roky 2014 - 2020, jejímž cílem je rozvoj kvality 

života, životního prostředí ve venkovských oblastech a udržitelnost takového rozvoje prostřednictvím 

aktivního získávání a rozdělování dostupných veřejných prostředků či vzájemné spolupráce mezi 

veřejným, podnikatelským i neziskovým sektorem. Příprava a realizace rozvojové strategie je 

aktivitou společnosti „Místní akční skupiny Krušné hory, o.p.s.“, které jsme jako organizace Člověk 

v tísni, o.p.s. partnerem. 

Z celého území MAS Krušné hory se v této analýze věnujeme městům Ostrov, Jáchymov, Nejdek, 

Nová Role a obci Božíčany, ve kterých jsme kromě popisu obecných charakteristik monitorovali 

aktuální stavy problémových oblastí v kontextu sociálního vyloučení a potencionálu rozvoje či potřeb 

v tomto směru. Sledovanými jevy jsou především demografické a kvalifikační faktory obyvatelstva, 

nezaměstnanost, situace v oblasti bydlení, sociálně patologické jevy a výskyt i charakteristika sociálně 

vyloučených lokalit s jejich obyvateli a projevy sociálního vyloučení, jež se dotýkají zejména 

ekonomické a sociální kvality života. 

Součástí analýzy jsou také výstupy dotazníkového šetření realizovaného se zástupci a starosty obcí, 

kteří nám poskytli podrobné informace a vlastní zkušenosti, týkající se veřejného pořádku, kriminality, 

dluhové a bytové problematiky, aktivní politiky zaměstnanosti, vzdělávání a volnočasových aktivit, 

dostupnosti a nabídky sociálních služeb, spolupráce s neziskovými organizacemi a dále také týkající se 

jejich individuálních potřeb či budoucího potenciálu rozvoje a podpory těchto oblastí. 

 
Mapa č. 1 – území MAS KH                     Mapa č. 2 – monitorovaná města a obce 
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3. METODOLOGIE 

Sběr analytických dat probíhal v období únor - březen 2015, kdy docházelo k průzkumu, monitoringu i 

systematizaci dat o problémových oblastech a potřebách v jednotlivých obcích. 

Pracovali jsme s primárními i sekundárními zdroji informací, takže požadovaná data byla získávána 

jak na základě analýzy dostupných a souvisejících dokumentů (komunitní plány, analýzy, strategie, 

veřejné registry a databáze), tak metodou přímého pozorování, zúčastněného pozorování a 

nestandardizovaných rozhovorů. Komunikovali jsme s místními obyvateli, pracovníky neziskových 

organizací, se starosty a zástupci jednotlivých odborů či institucí, jako je Oddělení sociálně právní 

ochrany dětí, Úřad práce, Správa majetku města nebo Bytová agenda. Využívali jsme kvalifikovaných 

odhadů, probíhala telefonická a terénní šetření a dále proběhlo také dotazníkové šetření se zástupci 

a starosty obcí. 

Prostřednictvím Úřadu práce Karlovarského kraje jsme získali aktuální shrnující data o počtu 

nezaměstnaných v evidenci ÚP a počtu žadatelů o sociální dávky.  

Cílem využívaných metod výzkumu bylo získat především kvalitní a současná data, týkající se obecné 

charakteristiky jednotlivých obcí, charakteristiky a deskripce sociálně vyloučených lokalit, počtu 

sociálně vyloučených obyvatel či počtu obyvatel sociálním vyloučením ohrožených, dále projevů 

sociálního vyloučení a dalších problémových oblastí či potřeb v kontextu každé z monitorovaných 

obcí. 

 
4. VYMEZENÍ ZÁKLADNÍCH POJMŮ 

4.1. Sociální vyloučení1 

Jako sociální vyloučení označujeme proces, v jehož rámci je jedinci, skupině jedinců či komunitě 

výrazně znesnadňován či zcela zamezován přístup ke zdrojům, pozicím a příležitostem, které 

umožňují zapojení do sociálních, ekonomických a politických aktivit majoritní společnosti. 

Některé skupiny obyvatel jsou sociálním vyloučením ohroženy více než jiné. Jedná se například o 

nedostatečně vzdělané osoby, dlouhodobě nebo opakovaně nezaměstnané, lidi s mentálním či 

fyzickým handicapem, osoby trpící nějakým druhem závislosti, osaměle žijící seniory, imigranty, 

příslušníky různě (etnicky, nábožensky, sexuální orientací aj.) definovaných menšin nebo lidi, kteří se 

ocitli v těžké životní situaci, z níž si sami nedokáži pomoci a další.  

 

                                                 
1
 Analýza sociálně vyloučených romských lokalit a absorpční kapacity subjektů, Praha, srpen 2006, str.9 
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Sociální vyloučení je často spojeno a projevuje se zejména (nikoli však pouze): 

 prostorovým vyloučením (jedinci a skupiny postižené sociálním vyloučením často žijí 

v uzavřených a/nebo izolovaných lokalitách s nízkou úrovní bydlení a nedostatečnou občanskou 

vybaveností), 

 symbolickým vyloučením spojeným se stigmatizací (zevšeobecňujícím přisuzováním negativních 

vlastností) jedinců či skupin, 

 nízkou mírou vzdělanosti a ztíženou možností tuto nevýhodu překonat, 

 ztíženým přístupem k legálním formám výdělečné činnosti, závislostí na sociálních dávkách a s 

tím spojenou materiální chudobou, 

 rizikovým životním stylem, špatnými hygienickými poměry a s nimi souvisejícím horším 

zdravotním stavem, 

 životními strategiemi orientovanými na přítomnost, 

 uzavřeným ekonomickým systémem vyznačujícím se častým zastavováním majetku a 

půjčováním peněz na vysoký úrok (lichva a tzv. rychlé půjčky), 

 větším potenciálem výskytu sociálně patologických jevů (např. alkoholismu, narkomanie či 

gamblerství) a kriminality (zvýšeným rizikem stát se pachatelem, ale i obětí trestné činnosti), 

 sníženou sociokulturní kompetencí (např. jazykovou bariérou, nezkušeností či neznalostí 

vlastních práv a povinností). 

 

4.2. Sociálně vyloučené lokality2 

Sociálně vyloučené osoby obvykle žijí v lokalitách, které se vyznačují nízkou kvalitou bydlení. Tyto 

lokality mohou mít podobu městské části, ulice anebo jednoho či více objektů a jsou odborníky 

označovány jako sociálně vyloučené lokality či nepřesně (chudinské, etnické) enklávy. Místní 

samosprávy tyto lokality nazývají „objekty pro nepřizpůsobivé občany“, „byty pro neplatiče“, 

„holobyty“ či v lepším případě „byty pro sociálně slabé občany“. Ve většině případů se v těchto 

lokalitách lidé ocitají nedobrovolně, a to v důsledku zamýšleného či nezamýšleného jednání místní 

samosprávy či v důsledku ostatních faktorů sociálního vyloučení (zejména v důsledku vyloučení 

ekonomického). Je nutné upozornit na to, že život ve vyloučené lokalitě přináší vyšší ekonomickou 

zátěž pro samotné obyvatele, ale ve svých důsledcích i pro místní samosprávu a státní správu. 

Existence vyloučených je dražší pro všechny, kdo se na jejím vzniku a „provozu“ podílejí. Zároveň zde 

dochází ke koncentraci vnějších i vnitřních příčin sociálního vyloučení, jejímž následkem je posilování 

a reprodukce vyloučení jednotlivých osob.  

                                                 
2
 Kdo drží Černého Petra, 2007, str. 10-11  
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Neexistence sociálně vyloučené lokality v obci ovšem nemusí znamenat také absenci projevu 

sociálního vyloučení či osob, které jsou sociálním vyloučením ohrožené. Faktem je, že v současné 

době žije v každém městě či vesnici alespoň část obyvatel, jež se potýkají s problematikou zajištění 

základních životních potřeb a příležitostí. Stejně tak můžeme uvažovat o sociálním vyloučení 

v kontextu příslušnosti k určitému etniku. „Přesto, že v České republice hraje romská etnicita v rámci 

sociálního vyloučení specifickou roli, ne všichni Romové žijí v prostředí sociálního vyloučení a ne každý, 

kdo se v podmínkách sociálního vyloučení nalézá, je Rom. Podle výzkumu MPSV z roku 2006 žije ve 

vyloučených lokalitách cca 80 tis. obyvatel a z toho téměř ¼ nelze považovat za Romy.“ 3 

 

4.3. Sociální začleňování4 

V právním řádu České republiky (zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších 

předpisů) je sociální začleňování definováno jako proces, který zajišťuje, že osoby sociálně vyloučené 

nebo sociálním vyloučením ohrožené dosáhnou příležitostí a možností, které jim napomáhají plně se 

zapojit do ekonomického, sociálního i kulturního života společnosti a žít způsobem, který je ve 

společnosti považován za běžný. 

K obecným cílům sociálního začleňování tak patří: 

 zajištění účasti v zaměstnání a rovného přístupu ke všem zdrojům, právům, zboží a službám; 

 prevence rizika sociálního vyloučení; 

 pomoc nejvíce zranitelným;  

 mobilizace všech relevantních aktérů.  

Zdroje, pozice a příležitosti jsou nutné pro zajištění základních lidských potřeb, jakými jsou jistota 

příjmů a jistota bydlení. Teprve pokud mají lidé základní lidské potřeby naplněny, mohou se věnovat 

dalším aktivitám (péče a rozvoj dětí, další vzdělávání dospělých, profesní růst, investice do zkvalitnění 

bydlení atd.). Obce mohou zmírňovat sociální vyloučení tím, že zprostředkují či samy realizují taková 

opatření, kterými umožní obyvatelům SVL překlenout problémy se zajištěním právě těchto základních 

potřeb (zaměstnání, bydlení). Obce by měly realizovat mezistupně mezi nezaměstnanými a trhem 

práce (např. podporou veřejně prospěšné práce, prostupného a podporovaného zaměstnávání, 

sociálních firem) nebo také mezi lidmi bez domova, ohrožené ztrátou bydlení a trhem s byty a nájmy 

(např. nerozprodáváním obecního majetku, podporou sociálního bydlení v obci, jednáním s 

podnikateli o pravidlech nájmů atd.). 

                                                 
3
 Švec, J. (ed.): Příručka pro sociální integraci, Úřad vlády ČR, odbor pro sociální začleňování v romských 

lokalitách, 2010, str.6 
4
 Strategie sociálního začleňování 2014-2020, Praha, leden 2014, str.3 a Analýza sociálně vyloučených romských 

lokalit v Karlovarském kraji, leden 2013, str.11-12 
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5. OBECNÁ CHARAKTERISTIKA MĚSTA OSTROV 

Město Ostrov se nachází v severovýchodní části Karlovarského kraje na úpatí Krušných a 

Doupovských hor, poblíž řeky Ohře. Žije zde cca 18.000 obyvatel a jedná se o druhé největší město 

okresu Karlovy Vary.  Vedle vlastního vnitřního města, respektive jeho staré a nové části, se skládá z 

celkem 10-ti místních částí: Arnoldov, Dolní Žďár, Hanušov, Hluboký, Horní Žďár, Kfely, Květnová, 

Maroltov, Mořičov a Vykmanov. Ostrov je také obec s rozšířenou působností (ORP Ostrov - mezi ORP 

Kadaň, Karlovy Vary, Sokolov a Kraslice) a celkový počet obcí v působnosti je 14 (Abertamy, Boží Dar, 

Hájek, Horní Blatná, Hroznětín, Jáchymov, Krásný Les, Merklín, Ostrov, Pernink, Potůčky, Stráž nad 

Ohří, Velichov, Vojkovice). 

V Ostrově se nachází dvě SŠ (Průmyslová škola a Gymnázium), tři ZŠ a jedna ZŠPaS. Dále je zde velmi 

využívaný Městský dům dětí a mládeže, Umělecká škola a Eko centrum, kde se děti a mládež věnují 

volnočasovým i kulturním aktivitám. Městská Policie i Policie ČR mají v Ostrově své obvodní oddělení 

a v oblasti sociálních služeb jsou zde dostupné organizace Člověk v tísni, Světlo Kadaň, RES Vitae, 

Ladara, Oblastní Charita Ostrov, Tyflocentrum Karlovy Vary, Náhradním rodinám, Prima Vizus a 

Centrum Ostrůvek - rodinné centrum. 

Na trhu práce zde hrají významnou roli firmy Amphenol, N.G.Elektro, K & V ELEKTRO a.s. a Koruna 

Pralines. Na místní průmyslové zóně byla také v tomto roce zahájena stavba dvou nových továren 

firmy Witte a N.G.Elektro s potenciálem cca 1200 nových pracovních míst, což se stalo velkou nadějí 

pro místní obyvatele (snížení míry nezaměstnanosti, nárůst cen nemovitostí). 

V Ostrově je také realizováno Komunitní plánování sociálních a souvisejících služeb, kterému se 

místně říká „Triáda“ z důvodu spolupráce tří stran - uživatelé, zadavatelé a poskytovatelé. 

Z komunitního plánování pak vychází v současné době nejaktuálnější Komunitní plán sociálních 

služeb města Ostrov na roky 2013-2017. 

Obrázek č. 1 – Nové náměstí                       Obrázek č. 2 – Staré náměstí 
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5.1. Problémové oblasti 

Demografie 

Nejvýznamnějším faktorem demografického vývoje města je stěhování obyvatel - v 90. letech velký 

nárůst, s hospodářskou krizí úbytek a nyní stagnace. Příčinou je zejména trvalý úbytek pracovních 

míst a struktura pracovního trhu na Karlovarsku, která znevýhodňuje kvalifikovanou pracovní sílu a 

nutí ji opouštět stále častěji region. Na druhé straně, se do města začali stahovat lidé z okolních 

upadajících obcí, jako jsou Jáchymov, Hroznětín nebo Merklín, jež přicházejí za lepšími sociálními 

podmínkami a občanskou vybaveností. Město se v rámci problematiky určité depopulace obává 

především do budoucna, kdy by se mohla projevit v nezdravé struktuře práceschopného obyvatelstva 

(větší koncentraci pracovně neaktivních, sociálně vyloučených, nekvalifikovaných nebo jen málo 

kvalifikovaných jedinců), čímž by se zhoršoval potenciál města pro případný hospodářský růst a 

sociálně-kulturní rozvoj.5  

Kvalifikační skladba 

Z hlediska kvalifikační skladby obyvatel bydlí v Ostrově, ve srovnání s průměrem ČR, výrazně nižší 

podíl obyvatel se středním a vysokoškolským vzděláním (z úhrnu obyvatel starších 15 - ti let), trvá 

odliv vysokoškolských studentů, což souvisí s absencí vhodných či atraktivních příležitostí na trhu 

práce a bydlení. 6 

Bydlení 

V oblasti bydlení město hovoří o celkem nedávné proměně vlastnické struktury domů a bytů v celém 

Karlovarském okrese, což omezilo nabídku nájemního bydlení pro sociálně slabší vrstvy. Velké 

množství bytového fondu přešlo do soukromých rukou a cena bytů samotných vzrostla. Na tuto 

skutečnost pak bylo po roce 2000 reagováno tak, že byly vybudovány dodatečné kapacity sociálního 

bydlení pro nejchudší občany.7 Přesto se v současné době obyvatelé města potýkají s nedostatečnou 

kapacitou a absencí vhodných příležitostí k bydlení a to především v případě sociálně slabých rodin.  

Město Ostrov disponuje celkem 1.030 byty, ale pořadníky na městské byty jsou dlouhé, ubytovny 

plné, často předražené a z hlediska technických podmínek či hygieny nevyhovující pro rodiny s dětmi. 

Běžné nabídky pronájmů vyžadují složení vysoké kauce a navíc provizi realitní společnosti, takže jsou 

pro takové občany nedosažitelné. V oblasti bydlení město také sleduje několik tzv. brownfields - 

bývalá stanice mladých přírodovědců, průmyslový areál Škody Ostrov, Jitony nebo Ferona, areál 

bývalých kasáren, areál bývalého zemědělského družstva ve Kfelích, statek v Moříčově a potenciální 

hrozbu vzniku tzv. brownfields vidí i v některých skupinových garážích. 

                                                 
5
 Komunitní plán sociálních služeb města Ostrov na roky 2013-2017, str.9 - 10 

6
 Komunitní plán sociálních služeb města Ostrov na roky 2013-2017, str.13 

7
 Komunitní plán sociálních služeb města Ostrov na roky 2013-2017, str.14 
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Seznam městských bytů: 

 112 bytů je v Domě s pečovatelskou službou (Hlavní tř. 1365-7) 

 70 bytů v domech pro nízkopříjmové osoby - nejnižší nájemné (Hornická 618 – 32 bytů, 

Krušnohorská 615 – 19 bytů, Krušnohorská 616 – 19 bytů) 

 71 bytů s minimálním vybavením - přidělováno mimořádně (Jáchymovská 1377 - 67 bytů, Nad 

Nádražím 382 – 4 byty) 

 777 bytů v běžných zástavbách (Starém nám. 10, 15 - 8 bytů, Klášterní 141 - 37 bytů, Odborů 

619-20,612 - 83 bytů, Studentská 621 - 21 bytů, Halasova 625-6 - 8 bytů, Hlavní tř. 694-6, 704-5, 

794-800, 859-864 - 152 bytů, Masarykova 697 – 699 - 32 bytů, Nerudova 700-703 - 32 bytů, 

Brigádnická 706-712, 1029-35 - 120 bytů, Krušnohorská 1100-1103 - 26 bytů, Družební 1322-24 - 

64 bytů, Lidická 1329-31, 1347-9,1353-6 - 194 bytů)  

Nezaměstnanost 

Mobilita na trhu práce, a to jak prostorová, tak profesní, je v regionu velice nízká. Z kvalifikačního 

hlediska jsou v evidenci ÚP v Karlovarském kraji nejpočetněji zastoupeny osoby se základním 

vzděláním a osoby se středním odborným vzděláním s výučním listem. Mezi volnými místy převažují 

místa určená pro vyučené uchazeče, především jde o kvalifikované řemeslníky, dále pak o kuchaře a 

číšníky – servírky. Minimální zájem je o uchazeče bez vzdělání a uchazeče se všeobecným vzděláním. 

„Dlouhodobě přetrvávají problémy s umísťováním občanů se změněnou pracovní schopností, 

absolventů škol a mladistvých, kteří nemají žádnou odbornou praxi.“ 8 V rámci programů na podporu 

zaměstnanosti je město Ostrov zapojeno do projektů ÚP "Vzdělávejte se pro růst! - pracovní 

příležitosti", "Odborné praxe pro mladé do 30 let v Karlovarském kraji" a jsou realizovány také 

veřejně prospěšné práce. 

Sociálně patologické jevy 

„Rostoucím projevům sociálně patologického zatížení území jsou stále častěji vystaveny centrum 

města Ostrov a bezprostředně sousedící části. Je to dáno především polohou ubytovacích kapacit pro 

sociálně vyloučené, sociálním vyloučením ohrožené a nepřizpůsobivé.“ 9  V rámci komunitního 

plánování se město Ostrov zabývá především drogovou problematikou a související kriminalitou. 

Primární drogou je pervitin, dále v minimální míře heroin, extáze a ve velké míře měkké drogy - 

především marihuana. Navíc pro okolní obce je Ostrov distribučním místem. Dle Městské policie 

klesla v roce 2014 celková trestná činnost, ale na druhou stranu stoupla přestupková činnost a to 

zejména proti majetku a ve veřejném pořádku. Městská policie také využívá projekt Asistent 

prevence kriminality. 

                                                 
8
 Komunitní plán sociálních služeb města Ostrov na roky 2013-2017, str.15, 16 

9
 Komunitní plán sociálních služeb města Ostrov na roky 2013-2017, str.23 
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5.2. Sociálně vyloučené lokality 

V Ostrově lze vymezit celkem 9 lokalit, které lze považovat za sociálně vyloučené a kde žije vysoký 

podíl sociálně vyloučených či sociálním vyloučením ohrožených osob: 

 Jáchymovská 1377 („Zeleňák“ - holobyty, některé vhodné i pro rodiny s dětmi, jedná se o jeden 

dům na okraji města, poblíž obchodního centra Tesco, obyvatelé tohoto domu musí přecházet 

velmi frekventovanou ulici bez přechodu nebo využít přechod cca 300m daleko a pak jít v 

podstatě po periferii frekventované ulice, dům je celkem v dobrém stavu, stejně jako některé 

holobyty, jiné holobyty naopak odpovídají svému názvosloví) - odhad osob cca 100 

 Krušnohorská 615 a 616 + Hornická 618 („U krušňáku“ - městské byty, které jsou prezentovány 

jako byty pro osoby a rodiny s nízkými příjmy, zástupci města jim často říkají startovací byty, ale 

se systémem prostupného bydlení nijak nesouvisí, město takový systém nemá, jedná se o tři 

domy spíše na okraji města v blízkosti Hotelu Krušnohor a mateřské školky, dům i byty jsou v 

dobrém stavu, nedávno byla v blízkosti těchto domů zrušena ubytovna p. Žemličky - Hornická 

617 z důvodů stížností obyvatel na hluk a nepořádek kolem této ubytovny, od té doby je tato 

lokalita více klidnější) - odhad osob cca 200 

 Odborů 612, 619 a 620 („Za krušňákem“ - městské byty, bydlí zde jednotlivci i rodiny s dětmi, 

jedná se o tři domy skoro na okraji města v blízkosti Hotelu Krušnohor a Gymnázia Ostrov, domy 

i byty jsou v dobrém stavu) - odhad osob cca 250 

 Nad nádražím 382 („Nádraží“ - městské byty, bydlí zde jednotlivci i rodiny s dětmi, jedná se o 

jeden dům na okraji města, dům i byty jsou ve špatném stavu, v blízkosti je pouze zahrádkářská 

oblast, několik rodinných domů a vlakové nádraží, městské byty v tomto domě jsou od centra a 

běžné občanské vybavenosti nejvzdálenější formou nabízeného ubytování ) - odhad osob cca 20 

 Štúrova 1274 („Salut“ - poměrně drahá ubytovna v blízkosti centra, obchodního domu Tesco, 

základní i mateřské školy, v současnosti jedna ze dvou ubytoven, kde můžou bydlet rodiny s 

dětmi, takže oblíbená, ale dům i byty jsou ve špatném stavu, obyvatelé zde platí nepřiměřené 

nájmy v kontextu s kvalitou a využívaným prostorem) - odhad osob cca 100 

 Na příkopě 1336 („U nádraží“ - druhá ze dvou ubytoven, kde můžou bydlet rodiny s dětmi, ale 

většinou dlouhodobě plně obsazená, jedná se o malý panelový dům na okraji města u vlakového 

nádraží mezi zástavbou rodinných domů, dům i byty jsou v dobrém stavu) - odhad osob cca 30 

 Májová 718 („Pálošárna“ či „Májovka“ - určena pro osoby bez nezletilých dětí, jedná se o jeden 

dům v blízkosti centra, u Základní umělecké školy na jedné straně a na druhé straně v blízkosti 

vietnamské herny, byty jsou ve špatném stavu - v současné době probíhá jejich rekonstrukce a 

prostory kolem domu jsou považovány za problémovou lokalitu - hluk, nepořádek, místo 

setkávání tzv. „nepřizpůsobivých“ obyvatel, časté policejní hlídky  ) - odhad osob cca 50 
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 Dukelských hrdinů 611 („Naproti děcáku“ - určena pro osoby bez nezletilých dětí, jedná se o 

jeden menší dům s jedním vchodem a v blízkosti centra, vlastníkem je nyní občan vietnamské 

komunity, ubytovávají zde pouze bezproblémové občany, nechtějí Romy - jen výjimečně s 

dobrou pověstí a pravidelným příjmem, dům i byty v dobrém stavu ) - odhad osob cca 30 

 Krušnohorská 785 („Papírák“ - určena pro osoby bez nezletilých dětí, jedná se o jeden dům na 

okraji města mezi zástavbou rodinných domů, dům i jednotlivé byty jsou ve špatném stavu, 

pracovníci OSPODu přísně hlídají, aby zde nebydlely žádné rodiny s dětmi) - odhad osob cca 50 

5.3. Projevy sociálního vyloučení v obci 

Dle Komunitního plánu sociálních služeb pro roky 2013-2017 (str. 22, 23) byl počet sociálně 

vyloučených jedinců odhadnut na cca 800 – 900 jedinců a průměrný podíl sociálně vyloučených, 

sociálním vyloučením ohrožených a nepřizpůsobivých na zhruba 5% z celkové populace města.  Dle 

Analýzy sociálně vyloučených romských lokalit v Karlovarském kraji 2013 (příloha B, str. 8, 79) byl v 

roce 2012 počet romských obyvatel místních SVL celkem 700, nezaměstnanost dosahovala 11% a 

nezaměstnanost obyvatel SVL 90%. SVL města Ostrov byly zařazeny mezi nejvíce postižené lokality - 

obec se potýká s problémem propuštěných vězňů (v místní části Vykmanov se nachází věznice), kteří 

zde zůstávají a nemají uplatnění na trhu práce, s problémem rozšířeného užívání drog, prostituce a s 

větším zastoupením lidí bez domova. Dle pracovníků MěÚ se město také potýká se zvýšeným 

nepořádkem v některých SVL (ul. Jáchymovská 1377, Nad nádražím 382 a v oblasti hotelu Krušnohor) 

a eviduje dluhy na nájemném v městských bytech, kterým se snaží předcházet tím, že nájemní 

smlouvy jsou uzavírány nejvýše na 1 rok a u rizikových nájemníků na 1 měsíc. Mezi další významné 

projevy sociálního vyloučení v Ostrově jistě patří i nízká kvalifikace a vzdělání, nízká kvalita a lokace 

bydlení, závislost na sociálních dávkách nebo nezaměstnanost. 

K 31.1.2015 byl počet nezaměstnaných v Ostrově vyčíslen na celkem 1043 osob, - z toho v evidenci 

déle než 5 měsíců bylo 684 osob a počet žadatelů o dávky v hmotné nouzi byl 727 osob. OSPOD 

eviduje ke konci roku 2014 na území města Ostrov, místních částí i obcí v rozšířené působnosti 

celkem 2309 případů, oproti minulému roku je to o 298 případů více. Aktuálně spolupracují 

pracovnice OSPODu s rodinami v Ostrově (celkem 47) a v místních částech Hluboký (celkem 2), 

Květnová (celkem 7) a Vykmanov (celkem 4). V oblasti bydlení můžeme dle předchozí kapitoly tvrdit, 

že cca 830 osob žije v místě, které lze označovat za sociálně vyloučenou lokalitu. 
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6. OBECNÁ CHARAKTERISTIKA MĚSTA JÁCHYMOV 

Jáchymov je lázeňské město pod vrcholem hory Klínovec v jižním svahu Krušných hor, kde žije cca 

3.000 obyvatel. Leží na severozápadním okraji Čech a je součástí Karlovarského kraje a okresu. Město 

je velmi bohaté na svou historii, v současné době je významné v oblasti cestovního ruchu a je také 

spojnicí na silničním tahu severní oblasti západních Čech se Spolkovou republikou Německo. 

Jáchymov má celkem 5 místních částí: Jáchymov, Mariánská, Nové Město, Suchá, Vršek a spadá do 

působnosti obce Ostrov s rozšířenou působností. 

Ve městě je Mateřská škola a Základní škola Marie Curie Sklodowské s proinkluzivním programem, 

dále Dům s pečovatelskou službou a Domov pro osoby se zdravotním postižením v místní části 

Mariánská. Policie České republiky zde má své obvodní oddělení a věnuje se mimo své hlavní náplně 

práce i přednáškovým činnostem zaměřeným na prevenci. Z NNO zde působí organizace Člověk 

v tísni, Světlo Kadaň, Pomoc v nouzi a RES Vitae, o.p.s. 

Nejvýznamnějším zaměstnavatelem jsou Léčebné lázně Jáchymov a VJB Partner. 

V období březen 2010 až červen 2013 zde působila Agentura pro sociální začleňování a bylo ustaveno 

tzv. „Lokální partnerství“, jehož cílem byla Analýza lokality a Strategický plán Lokálního partnerství 

Jáchymov pro roky 2011-2013. Tento plán obsahoval řadu konkrétních opatření, jež měla zlepšit 

situaci obyvatel žijících v podmínkách takzvaného sociálního vyloučení (např. zavedení systému 

veřejně prospěšných prací a veřejné služby, otevření nového nízkoprahového centra, rekonstrukce 

bytů pro sociální bydlení nebo zřizování pracovních příležitostí pro osoby vracející se z vězení). 

Bohužel se nepodařilo dosáhnout dobrých výsledků a spolupráce nebyla oficiálně ukončena (tak, jak 

tomu bylo třeba v Chomutově nebo v Děčíně), ale byla výrazně utlumena. V současné době je město 

zapojeno do programu Prevence kriminality, ze kterého byly v obci v posledních letech vybudovány 

dvě veřejné sportoviště (u ZŠ a na Slovanech) a kamerový systém města. 

Obrázek č. 1 – Radnice města             Obrázek č. 2 – Lázeňská část města 
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6.1. Problémové oblasti 

Demografie 

V posledním roce došlo v Jáchymově k vysoké migraci obyvatel (především nízkopříjmové rodiny) do 

okolních měst z důvodu slabé občanské vybavenosti (úřady, lékaři, obchody, školy), minimálních 

příležitostí na trhu práce a špatných podmínek v oblasti bydlení. Nejčastěji se lidé stěhují do blízkého 

Ostrova, výjimečně pak do menších obcí v okolí a do vzdálenějších měst či dokonce jiných krajů. 

Kvalifikační skladba 

Komunitní plán sociálních služeb města Ostrov na roky 2013 - 2017 (str. 10) hovoří o tom, že v 

minulosti byla v Jáchymově konstatována největší skupina obyvatel bez jakéhokoliv vzdělání v 

Karlovarském kraji. Tento stav pravděpodobně trvá, stále sledujeme velmi nízkou úroveň vzdělanosti 

oproti jiným městům. Žije zde vysoký počet obyvatel se základním vzděláním a minimální počet 

obyvatel s vysokoškolským vzděláním. 

Bydlení 

V Jáchymově neexistují žádné možnosti sociálního bydlení a v současné době se obec navíc postupně 

zbavuje prodejem celého bytového fondu. Lidé také často odcházejí za lepší kvalitou ubytování nebo 

jsou nuceni se přestěhovat z důvodu vysokých nájmů a nákladů na bydlení (např. za uhlí, dřevo), 

nevyhovujících technických a hygienických podmínek či z důvodu vzniklých dluhů (dluhy na nájmech 

či dluhy a následné exekuce na domech a bytech v soukromém vlastnictví). V obci se také nachází 

několik zchátralých domů, které jsou v soukromém vlastnictví a které zhoršují vizuální stav obce. 

„Horní část okolo náměstí je ve stavu, který by vyžadoval investice ve výši stovek milionů korun a jeví 

se neperspektivně, resp. problémy se zde zdají neřešitelné, zejména proto, že část majetkových vztahů 

je zde nejasná a část nemovitostí se jako zástavy dostala do majetku bank nebo nejasných 

majetkových skupin a je de facto vzhledem k povaze lokality neprodejná. Dynamiku a vzhled 

moderního standardu má především spodní část města s lázeňskými komplexy.“  10  

Nezaměstnanost 

Jáchymov se již několik let potýká s vysokou mírou nezaměstnanosti. Většina obyvatel za prací dojíždí 

do větších měst (Ostrov, Karlovy Vary) a paradoxně velká část zaměstnanců jedné z největších 

místních firem Léčebných lázní Jáchymov zase dojíždí z okolních měst sem, což souvisí s kvalifikační 

skladbou obyvatelstva a nízkým počtem osob s požadovaným odborným vzděláním. Pro nízko 

kvalifikované uchazeče je nabídka volných pracovních míst v regionu slabá, takže mnoho z nich je 

závislých na sociálních dávkách. V rámci programů na podporu zaměstnanosti město v současné době 

využívá 3 zaměstnance na VPP prostřednictvím firmy Služby Jáchymov. 

                                                 
10

 Strategický plán lokálního partnerství Jáchymov, str.11 
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Sociálně patologické jevy 

V minulých letech se ve městě často rozebírala problematika gamblerství, prostituce a návykových 

látek. „Podle statistických údajů Policie České republiky patřila lokalita Jáchymova k oblastem s 

největší mírou trestné činnosti v Karlovarském kraji.“ 11  V současné době se zde řeší hlavně 

vandalismus, drobná kriminalita související s majetkovou trestnou činností a zneužívání návykových 

látek související s drogovou trestnou činností. Celkově sledujeme, že se situace v oblasti sociálně 

patologických jevů velmi uklidnila. 

6.2. Sociálně vyloučené lokality 

V Jáchymově nelze vymezit žádnou typicky sociálně vyloučenou lokalitu. Původně vymezené sociálně 

vyloučené lokality podle města zanikly, protože se tamní obyvatelé odstěhovali do jiných měst, ale i 

přesto zde sociálně vyloučení či sociálním vyloučením ohrožení obyvatelé žijí. Jsou ubytováni 

převážně v soukromých bytech a rodinných domech, minimální počet obyvatel bydlí ještě 

v městských bytech.  Jedná se o ulice K Lanovce, Palackého, Boženy Němcové, Šafaříkova, Na 

Slovanech, Dukelských hrdinů, Náměstí republiky, tř. Čs. armády a Mathesiova. Všechny tyto ulice 

jsou dobře dostupné a domy se nacházejí v běžné zástavbě. Výjimkou jsou domy na ulici K Lanovce, 

č.p. 926, 658, 885 u bývalé ubytovny jménem Tesla a dům na ulici Mathesiova, č.p. 602, které se 

nacházejí na samém okraji města a mimo běžnou zástavbu, ale i zde je občanská vybavenost dobrá 

(cca 5-10 min. chůze). Z hlediska technických a hygienických podmínek se ve městě nachází stále 

mnoho domů a bytů, které jsou ve špatném stavu (např. dům na ulici Palackého, č.p. 639) a v ulicích 

Jiráskova, Palackého a K Lanovce město sleduje zvýšený veřejný nepořádek. 

6.3. Projevy sociálního vyloučení v obci 

Počet sociálně vyloučených obyvatel v obci je oproti předešlým rokům menší a je odhadován na cca 

100 osob. Hlavní projevy sociálního vyloučení souvisejí s migrací, nezaměstnaností a nízkou 

kvalifikační strukturou obyvatel, která má za následek také nízký potenciál zaměstnatelnosti na trhu 

práce a závislost na sociálních dávkách. Záměr města prodat většinovou část bytového fondu 

současným nájemníkům nebo do rukou soukromých vlastníků, může vést k druhotnému pronajímání 

nemovitostí nízkopříjmovým rodinám, vzniku nových SVL a zhoršování technického stavu budov. 

K 31.1.2015 byl v obci počet nezaměstnaných 177 osob, z toho v evidenci déle než 5 měsíců 123 osob 

a počet žadatelů dávek v hmotné nouzi byl 72 osob. OSPOD pracuje ve městě s 28 rodinami. 

Město sleduje potřebu většího počtu odborných terénních pracovníků zabývající se problematikou 

přímé pomoci a práce se sociálně vyloučenými osobami. 
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7. OBECNÁ CHARAKTERISTIKA MĚSTA NEJDEK 

Město Nejdek leží na západě ČR v údolí řeky Rolavy, je součástí Karlovarského kraje a okresu Karlovy 

Vary. Od západu, severu a východu je chráněno zalesněnými hřebeny Krušných hor a je to město 

pohraniční, nachází se na spojnici Karlových Varů a Saska.  Spadá do rozšířené působnosti obce 

Karlovy Vary, žije zde cca 8.000 obyvatel a k obci patří celkem 10 městských částí: Bernov, Fojtov, 

Lesík, Lužec, Nejdek, Oldřichov, Pozorka, Suchá, Tisová, Vysoká Štola. 

V obci je dostatečná občanská vybavenost, jsou tu čtyři Mateřské školy, dvě Základní školy, jedna 

Střední odborná škola a odborné učiliště, dále Základní umělecká škola a Občanské sdružení Dětský 

svět, které provozuje také rodinné centrum Zvoneček. Při ZŠ Karlovarská funguje Dům dětí a mládeže, 

mezi NNO zde působí Člověk v tísni, Světlo Kadaň, Bezva Nejdek a pečovatelská služba S námi doma, 

o.p.s. V Nejdku se nachází také Léčebna dlouhodobě nemocných, Domov s pečovatelskou službou a 

domov Matyáš, které slouží nejen seniorům, ale i nemocným občanům. Bezpečnost zajišťuje Městská 

policie a Police České republiky.  

Region Nejdecko má dlouholetou průmyslovou tradici. Nejvýznamnějším zaměstnavatelem tohoto 

mikroregionu a zároveň celého okresu Karlovy Vary je společnost WITTE Nejdek, spol. s r.o. Tato 

firma se zabývá především výrobou autozámků a komponentů pro automobilový průmysl. Mezi další 

významné společnosti této lokality patří SWISS - FORM a.s., Nejdecká česárna vlny, a.s., METALIS 

Nejdek s.r.o. a VLNAP a.s.12 Společnost Witte významně sponzoruje ve městě akce pro veřejnost, 

pořádá zaměstnanecké aktivity a podporuje školku pro děti svých zaměstnanců.  

Město v současné době komunikuje s Agenturou pro sociální začleňování a od dubna 2015 pilotně 

realizuje ve spolupráci s Člověkem v tísni prostupné bydlení. 

Obrázek č. 1 – Náměstí města           Obrázek č. 2 – Společnost Witte Nejdek 

                                                 
12

 Analýza vývoje na trhu práce za rok 2011 (str.21) 
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7.1. Problémové oblasti 

Demografie 

V obci Nejdek dochází v posledních letech k poklesu počtu obyvatel. V současné době zde žije 8 221 

obyvatel, což je nejméně za posledních 45 let. Dochází k úbytku přirozenému i migračnímu, lidé se 

stěhují za lepšími příležitostmi na trhu práce, v oblasti bydlení, vzdělávání nebo i za lepším ovzduším 

(zdejší česárna vlny často zamořuje město nepříjemnými pachy). Ve městě je také ve srovnání 

s průměrem Karlovarského kraje méně dětí do 15 let i osob nad 65 let. 

Kvalifikační skladba 

Ve městě žije vysoký podíl osob se základním vzděláním a počet vysokoškolsky vzdělaných osob je 

zde ve srovnání s Karlovarským okresem poloviční. V Nejdku chybí dostatek pracovních příležitostí 

pro vysoko kvalifikované osoby, proto dochází často ke stěhování těchto obyvatel do větších měst. 

Bydlení 

Bytový fond byl v minulosti z velké části rozprodán. Některé zbylé budovy v majetku města jsou ve 

špatném stavu a v pěti z nich žije vysoký počet sociálně slabých osob a rodin (Smetanova 643, 

Nádražní 517, Chodovská 465, Závodu Míru 797 a Údolní 322). Od ledna 2015 vychází město vstříc 

dlužníkům (jedná se především o sociálně vyloučené obyvatele, z nichž většina dluží za odpady), kteří 

mají možnost s městem uzavřít dohodu o splátkách podmíněnou spoluprací se sociální pracovnicí 

města, příp. s NNO.  V současné době jsou ve městě také 3 soukromé ubytovny (ubytovna Pošta na 

náměstí Karla IV. č.p. 132, ubytovna v Horní ulici č.p. 1105 a ubytovna v ulici Karlovarská č.p. 35). 

Město uznává na svém území i výskyt tzv. brownfields. 

Nezaměstnanost 

V posledních letech celková nezaměstnanost ve městě poklesla. V lednu 2015 zde bylo zaznamenáno 

celkem 185 volných pracovních míst a i když firma Witte stále nabízí pracovní příležitosti (i pro nízko 

kvalifikované osoby), nedaří se jim najít dostatek vhodných zájemců. Ve firmě Witte a Metalis také 

můžeme sledovat vysokou fluktuaci zaměstnanců, což pravděpodobně způsobují vysoké požadavky 

firem na zaměstnance v rámci norem a pracovních podmínek, nestálost zakázek a riziko poklesu 

pouze na částečný procentuální podíl mzdy nebo naopak nutnost pracovat často přes čas. Na aktivní 

politice zaměstnanosti se město nepodílí. 

Sociálně patologické jevy 

Město Nejdek se dle policejních záznamů řadí k nejbezpečnějším obcím - počet trestných činů na 

obyvatele byl ze všech obvodních oddělení PČR z kraje v Nejdku nejnižší. Město dále řeší 

problematiku gamblerství a užívání návykových látek (měkkých i tvrdých drog - převážně marihuana a 

pervitin). Závažnější problémy výroby nebo distribuce drog nejsou známy. 



17 

 

7.2. Sociálně vyloučené lokality 

Ve městě Nejdek lze vymezit několik typicky sociálně vyloučených lokalit. Jedná se o již zmiňované 

městské byty v majetku obce (Smetanova 643, Nádražní 517, Chodovská 465, Závodu Míru 797 a 

Údolní 322) a dvě budovy v majetku soukromníka (Chodovská 983, Závodu míru 460). Vyšší počet 

sociálně vyloučených či sociálním vyloučením ohrožených osob lze sledovat i na místních ubytovnách 

- ubytovna Pošta na náměstí Karla IV. č.p. 132, ubytovna v Horní ulici č.p. 1105 a ubytovna v ulici 

Karlovarská č.p. 35, která ovšem plánuje do léta tohoto roku ukončit svůj provoz. Všechny SVL se 

nacházejí v centrální části města s výjimkou domu na Závodu míru 460 a Údolní 322 (cca 1,5 km od 

centra), jež se také vyznačují špatnými bytovými podmínkami. V obou objektech chybí ústřední 

topení, obyvatelé si topí v kamnech, je zde zavedena pouze studená voda a na Závodu Míru často 

dochází k přerušení dodávky elektřiny z důvodu nehrazených faktur nájemníků. Vzhledem k lokaci 

také dochází k separaci sociálně slabších žáků do jedné ZŠ na náměstí, která získala přezdívku 

„cikánská škola“. 

7.3. Projevy sociálního vyloučení v obci 

Nejvýznamnějším projevem sociálního vyloučení je v Nejdku způsob bydlení. Sociálně vyloučení či 

sociálním vyloučením ohrožení obyvatelé žijí v nevyhovujících bytových podmínkách, dále dochází ke 

zmíněné separaci sociálně slabých žáků do jedné ZŠ, většina osob ze SVL je dlouhodobě 

nezaměstnaná, závislá na sociálních dávkách a významnou roli hraje také migrace obyvatel. Město 

popisuje v oblastech SVL problematiku zvýšené kriminality (především majetková trestná činnost), 

narušování veřejného pořádku, užívání návykových a psychotropních látek nebo malý zájem dětí, 

mládeže i rodičů o volnočasové, zájmové a kulturní akce. Dle Analýzy sociálně vyloučených romských 

lokalit v Karlovarském kraji z roku 2013 (str. 6) byl počet sociálně vyloučených obyvatel v obci 333 

osob.  

K 31.1.2015 byl počet nezaměstnaných 469 osob, z toho je v evidenci déle než 5 měsíců 324 osob, 

což je v průměru o 7% více, než v okrese Karlovy Vary. Počet žadatelů dávek v hmotné nouzi byl 185 

osob a OSPOD pracuje ve městě průměrně s 25 rodinami. 
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8. OBECNÁ CHARAKTERISTIKA MĚSTA NOVÁ ROLE 

Město Nová Role leží na rozhraní podkrušnohorské pánve a Nejdecké vrchoviny na středním toku 

řeky Rolavy v severozápadní části České republiky. Je součástí Karlovarského kraje, spadá do 

rozšířené působnosti obce Karlovy Vary a s místními částmi Nová Role, Mezirolí a Jimlíkov má v 

současnosti cca 4.000 obyvatel. 

Občanská vybavenost města je vyhovující. Nachází se zde dvě Mateřské školy (jedna přímo v obci, 

druhá v místní části Mezirolí), jedna Základní škola v centru obce, jež využívá asistentů pedagoga a 

Základní umělecká škola. Dále zde působí příspěvková organizace Dům dětí a mládeže, který nabízí 

velké množství zájmových kroužků, Tělovýchovná jednota s možností zapojení dětí a mládeže do 

sportovních oddílů a v současné době město buduje nové prostory za účelem nízkoprahového 

zařízení. Obec také zřizuje Dům s pečovatelskou službou (kapacita 34 bytových jednotek), kam dojíždí 

organizace Res Vitae Karlovy Vary (uvažuje se i o zavedení služeb organizace Ladara), bezpečnost 

zajišťuje Obvodní oddělení Policie ČR, působí zde Sbor dobrovolných hasičů a dostupná je i lékárna a 

zdravotní středisko. Správu bytů zajišťuje Norobyt s.r.o., úklid a úpravu veřejných prostor zajišťuje 

Technická služba s.r.o. V části Mezirolí je umístěno pracoviště Dětského domova Karlovy Vary a 

Ostrov.  

Nejvýznamnější zaměstnavatel v Nové Roli je jedna z největších porcelánek ve střední Evropě, která 

se specializuje na výrobu porcelánu pro domácnosti a hotely pod značkou Thun 1794, a.s. Dalším 

významným zaměstnavatelem je nedaleký Sedlecký kaolin a.s. a Sokolovská uhelná a.s., kam místní 

obyvatelé dojíždějí. 

Město má vypracovaný Plán práce prevence kriminality na období 2013 – 2015 a usnesením ze dne 

18.2.2015 zřídilo Charitativní fond města pro možnost podpory rodin a jednotlivců ze sociálně 

slabších a problematických skupin ohrožených sociálním vyloučením žijících na území města. 

Obrázek č. 1 – ZŠ Nová Role          Obrázek č. 2 – Městské byty na ul. Tovární 
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8.1. Problémové oblasti 

Demografie 

V minulých letech došlo k přílivu nových obyvatel z důvodu výstavby nových bytových i rodinných 

domů v Nové Roli, Mezirolí a Jimlíkově, ale stejně jako v jiných menších městech zde také dochází 

k migraci mladých lidí do větších měst za vzděláním a lepšími pracovními příležitostmi. Částečně 

demografické faktory ovlivnilo i zrušení Výchovného ústavu pro dívky v roce 2012, který měl ve 

městě dlouholetou tradici. Většina dívek byla po ZŠ zaměstnávána v místní porcelánce, takže některé 

dívky ve městě zůstávaly a zakládaly vlastní rodiny. 

Kvalifikační skladba 

V rámci kvalifikační skladby obyvatel ve městě sledujeme největší podíl osob se středním odborným 

vzděláním bez maturity. Dále převažuje trend odlivu vysokoškolských absolventů a to nejenom do 

větších měst, ale i do jiných krajů.  

Bydlení 

Většina bytů v Nové Roli se nachází v panelových domech, jež jsou v osobním vlastnictví samotných 

obyvatel. Město disponuje 28 byty v panelových domech, 8 malometrážními byty pro sociálně slabé 

občany a 34 byty v Domě s pečovatelskou službou. Vzhledem k tomu, že většina bytů je v osobním 

vlastnictví, je také většina panelových domů již po rekonstrukci. Problematickou oblastí jsou pouze 

malometrážní byty v ul. Tovární, kde obyvatelé dluží na nájemném a dochází zde k narušování 

veřejného pořádku a klidu. 

Nezaměstnanost 

V roce 2011 zde dosahovala míra nezaměstnanosti 9,47 %, což byl mimo jiné důsledek výrazného 

omezení provozu a propouštění zaměstnanců firmy Thun. V současné době je provoz místní 

porcelánky obnoven, lidé dojíždějí za prací do Karlových Varů, nedalekých Božíčan do Sedleckého 

kaolinu a.s. nebo do Sokolovské uhelné a.s. V lednu 2015 dosahovala míra nezaměstnanosti 6,8 %. 

Nová Role je také zapojena do programů na podporu zaměstnanosti a to formou VPP pod Technickou 

službou města. 

Sociálně patologické jevy 

Ve městě je problematickou oblastí závislost na návykových látkách a jejich distribuce související 

s kriminalitou, dále zde řeší běžnou majetkovou trestnou činnost, okrajově problém gamblerství a 

bezdomovectví. V oblasti sociálních služeb je situace ve městě nevyhovující, chybí zde služby 

zaměřené na prevenci, poradenství a krizovou intervenci. Město má ovšem zavedený kamerový 

systém, plánuje vybudování zázemí pro oddíl JUNÁK a zřízení nízkoprahové klubovny pro volnočasové 

aktivity dětí a mládeže (s využitím ROP). 
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8.2. Sociálně vyloučené lokality 

Na území obce Nová Role se za sociálně vyloučenou lokalitu považuje jednopatrový dům v ulici 

Tovární, č.p. 239 s celkem 8-mi malometrážními byty, které spravuje organizace Norobyt, s.r.o. Obec 

má tyto byty vyčleněné pro tzv. sociální případy, za které považuje osoby, jež měly problémy s 

placením nájmu v obecním bytě (často osoby předlužené, tzv. sociálně nepřizpůsobiví apod.) Žijí zde 

především jednotlivci, ale výjimkou nejsou i rodiny s dětmi, aktuálně zde disponuje nájemní smlouvu 

jedna matka samoživitelka s jedním dítětem. Lokalita se nachází naproti autobusovému nádraží 

nedaleko centra, takže zde nesledujeme faktory prostorového vyloučení a s výjimkou společných 

prostor jsou byty i dům v udržovaném a přijatelném stavu.  

8.3. Projevy sociálního vyloučení v obci 

Město se často potýká s tzv. problémovou mládeží se sociálními handicapy, v obci chybí kromě 

nabídky sociálních služeb vhodné příležitosti společenského a kulturního využití, což se projevuje 

např. v okolí autobusového nádraží a náměstí, kde se mládež sdružuje a dochází k narušování 

veřejného pořádku, vandalství a poškozování majetku. Kromě mládeže se zde sdružují také mladí lidé 

bez zaměstnání, lidé bez přístřeší a jiné problémové osoby, kteří mají vzhledem k blízkosti ZŠ 

negativní vliv na toto prostředí (šikana, násilné trestné činnosti, ničení majetku a také distribuce 

alkoholu či jiných omamných a návykových látek). Vedení města popisuje skupiny obyvatel, kteří jsou 

nejvíce ohrožené sociálním vyloučením: opuštění senioři, matky samoživitelky, drogově závislí a lidé 

bez přístřeší. Na území města se také v posledních letech začalo objevovat více bezdomovců. 

Problémy spojené s projevy místních bezdomovců (na úseku veřejného pořádku a občanského 

soužití), byly odsunuty ze středu města a dle vedení obce pomohlo v tomto směru zejména pořízení 

bezpečnostních kamer v centru. Počet sociálně vyloučených obyvatel byl odhadnut na 90 osob.  

Počet nezaměstnaných byl k 31.1.2015 celkem 193 osob, z toho v evidenci déle než 5 měsíců 131 

osob a počet žadatelů dávek v hmotné nouzi byl 41 osob. OSPOD zde za posledních půl roku pracoval 

s cca 30-ti až 35-ti problematickými rodinami, kde se řešili výchovné problémy dětí, záškoláctví, 

alkohol a drogy. Město také eviduje 8 tzv. bezdomovců, kteří aktuálně žijí společně v chatce jedné 

zahrádkářské kolonie. 

Město sleduje potřebu sociálních služeb určených potřebným rodinám s dětmi a opuštěným 

seniorům. 
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9. OBECNÁ CHARAKTERISTIKA OBCE BOŽIČANY 

Obec Božičany se nachází v oblasti podkrušnohorské pánve Karlovarského kraje v okrese Karlovy Vary, 

zhruba 2,5 km severovýchodně od Chodova a 8 km severozápadně od Karlových Varů, jež je pro 

Božičany obec s rozšířenou působností. V současné době zde žije cca 600 obyvatel.  

V obci je dostupná MŠ a ZŠ 1. stupeň (kapacita 60 dětí - starší žáci dojíždějí do Nové Role nebo do 

Chodova). Dále obec disponuje pouze základní občanskou vybaveností - pošta, obecní úřad, knihovna, 

obchod se smíšeným zbožím, restaurace a Tělovýchovná jednota Božičany, která se stará o místní 

fotbalové hřiště. Bezpečnost zde zajišťuje Policie ČR - obvodní oddělení Nová Role. 

Nejvýznamnějším zaměstnavatelem je pro obec Sedlecký kaolín, a.s. a Betapor s.r.o. 

V současné době obec plánuje využití programů na podporu zaměstnanosti a zavedení VPP. 

Obrázek č. 1 – ZŠ a MŠ Božičany        Obrázek č. 2 – Obecní úřad 

 

9.1. Problémové oblasti 

Demografie 

Významné demografické faktory souvisí především s migrací mladých obyvatel do větších měst 

z důvodu atraktivnějších nabídek na trhu práce, v oblasti bydlení a v oblasti vzdělávání. Na druhou 

stranu jsou tyto faktory v posledních letech ovlivňovány také novou výstavbou rodinných domů, 

které naopak způsobují příliv obyvatel, jež se sem stěhují většinou z Karlových Varů.  

Kvalifikační skladba 

Mezi obyvateli obce převažuje střední vzdělání bez maturity, naopak nejnižší podíl v rámci kvalifikace 

představuje vyšší odborné a vysokoškolské vzdělání, což je jistě mimo jiné i důsledek stěhování 

mladých obyvatel a jejich usídlování ve větších městech. Z hlediska celkového počtu obyvatel ve věku 
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15 a více let, můžeme také hovořit o poměrně vysokém počtu obyvatel se základním vzděláním 

včetně neukončeného základního vzdělání. 

Bydlení 

Pro obec je charakteristická smíšená zástavba - rodinné domy, obytné panelové domy a objekty 

občanské vybavenosti. Obec vlastní pět obytných domů v udržovaném stavu a u některých nájemníků 

eviduje dluhy na nájemném, které se snaží řešit individuálně a formou splátkových kalendářů. Dle 

vyjádření starosty jde pouze 4 dlužníky s maximálním dluhem cca 20.000,- Kč. 

Nezaměstnanost 

Počet nezaměstnaných osob je v obci poměrně nízký. Firmy Sedlecký kaolín, a.s. a Betapor s.r.o. stále 

přijímají nové zaměstnance, a to včetně osob s nízkým vzděláním. Další obyvatelé obce dojíždějí za 

prací většinou do Chodova, Nové Role nebo Karlových Varů. Na aktivní politice zaměstnanosti se v 

současné době obec zatím nepodílí. 

Sociálně patologické jevy 

Situace v oblasti sociálně patologických jevů není v obci Božičany problematická. Lze sledovat 

drobnou kriminalitu související s majetkovou trestnou činností a zneužívání návykových látek, ale 

celkově se obec nepotýká se závažnými projevy kriminality, prostituce, gamblerství nebo drogové 

scény. 

9.2. Sociálně vyloučené lokality 

V Božičanech nelze vymezit žádnou typicky sociálně vyloučenou lokalitu. Můžeme sledovat pouze 

výskyt vyššího počtu nízkopříjmových obyvatel žijících v jednom domě. Jedná se o místní ubytovnu - 

Božičany, č.p. 74 se stále naplněnou kapacitou 14-ti osob. Dům se nachází ve středu obce, je ve velmi 

dobrém stavu, pokoje jsou uspořádány po 1-2 ubytovaných osobách, z nichž polovina má vlastní 

sociální zařízení a cena měsíčního nájmu činí 4000,- Kč. Všichni ubytovaní pobírají dávky hmotné 

nouze a jsou dlouhodobě nezaměstnaní. 

9.3. Projevy sociálního vyloučení v obci 

V obci Božičany žije dle kvalifikovaného odhadu cca 20-25 sociálně vyloučených nebo sociálním 

vyloučením ohrožených osob a hlavní projevy sociálního vyloučení souvisí především se závislostí na 

sociálních dávkách a dlouhodobou nezaměstnaností. 

K 31.1.2015 byl počet nezaměstnaných 28 osob, z toho v evidenci déle než 5 měsíců 22 osob a počet 

žadatelů dávek v hmotné nouzi byl  11 osob. OSPOD pracuje ve městě s cca 10-ti rodinami. 
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Z dotazníku realizovaného se zástupcem obce vyplývá, že zde sledují potřebu služby terénního 

sociálního pracovníka, který by pomáhal při řešení problémů sociálně slabších občanů. 

10. ZÁVĚR 

Obecně lze tvrdit, že ve všech monitorovaných městech a obci žijí osoby či rodiny, jež jsou 

považovány za sociálně slabé, sociálně vyloučené, ohrožené sociálním vyloučením, nízkopříjmové 

nebo jak často definují zástupci municipalit sociálně nepřizpůsobivé. Ovšem ne ve všech městech 

můžeme mluvit o typicky sociálně vyloučených lokalitách. V menších obcích (Božičany, Nová Role) se 

jedná spíše o konkrétní budovy, kde žije vetší počet těchto osob a rodin, ale z hlediska dostupnosti i 

technických a hygienických podmínek jsou bezproblémové. Ve větších městech (Ostrov, Nejdek) 

takové budovy nalezneme také, ale existují zde i lokality, které za sociálně vyloučené považujeme. 

Některé nízkopříjmové a sociálně slabé rodiny se také stále častěji snaží stěhovat do běžných 

pronájmů z důvodu lepší kvality bydlení, dluhů na městských bytech nebo ukončení provozu 

ubytovny, což způsobuje zánik sociálně vyloučených lokalit či budov (Jáchymov), ale úspěchy jsou 

v tomto směru minimální, takže většinou dochází jen k přesunu těchto obyvatel a související 

problematiky do jiných SVL a jiných měst.  

Demografické a kvalifikační faktory poukazují na silnou migraci a to nejenom uvnitř SVL, ale i v rámci 

celkové populace na území okresu i kraje. Lidé se často stěhují za lepšími pracovními příležitostmi, 

atraktivnějším nebo vhodnějším bydlením, občanskou vybaveností a možnostmi vzdělávání. Tento 

trend můžeme sledovat především u mladých osob, které ze všech obyvatel nejčastěji odcházejí do 

větších měst, kde se také dále usídlují a zakládají rodiny. Je to jeden z důležitých faktorů, který 

ovlivňuje kvalifikační skladbu obyvatel. Na všech monitorovaných územích žije největší podíl osob se 

středním odborným vzděláním bez maturity a nejméně osob s vyšším nebo vysokoškolským 

vzděláním. Na druhou stranu dochází k přílivu tzv. městských obyvatel do menších obcí a výstavbě 

nových rodinných domů (např. Božičany, Nová Role).  

V oblasti nezaměstnanosti a bytové politiky je situace v monitorovaných městech podobná. Lidé se 

potýkají s nedostatkem vhodných příležitostí na trhu práce (jak nízko kvalifikované tak vysoko 

kvalifikované osoby), vysoký počet obyvatel je nuceno do zaměstnání dojíždět (především z menších 

měst jako např. Jáchymov, Nová Role), programy na podporu zaměstnanosti se realizují jen okrajově 

nebo vůbec a naprostá většina obyvatel SVL je závislá na sociálních dávkách.  Města rozprodávají své 

bytové fondy, programy na podporu sociálního či prostupného bydlení se nerealizují (s výjimkou 

města Nejdek, který je nyní v pilotní fázi) a nízkopříjmové rodiny jsou separovány do předem 

určených budov a bytů, které se často vyznačují horší kvalitou bydlení a nižšími nájmy. V souvislosti 

se změnou zákona, týkající se hygienických podmínek v souvislosti s vyplácením doplatku na bydlení, 
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je také velkou otázkou provoz ubytoven, což by mohlo znamenat další silnou migraci a fluktuaci 

obyvatel mezi SVL. Města Ostrov, Jáchymov a Nejdek navíc řeší problematiku existence či vzniku 

nových tzv. brownfields. 

Míra kriminality a sociálně patologických jevů je závislá na velikosti dané obce či města. Nejčastěji se 

řeší majetková trestná činnost, drogová scéna, veřejný pořádek a gamblerství. V rámci této 

problematiky se klade vysoký důraz na prevenci, realizují se programy a projekty na podporu 

volnočasových aktivit dětí a mládeže, jsou podporovány zájmová sdružení a spolky, kulturní akce i 

přednášková činnost. Města se také více zajímají o vznik tzv. nízkoprahových klubů pro děti ze 

sociálně slabých rodin. 

Všechna monitorovaná města sledují v oblasti sociálního vyloučení potřebu sociálních služeb, 

zejména pro rodiny s dětmi, mládež i jednotlivce, ale většině obcí chybí komunitní plány a strategie 

rozvoje nebo vzniku opatření, které by míru sociálního vyloučení snižovaly. Potenciál vidíme 

především ve směru podpory při zajišťování základních životních potřeb nízkopříjmových osob a 

rodin, jako je kvalita bydlení a zaměstnanost. Obce by měly více podporovat a realizovat veřejně 

prospěšné práce, prostupné a podporované zaměstnávání, sociální bydlení nebo sociální firmy. 

Žádoucí je také podpora a spolupráce s neziskovými organizacemi, nabídka volnočasových aktivit i 

pro děti z nízkopříjmových rodin a prevence sociálně patologických jevů. Často řešená otázka financí 

na taková opatření může být zodpovězena užší spoluprací s krajem nebo jinými městy. 

Tabulka č. 1 - Relevantní data dle Krajské pobočky Úřadu práce Karlovy Vary (duben 2015) 

druh monitorovaných dat Ostrov Jáchymov Nejdek Nová Role Božíčany 

počet nezaměstnaných (m/ž) 562/460 101/77 244/201 95/86 12/14 

počet nezaměstnaných 
15 – 26 let (m/ž) 

88/58 15/10 36/31 12/11 3/5 

počet žadatelů dávek v 
hmotné nouzi 

722 72 185 41 11 

počet klientů v evidenci dávek v 
hmotné nouzi déle než 5 měsíců 

589 58 162 38 9 

 

Tabulka č. 2 - Relevantní data dle Českého statistického úřadu (březen 2011) 

druh monitorovaných dat Ostrov Jáchymov Nejdek Nová Role Božíčany 

obyvatelstvo ve věku 15 a více let 15 548 2 407  6 935  3 384  492  

bez vzdělání 87 203  44  18  1  

základní včetně neukončeného 3 448 524  1 772  793  131  

střední vč. vyučení (bez maturity) 5 323 787  2 650  1 282  222  
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úplné střední (s maturitou) 3 917 463  1 561  819  91  

nástavbové studium 443 45  147  81  6  

vyšší odborné vzdělání 178  19  43  30  4  

vysokoškolské 1 084  106  326  150  7  
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