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ABSTRAKT

Tato teoretická stať se zaměřuje na expanzi velkoplošných prodejen v České 

Republice po roce 1989. První část práce mapuje proces expanze velkoplošných prodejen a 

určuje tři její etapy, uvádí kulturní, ekonomické, sociální a enviromentální dopady této 

expanze, zkoumá konfliktní potenciál procesu a určuje dvě hlavní příčiny jeho dynamiky, 

jimiž jsou absence státních regulativů výstavby velkoplošných prodejen a nízká úroveň 

občanské participace. Druhá část práce se pokouší o interpretaci méně zjevných charakteristik 

nákupních center a dává je do spojitosti s neoindividualismem, racionalizací a privatizací 

veřejného prostoru. Vysvětluje, proč je třeba konzum vnímat jako jev, který sdílíme, místo 

toho, aby byl užíván jako distinktivní znak, popisuje zrod neoindividualismu a ukazuje jeho 

souvislost s nákupními centry, v rámci Ritzerova konceptu mcdonaldizace zkoumá, jak se 

nákupní centra snaží ovlivňovat jednání svých zákazníků, a konečně ukazuje, jak privatizace 

veřejného prostoru přispívá k refeudalizaci veřejnosti a konzumeristickému pojetí občanství.

ABSTRACT

This theoretical essay focuses on an expansion of big-space retail stores in The Czech 

Republic after year 1989. First part of the work maps the process of expansion of big.space 

retail stores and defines its three stages, quotes cultural, economical, social and environmental 

impacts of the process, examines its conflict potential and determines two main causes of its 

dynamics: absence of state regulations and lack of civil participation. Second part of the work 

comes up with interpretations of less evident characteristics of shopping malls and puts it into 

connection with neoindividualism, racionalization and privatization of a public space. It 

explains why there is a need of perceive a consumption as shared by all inspite of using it as a 

manner of a distinction. Then work describes a birth of neoindividualism and shows a 

connection with shopping malls, according to Ritzers concept of mcdonaldization its focised 

on ways, how the shopping malls controls an actions of its customers and finaly shows how 

privatization of public space contributes to refeudalization of the public and consumerist view 

on citizenship.
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Úvod

Za posledních 15 let prošla česká společnost mnoha pozoruhodnými proměnami 

v důsledku rozlomení totalitního krunýře, který ji tížil přes půl století. Mezi tyto změny 

můžeme počítat i pozvolné znovudobývání ztracených pozic českou sociologií, která byla 

komunistickým režimem potlačována jako „buržoázni pavěda“.

V těchto nových časech bez cenzorských přízraků leží před sociální teorií její 

staronová výzva mapovat stav společnosti a její změny a to ku prospěchu jejích členů. Na 

bedrech současných sociálních vědců spočívá úkol začít systematicky mapovat proměny 

české společnosti a vybojovat pro sociologii tutéž prestiž, jaké se těší ve společnostech 

euroamerického kulturního kontextu.

Zatímco na některá témata je zaměřena značná odborná pozornost, existují i témata, 

jež jsou alespoň prozatím odbornou veřejností vnímána jako okrajová. Mezi ně patří i prudký 

proces rozvoje velkoplošných prodejen a fenomén nákupních center, které mohou 

symbolizovat ekonomický rozvoj postkomunistické České Republiky. O těchto tématech se 

horečně debatuje spíše na úrovni laické veřejnosti, ačkoli i zde začíná být jasné, že dopady 

změn maloobchodního prodeje na jednotlivá města, ale i na nákupní zvyky české populace a 

tedy českou společnost, budou velmi výrazné. Asi největší ohlas vzbudil dokument s názvem 

Český sen, který se sice reálně zabýval spíše problematikou významu v éře marketingu a 

digitálních médií a jejími sociálními dopady, ale přesto mimoděk usvědčil české sociology 

z nezájmu o toto téma.

Proto jsem se rozhodl věnovat svou bakalářskou práci právě nákupním centrům, či 

obecněji velkoplošným prodejnám. Jejím cílem bude za prvé zmapovat expanzi 

velkoplošných prodejen v České Republice po roce 1989 a bezprostřední společenské reakce 

na ni a za druhé formulovat sociologické interpretace vztahu nákupních center a společnosti 

tak, jak je nabízí soudobá dostupná sociologická literatura. Má práce jistě nemůže aspirovat 

na vyčerpání celého tématu, může se ale alespoň pokusit formulovat základní tematické 

okruhy, které s nákupními centry souvisí a v jejich rámci pak formulovat dílčí odpovědi na 

otázky po charakteru nákupních center a velkoplošných prodejen.

V první části textu se budeme věnovat především procesu expanze velkoplošných 

prodejen v naší nedávné minulosti, vývojovým trendům, které mohou objasnit budoucnost 

maloobchodního sektoru, dopadům výstavby velkoplošných prodejen na společnost a 

prostředí v němž žijeme a abstrakci konfliktních zájmů, které se v rámci rozvoje
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velkoplošných prodejen dostávají do konfliktu. Ukážeme, že nadnárodní investoři, kteří ve 

svých rukou shromáždili značný podíl na maloobchodním trhu, našli v České Republice 

ideální prostor pro realizaci svých zájmů, protože stát zde nebyl schopen dobře předvídat 

dynamiku jejich expanze a reglementovat ji ve prospěch svých občanů a neexistovala zde ani 

dostatečně silná občanská společnost, která by si regulaci jejich záměrů mohla vynutit.

V druhé části práce se pokusíme přiblížit alespoň k několika charakteristikám 

nákupních center a velkoplošných prodejen, které nejsou zcela zřejmě na první pohled a 

jejichž formulace obvykle předpokládá jistý stupeň sociologického vzdělání. Pokusíme se zde 

argumentovat, že odpor vůči tzv. konzumnímu způsobu života a jeho obdivovatelům snad 

může být pochopitelný, není ale ospravedlnitelný, protože zakrývá skutečnost, že všichni stále 

výrazněji ocitáme v roli konzumentů, což má své důvody i do jisté míry předvídatelné 

následky.

Třemi sociálními jevy, které zde budou dány do souvislosti s nákupními centry jsou: 1. 

neoindividualismus, který dokáže otvírat brány nových požitků, ale i strachů, což se promítá 

do široké oblíbenosti nákupních center a nakupování jako volnočasové aktivity, 2. 

racionalizace, která usměrňuje lidské jednání a je podmínkou existence nákupních center 

stejně jako jejich průvodním jevem, a 3. privatizace veřejného městského prostoru, která 

rozhodně neprospívá oživení občanské společnosti a přinejmenším hypoteticky může některé 

své návštěvníky uzavírat do soukromí, či dokonce měnit jejich definici občanství, funkce 

veřejnosti a vztahu ke státu.

Upřímně doufám, že se této práci podaří zpřístupnit jejím čtenářům a čtenářkám hlubší 

vhled do tématu společenského významu nákupních center, nastínit tak zároveň komplexnost 

tématu, která nemůže být zredukována na pouhou vyšší míru ekonomické aktivity a vyšší 

výkon distribučních institucí, a otisknout alespoň několik prvních stop sociologické 

interpretace do čerstvě napadlého sněhu transformace maloobchodního sektoru.



5

1. Dynamika expanze velkoplošných prodejen v České 

Republice a její společenské důsledky

Smyslem této části textu je seznámit čtenáře s obdivuhodnou dynamikou růstu 

velkoplošných prodejen v České Republice v posledních patnácti letech a zároveň zmapovat 

těšitelské i vyčítavé reakce společnosti prostřednictvím dat ze sociologických výzkumů, 

mediálních komentářů i kritik sociálních hnutí. Mnohé z toho, co zde bude napsáno, je široce 

známé, přesto by bylo velkou chybou tato fakta obcházet. Umožní nám totiž podívat se na 

celý proces z odstupu a celistvě. Sociologické výzkumy, kterých ostatně na to téma není 

mnoho, jsou obvykle koncipovány utilitárně, aniž by byly interpretovány v jiných kontextech, 

mediální komentáře bývají zoufale roztříštěné a lpící na detailech a sociálním hnutím obvykle 

brání v celistvějším pohledu jejich pochopitelná angažovanost v konkrétních lokálních 

problémech. Shrnutím faktů dokreslených výsledky výzkumů bude zároveň možné lépe 

zachytit rozdíl mezi prostým popisem dopadů velkoplošných prodejen, o kterých se mluví, a 

jejich interpretací, o které se mluví zřídka a o kterou by se mohla a měla pokoušet česká 

sociologie.

Dříve než se zaměříme pouze na interpretaci společenského fenoménu nákupního 

centra, prozkoumáme celkovou dynamiku vývoje maloobchodního prodeje a pokusíme se o 

vymezení jejich fází. Budeme se věnovat: 1. definici a typům velkoplošných prodejen, 2. 

dynamice jejich expanze a jejímu možnému budoucímu průběhu, 3. jejich diskutovaným 

dopadům a 4. lokálnímu odporu, který probouzejí, a abstrakci zájmů, jež se zde dostávají do 

konfliktu.

V závěru kapitoly tedy přesáhneme prosté shrnutí známých faktů a pokusíme se 

formulovat obecnější příčiny dynamického procesu rozvoje velkoprodejen. Na proces 

výstavby velkoplošných prodejen budeme nahlížet jako na společenský konflikt, do kterého 

vstupují obvykle nadnárodní společnosti a lokální iniciativy a to v právním prostředí, které 

stanovuje politická reprezentace podléhající soudům veřejnosti.

Sleduj eme-li „hypermarketizační“ proces s opravdovým zájmem, nevyhneme se 

otázce jeho hodnocení, tj. prospěšnosti, či škodlivého vlivu. Banální hodnocení by shrnulo 

„dobré“ a „špatné“ důsledky; my se pokusíme jít dále a ptát se, jaký je rozdíl mezi lidmi, kteří 

jsou s procesem spokojeni a těmi, kteří spokojeni nejsou. Ukážeme, že celý proces bude 

hodnocen jako „přínosný“ v míře, v jaké se hodnotící subjekty ztotožní s představou sebe jako 

jedinců, či jako „škodlivý“ v míře, v jaké na sebe budou nahlížet jako na občany.
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1.1 Definice velkoplošných prodejen a jejich typy

Velkoplošné prodejny jsou prodejny s rozlohou větší než 400m2. Nákupním centrem je
f r * 2pak obvykle myšlen „komerční objekt s minimální prodejní plochou 5 000 m a nejméně 

deseti prodejními jednotkami v nákupní pasáži“ ' Různé zdroje ale uvádějí odlišné definice, a 

proto v případech konkrétních studií budeme uvádět jejich specifická vymezení. Termínem 

hypermarket označujeme prodejnu o rozloze 2500 - 5000 m2 s převahou nepotravinářského 

zboží. Prodejny pod od 400m2 do 2500 m2 se nazývají supermarkety, nebo diskonty (obvykle 

od 400 m2 do 1000 m2), které se odlišují nižšími cenami a menší mírou zákaznického 

komfortu (nakupování z palet, větší objem zboží prodávaný jako celek,...) [Fuchs 2005: 9].

Dále bychom mohli odlišit kategorii obchodních domů, jejichž tradice v České 

Republice je mnohem delší, než je tomu u nákupních center, a jde tedy o nejpůvodnější 

velkoplošné prodejny. Podle kontextu užití lze odlišit dva typy obchodních domů. Termín se 

používá pro sortimentové orientované velkoplošné prodejny a sortimentové nezaměřenou 

skupinu tak nazývaných „obchodních domů“, které od nákupních center obvykle odlišuje 

nepřítomnost komerčně zprostředkovaných volnočasových aktivit (multikina, fitness centra, 

fast-foody, aj.), neexistence přilehlého parkoviště a nižší stupeň strukturace prostoru, kdy jsou

jednotlivá prodejní místa oddělena pouze provizorními zástěnami, nebo jsou soustředěna do
• 1 , • • • • 

„Stánků“, v rámci každého patra budovy . Tyto rozdíly jsou způsobeny jiným historickým

kontextem, ve kterém budovy vznikaly. Dnes ale odpovídají prostorové definici nákupních

center, resp. hypermarketů a nebudeme je tedy od nich odlišovat.

1.2 Expanze velkoplošných prodejen

1.2.1 Porevoluční vývoj -  první fáze expanze

Před rokem 1989 sice existovaly větší obchodní plochy, ale českému maloobchodu 

dominovaly spíše drobné obchůdky a malé samoobsluhy, což odpovídalo postupně se 

rozkládajícímu stavu systému centrálního plánování, který nedokázal zákazníkům poskytnout

1 Takto byla obchodní centra definována v průzkumu firmy Cushman & Wakefield Healey & Baker, evropské 
divize světové poradenské společnosti v oboru realit Cushman & Wakefield. Informace převzaty z Realitního 
zpravodaje: www.czechrealestates.com/?p=148. [cit. dne 2006-03-25]
2 Příkladem mohou být obchodní domy Baťa se svým zaměřením na obuv této značky, či Palác Luxor, kde se 
prodávají výhradně knihy.
3 V Praze bychom příklady tohoto typu „obchodních domů“ mohli vidět v nákupních centrech Obchodní dům 
Tesco Národní Třída nebo Obchodní dům Kotva. U druhého z jmenovaných je příznačné, že navzdory názvu 
v něm najdeme jak parkoviště, tak rychloobslužnou restauraci, tj. fast.food.

http://www.czechrealestates.com/?p=148
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objem a pestrost výběru zboží srovnatelnou se západními zeměmi a dnes zcela 

nepředstavitelné fronty na nákup omezeného množství nedostatkového zboží byly zcela 

normální.

Po Sametové revoluci se situace začala pozvolna měnit. První supermarkety se 

objevují v roce 1991 pod jmény Delvita a Mana (dnes Albert) [Ševela2005] a představují tak 

začátek první fáze expanze velkoplošných prodejen. Její důsledky shrnul Petr Třešňák v 

časopisu Respekt z perspektivy roku 1996 následovně: „...plocha obchodu se v celém Česku 

oproti revolučnímu roku 1989 téměř zdvojnásobila a počet zaměstnanců či živnostníků za 

pultem dosáhl historického maxima 775 000 lidí. Tou dobou už na trhu hezkých pár let 

nedominovaly malé soukromé obchůdky, ale nadnárodní supermarketové řetězce. “ [Třešňák 

2006: 13] Už to by se mohlo zdát jako dramatická změna. Ve světle dnešního stavu šlo ale 

spíše o tichou předzvěst.

První hypermarket (Glóbus) byl postaven na severu Brna v roce 1996 [Fuchs 2005: 9], 

kdy se česká ekonomika a kupní síla začala konečně vzmáhat. Na tyto změny pohotově 

zareagovali zahraniční investoři a odstartovali tak proces, který změnil nejen maloobchodní 

trh, ale i naše nákupní návyky a tváře našich měst.

1.2.2 Minulost a současnost velkoplošných prodejen -  druhá fáze expanze

Deset let poté vypadá situace následovně: ,JNa konci loňského roku (tj. 2006 -  

poznámka MG) v ČR fungovalo 192 hypermarketů a 206 nákupních center s plochou nad 

5000 metrů čtverečních, mezi které jsou započítány i hypermarkety s malými obchody. Podle 

odborníků bude expanze nákupních center a hypermarketů pokračovat i v letošním roce. “4 

Nejnovější zpráva firmy Incoma Research nákupní centra definuje jako obchodní plochy nad 

5000 m2 s více jak 50 nákupními jednotkami a těch bylo koncem roku 2006 v České 

Republice 35 a v průběhu roku 2007 by jejich počet měl stoupnout na přibližně 405. Pokud jde 

o velkoplošné prodejny obecně: „ V Česku nyní funguje zhruba 1300 hypermarketů, 

supermarketů a diskontních prodejen a v roce 2007 by obchodní řetězce měly otevřít desítky

4 www.hyper.cz/cz/info/060310_HM_v_CR.rtf [cit. dne 2007-04-15]; zdroj: ČTK
5 www.incoma.cz/cz/default.aspx?path=/cz/press/releases/reader.aspx&msg=747&lng=CZ&ctr=203 [cit. dne 
2007-04-15]; tisková informace společností INCOMA Research a GfK Praha k výsledkům výzkumu 
„SHOPPING CENTER & HYPERMARKET 2007“

http://www.hyper.cz/cz/info/060310_HM_v_CR.rtf
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nových prodejen. Rozšiřování maloobchodní sítě ale bude pomalejší než v uplynulých 

letech. “6

Obdobný vývoj můžeme pozorovat i v ostatních postkomunistických zemích střední 

Evropy. České specifikum ale spočívá v nesmírně dynamickém růstu hypermarket^ V článku 

v týdeníku Profit to autorka komentuje slovy: ,J*očet hypermarketů v Česku v letech 2000 až 

2004 vzrostl o 110 %.“7, a v tomtéž článku pak poněkud vizionářsky dodává: Samotné 

hypermarkety se z 25 % tržního podílu v roce 2001 vyšplhaly na předloňských 29 % (tj. v roce 

2003 -  poznáka MG). Ani toto číslo však zřejmě nebude konečné. V západní Evropě totiž 

získaly už 36% podíl a spolu s diskonty tak mají největší část na trhu,“8 Tyto předpovědi se 

naplnily a v článku z roku 2005 na webu stavebního fóra se můžeme dočíst: „...nikde jinde v 

Evropě zákazníci nepřilnuli k tomuto druhu maloobchodu jako v České republice. 44 % 

obratu Top 50 retailerů se realizuje v hypermarketech, 17 % v supermarketech, 15 % v 

discountech a například jen 4 % celkového obratu prochází malými prodejnami potravin. 

Podle Tomáše Drtiny trvalo v západní Evropě dvě až tři desítky let, než se hypermarketový trh 

zaplnil -  v České republice se tak stalo za deset let... V prosinci 1996 zde byly čtyři 

hypermarkety, k 1. lednu letošního roku jejich počet dosáhl 160. ... Už nyní je  tedy hustota 

hypermarketů v ČR vyšší než v drtivé většině západoevropských zemí, přičemž řada z nich je  -  

možná překvapivě - zisková. “9 V roce 2006 připadalo v ČR 19 (přesněji 19,2) hypermarketů 

na milion obyvatel10, což je zřetelně vyšší poměr než ve zbytku postkomunistických zemí 

střední Evropy (viz. tabulka 1). Jejich současný podíl na trhu se vyšplhal na 39% '1.

Hypermarkety tedy v ČR představují nejrychleji expandující segment a růst jejich

podílu na trhu se realizuje na úkor jiných kategorií maloobchodního sektoru -  především
12diskontů, jejichž podíl na trzích západní Evropy je s hypermarkety srovnatelný . Vzhledem 

k tomu, že se diskonty ve výzkumech definují podle plochy a „sebeurčení“ (např. pobočky 

diskontního řetězce Lídl) a nikoli s důrazem na kvalitativní dimenzi služeb bez ohledu na 

plochu, může jít o iluzi způsobenou faktem, že české diskontní prodejny byly stavěny na 

větších plochách (jako například Macro nebo Kaufland).

6 mam.ihned.cz/3-19586290-
Obchodn%ED+%F8et%ECzce+budou+%C8esku+expandovat+p%F8%ED%9At%ED+rok-100000 d-7c [2007- 
04-15]; zdroj: Media and Merketing: Obchodní řetězce budou v Česku expandovat i příští rok
7 www.hyper.cz/cz/info/050323_Cisla a statistiky clanky.doc [cit.dne 2007-04-15]; převzato z podnikatelského
týdeníku PROFIT. Autor článku: Dana Ryháková. 21.03.2005
8 tamtéž
9 www.stavebni-forum.cz/detail.php?id=6189&t=l 178573519 [cit. dne 2007-04-15]
10 www.hyper.cz/cz/info/060524_Novinky.doc [cit. dne 2007-04-15]
11 www.profit.cz/archiv.php?iEd=200705&iArt=21589&iSearch [cit. dne 2007-04-19]
12 www.hyper.cz/cz/info/050323_Cisla_a_statistiky_clanky.doc [cit. dne 2007-04-15]

http://www.hyper.cz/cz/info/050323_Cisla
http://www.stavebni-forum.cz/detail.php?id=6189&t=l
http://www.hyper.cz/cz/info/060524_Novinky.doc
http://www.profit.cz/archiv.php?iEd=200705&iArt=21589&iSearch
http://www.hyper.cz/cz/info/050323_Cisla_a_statistiky_clanky.doc
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Abychom přiblížili změnu postavení malých obchodů, bude užitečné podívat se na typ 

prodejen, ve kterých Češi utrácejí největší podíl svých úspor za potraviny, protože právě 

tomuto druhu nákupu malé obchody umístěné nedaleko bydliště vycházejí nejvíce vstříc. Na 

grafu 1 můžeme pozorovat, že se výdaje za potraviny realizované v hypermarketech zvedly 

z množství blízkého nule začátkem roku 1997 na 40% koncem roku 2006. Malé prodejny pak 

v tomtéž období spadly z 60% na 20%. Jak dodávají autoři výzkumu, tento trend stále 

pokračuje, ale pomaleji, než tomu bylo v devadesátých letech .

1.2.3 Pohled do budoucna: Vývojové trendy maloobchodního trhu

Celkem spolehlivě můžeme hovořit o pěti hlavních vývojových 

trendech maloobchodu: 1. sílící koncentrace trhu, 2. přesun těžiště expanze do menších měst,

3. stoupající podíl diskontních prodejen na trhu, 4. částečná renesance malých prodejen a 5. 

expanze nákupních center.

1. Na grafu 2 můžeme vidět strmě rostoucí koncentraci trhu v rukou deseti nej větších 

tržních subjektů. Ta vzrostla ze 7% v roce 1993 na. 68% v roce 200614. Vzhledem 

k avizovanému prodeji maloobchodního řetězce Delvita15 lze čekat pokračování tohoto 

trendu. Z hlediska ekonomické teorie tak dochází k vytváření oligopolního trhu16.

i n
2. Ačkoli někteří experti míní, že místní maloobchodní trh začíná být nasycen , hlavní 

hráči v tomto odvětví hodlají dále expandovat: „Hypermarketové řetězce posouvají hranici 

umístění svých prodejen do stále menších měst, nejmenším městem s hypermarketem je  v 

současné době Rychnov nad Kněžnou s méně než 11 tisíci obyvateli.“18 Zdeněk Skála ze 

společnosti Incoma Research uvedl pro Obchodní věstník, že: "Prostor pro mezinárodní 

obchodní řetězce zůstává v obcích pod 5000 obyvatel. Nyní je  v Česku zhruba 1300 prodejen 

velkých řetězců, pouze 20 jich ale připadá na tuto kategorii obcí, ve kterých přitom žije

13 www.hyper.cz/cz/info/Incoma TOPlO.ppt [cit. dne 2007-04-15]
14 www.hyper.cz/cz/info/Incoma_TOP10.ppt [cit. dne 2007-04-15]
15 www.euroskop.cz/21017370/clanek-zpravodajstvi/ [cit. dne 2007-04-19]
16 www.hyper.cz/cz/sbomik/sjezek.html [cit. dne 2007-04-15]
17 mam.ihned.cz/3-19586290-
Obchodn%ED+%F8et%ECzce+budou+%C8esku+expandovat+p%F8%ED%9At%ED+rok-100000_d-7c [cit. 
dne 2007-04-19]
18 www.incoma.cz/cz/default.aspx?path=/cz/press/releases/reader.aspx&msg=747&lng=CZ&ctr=203 [cit. dne
2007-04-15]

http://www.hyper.cz/cz/info/Incoma
http://www.hyper.cz/cz/info/Incoma_TOP10.ppt
http://www.euroskop.cz/21017370/clanek-zpravodajstvi/
http://www.hyper.cz/cz/sbomik/sjezek.html
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přibližně 37 procent českého obyvatelstva, “I9 Současné rozložení plochy velkoplošných 

prodejen v okresech ČR na 100 obyvatel můžeme vidět na grafu 3, z něhož plyne, že nejvíce 

jsou „saturována“ velká města.

3. Dalším trendem bude zřejmě stoupající podíl na trhu v kategorii diskontních 

prodejen, který sice pozvolna, ale zato trvale roste20. Vývoj v roce 2005 komentoval Zdeněk 

Skála ze společnosti Incoma Research na serveru Moderní obchod následovně: „Trvale 

expandují diskontní řetězce -  zde je  vhodných lokalit ještě dostatek, dokonce jsou celé regiony 

(např. části Moravy), kde je  koncentrace diskontů relativně nízká. Expanze diskontů však 

začíná narážet na jinou překážku -  tvrdou konkurenci právě zmíněných kompaktních 

hypermarketů. „Jádrovou oblastí“ diskontních prodejen dosud byly obce mezi 5 a 20 tis. 

obyvatel, tedy města, kam směřuje řada nových hypermarketových prodejen. Tvrdý boj mezi 

kompaktními hypermarkety a diskonty bude bezpochyby jedním z klíčových trendů 

nadcházejícího období. Touto konkurencí trpí doposud především supermarkety, jejichž tržní
JIpozice trvale slábne již  od roku 2000. “

4. Pokud jde o malé prodejny, je sice pravda, že jejich podíl na trhu v posledních 

letech slábl, ale zdá se, že tento trend neznamená konec malých obchodů jako takových. 

Konkurence velkoplošných prodejen přiměla malé obchodníky k hledání vhodných 

adaptačních strategií, aby si pozici alespoň uchovali. Zdeněk Skála to komentuje slovy: 

přestože podíl těchto firem jako celku na trhu v minulých letech výrazně poklesl, existují 

firmy, které (zpravidla v alianci s dalšími českými obchodníky) hrají přinejmenším na 

regionální úroveň silnou roli. Takové společnosti jako Hruška, Flosman či PDS si přitom 

bezpečně uchovávají v žebříčku TOP 50 solidní pozici. V rámci TOP 50 se také umístilo 6 

nejsilnějších českých a moravských spotřebních družstev s celkovými tržbami téměř 8 mld. Kč. 

Vzhledem ke specifické struktuře obchodní sítě lze očekávat, že i v následujících letech 

zůstane družstevní systém důležitou součástí české maloobchodní sítě. “ Začátkem roku 2007 

na veřejnost pronikají informace o chystaném spojení malých prodejců pod jednu společnost a 

značku COOP: družstevní prodejny Jednota a Konzum se rozhodly zahájit tvrdý boj s

19 mam.ihned.cz/3-19586290-
Obchodn%ED+%F8et%ECzce+budou+%C8esku+expandovat+p%F8%ED%9At%ED+rok-100000_d-7c [cit. 
dne 2007-04-19]
20 www.hyper.cz/cz/info/Incoma TOPÍO.ppt [cit. dne 2007-04-15]; zpráva Incoma Research za rok 2006
21 www.mobchod.cz/vyzkum.php?itemid=3347 [cit. dne 2007-04-19]
22 www.mobchod.cz/vyzkum.php?itemid=3347 [cit. dne 2007-04-19]

f

http://www.hyper.cz/cz/info/Incoma
http://www.mobchod.cz/vyzkum.php?itemid=3347
http://www.mobchod.cz/vyzkum.php?itemid=3347
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velkými obchodními řetězci. Chtějí je  předběhnout v menších městech. Spojí přes tři tisíce
21svých prodejen v jeden silný řetězec. *

5. Výzkum s názvem Vývoj trhu shopping center v českých regionech ze září 2006 

uvádí, že expanze nákupních center bude pokračovat zvýšeným tempem a že se jejich 

umístění bude posouvat jak do center velkých měst, tak do měst menších.24

Už výzkum Shopping mail 2004 odhalil rostoucí oblibu nákupních center. 

K charakteristikám jejich návštěvnosti se zde dočteme: „Téměř polovina oslovených chodí do 

nákupního centra alespoň jednou týdně, další čtvrtina každý druhý týden. ...za  poslední dva 

roky významně vzrostla výše průměrné celkové útraty v centru, která v současnosti činí již  

1640 Kč. Jednoznačně dominujícím prvkem většiny center je  hypermarket (či supermarket), 

který téměř při každé návštěvě centra navštíví 70% osob, a kde také zpravidla zůstane většina 

částky utracené v centru. Naopak u pětiny návštěvníků jsou rozhodující nákupy ve 

specializovaných prodejnách (kde nejvíce utrácejí mladí lidé, domácnosti s nadprůměrnými 

příjmy a také větší domácnosti). Roste také podíl lidí stravujících se v centru. “2S Z grafu 4 

pak můžeme vyčíst, že „Čtvrtina návštěvníků tráví ve svém oblíbeném nákupním centru v 

průměru více než 2 hodiny, polovina se zde zdrží po dobu 1-2 hodin. Jen asi pětina 

oslovených je  s návštěvou nákupního centra obvykle hotova rychleji než za hodinu.1 

Z těchto dat můžeme soudit, že hypermarkety v nákupních centrech budou schopny přilákat 

poměrně víc zákazníků a budou tedy zřejmě v konkurenci úspěšnější.

Tyto trendy nám dovolují usuzovat na začínající třetí a zřejmě poslední fázi expanze 

velkoplošných prodejen, která bude příznačná rozebíráním méně lukrativních příležitostí 

v menších městech, adaptací malých obchodů, které si najdou své stabilní zákazníky a díky 

tomu se udrží, a konkurenční boj gigantů mezi prodejnami s důrazem na budování nákupních 

center poskytujících širší spektrum nabídky zboží a služeb. Dále můžeme čekat, že se v jejím 

průběhu ustálí koncentrace trhu a rovněž se ukáže, které konkrétní prodejny uspěly.

23 aktualne.centrum.cz/ekonomika/domaci-ekonomika/clanek.phtml?id=382122 [cit. dne 2007-04-21]
24 www.stavebni-forum.cz/diskuse2006/divis.ppt [cit. dne 2007-04-15]
25 www.hyper.cz/cz/info/shoppimg_mall_2004.doc [cit. dne 2007-04-15]; tisková informace firem INCOMA 
Research a GfK Praha k projektu „SHOPPING MALL 2004“ ze dne 26.10.2004
26 tamtéž

http://www.stavebni-forum.cz/diskuse2006/divis.ppt
http://www.hyper.cz/cz/info/shoppimg_mall_2004.doc
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1.3 Bezprostřední společenské dopady výstavby velkoplošných prodejen

Dopady popisovaného procesu lze rozdělit na kulturní, ekonomické, společenské a 

enviromentální. Zde budeme shrnovat pouze procesy, které již byly společensky reflektovány 

a to bez nároku na jejich hlubší interpretaci, které je  věnována druhá část práce.

1.3.1 Dopady na kultum nakupování

Velkoplošné prodejny samozřejmě nejcitelněji ovlivnily kulturu nakupování. Dopady 

nového nákupního prostředí na nákupní zvyklosti českých zákazníků shrnuje Hana 

Michlíková z VŠE na stránkách časopisu Lobby (č. 3, 2004) následovně: „Nákupy v 

hypermarketech upřednostňuje zejména mladší generace do 40 let. Zákazníci oceňují nejen 

relativně nižší ceny (v průměru 2 % pod průměrnou cenovou hladinou), ale také širokou 

nabídku potravinářského a spotřebního zboží a moderní prostředí. Většina hypermarketů je  

součástí nákupních center. Pro moderní českou rodinu se návštěvy nákupních center stávají
77formou trávení volného času. Fenomén zvaný „fun shopping“ zasáhl i české zákazníky. “

Dále je možné dát do souvislosti změny genderové a mobilitní:, Ještě na počátku 90. 

let běžné každodenní nákupy žen vystřídaly rodinné nákupy, “28 Podle výzkumu z roku 2006 

používá auto k větším nákupům přes 60% české populace (graf 5).

U většiny zákazníků je možné konstatovat, že příchod velkoplošných prodejen vítají. 

„Spotřebitelé jsou s vývojem nákupních podmínek spokojeni ve všech směrech. S nabízenými 

cenami bylo spokojeno více než 90 % dotázaných a s šíří sortimentu, čerstvostí zboží a jeho 

kvalitou dokonce více než 95 % dotázaných.“30 Z tabulky 2 můžeme dále vyčíst, že v roce 

2002 skoro 72% zákazníků dávala přednost nákupům v supermarketech či obchodních 

centrech.

1.3.2. Ekonomické dopady

O ekonomických dopadech se nemluví lehce, protože dopady na obce, dodavatele i 

spotřebitele se liší u jednotlivých velkoprodejen i jejich řetězců.

27 www.lobby.cz/2004/03-04/18-03-04.htm [cit. dne 2007-02-05]
28 www.lobby.cz/2004/03-04/18-03-04.htm [cit. dne 2007-02-05]
29 www.gfk.cz/download/press/1212_cz_int.pdffcit. dne 2007-04-19]
30 www.lobby.cz/2004/03-04/18-03-04.htm [cit. dne 2007-02-05]

http://www.lobby.cz/2004/03-04/18-03-04.htm
http://www.lobby.cz/2004/03-04/18-03-04.htm
http://www.gfk.cz/download/press/1212_cz_int.pdffcit
http://www.lobby.cz/2004/03-04/18-03-04.htm
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Z hlediska obcí se velkoprodejny jeví jako ekonomický přínos s ohledem na daň 

z nemovitostí, kterou obce vybírají. V jednotlivých případech by ale bylo třeba posoudit, jaké 

výdaje jsou spojeny se zvýšenou dopravou a vytvářením monofunkčních nákupních zón na 

okrajích měst, která zvyšují cenu nutné údržby komunikací [Třešňák 2006: 14], se ztrátami na 

výběru daní od živnostníků, kteří po příchodu velkoplošné prodejny ukončí svou činnost a 

s dopady těchto prodejen na nezaměstnanost (viz. níže).

Problematický je vztah nadnárodních řetězců k dodavatelům, kteří se ocitají pod 

silným tlakem: ,Jtfezi běžné praktiky hypermarketů patří vyžadování tzv, zalistovacích 

poplatků (jednorázový poplatek v řádu desítek tisíc korun za uvedení nového výrobku do 

prodeje), povinnost první dodávky zboží zdarma, financování reklamních kampaní 

hypermarketů (v řádu statisíců korun), povinnost prodávat zboží za tzv. akční ceny (často pod  

cenou výrobních nákladů). Podle samotných dodavatelů není neobvyklé, že pod hrozbou 

zrušení smluvního vztahu s řetězcem jsou nuceni přispívat dokonce i na výstavbu nových 

prodejen.“ [Fuchs 2005: 12] Na obecnější úrovni zde vzniká konkurence na straně výroby 

zboží, kdy si jeho distributoři mohou vybírat a tím určovat osud výrobců. Nadnárodní řetězce, 

které na distribučním trhu zaujímají dominantní postavení, a proto je nelze obejít, mohou 

ostatně nakoupit zboží v jiných zemích a tím utlumit lokální produkci -  v poslední době se 

mluví především o dovozu masa, proti kterému protestují čeští zemědělci.31

Velkoprodejny zároveň vytvářejí silnou konkurenci drobným prodejcům a činí tak 

snižováním cen -nezřídka i pod výrobní cenu- ve prospěch zákazníka. Z dlouhodobé 

perspektivy ovšem není jasné, jak se řetězce budou chovat ve chvíli, kdy zlikvidují svou 

drobnější konkurenci. V té chvíli už budou konkurovat jen sami sobě a jelikož mají všechny 

tyto řetězce zájem na návratnosti investic, je alespoň hypoteticky možné, že ceny zvýší i nad 

úroveň cenové hladiny menších prodejců [Fuchs 2005: 11].

1.3.3 Společenské dopady

Nejzřetelněji dopadá výstavba velkoprodejen na strukturu trhu práce. Tyto instituce 

sice vytvářejí nové pracovní příležitosti, o práci ale přicházejí jak zaměstnanci menších 

prodejen, tak někteří zaměstnanci v prvovýrobě [Třešňák 2006: 15]. Jan Keller dokonce tvrdí,

3lekonomika.idnes.cz/faimari-protestovali-na-hranicich-proti-masu-z-cizmy-pp4' 
/ekonomika.asp?c=A070326_10171 l czechtoplOO maf [cit. dne 2007-04-15]
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že: „Podle zkušeností ze západních zemí připadá na každá dvě nově vytvořená pracovní místa 

v supermarketu zánik tří pracovních míst v síti malých obchodů.“

I kdyby se počet nově poskytnutých pracovních míst vyrovnal počtu míst zaniklých, 

klesá jejich kvalita ve smyslu nároků na zaměstnance, platových podmínek a sociálního 

zajištění [Třešňák 2006: 15]. Například společnost Tesco, která se na svých stránkách pyšní 

titulem Zaměstnavatel roku 2004 (za programy osobnostního rozvoje manažerských kádrů) a 

která v ČR zaměstnává 12 000 lidí, všem svým řadovým zaměstnancům poskytuje pouze 

částečné pracovní úvazky, aby nemuselo platit výdaje spojené s plnohodnotným 

zaměstnáním, což zneklidňuje tamní odbory.33 Známé jsou i případy, kdy nadnárodní řetězce 

aktivně bránily zakládání odborových svazů [Fuchs 2005: 16].

Obtíže zaměstnanců velkoplošných prodejen pak zpětně dopadají i na samotné 

provozovatele. Nedávný komentář shrnuje situaci slovy: „Těžká práce za málo peněz, nízká 

nezaměstnanost a ostrá konkurence jsou hlavní tři důvody proč supermarkety, hypermarkety i 

diskontní prodejny v Česku stále hůře získávají nové zaměstnance.“34

1.3.4 Enviromentální dopady

Bez ohledu na to, kde hypermarket stojí, zvyšuje dopravní zatížení lokality. Uveďme 

alespoň jeden příklad: „ Výzkum, který si nechal v roce 2000 zpracovat Magistrát města Brna, 

uvádí, že otevřením nákupních center na okrajích města došlo k nárůstu intenzity dopravy na 

přilehlých komunikacích o více než 40yo. Nárůst dopravy s sebou přináší zvýšení hladiny 

škodlivých emisí, hluku i problémy s plynulostí dopravy, které si vyžadují řešení.“35 [Fuchs 

2005: 14],

V příměstských zónách dochází k zástavbě zemědělské půdy a narušování krajinného 

rázu, protože zde stavěné hypermarkety jsou orientovány horizontálně (jedno patro + 

parkoviště) . Například v Brně je takto stavěno zhruba 80% velkoplošných prodejen. [Fuchs 

2005: 14], Pod hypermarkety mizí veřejná prostranství jako parky či hřiště.

Kritiky z řad architektů dráždí obvykle nevábná architektura velkoprodejen. 

Tematizován bývá i macešský vztah nadnárodních investorů k národnímu kulturnímu 

dědictví. Mediálně známým se stal např. prohraný boj občanů Přerova o spolkový dům

32www.hyper.cz/cz/sbomik/skeller.html [cit. dne 2007-04-15]
33 www.novinky.cz/ekonomika/v-tesku-hrozi-stavka-kvuli-nizkym-platum_100441_vt0bs.html [cit. dne 2007- 
04-19]
34 aktualne.centrum.cz/ekonomika/domaci-ekonomika/clanek.phtml?id=422852 [cit. dne 2007-05-15]
35 www.hyper.cz/cz/verejne/uha.html [cit. dne 2007-04-15]

http://www.hyper.cz/cz/sbomik/skeller.html
http://www.novinky.cz/ekonomika/v-tesku-hrozi-stavka-kvuli-nizkym-platum_100441_vt0bs.html
http://www.hyper.cz/cz/verejne/uha.html


15

Trávník, jež byl součástí historie dělnického hnutí v Čechách -  zde vyroste obchodní centrum, 

jehož investor nechal dům zbourat v zastoupení tuzemské firmy a to navzdory snaze 

ministerstva kultury o jeho prohlášení za kulturní památku, které bylo příliš pomalé.

Nejdrsnějším příkladem je však slovenský renesanční zámek sv. Žofie ze 14. století, 

jehož polovina byla v roce 2002 zbořena ve prospěch montovaného hypermarketů Hypemova 

s parkovištěm na střeše, protože stát nenašel finance na jeho opravu. Zbytky zámku pak slouží 

jako obchodní galerie [Fuchs 2005: 46 -  viz. obrázek 1].

1.4 Velkoplošné prodejny a občanský odpor

Výše zmíněný výčet dopadů, které lze ztěží vnímat jako pozitivní, vedl v průběhu 

druhé fáze expanze velkoplošných prodejen k protestům občanské veřejnosti. Dříve než se 

pokusíme o popis tohoto vzdoru, budeme se věnovat popisu úlohy, kterou v invazi 

velkoprodejen sehrál stát.

1.4.1 Role státu

Česká vláda si byla vědoma toho, že přichází změna maloobchodního trhu pod tlakem 

velkoplošných prodejen, a v roce 1997 se sešli zástupci ministerstev průmyslu a obchodu a 

místního rozvoje spolu se zástupci Svazu obchodu ČR. Jejich diskuse vedla k názoru, že 

výstavbu velkoprodejen není třeba regulovat. [Třešňák 2006: 13]. Analytik Svazu obchodu 

ČR Ladislav Šípek roce 1999 napsal: „Očekává se, že v roce 2000 dosáhne počet velkých 

hypermarketů jen u velkých aglomerací 80 jednotek, tudíž možnosti zřizování jsou již  

limitovány.“ [Třešňák 2006: 13] Situace tedy byla zprvu značně podceněna.

Ačkoli realita rychle vyvedla pozorovatele z omylu, přísnější regulace neexistuje 

dodnes. V praxi o existenci velkoplošné prodejny rozhodují obce prostřednictvím územního 

plánu a stavebního řízení. Dochází tak k rozptylu zodpovědnosti, protože na úrovni státu 

neexistuje subjekt, který by měl ambice implementovat regulační opatření a jednotlivé obce 

budou na výstavbu hypermarketů hledět spíše jako na záměr investora než jako na specifický 

celospolečenský fenomén, který by mohl přinášet i problémy. Stav věcí komentuje členka 

Hnutí Duha Dominika Kovaříková slovy: Nepamatuji si prakticky jediný případ, kdy by 

politici ve městě nezměnili územní plán na přání obchodního řetězce, “ [Třešňák 2006: 13].

36 www.mkcr.cz/scripts/detail.php?id=1602 [cit. dne 2007-04-19]

http://www.mkcr.cz/scripts/detail.php?id=1602
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Regulace činnosti řetězců velkoplošných prodejen v zemích, které s nimi mají delší 

zkušenost, je přitom zcela běžná a některým negativním jevům tedy bylo možné předejít, 

nebo je alespoň zmenšit. Většina evropských zemí reguluje otvírací dobu velkoplošných 

prodejen, ve Francii výstavbu těchto objektů povoluje komise podřízená vládě a prakticky 

připouští pouze náhradu za zkrachovalé prodejny, liberální Velká Británie zakazuje výstavbu 

velkoprodejen mimo obce, v Německu je poměrně přísně dodržován územní plán a ten 

limituje i maximální rozlohu prodejních ploch, v obou posledně zmiňovaných zemích se před 

schválením výstavby musí zpracovat dopadová studie (Retail Impact Assessment)37 a řada 

zemí rovněž zakazuje prodávat za ceny nižší než výrobní [Třešňák 2006: 13].

Právní podmínky České Republiky v tomto kontextu se nacházejí kdesi mezi 

neoliberálním přístupem, který věří, že vše může být vyřešeno tržní samoregulací (včetně 

dopravních komplikací, hlučnosti či rozrůstání měst), a ignorantstvím, které z nedostatku vůle 

k pochopení věcí otevřelo poměrně široký prostor pro korupci na úrovni obcí a jejich 

územních plánů.

Jaká bude cena, kterou za tak extenzivní rozvoj velkoplošných prodejen bude muset 

česká společnost zaplatit, zatím není zcela jasné. Drobnou nápovědu nám může poskytnout 

betonový pomník na okraji Ostravy, který zde zbyl po prodejně Billa, která se nedokázala 

vyrovnat s konkurencí novějších prodejen v centru a poskytla k prodeji budovu a rozsáhlé 

betonové parkoviště, o které doposud nikdo neprojevil zájem. Tytéž problémy je možné čekat
TO

v pražských Průhonicích po otevření obchodního centra na Chodově nebo obchodních 

centrech Stodůlky a Nové Butovice, jejichž návštěvnost je velmi nízká a které postupně 

ztrácejí své nájemníky39. Investoři těchto projektů sice přijdou o peníze, ale povinnost 

vypořádat se s betonovými krabicemi, pokud seje  nepodaří využít jinak, zůstane na obcích a 

veřejných prostředcích.

1.4.2 Občanské protesty

Snahy některých zahraničních investorů o stavbu velkoprodejen narážely na občanský 

odpor. Jeho úspěšnost ale není nijak oslnivá -  spíše vzácná, což není příliš překvapivé 

vzhledem ktomu, že občanská sdružení nemají takřka žádné nástroje, kterými by mohla

www.hyper.cz/cz/verejne/bednar.html [cit. dne 2007-04-15]
’8aktualne.centrum.cz/clanek.phtml?id=353742 [cit. dne 2007-04-21]
39 www.reflex.cz/Clanek27120.html [cit. dne 2007-05-19]

http://www.hyper.cz/cz/verejne/bednar.html
http://www.reflex.cz/Clanek27120.html
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výstavbu ovlivnit a to i v případech, že za jejich nesouhlasem stojí většina obyvatel příslušné 

obce. Rozhodující slovo má obecní zastupitelstvo [Třešňák 2006: 13,15].

Proti výstavbě obřích obchodů se většinou staví především enviromentalistické 

organizace (často nesprávně označované jako ekologické, což je výraz označující vědní 

disciplínu a nikoli hodnotovou orientaci). Tento fakt není tak samozřejmý, jak by se mohlo 

zdát, protože eviromentální dopady, jak již jsme ukázali, jsou pouze částí problematických 

dopadů těchto staveb. Vysvětlení poskytuje Holý: „Ekologické myšlení je  v současné době 

(1993 -  poznámka M.G.) významnou součástí české kultury a ekologická hnutí byla rovněž 

důležitou formou opozice proti komunistickému režime, jehož politika extenzivního 

ekonomického rozvoje byla považována za hlavní příčinu rostoucí devastace přírodního 

prostředí. ... Lidé podporující ekologická hnutí početně výrazně převyšovali disidenty... “ 

[Holý 2001: 149] Enviromentalisty tedy lze považovat za klíčový prvek české občanské 

kultury.

Ve svých snahách zabránit konkrétním výstavbám vzhledem k jejich dopadům se tyto 

organizace obvykle obracely nejen na českou veřejnost, ale i na lokální živnostníky, 

architekty, urbanisty a jiné odborníky [Fuchs 2005: 106]. Pro úspěšnost takových snah bývá 

nej důležitější, zda se aktivistům podaří vytvořit z plánované výstavby politikum, protože pak 

mohou regionální politiky ovlivnit skrze potenciál situace pro volební výsledky. Zablokování 

stavby se nemůže uskutečnit v případech, kdy se ke stavbě staví odmítavě i lokální opozice a 

když se podaří probudit občanskou solidaritu přesahující hájení zájmu ryze individuálního.

Klíčovou otázkou je tedy sebeprojekce buď do role občana, nebo jedince. „Jedinec“ je 

entita odlišná od člověka v roli jedince, která je klíčová pro jeho představu o vlastní roli 

v procesu a cílech, které se snaží realizovat. V tomto kontextu budeme role , jedinec“ a 

„občan“ vnímat jako navzájem výlučné, což samozřejmě není nezpochybnitelné, ale 

domnívám se, že je to oprávněné. Vyjdeme z vymezení Tocquevillova: , Jedinec je  tím 

nejhorším nepřítelem občana, tvrdí de Tocqueville. , Občan' je  člověk, který má sklony 

usilovat o své blaho skrze blaho obce, kdežto , jedinec' bývá v takových záležitostech, jako 

,společný zájem', ,obecné blaho' nebo ,spravedlivá společnost', vlažný skeptický a opatrný. 

Jaký jiný smysl by měl mít , společný zájem' než dovolit každému jedinci, aby uspokojoval 

zájem vlastní?“ [Bauman 2002: 61-62]

V odborné literatuře se obvykle setkáme s názorem, že v postkomunistické České 

Republice prozatím neexistuje rozvinutá občanská společnost [Muller 2002: 198-206, Možný 

1999: 21]. Příčiny jsou samozřejmě historické -  půl století trvající totalitámí stát. Důsledky 

tohoto dědictví můžeme spatřovat především v nízké úrovni důvěry především v instituce a
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neznámé lidi obecně40, která je v porovnání se společnostmi západní Evropy s delší 

demokratickou tradicí výrazně nižší [Miiller 2002: 203-207] -  právě úroveň důvěry a různých 

jejích typů bývá celou řadou soudobých sociologů považována za klíčovou společenskou 

charajteristiku41. Neměli bychom ale přehlížet, že občanská aktivita sebou nese značná rizika 

a po svých aktérech žádá nejen úsilí, ale i schopnosti, kterým je třeba se učit.42 V tomto 

smyslu se dnes jakási tradice kultivovaného občanského angažmá teprve tvoří [Možný 1999: 

11-24],

Vzhledem k těmto faktům nemůže překvapovat, že česká veřejnost zatím nebyla 

schopna přesvědčit svou vládu a zákonodárce o nutnosti implementace regulací rozvoje 

velkoplošných prodejen, za účelem zmírnění jejich nežádoucích dopadů. Rozhodování o 

výstavbě sice bylo v rámci zásad subsidiarity43 delegováno na obce, zde však chyběly nutné 

zkušenosti a otevřel se tím zároveň prostor pro korupci. Občané, kteří jsou ve své většině 

spíše občany de jure než občany de facto [Bauman 2002: 65-69], pak na výstavbu zcela 

logicky nahlíželi spíše jako na zdroj individuálních možností (především výhod v oblasti 

konzumace) než jako na zdroje obecních problémů.

Kontext v němž se odehrával dynamický rozvoj velkoplošných prodejen by nyní měl 

být jasný. Ačkoli má tento proces značný konfliktní potenciál, zdá se, že za neexistence 

státních regulativů a absence občanského étosu záměrům nadnárodních firem nestála a dosud 

nestojí v cestě žádná překážka v realizaci jejich cílů.

40 www.cvvm.cas.cz/upl/zpravy/100404s_po41029.pdf [cit. dne 2007-5-20]
41 Zájem o důvěru vzbuzují kontexty modernizace [Giddens 2003], ekonomické efektivity, především Fukuyama 
-  dle [Možný 1999: 12] a občanské společnosti, v českém kontextu [Miiller 2002: 203-207],
42 Občanská participace vyžaduje investici času a úsilí, ochotu riskovat nepochopení druhých, ochotu chápat 
druhé v jejich odlišnosti a nevnímat ji automaticky jako znak nepřátelství a schopnosti trpělivého vyjednávání, 
konstruktivního dialogu a produktivního kompromisu. [Možný 2002: 120] To vše vůbec není samozřejmé.
43 „Co může být rozhodnut na nižší úrovni, o tom nemá co rozhodovat úroveň vyšší. “ (Možný, 2002, s.120)

http://www.cvvm.cas.cz/upl/zpravy/100404s_po41029.pdf
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2. Sociologická reflexe nákupního centra

Množství přístupů, kterými bychom se mohli dívat na nákupní centra, je  stejně pestrý 

jako multiparadigmatická povaha sociologie. V žádném případě se mi tedy nemůže podařit 

sestavit vyčerpávající, definitivní verzi „pravdy“ o vztahu nákupních center a společnosti. 

Zároveň ale platí, že v kontextu české sociologie nezujímají nákupní centra nijak klíčovou 

pozici, a proto zásadní problém nepředstavuje přemíra existujících prací, ale nedostatek 

relevantních zdrojů, které by umožnily alespoň částečnou reflexi fenoménu, alespoň jeho 

přiblížení z dílčí perspektivy.

Zahraniční sociologická literatura o nákupních centrech je poměrně četná (výmluvný 

přehled sociologie nákupních center je možné najít v: [Manzo 2005: 84-85]), ale naneštěstí 

není dostupná v českých překladech. Proto jsem vycházel především ze dvou zdrojů. Prvním 

byly jistě monografie autorů přeložených do češtiny, které se ovšem zabývají mnohem širší 

tematikou než nákupními centry. Druhým zdrojem mi byl web SAGE Full-Text Collection, 

který archivuje články z několika zahraničních odborných časopisů. Tyto zdroje mi dodaly 

dostatek odvahy k vymezení tří sociologicky relevantních kontextů (chcete-Ii dimenzí), které 

by v rámci zájmu o nákupní centra neměly být opomenuty. Každá tato oblast má svou historii 

a značný přesah a zájem o každou z nich by bezesporu dokázal naplnit několik obsáhlých 

prací -  proto je zde budeme nahlížet, pokud to jen bude možné, pouze ve spojitosti 

s nákupními centry.

Proto by můj pokus o sociologickou interpretaci měl být vnímán spíše jako začátek 

zájmu o nákupní centra, jako několik dílčích odpovědí, které je třeba formulovat, abychom 

předmět zájmu vůbec ohraničili a zpřístupnili detailnějšímu studiu.

Dříve než se budeme věnovat těmto dílčím perspektivám, usadíme pojem „konzumní“. 

Abychom se mohli vyhnout případným nedorozuměním, musíme alespoň stručné 

konceptualizovat konzumaci, její funkce a proměny, kterými prošla v nedávné moderní 

historii a jejichž nej výraznějším architektonickým vyjádřením je právě nákupní centrum.

Následně se obrátíme k zájmu o konzumní společnost a především roli, jakou v ní 

hrají, slovy George Ritzera, „katedrály konzumu“ [Ritzer 2003: 123]. Budeme sledovat hlavně 

jejich souvislost s „druhou individualizací“ a nakupováním jako formou relaxace probíhající 

ve formách exorcistického rituálu, manifestace normality a kultury zevlounství.

Druhá perspektiva nás přivede k modernímu fenoménu racionalizace a budeme 

sledovat, jak nákupní centra kontrolují a řídí jednání svých návštěvníků, aniž by takové 

počínání připravilo tyto instituce o jejich legitimitu, a proč se prosazují s takovým úspěchem.
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Poslední podkapitola se zaměří na quasi-veřejný charakter nákupních center a jejich 

spojitost s novým konzumním, či lépe konzumeristickým, pojetím občanství. Pokusíme se 

ukázat, že nákupní centra jsou dílčím případem privatizace veřejného prostoru odpovídajícím 

refeudalizaci veřejnosti a že díky tomu nesou svoji vlastní definici „veřejného“.

Základní tezí tohoto textu, je tvrzení, že svoboda volby, kterou nám nákupní centra 

přinášejí, souvisí i jistá mocenská kontrola, která vnáší vertikálně (od elit) vědecké řízení a 

plánování to sfér, jež byly dříve spíše dojednávány společensky, lokálně a s důrazem na 

horizontální interakce (mezi sobě rovnými). Výsledný text čtenáři představí nákupní centra 

jako důležitou součást soudobých kulturních změn, jako téma, které si sociologie nemůže 

dovolit opomíjet, jako architektonickou metaforu postmoderní (nebo pozdně moderní) 

společnosti, ve které žijeme a se kterou se tedy musíme učit žít.

2.1 Funkce konzumu a „špinavý“ konzument

Primární funkcí nákupních center je distribuce zboží a služeb za účelem jejich 

konzumace. Pojďme tedy prozkoumat funkce konzumu a to 1. nadčasové, přítomné v každé 

společnosti a kultuře a 2. soudobě převládající vnímání „konzumu“ spojené s otázkou jeho 

ospravedlnitelnosti.

2.1.1 Věčný konzum

Název této části textu je narážkou na dílo Gillese Lipovetskeho s názvem Věčný 

přepych [Lipovetski 2005], které mapuje funkce přepychu, ale zároveň pomáhá vymezit tři 

hlavní funkce konzumace jako takové. Jsou jimi:

1. biologická funkce konzumace -  zde můžeme mluvit o potřebě v nejzákladnějším 

smyslu. Její funkce spočívá v udržení při životě -  je ale třeba zdůraznit, že konzum 

nikdy neplní pouze tuto funkci a přepych, tj. plýtvavý konzum je antropologickou 

konstantou, kterou lze najít ve všech kulturách všech dob [Lipovetski 2005: 15-16].

2. sociální funkce konzumace -  tato funkce konzumace je mezi sociology logicky 

nejvyhledávanější. Konzumentům slouží k potvrzení sociálního statusu tím, že 

konzumují tak nákladně, aby to odpovídalo jejich postavení ve společenské hierarchii, 

a tak přesvědčují sami sebe i ostatní o trvání svého postavení, o jeho oprávněnosti a



stabilitě [Lipovetski 2005: 48]. Tato funkce se historicky rodí spolu se společenskou 

hierarchií a většími rozdíly v majetku. Klasickým sociologickým dílem, které touto 

optikou kritizovalo aristokratickou marnotratnost je Veblenova Teorie zahálčivé třídy 

[Veblen 1999]. Za její nej obecnější funkci lze považovat distinkci vůči ostatním 

členům společnosti, která strukturuje aktivity a předměty (pro chudé, či bohaté; 

vzdělané, či méně vzdělané, ...) a která zároveň strukturuje „vkus“ náležící té které 

sociální pozici a vytváří tak interpretační schéma spotřeby společensky situovaných 

aktérů [Bourdieu 1998].

3. psychologická funkce konzumace -  zde jde o osobní prožitek. Tato funkce slouží 

subjektivnímu (estetickému) uspokojení. Historicky jde zřejmě o nejmladší funkci 

plynoucí z profanace luxusu, ačkoli jejího předchůdce můžeme spatřovat v sakrálním 

přepychu. Jako první mezi sociology na ni upozornil Sombart, který ji vnímal jako 

výraz erotismu, jako odpověď na touhu užívat si světa [Lipovetski 1999: 36 resp. 

47,48].

První snad poněkud banální charakteristikou konzumace, se kterou se musí vyrovnat 

každá seriózní snaha o její teoretické vymezení, je fakt, že „všichni lidé, ba všichni živí 

tvorové, , konzumují' už od věků. “ [Bauman 2000: 98]

2.1.2 Konzument! Ukažme si na něj

Výše zmíněný postřeh se přestane zdát banálním, pokud jej užijeme jako relativizační 

klíč představy „ošklivého konzumenta“. Tato představa je obvykle složena z několika 

fragmentů jimiž jsou povrchnost, materialistické sklony, požitkářství, příklon k „neautentické 

a standardizované“ kultuře, etc. Je třeba si hned na začátku všimnout, že každý takový 

pejorativní portrét „konzumenta“ nebo „konzumního způsobu života“ je pouze pokračováním 

nekonečného příběhu o vyhlášeních „dobrého“ a „špatného“ vkusu.

Analytickou plytkost takových debat lze nejlépe zachytit tím, co není řečeno. Oproti 

tomuto „konzumentovi“ totiž obvykle stojí přinejmenším implicitně předpokládaný „každý 

slušný/zodpovědný/rozumný člověk“, který se obvykle shoduje s osobou mluvčího. Hlavní 

funkcí těchto kritik se tak stává pohrdání lidmi, kteří mají jiné spotřební návyky a preference. 

Přání se zde stává otcem myšlenky, mluvčí vyjadřuje svou sociální distinkci vůči
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„konzumentům“ a debata se mění v jednu z reinkarnací věčného mentorského rozhovoru ve 

stylu „ta dnešní mládež si ničeho neváží“.

Sociologie je věda kritická, a proto se nemůžeme zcela distancovat od jistých 

negativních aspektů soudobé konzumní kultury vyspělých západních zemí. Musíme ale vyjít 

z definice pojmu kultura44. Jestliže každá kultura obsahuje i konzumní kulturu jako soubor 

spotřebních praktik a preferencí, které vzájemně spojují či vydělují členy společnosti, musíme 

sledovat spíše obecné společenské podmínky, které vytvářejí a přeměňují konzumní kulturu, 

v jejímž rámci si teprve jednotlivci volí různé strategie spotřeby. V první řadě se tedy musíme 

zaměřit na to, co kolektivně sdílíme, a nesnažit se o konstrukci „konzumního strašáka“.

Konzument je každý člověk, který je  postaven do role spotřebitele, který si vybírá 

z několika alternativ. Pokud naše doba je nějakým způsobem „konzumní“, není to způsobeno 

jejím materialismem, nebo nikoli jen jím, ale právě širokou nabídkou možností, jež nám 

poskytuje.

2.2 Nakupování jako masová zábava a relaxace

Žijeme v éře masového, tj. vysoce demokratizovaného a všudypřítomného, konzumu. 

Samozřejmě, že cosi takového by nebylo možné bez soudobé úrovně industrializace, bez 

technologie masové produkce, bez rozvinuté ekonomiky, která umožňuje realizovat historicky 

bezprecedentní toky peněz, zboží a služeb. Zdá se ale, že uvolněný, lačný a svobodomyslný 

způsob, jakým se dnes lidé staví ke konzumaci je zcela odlišný od přístupu „otců“ kapitalismu 

a industrializace. Následující oddíl textu se pokusí vystopovat příčiny a důsledky této změny. 

Z těchto důvodů se budeme nejprve velmi stručně věnovat změnám širšího společenského 

kontextu, což nám následně umožní interpretovat oblibu nákupních center a nakupování jako 

formy kulturního vyžití.

2.2.1 Demokratizace konzumu a neoindividualismus

Weber poměrně přesvědčivě argumentoval, že při vzniku kapitalistického systému 

sehrála důležitou roli protestantská etika. Stručně řečeno: pro protestantství příznačné

44 Kulturu zde definujeme antropologický, jako: „systém kolektivně sdílených názorů, představ, ideí, 
předpokladů, sklonů a významů. Tento systém není cos, co je  uzavřeno v hlavách lidí, nýbrž je  zosobněn ve 
sdílených symbolech, které jsou hlavním prostředkem, s jehož pomocí si lidé navzájem sdělují světový názor, 
hodnotové orientace a etické konstrukty. “ [Holý 2001: 10]
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puritánství a askeze vedla u obchodníků této konfese k nebývalé akumulaci kapitálu, který 

mohli reinvestovat, a zároveň víra, že o jejich spáse již bylo rozhodnuto a Bůh jim pouze dává 

znamení o tomto soudu prostřednictvím pracovních úspěchů, je přiměla ke značné 

pracovitosti, vynalézavosti a hladu po reinvesticích [Weber 1998: 185-245]. Ačkoli ranná fáze 

kapitalismu vysvobodila podnikání ze spleti zvykových a na tradici založených etických 

závazků, které byly z hlediska individuálního racionálně účelového hlediska „nepodstatné“, 

„irelevantní“ [Bauman 2002: 13-14], u spotřeby se naopak můžeme setkat s oslavou 

tradičních forem askeze a zdrženlivosti. Konzumace byla vtom  období poměrně přísně 

souzena podle kritérií ctnosti a neřesti, produktivity a požitkářství [Hilton 2004: 102]. Právě 

v této době vznikají předchůdci dnešních nákupních center jako Galléria Vittorio Emanuele 

v Miláně v roce 1977 [Ritzer 1996: 44], Tyto promenády ovšem nabízejí luxusní zboží pouze 

pro zámožné elity a jde tedy o instituci především společenského konzumu, který „není pro 

každého“. [Bauman 2006: 42] Do této reality se už začíná vkrádat masová produkce, která 

vytváří jakýsi „pololuxus“, který imituje luxusní zboží a zpřístupňuje ho středním vrstvám za 

cenu jeho sériovosti: „Snížením cen se obchodnímu domu podařilo ,demokratízovat luxus', 

přesněji řečeno transformovat jisté druhy statků kdysi určené zámožné elitě na zboží běžné 

spotřeby a podpořit nákupy ne zcela nezbytných předmětů. “ [Lipovetski 2005: 64-65] Když 

k tomu připočteme prostředí těchto institucí, které , je  jeví jako oslňující sváteční podívaná. “ 

[Lipovetski 2005: 65], můžeme konstatovat, že třetí, ryze psychologická funkce konzumu 

právě zde začíná nabírat na síle. Ani tato konzumace ale neuniká odsudkům strohé asketické 

morálky ranného kapitalismu (vždyť zákazníci jsou lákáni na výhodné ceny...) a spotřeba je 

nyní jako celek souzena podle kritérií autenticity a sice levného, ale standardizovaného zboží 

masové produkce, která domněle hrozila zničením liberální individuality, která prý vedla lidi 

k marnotratnosti a která by proto měla být široce odsuzována [Hilton 2004: 101].

Toto odsouzení platné ještě v první polovině 20. století, ale neslo jistý dráždivý 

potenciál -  především pro moderní umělce: „F  umělecké oblasti je  jen  málo těch, kteří se 

staví proti naprosté svobodě, proti neomezenosti experimentů, proti bezuzdné vnímavosti, 

proti nadvládě instinktu nad řádem, proti představivosti odmítající rozumovou kritiku. “ [Bell 

2000: 63]. Přední teoretik postindustriální společnosti Daniel Bell tvrdí, že právě umělecká 

svobodomyslnost, jež okolo 20. let 20. století dráždila a provokovala s dominantní upjaté 

buržoázni normy, se v letech šedesátých sama stala společensky dominantní [Bell 2000: 32]. 

Stalo se tak na pozadí „tučných poválečných let“, kdy dynamika ekonomiky konzum na jeho 

psychologické erotizující úrovni teprve doopravdy demokratizovala.
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Právě šedesátá léta můžeme považovat za pomyslný počátek tzv. posindustriální 

společnosti: „Postindustriální společnost zásadním způsobem přetváří každou moderní 

ekonomiku.“ [Bell, 1999: 197] Jde především o přechod pracovní síly ze sektoru průmyslu do 

sektoru služeb, počátek globální ekonomiky a rostoucí význam sociálního segmentu vysoce 

vzdělaných odborníků, který odpovídá nové a dominantní roli vzdělání v procesu reprodukce 

kapitálu (schematickou charakteristiku změny nabízí tabulka 3). Změnu lze Baumanovými 

slovy popsat jako přechod od technologie, které dominoval hardware, k technologii softwaru. 

[Bauman 2002: 182-190] S tím samozřejmě souvisí úpadek ideálu

jedince/občana/zaměstnance jako disciplinovaného závislého člověka, který vykonává rutinní 

práci, ve prospěch ideálu kreativní flexibilní osobnosti.

Přihlédneme-li k blahobytnosti postindustriální společnosti a jejím důrazem na „volný 

čas“ a sužby nepřekvapuje, že právě v této době setkáváme s prvním nákupním centrem, jež 

snese srovnání stěmi dnešními, s jejich prototypem jménem Southdale Center v Edině ve 

státě Minnesota USA postaveném v roce 1956 [Ritzer 1996: 44].

Přesně pro toto období je charakteristická dezintegrace morálních regulativů spotřeby 

vnímané jako celek -  morální soudy se od těch dob objevují především jednotlivě, ve 

specifických případech spotřeby, která porušuje morální normativy platné v první řadě mimo 

kontext konzumace [Hilton 2004: 114-115]. Zábrany, které dříve lidé cítili v situacích 

„nevázaného“, „neužitečného“, „zhýraleckého“ konzumu zůstaly stát za branami nových 

hédonistických časů.

Ačkoli se zde mění vnímání jednotlivců (a nutno říct, že postupně, což lze dobře 

pozorovat až v řádech větších časových jednotek) nejsou vůbec banální a zasahují především 

osobní ž iv o t:Moderní člověk je  nyní otevřen novinkám, je  schopen měnit svůj životní styl, je  

kinetický. “ [Lipovetski 2003: 164]. Nebo ještě explicitněji: „Masová spotřeba byla známkou 

toho, že lidé nemají nic proti myšlence společenské změny a osobní transformace v důležité 

oblasti životního stylu. “ [Bell 2000: 76] Tak dochází nejen k plné společenské legitimizaci 

požitku a touhy, ale i k ospravedlnění inovativních změn v individuálním sebeutváření - a 

z toho plynoucí osobnostní nestálosti u velké části společnosti.

Zjednodušeně řečeno, nedošlo pouze k odbourání dřívějších norem spotřeby, 

individuální možnost volby byla rozšířena na celou kulturu, na všechny institucionální normy 

spojované s rannou modernitou a jejími institucemi, jakými byla rodina a genderové statusy, 

třída, profese, a sousedství. [Bauman 2002: 87-146, Beck 2004:113-243] Například instituce 

rodiny přestává být institucí, tj. vnější utlačivou silou, která zřetelně odděluje normální od
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deviantního a která usměrňuje lidské jednání, v té míře, v jaké si lidé volili a volí alternativní 

typy soužití, v jaké sn í přestávají spojovat povinnost mít děti ve prospěch kvality 

partnerského vztahu [Giddens 2000: 77-78], v jaké přestává existovat shoda na genderových 

rolích, v jaké roste rozvodovost a relativní četnost dětí narozených mimo manželství [Možný 

2002: 38-44]. Rodina, jako zcela přirozený jev a součást většiny biografií, se náhle jeví jako 

„problém“. Pokud jde o profesi, málokdo dnes může chovat realistické naděje na celoživotní 

zaměstnání na stejné pozici, či dokonce v témže oboru, přibývá tzv. flexibilních zaměstnání, 

roste podíl dlouhodobě nezaměstnaných a práce přestává být spojována se smyslem života, 

službou společnosti, či dokonce lidstvu. [Lipovetski 1996: 136-142] Příkladů dalších institucí 

je mnoho.

Dalo by se říct, že individualizace, která v ranné fázi modernity vysvobodila podnikání 

ze závislosti na tradičních danostech, učinila se zpožděním totéž i v ostatních sférách lidského 

života. Bauman píše: „V kostce řečeno, individualizace' spočívá v proměně lidské ,identity' 

z čehosi, daného' v , úkol ’ a v přenesení odpovědnosti za plnění tohoto úkolu na a důsledky (a 

to i ty vedlejší) za tohoto plnění na je jí aktéry.“ [Bauman 2002: 55] Lidé sice mají dosud 

nebývalo svobodu výběru svého sebeurčení, existuje ale jedna povinnost, které se nemohou 

vyhnout: povinnost sebeutvářet se, vybírat si z alternativ. To, že tak jednat mohou a dokonce 

musí ale neznamená, že budou schopni efektivního rozhodování, reflexe důsledků jejich 

rozhodnutí a odvahy, jež je nutná v rizikových situacích. Zde samozřejmě mohou pomoci 

experti, poradci terapeuti, atd. [Giddens 2003: 82-85], ale ani oni nemohou změnit dvě věci:

1. pokud se rozhodnete následovat jejich rady, budete to stejně vy, kteří ponesete 

zodpovědnost za tato rozhodnutí, jste to vy, na jejichž vůli pak záleží a 2. experti mohou 

pomoci v dílčí situaci, nemohou však odstranit obecnou nutnost volby, zvažování alternativ a 

rizik. [Bauman 2002: 42] Situace tedy motivuje k neutuchajícímu hledám informací, 

sebezdokonalování a rozšiřování vlastních obzorů, které se soustřeďuje na individuum a jeho 

soukromé starosti. „ Vzniká tu nový typ odpovědnosti, dalo by se říci narcistický, neboť na 

jedné straně vede ke ztrátě zájmu o veřejnou věc a na druhé straně uvolňuje osobnost, která ta 

ztrácí svoji stálost. Projevuje se to nesčetnými způsoby: uvolněním lidských vztahů, kultem 

přirozenosti, nesezdanými páry, množstvím rozvodů, zrychlováním změn vkusu, hodnot a 

tužeb, tolerantní a permisivní morálkou, ale také výbuchem psychopatologických syndromů, 

stresu, deprese: každý čtvrtý člověk za svůj život prožije hlubokou nervovou depresi, každý 

pátý Němec se léčí z  psychických potíží, každý čtvrtý trpí poruchami spánku. “ [Lipovetski 

2003: 151-152]
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Význam neoindividualizace je dvojznačný: silným soběstačným jedincům umožňuje 

žít život svým přáním „na míru“, před slabými ale otevírá celou řadu rizik, se kterými se 

nemusejí umět vypořádat (třeba v případě, kdy jsou jejich potíže působeny systematicky na 

makrosociální úrovni), za což ale ponesou odpovědnost oni sami. [Beck 2004: 116]

2.2.2 Nakupování jako individualistický ideál

Nyní se můžeme zaměřit na nákupní centra a hypermarkety jako součást širšího 

kontextu postindustriální a vysoce individualizované společnosti.

První výraznou vlastností, kterého si jistě všimne každý návštěvník nákupního centra, 

je jeho karnevalový charakter. Nejde pouze o jakousi svéráznou zábavnost nákupních center, 

ačkoli i ona zde hraje důležitou roli. [Ritzer 1996: 124] ,JCdyž jsme v nákupním středisku, 

máme pocit, jako bychom byli ,někde jinde'.“ [Bauman 2002: 158] Na rozdíl od tradičních 

karnevalů toto ,jinde“ není určeno úsekem času, kdy se určitá lokalita změní a oprostí od 

norem každodenního života nebo je dokonce převrátí v jejich opak, ale prostorem, který je 

nám k dispozici prakticky kdykoli. Tento prostor sice může být ve městě umístěn, nemůže ale 

být v pravém slova smyslu jeho součástí. Bauman (inspirován Foucaultem) jej přirovnává 

k lodi -  místu bez místa. Jde o takový prostor, který nemá jasný vztah ke svému okolí, stejně 

jako loď obklopená vlnami, kde sice můžete pobývat, ale v zásadě nejde o žádné konkrétní 

místo. Události okolního světa jsou tomuto místu bez místa jaksi vzdálené, ačkoli se klidně 

mohou odehrávat prostorově velmi blízko. Bez ohledu na rozličné spory ve společnosti jsme 

si v hypermarketů všichni stejní a hypermarket sám je stále stejný -  mění se pouze množství 

jeho návštěvníků. Jde o místo mimo obec a historii. [Bauman 2002: 159-161]

Právě tato prostorová segregace vytváří z nákupních center (a všech velkoplošných 

prodejen) ideální prostory pro hraní her tišících srdce členů individualistické společnosti. Lze 

odlišit tři takové hry:

1. Exorcistickv rituál:

Jak jsem se snažil alespoň stručně popsat výše, došlo k nebývalému rozrůznění 

životních stylů a preferencí zapříčiněné přechodem k postindustriální společnosti a 

individualistické kultuře. Takové prostředí ovšem klade na jedince mnohem větší nároky, 

protože možnost volby pro něj neznamená pouze svobodu, ale i rizika, které s sebou nutně 

každé rozhodnutí nese. Nákupní centra pak představují ideální prostředí pro vymítání těchto
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strachů a stresů, protože v rolích konzumentů mohou jedinci nacházet jinak nezvyklou míru 

jistoty: Alespoň jednou si přejí být (konzumenti) osvobozeni od strachu, že se dopustí chyby, 

opomenutí nebo nedbalosti. Alespoň jednou si přejí být jistí, sebevědomí a důvěřiví. A je  třeba 

říct, že úžasnou vlastností předmětů, které nacházejí, když chodí po nákupech, je, že nabízejí 

(nebo se to na chvilku zdá) příslib jistoty. “ [Bauman 2002: 130] Jde tu o konzumní jistotu 

garantovanou právy spotřebitelů.

Tato by však neměla být vysmívána, ačkoli jde především o strategii úniku, která 

neřeší vlastní zdroj vymýtaných démonů. Není totiž zřejmé, zda se vůbec může podařit 

zasáhnout zdroj těchto přirozených lidských obav, ani jak by lidé reagovali, kdyby neměli tuto 

možnost. Toto vymýtání dále není pouze nárazovou aktivitou, svoji účinnost nabývá skrze 

každodenní nákupy. Jsou ritualizovaným způsobem neustálých manifestací vítězství individua 

nad svými obavami. [Bauman 2002: 131]

2. Manifestace normality:

Ranně moderní společnost je možné charakterizovat mimo jiné konceptem normality. 

Šlo o soustavy jasně definovaných hranic mezi normálním stavem a deviantstvím, které bylo 

obvykle označováno za nebezpečné nebo nežádoucí. Nutnost „normality“ se zrodila 

z historické situace první individualizační vlny, která podkopala mnohé předmodemí 

instituce. Místo nich bylo nutné zkonstruovat nové moderní instituce, které potřebovaly 

normalitu, protože neexistoval dostatečně silný návyk, jež by je automaticky držel při životě. 

[Bauman 2002: 13,122]

S upadající silou těchto moderních institucí, které člověka nutily preferovat jednu 

zcela konkrétní variantu jednání oproti jiným se relativizuje i kategorie normality. Vzhledem 

k omračujícímu množství různých životních stylů a preferencí je vždy nutné ptát se: Normální 

vzhledem k čemu? Jedinec se ocitá mezi dvěma mlýnskými kameny: na jedné straně k němu 

promlouvá touha realizovat svůj život zcela podle osobních rozhodnutí, na druhé straně není 

zcela jasné, zda jsou jeho cíle hodny usilování a co si o jeho jednání budou myslet ostatní, 

kteří by jej mohli odsoudit -  řekněme označit za „nenormální“. Velkoplošné prodejny tento 

rozpor smiřují, protože v anonymním prostředí shromažďují obrovské množství lidí, kteří jsou 

zde přítomni kvůli témuž cíli a kjeho dosahování využívají tytéž prostředky, sdílejí tytéž 

sympatie a hodnoty a chovají se tedy do značné míry stejně: Souhrnem, výlet do ,prostor 

konzumu' je  cestou k velmi nepochopené pospolitosti, která se stejně jako sama zkušenost 

nakupování ocitá permanentně J i n d e T ě c h  pár minut nebo hodin, po něž tato pospolitost 

trvá se člověk může otírat o záda ,podobných jako on ', být s těmi, kteří vyznávají stejné
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náboženství, kteří navštěvují stejný kostel, být s druhými, jejichž jinakost lze, alespoň na tomto 

místě a v této chvíli, odložit bezpečně mimo dohled, nemyslet na ni, nezpochybňovat ji. “ 

[Bauman 2002: 162-163] Nakupovat je „normální“, o tom nemůže být pochyb.

3. Zevlounovo povyražení

Život lidí v ranné fázi modernity se podobal pouti. Ta měla svůj jasně definovaný cíl 

vytvářela kontinuum -  posloupnost kroků, jež měly být učiněny definovaly institucionální a 

normativní struktury. To, zda se jimi bude poutník řídit, pak spočívalo na jeho vůli a 

schopnostech. Dnešní situaci už metafora poutníka neodpovídá: „Zřejmě nejvýraznějším 

rysem, který charakterizuje postmoderní bytí, je  absence sociálních struktur, jež by jednou 

provždy (...) určovaly rámec toho, co je  možné, současně ale také byly oporou pro to úsilí, jež  

je  orientováno k realizaci kterékoliv z vybraných možností. “ [Bauman 2006: 33] Bez těchto 

struktur mizí kontinuita prožívaných situací ve prospěch epizod, které již nespojuje celistvé 

vyprávění o dlouhodobé snaze a které mohou být libovolně přeházeny, aniž by se změnil 

jejich význam. Epizody -  jako u televizních seriálů -  propojuje nanejvýš herecké obsazení.

Takové epizody se jistě odehrávaly již dříve, vždy ale byly omezeny jak do svého 

počtu, tak pouze na malé či okrajové části společnosti. Dnes se jim prakticky nelze vyhnout. 

[Bauman 2006:25] Jedním z osobnostních vzorců, který odpovídá fragmentámímu charakteru 

přinejmenším částí lidských biografií, je  zevloun, či jak by řekl Walter Benjamin, flaneur..

Zevlounství je dítětem ranně moderního města a jeho anonymity. Zevloun se zrodil 

z nedostatku znalosti ostatních doplněné fantazií, jeho cílem je získávat dojmy pozorováním 

okolí a domýšlením těch významů, které nezná, tak, aby vytvářely srozumitelný celek. Díky 

své fantazii se stává scénáristou i režisérem pomyslných dramat, aniž by jej to ale přimělo 

vystoupit zvláštní anonymity a nějak zasáhnout do děje. Jde o výraz nové svobody: 

„Svobody, která se rodí z nevědomosti a opírá se o bezmocnost. Svobody, jejíž podmínkou je  

povrchnost kontaktu a vzýjemná shoda v tom, že slupka zůstane nedotčena a že zrak nepadne 

jinam než tam, kam smí. “ [Bauman 2006: 42] Mimo umělecké kruhy byl takový způsob čtení 

reality zřejmě vnesen nákupními promenádami pro bohaté, které nabízely celou řadu atrakcí, 

které probouzely představivost nerozhodných zákazníků, kteří se následně stávali atrakci sami 

pro sebe. Právě tento typ zábavy nám nabízejí nákupní centra nového střihu, která zevlounství 

radikálně demokratizovala, za tu cenu, že jsme stále méně režiséry a scénáristy představení, 

jež se nám zde nabízejí. [Bauman 2006: 40.44]
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Závěrem ještě dodejme, že nakupovací vášeft není vlastní všem lidem a je jisté, že 

řadu lidí dokonce odpuzuje, obzvláště pokud se má dít v nákupních centrech. Vysvětlení 

můžeme hledat ve faktu, že si zákazníci mohou volit mezi výrobky, nemohou si ale volit 

způsob této volby. Jak uvidíme v následující části textu, nákupní centra a hypermarkety jsou 

poměrně invazivními prostředími, což rozhodně nemusí být vítáno jejich zákazníky.

Je také třeba říct, že existují i jiná vysvětlení přitažlivosti nákupů jako například teze o 

„veřejné manifestaci hédonistických sklonů“ či „komerčním spiknutí“. Zde se jim nebudeme 

věnovat, neboť jsou poněkud kontroverzní a zároveň přesahují intence sociologie.

2.3 Nákupní centrum jako dědic moderní racionalizace

Nákupní centra jsou především obrovskými prostory schopnými pojmout nesmírné 

množství lidí. Z množství pak plyne značná anonymita a tedy problémy s chováním 

návštěvníků. Aby nákupní centra byla vůbec možná, potřebují technologicky vyspělé způsoby 

racionalizované kontroly svých návštěvníků, aby mohla ve svých útrobách udržovat pořádek, 

vyhostit osoby, které obtěžují ostatní návštěvníky, aby nám poskytla co možná nej lepší 

orientaci v místech, kde se nemáme dlouho zdržovat, a naopak nás mást, pokud si nás někde 

udržet přejí, aby nám poskytla co možná nej širší nabídku placených aktivit a zabránila nám 

v aktivitách, které by byly neziskové, či dokonce ztrátové.

Smyslem této podkapitoly bude ukázat, jakým způsobem se nákupní centra snaží 

usměrňovat lidské jednání.

2.2.1 Racionalizace

Jak ukázal již Weber, racionalizace patří k hlavním charakteristikám modernity a 

jedním z jejích hnacích motorů. Vyjadřuje lidské ambice stvořit takové společenské struktury, 

které budou lidi vést těmi nej efektivnějšími možnými cestami přímo ke stanovenému cíli - 

bez prodlev a zdržení, které by nastalo, pokud by lidé museli znovu a znovu přemýšlet nad 

stavem věcí. Tyto struktury jsou obrovským zdrojem efektivity, ale mají i své stinné stránky, 

které spočívají především v zaujetí efektivitou prostředků jednání na úkor otázek po jejich 

morálnosti, či po morálních kvalitách cílů, jež mají být dosaženy. [Ritzer 1996: 28] Studium 

byrokracie dovedlo Webera k obavám, že nadšení z jejích výhod, schopnosti předvídat 

náklady a zisky a optimalizovat správu, dovede společnost do „železné klece“, tj. spoutá ji
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systémem byrokratických předpisů, jejichž naplňování bude vynucováno na úkor jakýchkoli 

alternativ, která znehodnotí vše posvátné a transcendentní („odkouzlení světa“), podlomí pocit 

osobní zodpovědnosti a zničí vůli k podnikání. Je-li cílem racionalizace umožnit lidem 

nezdržovat se přemýšlením, pak „okrádá lidskou zkušenost o smysl a význam.“ [Harrington 

2005: 123] Vliv byrokracie na osobnost jejích zaměstnanců později popsal Merton, který 

mimo jiné konstatoval, že samotný správní systém může jeho členy učinit slepými vůči 

důsledků jejich jednání ve prospěch lpění na přesném dodržování předpisů a zavedených 

postupů, čímž se celá struktura může proměnit v zoufale neefektivní nástroj organizace životů 

[Merton 2000: 178-195]. Jistěže taková eventualita nemusí nastat nutně, nastat ale může -  

holocaust ostatně organizovali právě řadoví úředníci, pro které byl pouze jedním z řady 

správních úkolů.

2.2.2 Nákupní centrum jako racionalizovaná struktura

Ritzerův pohled, jemuž se zde budeme věnovat, vychází z tradice weberianismu. Na 

nákupní centra a celou řadu dalších institucí pohlíží jako na dílčí fázi racionalizace 

společnosti, kterou nazývá mcdonaldizací inspirován rozsahem a dynamikou celosvětového 

úspěchu známého licenčního fast-foodu45. Aby mohl identifikovat, které konkrétní instituce 

jsou mcdonaldizovány a do jaké míry, stanovuje čtyři její nej významnější rysy. Zde je 

uvedeme s důrazem na nákupní centra a jejich „srdce“, hypermarkety:

1. EFEKTIVITA:

Tímto je myšlena efektivita jak pro prodejce, či vlastníky, tak pro zákazníky.

V prvním případě jde o úspory z rozsahu -  prodejci v nákupních centrech jsou obvykle 

součástí značkových řetězců, a mohou tedy hromadně a tedy i levněji nakupovat, a zároveň ke 

svým prodejnám přitáhnou více zákazníků.

Hlavním projevem efektivity pro nakupujícího je  jistě úsporu času i peněz umožněná 

koncentrací zboží a služeb na jednom místě, které je navíc klimatizováno, dobře osvětleno a 

k dispozici 24 hodin denně - tedy alespoň v zemích, kde není s ohledem na zaměstnance 

otvírací doba regulována, jako ČR.

45 Dodejme jen, že tento úspěch je  plně srovnatelný s expanzí nadnárodních řetězců velkoplošných prodejen 
v ČR, který jsme sledovali výše a že první nákupní centrum dnešního střihu vzniklo o několik let dříve než první 
pobočka McDonald's (Ritzer, 1996, s.44). Obě instituce jsou ostatně prostorově spřízněné a těžko dnes hledat 
obchodní dům bez známých zlatých oblouků.
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Mcdonaldizované instituce z velké části budí dojem efektivity. Ten však může být a 

bývá relativizovatelný, či dokonce iluzorní. Pokud jde o úspory času, hypermarket je efektivní 

pouze tehdy, když máte v plánu realizovat velký nákup. Pokud chcete koupit menší množství 

zboží, o čas naopak přicházíte. V případě úspor peněz je situace rovněž složitější. Levné ceny 

obvykle slouží pouze k přilákání zákazníků po otevření a k likvidace drobných prodejců a 

následně se opět zvyšují. [Fuchs 2005: 11] Jiný mechanismus tvorby zdám úspor spočívá 

právě v množství zboží: Nakoupit levně můžete v hypermarketů také tehdy, máte-li 

fenomenální paměť a jste schopni si zapamatovat desetitisíce cenových položek u zboží a 

porovnat je  s cenami u konkurence. Jestliže touto schopností nevládnete, dopadnete jako 

většina běžných zákazníků těchto obchodů, kteří v přesvědčení, že když je  v obchodě levné 

zboží, jehož ceny si člověk pamatuje, vyplatí se v daném obchodě koupě všeho.4b“ [Fuchs 

2005:11]

Hypermarkety mají tak velkou nabídku zboží, že nákup nelze dost dobře plánovat 

dopředu. Například výzkum společnosti GfK Praha z roku 2006 zjistil, že 88% nakupujících v 

hypermarketech připouští, že nakupuje impulsivně (a tedy pod vlivem reklamy, nálady a 

prostředí prodejny)47. „Oproti tomu například ve Francii nebo Británii je  míra rozhodnutí 

koupit specificky naplánované zboží vyšší, téměř čtvrtinová, v Itálii dokonce 58 procentní 

[Fuchs 2005: 13] Rozhodování o nákupu se tedy děje až v prodejně v prostředí, které je 

kontrolováno a řízeno tak, aby byl zákazník „stimulován“ k nákupu.. Uveďme proto alespoň 

orientační výčet [Fuchs 2005: 11] dalších strategií, kterými se na nás hypermarkety snaží 

působit:

„ - Čím větší nákupní vozík, tím silnější pocit, že je  potřeba je j zaplnit.

- Méně známé nebo dražší zboží naleznete v regálech ve výši očí tak, aby upoutalo vaši 

pozornost, zatímco to známé nebo levnější bude pravděpodobně na úrovni podlahy.

- Pečivo, mléko a další potraviny, které nakupujeme nejčastěji, se umísťují do zadní části 

prodejny, aby zákazník při cestě za rohlíky prošel kolem dražšího sortimentu.

- Ani znalost krátké a rychlé cesty k regálům s pečivem v zadní části prodejny vás před 

blouděním v obchodě neuchráni, neboť čas od času řetězce záměrně regály přestavějí, a vy 

tak hledáním zboží opět strávíte mnoho času, během kterého na vás působí další reklamní 

triky.

46 Americká reklamní asociace přinutila v roce 1997 společnost Wal-Mart, aby přestala používat slogan , Vždy, 
ale opravdu vždy nízké ceny!', protože se zjistilo, že tyto ceny se týkajíjen jednoho a půl tisíce nejlevnějších 
položek, zatímco dalších osmdesát tisíc druhů zboží se nízkými cenami zdaleka nevyznačuje. “ [Fuchs 2005: 12]
47 www.marketingmanagement.cz/press/press8.htm [2007-04-15]; tisková informace firem INCOMA Research a 
GfK Praha o výsledcích projektu „SHOPPING MONITOR 2000“

http://www.marketingmanagement.cz/press/press8.htm
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- Maso, ovoce i zákusky bývají velice často dovedně nasvíceny barevnými světly, aby vypadaly 

stále čerstvě a lákavě.

- Hudbu, která při pouti hypermarketem provází vaše kroky, nejspíše vůbec nevnímáte, přesto 

jste pod jejím vlivem -  výzkumníci dokonce tvrdí, že je jí zvolnění ze 108 na 60 taktů za minutu 

způsobí, že zpomalíte chůzi, zůstanete v obchodě déle a tržba se zvýší...

- Sladkosti bývají umístěny v blízkosti front u pokladen, a nabízejí tak dětem dostatek času 

k tomu, aby přinutily rodiče k jejich koupi. “

Z tohoto výčtu samozřejmě nelze vyvozovat, do jaké míry jsou tyto pokusy 

velkoprodejen o manipulaci zákazníkem úspěšné. Můžeme ale tvrdit, že hypermarkety 

přinejmenším mohou sloužit svým vlastníkům a managementu jako gigantické laboratoře na 

sociálně-psychologické experimenty -  snadno shromážditelná data o cyklech návštěvnosti, 

tržbách a samozřejmě „Velký bratr“ shlížející na nakupující a jejich zvyky prostřednictvím 

kamer na stropech poskytují dostatek informací pro kvalifikovanou výzkumnou činnost a 

aplikaci jejich výstupů. Nabízí se tedy otázka, k jakému cíli tato efektivita vede.

2. VYPOČITATELNOST:

Zde jde o mnohokrát diskutovanou tendenci moderní civilizace poměrně naivně 

důvěřovat kvantifikovaným „pravdám“. Jak uvádí Ritzer: „Počitatelnost, či důraz na kvantitu, 

a to často ke zhoubě kvality, je  druhou dimenzí mcdonaldizace.“ [Ritzer 1996: 90] Nejde 

pouze o cenu zboží na úkor kvality. Jde i o kvalitu mezilidských interakcí, které jsou sice 

četné, ale vrcholně neosobní a povrchní, o kvalitu městského života a o kvalitu krajiny, což 

jsou témata již probraná.

3. PŘEDVÍDATELNOST:

Rotzer píše: „Třetí dimenzí mcdonaldizace je  předvídatelnost neboli úsilí umožnit 

lidem vědět, co mohou čekat kdykoli a kdekoli. Jejím cílem je  svět, kde nejsou žádná 

překvapení'.“ 1 Ritzer 1996: 103] To samozřejmě nikdy není možné úplně -  nákupní centra nás 

navíc záměrně chtějí překvapovat akčními slevami a podobnými „událostmi“. Tento typ 

překvapení však zcela podléhá racionalizaci a je vysoce standardizován.

K vysoké míře standardizace rovněž dochází u lidských vztahů, jež jsou buď 

podřizovány striktním pravidlům pro zaměstnance nebo omezovány na minimum jak u 

zaměstnanců, tak u zákazníků. Toho je v hypermarketech dosahováno především rozčleněním 

vnitřního prostoru.
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Takový svět je imunní vůči kulturním vlivům lokality v níž je hypermarket umístěn 

(tedy pokud lokální symbolika nedokáže zvednout tržby) a vůči lokální historii. [Voyce 2006: 

273] Místo toho návštěvníka uvádí do globálního světa značek nadnárodních korporací -  ať 

už navštívíte nákupní centrum kdekoli na světě, pravděpodobně se setkáte s týmiž symboly, 

s týmž zcela předvídatelným prostředím. [Kleinová 2005: 131]

Snahu velkoplošných prodejen být předvídatelnými můžeme také pozorovat na 

letácích, které distribuují až ke dveřím potenciálních zákazníků a které je seznamují s „akční“ 

nabídkou. Výzkum Incoma Research z roku 2005 uvádí, že podle těchto letáků nakupuje 75% 

zákazníků [Fuchs 2005: 13]. Tím se samozřejmě i zákazníci stávají předvídatelnými.

4. KONTROLA:

Přesněji řečeno: kontrola prostřednictvím dehumanizované technologie [Ritzer 1996: 

104]. Nejde zde ani tak o kamerový systém či systém kontroly vnitřního klimatu nákupního 

centra. Podstatnější je v tomto kontextu situace „prodavaček“ u kasy, které jsou členěním 

prostoru nuceny k neustálé práci, která spočívá v opakování jednoduchých standardizovaných 

úkonů. Jejich práce je plně podrobena tzv. vědeckému řízení práce Fredericka W. Taylora, 

který byl nesčetněkrát kritizován za své dehumanizující dopady na zaměstnance/roboty 

[Ritzer 1996: 39-40] a který známe z moderních továren využívajících běžícího pásu. Ve 

velkoplošných prodejnách byla téže logice podrobena interakce mezi prodavači a zákazníky, 

kteří se tak octli na běžícím pásu.

2.2.3 Nákupní centmm a aktérství

Míru, v níž jsou „naše kroky řízeny“ manažery velkoplošných prodejen, není možné 

přesně určit. Jisté však je, že tato racionální kontrola jednání návštěvníků probíhá, aniž by se 

cítili být kontrolováni a usměrňováni. Ani tato kontrola však zřejmě neubrání velkoplošné 

prodejny před kreativními reinterpretacemi, zmatkem a „lidským nepořádkem“ jejich 

návštěvníků.

Zajímavým dokladem obou tvrzení je etnometodologický výzkum Johna Manzoa, 

který provedl v pěti severoamerických nákupních centrech. Zaměřil se na jídelní kouty (food 

court) a zkoumal, jakým způsobem členění prostoru (malé jakoby „provizorní“ stolky a židle, 

jídelní prostor neoddělený od pěší zóny) ovlivňuje chování zákazníků. Sledoval chování 

strávníků, se kterými následně dělal rozhovory stejně jako s pracovníky ostrahy. Zjistil, že
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zákazníci rekonstruují jídelní kout jako kavárnu, uspořádávají si sezení podle svého, jejich 

rozhovory jsou vedeny jako soukromé (ačkoli prostor je veřejný) a vnímají stoly jako svoje 

vlastní. V závěru ovšem dodává, že zákazníci fast-foodů se obvykle rychle najedli a odešli, 

což je přesně to, co je po nich žádáno prostřednictvím výše zmíněného členění prostoru 

[Manzo 2005]. Výsledek tohoto výzkumu jistě nejde zobecnit, dokládá ale, že vnitřní pocit 

svobody je možné sloučit s částečným vnějším ovlivňováním aktérů a jejich jednání.

Proces mcdonaldizace se netýká pouze úzkého segmentu reality, ale potenciálně 

takřka všech. Příkladem racionalizačního potenciálu tohoto fenoménu může být třeba 

mcdonaldizace sexu [Ritzer 1996: 25] prostřednictvím sexshopů a erotických pomůcek, které 

jsou při dosahování kýženého cíle efektivní, jsou tržně komodifikované, a proto vypošitatelné, 

a jsou rovněž předvídatelné, neboť oprošťují jednotlivce od přítomnosti sexuálního partnera, 

který by mohl jednat nepředvídaně a tím také zvyšují kontrolu nad prožitkem. Ani takto 

intimní oblast tedy není před jejím vlivem uchráněna podobně jako stravování, zábava, 

školství, bankovnictví, zdravotnictví a mnoho dalších, které Ritzer ve své knize rozebírá 

podrobněji. Jak to vyjádřil Lipovetski: Urychlování oběhu věcí a informací dovádí 

sebeurčení lidí v jejich soukromém životě na nejvyšší stupeň, zatímco společnost ztrácí svou 

dřívější samostatnost a je  stále více předmětem všeobecného byrokratického programování: 

čím více je  osobní život do sebemenších podrobností zpracováván inženýry a návrháři, tím 

větší je  výběr, jaký mají jedinci -  tak paradoxní je  účinek konzumního věku. “ [Lipovetski 

2003:147]

2.4 Nákupní centrum, věc veřejná

Posledním výrazným aspektem nákupních center, jehož interpretaci se budeme 

věnovat, je quasi-veřejný charakter jejich prostoru. Hranice mezi „soukromým“ a „veřejným“ 

je v případě těchto budov problematická, protože jejich vnitřní ustrojení je podřízeno 

soukromé vůli jejich provozovatelů, zákazníci zde nakupují, jejich činnost se tedy odbývá 

rovněž v rámci soukromých zájmů, ale přesto vytvářejí veřejná prostranství ve smyslu 

nahromadění mnoha lidí na jednom místě podobně jako tomu bylo u jejich předchůdců, trhů a 

tržnic [Voyce 2006: 269-270].

Pokusíme se ukázat, že nákupní centra jsou prostory veřejnými, ale vysoce 

neobčanskými. Jejich vytrženost z lokálního prostředí ve spojem s jejich značnou oblibou
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přinejmenším hypoteticky může ve svých návštěvnících probouzet „konzumeristické 

občanství“, které není slučitelné s moderním projektem občanské společnosti.

2.4.1 Veřejné a soukromé

Geneze občanské společnosti je velice komplexní proces. Abych mohl jasně ukázat, 

v čem konzumní étos ohrožuje občanské hodnoty, musím doložit jak souvisí s městským 

prostorem, k jehož přeměně právě vlivem institucí zasvěcených konzumu dochází.

Při tom vyjdu zdila Jtirgena Habermase, jednoho z nejpronikavějších analytiků 

„veřejného“ a „soukromého“. Ten si všímá, že tato dichotomie je používána velmi 

nejednoznačně, a pro vyjasnění proti sobě vymezuje dva odlišné historické kontexty jejího 

použití:

1. Antika:

Zde výraz „soukromý“ označoval sféru domu (oikos), kterému vládl otec rodiny. Ten 

zde zcela autonomně rozhodoval o chodu hospodářství i životech ostatních obyvatel domu. 

Výraz „veřejný“ naproti tomu označoval sféru sousedství, města (poliš). Tato se řídila 

rozhodnutími přijímanými v diskusi všech „soukromých“ otců rodin, kteří se scházeli na 

agorách a prostřednictvím diskuse hledali nej lepší možná řešení společných problémů. 

[Habermas 2000: 55-58]

2. Feudální Evropa:

Tato éra přijala zmíněné kategorie spolu s tradicí římského práva, ačkoli struktura 

společnosti byla zcela odlišná, což termínům propůjčilo dvojznačnost. „Soukromý“ se zde 

používalo buď v kontextu „soukromé právo“, tj. privilegium, nebo ve smyslu „obyčejný“, tj. 

bez rozhodovací kompetence odvozené od feudálního řádu. „Veřejný“ si z Antiky udrželo 

význam „k užívání všem“ (studna, tržiště,...), ale zároveň vyjadřovalo příslušnost k „veřejné 

moci“ a bylo užíváno v souvislosti s „reprezentativní veřejností“, lidmi, kteří symbolicky 

reprezentovali panující řád. Pokud bychom v těchto pojmech měli zachytit podstatu 

feudálního řádu, museli bychom je číst jako soukromý = obyčejný a veřejný = privilegovaný. 

[Habermas 2000: 59-68]
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Cestu k buržoázni měšťanské „veřejnosti“ jako nezbytné součásti občanské 

společnosti je tak možno chápat jako přechod od středověkého vnímání dichotomie 

k antickému. Podstatnou úlohu v tomto posunu sehrálo umění umělecké a literární kritiky, 

která si ve všech třech zemích, které Habermas sleduje (Anglie, Francie a Německo), vytváří 

své specificky městské instituce (kavárny, salóny a stolní společnosti) [Habermas 2000: 91- 

108], které jsou obdobou antických agor a měšťané se zde za částečné účasti šlechty učí 

schopnostem veřejného rozvažování a polemiky. Právě díky veřejnému rozvažování 

praktikovanému v rámci daných institucí bylo možné postavit proti veřejné moci veřejnost, 

veřejné mínění, jež je plodem úsilí kriticky uvažujících soukromých osob.

Schopnost veřejného rozvažování můžeme pokládat za nástroj reprodukce demokracie

-  pro jeho reprodukci je nezbytná existence takových institucí, kde jsou lidé soudržní za cenu 

konfrontováni s jinakostí druhých, kterou se musí učit tolerovat, či dokonce respektovat, tak, 

aby bylo možné vzájemně vyjednávat o res publica. Tím pak ztvrzují vzájemnou jednotu, 

vědomí společné budoucnosti a tedy odkázanosti na sebe navzájem.

2.4.2 Nákupní centra jako instituce refeudalizované veřejnosti

Na tyto myšlenky navazuje Bauman a u nákupních center upozorňuje na 

pozoruhodnou skutečnost: jinakost druhých je v nich zcela upozaděna [Bauman 2002: 164]. 

Zde není nutné s nikým o ničem vyjednávat. Jde sice o prostor veřejný, ale neobčanský 

[Bauman 2002: 168-176],

Jak již bylo řečeno, v jistých charakteristikách můžeme dokonce srovnat nákupní 

centrum s chrámem [Bauman 2002: 160-161] -  je zde nakupení mnoha lidí, kteří usilují o 

totéž týmž způsobem a - což je asi nejpodstatnější - totéž cítí. Jeho návštěvníci spolu „s těmi 

jako já“, s „obyčejnými lidmi“, vytvářejí jakési „my“. Tato sounáležitost je však fiktivní, 

protože ji zakládá pouhá přítomnost na tomtéž místě ve stejnou dobu a tytéž činnosti, jež si 

v zásadě vynucuje funkční členění prostoru. S těmito druhými „obyčejnými“ lidmi není třeba 

o ničem hovořit, všechny vzájemné rozdílnosti existují pouze v zevlounském smyslu -  jde o 

rozdíly povrchní, které není třeba respektovat a volají nanejvýš po okouzlení či nevšímavosti. 

Jakýkoli delší rozhovor v nákupním centru by vlastně byl na škodu činnostem, kterým je 

prostor nákupního centra zasvěcen.

Ve velkoplošných prodejnách můžete najít obrovské skrumáže lidí, ale jejich mnohost 

nemá žádnou vyšší kvalitu než prostý součet jejich jednotlivých činností [Bauman 2002: 165],
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na rozdíl od moderních „agor“, kde docházelo k výměně názorů a k vyjednávání, z kterého se 

všichni mohli učit. Mění se představa o centru města, centru společenského života a v něm 

vykonávané činnosti: ,„ Lidem nákupní centra přinesla obrovský komfort, zjednodušení,' 

vysvětluje specialista na geografii a maloobchod z Palackého univerzity Zdeněk Szczyrba. 

,Ale tohle už není o uspokojování základních potřeb, to je  zábava, na které se stáváte vědomě 

závislými.' Svým zdaleka ultraliberálním přístupem k rozvoji nákupních center prý Česko 

výrazně urychlilo proměnu, jakou procházejí města v postindustriální společnosti. , Město už 

nemá jedno přirozené centrum, ale několik různých center, která představují právě nákupní 

zóny,' myslí si Szczyrba.“ [Třešňák 2006: 15]

Každá „veřejná“ instituce, či snad dokonce budova, obsahuje jisté základní principy 

vyjádřené její funkcí a architekturou. Tyto pak rezonují do jejich návštěvníků a v jejich 

myslích se mohou měnit v preference, v hodnoty. Nákupní centra a hypermarkety nás 

přesvědčují o nedozírné hodnotě vlastního, od ostatních či přinejmenším neznámých 

izolovaného, výběru a užívání si v roli konzumenta, což jde na úkor odříkání, touhy po 

sebezdokonalení a orientaci na spolupráci s druhými v roli producenta.

Zde je důležité mít na paměti, že stále existují občanství nakloněné instituce, které 

jsou schopny učit veřejnému rozvažování, nebo se alespoň stát jeho prostředníkem (internet). 

To však zřejmě neplatí pro nákupní centra.

Habermas v souvislosti s privatizací veřejnosti mluví o refeudalizované veřejnosti 

[Habermas 2000: 298], ve které dochází k revitalizaci středověkého vnímání „veřejného“ a 

„soukromého“ včetně „obyčejných lidí“ a nového typu reprezentativní veřejnosti: mediálních 

celebrit a firem produkujících značkovost [Kleinová 2005]. Nejde samozřejmě o konec 

rozvažování či kritiky, mizí však veřejná dimenze rozvažování. Taková refeudalizovaná 

veřejnost neslouží k rozvažování o politice, ale především k obeznamování publika, 

k propagaci v podstatě čehokoli a kohokoli, kdo zaujme a vyvolá dojem, nebo kdo zaplatí, ve 

stylu tzv. public relations [Habermas 2000: 273].

V tomto kontextu už „veřejné mínění“ nepředpokládá žádnou společnou aktivitu do 

publika sdružených soukromých osob, ale je  měřeno prostřednictvím dotazníků rozdávaných 

zcela izolovaným jednotlivcům, kteří nemají důvod své postoje jakkoli argumentovat či 

obhajovat a kteří ostatně nad položenými otázkami ani v životě nemuseli uvažovat. Taková 

jednotlivá mínění jsou vytrhována ze svého kontextu, jejich hodnota je nivelizována bez 

ohledu na míru obeznámenosti respondentů s problémem a prezentována jako názor „nás“, 

občanů -  jako kdyby šlo o spotřebitelské testy nějakého nového výrobku. Tento „názor“ je 

kolektivní a vyjádřený v procentech, a proto nevyžaduje žádnou svoji obhajobu. [Habermas
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2000: 351-360] Takové veřejné mínění je neproblematicky konzumováno, vytváří dojem, nic 

víc. Zcela absurdně vyznívá, když o měření veřejného mínění jeho strůjci říkají, že je 

vrcholem demokracie, protože se mohli vyjádřit všichni. Politický názor prostě není 

srovnatelný s dojmem z výrobku.

2.4.3 Konzumeristické občanství, občanský konzumerísmus

Podstatou konzumneristického pojetí občanství je vztah jednotlivce ke státu, který 

snese srovnání se vztahem k nákupnímu centru. Na rozdíl od původní koncepce 

demokratického státu, kde proti sobě stojí veřejné mínění a volená veřejná moc, což vytváří 

rámec pro vzájemné vyjednávání o res publica, tato konzumní orientovaná koncepce 

vyzdvihuje zákaznický vztah ke státu, kde stát má pečovat o prostředí a poskytovat služby, za 

což se mu platí, ale jakékoli kritické uvažování o jeho rozhodnutích není podstatné, pokud se 

netýká individuálních zájmů konkrétního jedince. Ten pak nebude volit občanské, tj. 

kolektivní a kritické, řešení, ale půjde se individuálně stěžovat, jako zákazník, který jde do 

nákupního centra reklamovat nefunkční produkt, nebo se obrátí na sítě svých známých 

[Bauman 2002: 60-64].

To však není jediný kontext, ve kterém je myslitelné cosi jako „konzumeristické 

občanství“. Nákupní centra mají veřejný charakter pokud jde o chování jejich návštěvníků, 

mocensky však podléhají soukromým úmyslům. Vlastnost, která je nejvýrazněji odděluje od 

veřejného prostranství, spočívá v možnosti určovat, kdo smí a kdo nesmí dovnitř. Fungují 

jako vězení naruby, které udržuje deviantní chování vně, zatímco vevnitř vytvářejí 

kozumeristické občanství, „komunitu“ lidí, kteří jsou schopni si volit a být nezávislí [Voyce 

2006: 273]. Nejde pouze o to, že většina nákupních center nesnese ve svých útrobách veřejné 

vyjadřování politických názorů, že vybírá poplatky od charitativních organizací za jejich 

přítomnost a že umravňují adolescenty, kteří zde zevlují, což jistě může působit problémy 

[Voyce 271]. Jde zde především o ty, kteří nemohou takto volit, kteří mají punc závislosti a 

nesoběstačnosti. V nákupních centrech není možné žebrat, na rozdíl od všech opravdu 

veřejných prostranství. Konzumeristické občanství je sdíleno pouze soběstačnými, 

„obyčejnými“, „normálními“, neproblematickými lidmi. Ti, kteří nejsou zabezpečeni, ti, kteří 

„dělají problémy“, musejí být vyloučeni pro svou neschopnost. Strategie, kterou je vůči nim 

potřeba volit z perspektivy „konzumerizovaného občana“, je vyloučit je a ignorovat, nikoli 

snažit se o jejich nápravu, či pomoci jim [Voyce 2006: 278-279].
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Na druhou stranu je však třeba zmínit fenomén občanského či politického 

konzumerismu, který spočívá v kampaních bojkotujících určité výrobky, či dokonce 

maloobchodní řetězce, kvůli jejich nemorálním aktivitám. V západních zemích jde o poměrně 

běžnou formu politického aktivismu, který se navíc zdá být v jistých případech velmi 

efektivní [Hertzová 2003: 126-135] Stejně jako je nákupní centrum schopno nově definovat 

„veřejné“ a „veřejnost“, je občanská společnost schopna definovat, co je ještě soukromou 

záležitostí firmy a kde již význam jejích aktivit přerůstá ve veřejnou záležitost. Stejně jako je 

možné vnímat občanství jako soukromou konzumní aktivitu, stejně tak se soukromá 

kontumace zboží může stát výrazem občanské angažovanosti a tedy věcí veřejnou.

Na závěr kapitoly je třeba zdůraznit, že výše napsaný text má být interpretací, pokouší 

se o výklad jevu, o porozumění, a to prostřednictvím vybrané dostupné literatury, které není 

k dispozici mnoho. Je tedy možné, že s některými tvrzeními, které text obsahuje čtenář 

nebude zcela souhlasit. V takovém případě text rovněž splní svůj úkol, protože každá 

relevantní kritika bude znamenat především další krok ve snaze porozumět fenoménu 

nákupních center, který naváže na krůčky zde učiněné.

Stejně tak tyto interpretace nevyčerpávaj! celé téma a jistě existuje řada témat a 

perspektiv, které by nám mohli pomoci k hlubšímu porozumění vztahu společnosti a 

nákupních center. S odvoláním na výše citovanou literaturu však za nejdůležitější považujeme 

právě zde zvolená tři témata.
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Závěr

Nyní by tedy mělo být zřejmé, že fenomén nákupních center a expanze velkoplošných 

prodejen, která jej vnesla do české společnosti, není zdaleka tak neproblematickým jevem, jak 

by se na první pohled mohlo zdát, a přinejmenším může aspirovat na ideálního kandidáta pro 

rozšíření aplikace sociologické perspektivy a zájmu sociologů na další témata.

Proces této expanze se nám podařilo rozčlenit na tři etapy, které český maloobchodní 

trh přibližují a jednou jistě sblíží se standardy západních zemí. Žádné pokusy o jeho 

hodnocení nemohou být jednostranné, protože zjednodušení i problémy, které přináší, 

zasahují příliš mnoho sfér lidské činnosti.

Ačkoli je pravda, že expanze velkoplošných prodejen s sebou nese celou řadu 

negativních ekonomických, sociálních i enviromentálních dopadů, neměli bychom jejich 

oblíbenost využívat k recyklaci zažitých stereotypů o „čecháčkovi“, který je krátkozrakým 

materialistickým tupcem, který se sebou rád nechává manipulovat. Důvody, které lidi ženou 

do nákupních center tkví hluboko v struktuře soudobé společnosti a v jejím vývoji. 

Manifestativní distinkce od lidí, kteří „si rádi dopřejí“, by proto měla být považována 

přinejmenším za neadekvátní, pokud ne rovnou za projev intelektuální nezralosti.

Samozřejmě zde existují i další problémy spojené s racionalizací společenského života 

a privatizací veřejného prostoru, který by měla být věnována zvýšená pozornost. Jsem však 

přesvědčen o tom, že nesmí být vnímány jako jakýsi znak porážky, ale naopak jako výzva pro 

občanskou společnost a českou populaci. Prvními kroky na cestě k vyrovnám se s fenoménem 

nákupních center by měla být jeho kvalitní reflexe, založená na argumentaci spíše než na 

emocích, protože pouze ona umožňuje poučit se z minulých chyb a sledovat cíleně takové 

společenské kategorie, které nám umožní zachytit probíhající vývoj. Doufám, že si mi 

prostřednictvím této práce podařilo alespoň z části naplnit tento cíl.

Velkou výhodou občanské společnosti, která se u nás pozvolna rodí, je její reflexivita, 

schopnost uvědomovat si sebe samu, svůj vztah ke společnosti a jejím problémům. Možná je 

pravdou, že nákupní centra představují v jistém smyslu problém, ale byla to právě ona, která 

v konkrétních případech, kdy jejich stavba vyvolala jisté kontroverze, přiměla lokální 

obyvatele k protestům a petičním akcím. Možná, že to tedy budou právě ona, která skrze 

zájem ze strany různých aktivistů a lidí, kteří jsou znepokojeni jejich omračující oblíbeností, 

vnesou do české společnosti vyšší míru pochopem jak jí samé, tak procesů, kterými prochází 

v rámci svého pozdně moderního, postindustriálního stádia.
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graf 1:

V JAKÉM TYPU PRODEJNY CELKOVĚ UTRATÍTE NEJVĚTŠÍ ČÁST SVÝCH 
MĚSÍČNÍCH VÝDAJŮ ZA POTRAVINY CELKEM?
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Zdroj: www.hyper.cz/cz/info/Incoma_TOP10.ppt [cit. dne 2007-04-15] 

graf 2:

TRŽNÍ PODÍL TOP 10 V RYCHOOBRÁTKOVÉM ZBOŽÍ

rok

Zdroj: www.hyper.cz/cz/info/Incoma_TOP10.ppt [cit. dne 2007-04-15]
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Prodejní plochy shopping center v okresech České republiky 
v m2 na 100 obyvatel (7/2006)*________ _______________

*  včetně hypermarketů H SHOPPING CENTER & HYPERMARKET

Zdroj: www.stavebni-forum.cz/diskuse2006/divis.ppt [cit. dne 2007-04-19]

graf 4:

KOLIK ČASU JSTE STRA VIL/A PRI VAŠI POSLEDNÍ 
NÁVŠTĚVĚ VAŠEHO" NÁKUPNÍHO CENTRA?

22% 2% 5%
19%

52%

□ 5 a více hodin

□ 3-4 hodiny

□ 2-3 hodiny

□ 1-2 hodiny

□ méně než 1 
hodinu

Zdroj: www.hyper.cz/czyinfo/shoppimg_mall_2004.doc [cit. dne 2007-04-15]
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TABULKY

Tabulka 1:

Počet hypermarketů na milión
obyvatel

země počet

Česká republika 19
Slovensko 16

Maďarsko 9

Polsko 6

Zdroj: ČTK
Zdroj: www.hyper.cz/cz/info/060524_Novinky.doc [cit. dne 2007-04-15] 

Tabulka 2:

xxa003 003 Rád(a) nakupuji pod jednou střechou v 
supermar. či obch. centrech.

Total

1 určitě ano 2 spíše ano 3 spíše ne 4 určitě ne

b04ra Vik
respondenta
<R)

1 12-19 let 20,2% 49, 6% 24, 6% 5, 6% 100,0%

2 20-29 let 24,0% 53,0% 18, 9% 4,1% 100,0%

3 30-39 let 27,1% 51,2% 17,9% 3,8% 100,0%

4 40-49 let 23,5% 52,2% 19,1% 5,2% 100,0%

5 50-59 let 21,9% 49,5% 21,3% 7,3% 100,0%

6 60-69 let 17,6% 47,0% 24,7% 10,6% 100,0%

7 70-79 let 12, 9% 37,4% 30,5% 19,3% 100,0%

Total 22,0% 49,7% 21,4% 6, 9% 100,0%

Zdroj: Výzkum Media, Marketing and Lifestyle 2002 -  data poskytl Doc. Milan Tuček CSc. 
(e-mail: tucek@soc.cas.cz)

Tabulka 3:

Sociální sféra
Typ společnosti

Preindustriální Industriálni Postindustriální

Zdroje Nerostné zdroje Energie Informace

Režim Dobývání Výroba Zpracování

Technologie Postavená na pracovní síle Postavená na kapitálu Postavená na know-how

Scénář Hra proti přírodě Hra proti vytvořené přírodě Hra mezi lidmi

Zdroj: [Bell 1999: 197]

http://www.hyper.cz/cz/info/060524_Novinky.doc
mailto:tucek@soc.cas.cz
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