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Abstract 
 
 Among the most significant changes in the nature of labour is an increasing 
rate of time and space flexibility and spatial unanchoredness (delocalization) of 
work. These changes give rise to the need to review the current theoretical and 
methodological insights into the relationships between home and work, which 
largely determine the delimitation of metropolitan regions. The article offers 
a discussion of conceptual approaches to the issue of flexibility and localisation 
of labour and critical reflection on these concepts, especially from the perspec-
tive of social and economic geography. The aim is to discuss the usability of 
theoretical concepts to current research of metropolitan areas in Czechia. In the 
final part of the text we discuss the possibility of measurement of work localisa-
tion using traditional approaches based on data on commuting with triangula-
tion of data using alternative sources. 
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Úvod 
 
 Proces sociální transformace společně s makroekonomickými změnami po-
stupně působícími na postsocialistické země střední a východní Evropy podnítil 
za posledních 25 let výraznou diferenciaci forem práce, která je stále méně ukot-
vená v časovém, prostorovém i funkčním pojetí. Tato proměna na jedné straně 
nabídla možnost flexibilního uplatnění zaměstnanců na trhu práce (tzv. pozitivní 
flexibilita práce), na druhé straně však vzrostl i tlak trhu a zaměstnavatelů a po-
žadavky na časovou i prostorovou pružnost firem i zaměstnanců (negativní flexi-
bility práce). Z pohledu sociální a ekonomické geografie patří k nejzajímavějším 
a nejpodstatnějším aspektům měnící se práce v současné společnosti zejména 
problematická lokalizace nových druhů pracovních činností, (ne)pravidelnost 
prostorových pohybů souvisejících s vykonáváním a dojížďkou do práce. Právě 
dojížďka do práce a vztahy mezi bydlištěm a pracovištěm se řadí k zásadním 
tématům ekonomické geografie. Hierarchická příslušnost (podřízenost) sídel 
v jednotlivých regionech je do značné míry determinována spádovostí sídel 
k centrům pracovní (případně i školské nebo obslužné) dojížďky. Pokud se tyto 
vztahy v posledních desetiletích výrazně proměňují, mění se charakter i lokaliza-
ce práce, podíl osob bez práce a variabilita vykonávaných činností, je potřeba 
iniciovat i seriózní debatu o vypovídací schopnosti doposud využívaných teore-
tických a metodických konceptů. 
 Zejména v zahraničí tato debata nezůstává v posledních dekádách bez po-
všimnutí vědecké komunity a přenáší se do výzkumu flexibilních forem práce 
(Kashefi, 2007) i z pozice tzv. geografie práce (Herod, 1997; Castree, 2007; Coe 
a Jordhus-Lier, 2010). Zvýšený zájem o problematiku flexibility a lokalizace 
práce zejména v zahraniční literatuře vede vzhledem k mimořádné složitosti této 
problematiky k odlišným teoretickým konceptualizacím. 
 Cílem předkládaného článku je diskutovat relevanci nových teoretických 
a metodických přístupů v ekonomické geografii ve třech konkrétních krocích: 
(a) poskytnout rešerši nejrozšířenějších konceptuálních náhledů na problematiku 
flexibility a lokalizace práce; (b) zařadit kritickou reflexi těchto konceptů přede-
vším z pohledu ekonomické geografie; (c) diskutovat využitelnost teoretických 
konceptů pro současný výzkum metropolitních oblastí v Česku. 
 Cílem autorů tohoto článku je přinést do výzkumu prostorových aspektů vý-
voje metropolitních regionů v České republice nové koncepty zaměřené na pod-
chycení změn v charakteru práce. Za nejvýraznější změny lze považovat narůs-
tající flexibilitu a neurčitost v lokalizaci práce, která je daná současnými změna-
mi v informačních technologiích (internetizace, mobilní komunikace) i širších 
změnách ve společnosti (přechod na tržní ekonomiku a její tercierizace, druhý 
demografický přechod, individualizace, změny ve formách domácností, proměny 
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produkčních vztahů). Článek se v úvodní části věnuje teoretickým přístupům 
k hodnocení flexibility a lokalizace práce, které tvoří významný rámec pro sou-
dobé tendence výzkumu této problematiky. Následně jsou v příspěvku klasifiko-
vány dosud publikované texty věnující se prostorovým aspektům práce podle 
převládající tematické orientace výzkumu. V další části se věnujeme specifickým 
podmínkám flexibility a lokalizace práce v Česku a diskutujeme možnosti im-
plementace hodnocených konceptů pro výzkum metropolitních regionů. V závě-
ru jsou pak nastíněny možné alternativy empirického výzkumu geografie práce 
v postsocialistickém kontextu. 
 
 
1.  Základní teoretické přístupy ke studiu flexibility a lokalizace práce 
 
 Relativně významné rozdíly v teoretických přístupech, využívaných koncep-
tech i metodice empirického výzkumu prostorových aspektů práce jsou podmí-
něné preferovaným ontologickým přístupem, ale také odlišnostmi v míře podlé-
hání novým tematickým trendům ve sledované problematice (Dastmalchian 
a Blyton, 2001; Castree, 2007; Kashefi, 2007; Tufts a Savage, 2009). Z geogra-
fického pohledu jsou odlišnosti vyvolány také rozdílným měřítkem sledování 
ekonomických a sociálních procesů podmiňujících lokalizaci práce na makro-
úrovni kontinentů nebo států (Fröbel, Heinrichs a Kreye, 1980), nebo na mikro-
úrovni regionů a jednotlivých měst (Kain, 1968). Přesto lze v současných teore-
tických přístupech identifikovat dva výrazné směry, které jsou charakteristické 
rozdílným náhledem na prostorové aspekty práce. První směr tvoří skupina eko-
nomicky zaměřených teorií a jejich implikace nalézající odraz v národních či 
regionálních politikách, regionálním rozvoji či strategiích decizních orgánů. Tyto 
přístupy se snaží identifikovat vývojové trendy a nabízet doporučení pro zvýšení 
ekonomické efektivity a konkurenceschopnosti především větších územních 
celků. V případě firem je jejich podstatou zefektivnění fungování, např. vnitřní 
adaptace způsobu produkce a interní organizace na podněty vyvolané trhem, se 
změřením na zvýšení dynamiky vlastních pracovních sil. Druhý směr představují 
soudobé sociologicky zaměřené přístupy, jež zohledňují především perspektivu 
jedince či specifických sociálních skupin na trhu práce. Stěžejními tématy jsou 
zde především dopady flexibility práce na kvalitu života, způsoby a strategie 
adaptace na trhu práce či sladění osobního a profesního života.2 Specifickým 
směrem k poznání problematiky práce jsou přístupy, které explicitně hodnotí 
prostorové aspekty flexibility práce. Tématem jsou jak impulsy, tak dopady pro 
                                                           

 2 Dvě zmíněné kategorie přístupů jsou určitým zjednodušením, které slouží především 
k přehlednějšímu utřídění jednotlivých prací. Kromě uvedených přístupů lze jistě vyčlenit další 
aspekty flexibility práce – např. marketingové koncepty, které však pro geografickou interpretaci 
nejsou tolik přínosné. 
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konkrétní území. Typické je časté přejímání teoretických konceptů i metodik prv-
ních dvou kategorií přístupů a vysoká komplexnost náhledu s důrazem na vý-
zkum prostorové diferenciace. Tato kategorie přístupů je zároveň východiskem 
pro náš další výzkum v dané tématice. V následující části se věnujeme postupně 
relevanci uvedených teoretických přístupů ke studiu specifického tématu flexibi-
lity a lokalizace práce. 
 
1.1.  Ekonomicky zaměřené koncepty 
 
 V rámci tohoto směru byla věnována systematická pozornost výzkumu flexi-
bility práce v souvislosti s deterministickou konceptuální premisou, že přežití 
organizace a její úspěch na trhu souvisí se schopností zabezpečit jistou úroveň 
flexibility, která umožní rychlou adaptaci na změny v prostředí (Burns a Stalker, 
1961; Duncan, 1972). Kořeny výzkumu pracovních vztahů můžeme datovat do 
období 50. let, kdy se v pojetí principů neoklasické lokalizační teorie (Lösch, 
1954; Isard, 1956) v ekonomii i regionálních vědách výzkumy soustředily pře-
vážně na lokalizační rozhodování firem. Na zaměstnance (pracovní sílu) v indi-
viduálním i kolektivním smyslu bylo nahlíženo pouze jako na vstup do produkce 
či lokalizační faktor. S příchodem keynesiánské ekonomie dochází z pohledu 
regionálních věd k posunu z neoklasické implikace konceptu lidé za prací k in-
tervenčnímu konceptu práce za lidmi. Následný příchod aplikací marxizmem in-
spirované ekonomie a ekonomické geografie v 70., a zejména 80. letech předsta-
voval ontologický posun v analýzách práce (viz Storper a Walker, 1989; Harvey, 
1999) směrem k nové prostorové dělbě práce (Fröbel, Heinrichs a Kreye, 1980; 
Massey, 1995). Do popředí ekonomických konceptů se dostala analýza vztahu 
kapitál – práce, ovšem na organizaci zaměstnanosti bylo nahlíženo značně rigid-
ně a zaměstnanci byli zprvu považováni za utlačovanou třídu bez kapacit přímo 
pozměnit systémy organizace skrze jejich kolektivní akci. 
 Paralelně s tímto vývojem již od 70. let probíhaly výzkumy zaměřené na 
hodnocení dopadů procesů globalizace v postindustriální společnosti reprezentova-
né v ekonomii zejména teorii flexibilní specializace (Piore a Sabel, 1984), jenž by-
la později kritizována, mimo jiné, za strukturální omezenost a omezenou schop-
nost vysvětlit kulturní diferenciace organizace práce a její dopady.3 Přesto však 
napomohla rozšíření analogické teorie segmentovaného trhu práce (Doeringer 
a Piore, 1971), která rozlišuje mezi trhem primárním – privilegovaným ve smyslu 
lepších pracovních a platových podmínek, perspektivou kariérního růstu a za-
městnaneckých jistot, a trhem sekundárním, vyznačujícím se nižším platovým 
ohodnocením, kvalifikací a nestabilitou pracovního místa.4 Tento přístup inspiroval 

                                                           

 3 Pro rozsáhlou kritiku konceptu z marxistického pohledu viz též Sayer (1989). 
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vznik jedné z nejrozšířenějších teorií nahlížejících na problematiku flexibility 
práce – teorie flexibilní firmy (Atkinson, 1984; Atkinson a Meager, 1986). Ta 
nahlíží na adaptační schopnost firmy na trhu prostřednictvím vnitropodnikového 
uspořádání pracovních sil a jejich ohodnocení, v pojetí funkční, numerické 
a mzdové flexibility (k vysvětlení viz tab. 1). Prostřednictvím aplikace nástrojů 
těchto tří základních druhů flexibilní organizace práce pak může být nahlíženo 
na rozdělení pracovníků uvnitř firmy, jako na „jádro a periferii“, přičemž jádro 
tvoří zaměstnanci na stabilních pracovních úvazcích, s jistotou zaměstnání, kteří 
jsou zpravidla lépe kvalifikování a klíčoví pro chod firmy (Dudová, 2008). Tito 
kmenoví zaměstnanci jsou pak výrazněji motivováni prostřednictvím mzdové 
flexibility a očekává se od nich flexibilita funkční (mnohdy pak i časová a pro-
storová). Naopak periferními pracovníky se rozumí zaměstnanci na nestandard-
ních pracovních úvazcích, méně chránění zaměstnaneckými jistotami, jejichž 
počty lze upravovat skrze numerickou flexibilitu. Je nutné zdůraznit, že na peri-
ferii se mohou vyskytnout i vysoce kvalifikovaní pracovníci (Pollert, 1988).4 
 Již před rozšířením tohoto pojetí v 80., a zejména 90. letech však upozorňoval 
Bell (1973) na rozdíly industriální éry fordizmu, kdy organizace spočívala pře-
devším v kontrole pracovních sil a produkce, a éry postindustriální (postfordis-
tické), kde se organizace zaměřuje směrem k tvorbě vědomostí a znalostí, schop-
nosti úžit informace a adaptabilní reagovaní na stranu spotřeby. Organizace prá-
ce je nyní charakteristická tenčími hierarchickými vazbami, větší horizontální 
komunikací, rozšířením outsourcingových metod, neformálními mechanizmy 
ovlivnění, jako je kultura či participace, stíráním hranic mezi jednotkami a orga-
nizacemi, akceptací systémových nejistot a inovacemi. V obdobném duchu Dast-
malchian a Blyton (2001) zdůrazňují, že důležitými faktory, jež jsou často redu-
kovány pouze na výkyvy ekonomického růstu, jsou procesy globalizace, které 
redukcí časových a prostorových bariér pro obchod a integrací prostorově sepa-
rovaných trhů vytvářejí podmínky pro intenzifikaci aktivit na trhu, čím přispívají 
jak k proměně pojetí práce, tak i k delokalizaci práce a proměně funkční struk-
tury metropolitních regionů. Příkladem tohoto tvrzení zejména v souvislosti 
s úpadkem fordizmu může být delokalizace průmyslu z rozvinutých zemí v 80. 
letech, která proměnila nejen fyzické prostředí západních měst, ale i odvětvovou 
strukturu zaměstnanosti. Tento zvyšující se tlak vyplývající z volné soutěže trhu 
na konkurenceschopnost jednotlivých aktérů dále podmiňuje jejich potřebu adap-
tace v dynamicky se měnících podmínkách, která je dosahována mj. i změnou 
                                                           

 4 V analogii teorie segmentovaného trhu práce pak autoři zabývající se problematikou rozlišu-
jí: „dobré vs. špatné“ pracovní pozice (Esping-Andersen, 2000); „tradiční vs. alternativní“ práci 
(Kashefi, 2007); „primární vs. sekundární“ pracovní trh (Bluestone, 1970); „jádrová vs. periferní“ 
povolání (Osterman, 1988); „pružné personální uspořádání“ (Houseman, 2001); „náhodnou vs. regu-
lérní“ práci (Blank, 1998) či „standardní vs. nestandardní“ pracovní uspořádaní (Kalleberg, 
Reynolds a Marsden, 2003) aj. 
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své organizační struktury. Mužství autorů (viz např. Ghoshal a Barlett, 1990; 
Powell, 1990) již tradičně zdůrazňuje, že prototypy postindustriálních forem 
organizací práce jsou sítě, clustery, joint ventures, strategické aliance či virtuální 
organizace. V posledním období se rozšiřuje diskuze kolem syntetického propo-
jení vertikálních i horizontálních produkčních vztahů (globálních produkčních 
sítí a regionálních inovačních systémů) a relativní otevřenosti těchto vztahů 
a procesů (viz např. Baldoz, Koeber a Kraft, 2001; Blažek, 2012). 
 V těchto přístupech je zohledněna dualita lokální – globální vertikální inter-
akce, která doplňuje dřívější zaměření na převážně horizontální produkční i pra-
covní vztahy (Coe a Jordhus-Lier, 2010). Diskuze lokální – globální interakce 
poukazuje mj. i na skutečnost, že i přes to, že vývoj prostorové organizace pro-
dukčních a urbánních systémů jsou do jisté míry souběžné procesy, jejich vztah 
v souvislosti s nezvyklou složitostí vlivů globalizačních tendencí již dále nelze 
vnímat pouze lineárně. Na tyto skutečnosti upozorňuje řada autorů losangelesské 
školy (Dear a Flusty, 1998). Zatímco v období industrializace docházelo k pří-
mějším a lokálnějším prostorovým vazbám a rozhodnutím, pro období postin-
dustriální jsou příznačné jisté formy „neukotvenosti“, a to ve trojím smyslu. Jed-
nak neukotvenosti strategických a organizačních rozhodnutí aktérů mimo lokalitu, 
na které poukázala již Doreen Massey (1995). Dále pak neukotvenosti ve smyslu 
stability produkčního systému, který je vlivem vnějších tlaků trhu vystaven po-
třebě adaptabilně reagovat v časovém, prostorovém i funkčním pojetí a mj. delo-
kalizuje pracovní příležitosti mimo dřívější centra. Tato skutečnost se s ohledem 
na měřítkovou úroveň projevuje v podobě delokalizace výroby z rozvinutých do 
rozvojových zemí v případě globálního náhledu či vznikem tzv. nových průmyslo-
vých oblastí a formováním např. edge cities (Garreau, 1991) v případě metropo-
litních areálů. Ve třetím pojetí pak můžeme hovořit zejména o časové a prosto-
rové neukotvenosti jednotlivých aktérů, jenž svojí činností a každodenní zkuše-
ností reprodukují sociální i fyzický prostor, což je patrné zejména v oblastech 
nejintenzivnějších koncentrací lidských aktivit, a tedy v metropolitních regio-
nech. Řada studií zaměřených na tento poslední aspekt neukotvenosti však již 
spadá spíše do druhé skupiny sociologicky orientovaných teoretických přístupů. 
 
1.2.  Sociologicky zaměřené koncepty 
 
 Koncept flexibility práce či spíše zaměstnanecké flexibility a její implemen-
tace zaujal v posledních dekádách značné místo i ve výzkumech ekonomické so-
ciologie. Jedním z primárních náhledů se stala diskuze rozšíření Marxovy teorie 
working classes, kterou diskutuje Sayer (1989) jako rozlišení sociální a technické 
dělby práce. Zatímco technická dělba práce představuje vykonávání rozdílných 
úkolů zaměstnance u jedné firmy (v jistém smyslu funkční flexibilita, viz tab. 1), 
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sociální dělbou práce rozumí zaměstnání u firmy jiné (v jistém smyslu numerická 
flexibilita, viz tab. 1), respektive zaměstnání jiným kapitálem, přičemž apriorní 
řízení technické dělby práce podněcuje reakci pracovního trhu, který pak určuje 
sociální dělbu práce. Pozdější pojetí flexibility práce inspirované nemarxistickou 
explanací bylo již vnímáno jako „pozitivní třídní kompromis“, vzhledem k faktu, 
že v kapitalisticky orientované společnosti je třídní konflikt obsažen více v kom-
promisech zahrnujících reálné výsady než v jednostranném vnucení či egalitářství 
(Wright, 2000). Pracovní vztahy jsou podle tohoto náhledu udržovány skrze aktiv-
ní souhlas podřízené třídy. Naproti tradičně marxisticky orientované logice, kde 
jsou pracovní vztahy dány jako „hra s nulovým součtem“, se tedy klade důraz na 
adaptační strategie zaměstnavatelů a zaměstnanců zefektivnit své pozice skrze 
variace forem proaktivních kroků a vzájemné kooperace. Existence takto defino-
vané možnosti uspořádání vztahů je dána dvojím zájmem zaměstnavatelů – o kon-
trolu pracovních sil na straně jedné, a zároveň o spolehlivou kooperaci, iniciativu, 
motivovaný přístup a zodpovědnost u svých zaměstnanců, na straně druhé. 
V rámci konceptu takto definované interakce Cumbers, Helms a Swanson (2010) 
rozlišují tři způsoby adaptačních strategií zaměstnanců na příkladu postfordistic-
ké transformace industriálního města: (i) pružnost (resilience), kdy zaměstnanci 
prostřednictvím malých kroků pružně reagují na požadavky zaměstnavatele, 
přičemž neztrácejí své sociálně-pracovní vztahy; (ii) rekvalifikace (reworking), 
která reflektuje potřebu zaměstnanců zlepšit své sociální i materiální podmínky; 
(iii) a odolnost (resistence), která představuje neochotu zaměstnanců být pod 
kontrolou využití svého času a sociálně-pracovních vazeb. Autoři při tom pouká-
zali nejenom na doplnění premisy spočívající ve zdůraznění vůle aktéra-zaměst-
nance, ale i na potřebu alespoň částečně typizovat široké spektrum adaptačních 
strategií zaměstnanců na trhu práce. 
 K výraznému doplnění převládajícího deterministického pojetí, s omezeným 
náhledem na roli aktéra-zaměstnance však došlo již v 70. letech prostřednictvím 
Hägerstrandova (1970) časoprostorového konceptu omezení (constraints). Vní-
mání časoprostorových vazeb nabídlo sofistikovanější rozlišení analýz „zdola“, 
zejména v případě procesů sociální polarizace v dynamicky se měnících metro-
politních regionech, jak poznamenali Castree et al. (2003, s. 64) skrze „… měřítko 
každodenního života, kde práce, zaměstnanecké procesy a vazby probíhají na 
bázi den za dnem“. Samotná Hägerstrandova (1970) definice první skupiny ome-
zení – omezení daných způsobilostí (capability constraints), jako vnitřních ome-
zení lidských aktivit vznikajících z nezbytnosti a biologických potřeb, dává podnět 
k pozdějšímu širokému diskursu nově vznikajícího paradigmatu aktér-struktura 
v 80. letech. Z množství autorů užívajících tento koncept je za nejpřínosnější 
považována teorie strukturace Anthonyho Giddense (1984). Jak poznamenali 
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Coe a Jordhus-Lier (2010), z prostorové perspektivy analýzy pracovních vztahů 
nabídla Giddensova teorie strukturace možnost pohledu z makro- i mikro-
perspektivy a přesáhla limity voluntaristického i deterministického pojetí. To je 
možné tím, že aktér i struktura přicházejí do vzájemné interakce současně, vzá-
jemně se ovlivňují i limitují a vzájemně se podílejí na každém momentu sociální 
interakce. Tato základní konceptuální premisa, doplněná o roli aktéra a jeho 
možnost rozhodování, značně rozšířila variabilitu sociologických náhledů ve 
výzkumu flexibility práce, která se odrazila v tematicky širokém spektru empi-
rických i teoretických výzkumů.5 Guy Standing (1999; 2014) ve výzkumu 
schopnosti zaměstnanců adaptabilně (flexibilně) reagovat na průběžně se měnící 
podmínky na trhu práce, vyvolané procesy globalizace, dochází k reformulaci 
konceptu „prekariátu“, jako ohrožené třídy zaměstnanců, kteří nejsou schopni 
svými adaptačními strategiemi v časovém, prostorovém i funkčním smyslu odo-
lat vnějším tlakům trhu a dostávají se do pozice marginalizované třídy. Primárním 
faktorem marginalizace a nového třídního dělení pracovního trhu je podle autora 
především nejistota či lépe řečeno nestálost pracovního úvazku a jeho náplně. 
 Analogicky, v teoriích sociálního státu Esping-Andersen (2000) dochází při 
formulaci tzv. junk jobs, tedy pracovních pozic nekvalifikovaných pracovníků 
v obslužné sféře, k závěru, že liberální sociální státy s vyšší mírou deregulace 
pracovního trhu se nevyznačují větší schopnosti snižovat nezaměstnanost a vy-
tvářet nové pracovní pozice než konzervativní či sociálně-demokratické sociální 
státy. Tato skutečnost je podle autora podmíněna divergentním vývojem, zejmé-
na platových podmínek zaměstnanců v „dobrých a špatných pracích“. Jako řeše-
ní Esping-Andersen (2000) uvádí tzv. třetí – skandinávskou cestu, neboli maxi-
mální možnou kombinaci rovnosti na pracovním trhu, zaměstnanosti, jistou míru 
flexibility organizace práce (flexible) a sociálních a zaměstnaneckých jistot 
(security) zároveň (tzv. flexicurity). Koncept flexicurity a implementace jeho 
principů (blíže viz European Commission, 2007) se staly jedním ze základních 
pilířů aktivní politiky zaměstnanosti Evropské unie. Přesto, že porozumět atrak-
tivnosti tohoto původně dánského konceptu z 90. let je poměrně jednoduché, byl 
podroben značné kritice (Calmfors, 2007), a to zejména v otázkách implementa-
ce daných principů jednotlivými národními státy.6 

                                                           

 5 Například fenoménu práce přes internet či práce z domova (tzv. home base telework či ho-
meoffice), komplexním analýzám flexibility práce vybraných území (Večerník, 2001) a jejich 
srovnání (Wallace, 2003), práce zaměřeny na výzkum marginalizace znevýhodněných skupin na 
trhu práce (Dudová, 2008), adaptační strategie zaměstnanců (Cumbers, Helms a Swanson, 2010), 
sociální dopady flexibility práce a propojování soukromého a pracovního života včetně možnosti 
jejich kvantitativního měření (Coltrane, 2000) či otázky institucionální regulace pracovního trhu od 
konceptu welfare směrem k workfare a jejich kritickou reflexi (Peck, 2001) aj.  
 6 Pro hodnocení úspěšnosti implementace konceptu flexicurity v prostředí Česka viz např. 
Nekolová (2008). 
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T a b u l k a  1  
Kategorizace terminologie flexibility práce 

Kategorizace 
z hlediska: 

Terminologie Explanace Vybraní autoři pracující  
s konceptem 

Skloubení 
pracovních a 
rodinných 
aktivit 

Kvantitativní 
flexibilita 

Schopnost časově skloubit pracovní a 
rodinné aktivity zkrácením doby práce, 
prostřednictvím možnosti pracovníka 
určovat do různé míry čas, kdy je práce 
vykonávána. 

Beck (2000); Kalleberg, 
Reskin a Hudson (2000);  
Dudová (2008) 

Kvalitativní 
flexibilita 

Představuje nezávislost zaměstnance  
z hlediska místa a způsobu vykonávání 
práce. 

Beck (2000); Kalleberg, 
Reskin a Hudson (2000); 
Dudová (2008)  

Vnitropodni-
kového řízení 

Funkční 
(interní) 
flexibilita 

Schopnost v rámci své organizační  
struktury uvnitř podniku, efektivně  
alokovat pracovníky za účelem maximali-
zace výnosů práce (vzdělávací opatření na 
podporu pracovní a kvalifikační flexibility, 
mobilita zaměstnanců aj.). 

Atkinson a Meager (1986); 
Standing (1999); Kashefi 
(2007); Dudová (2008); 
Nekolová (2008) 

Numerická 
(externí) 
flexibilita 

Schopnost firmy regulovat velikost  
pracovních sil užitím zaměstnanců na 
„nestandardních úvazcích“ i schopnost 
změny pracovního místa pomocí přechodu 
k jinému zaměstnavateli. 

Atkinson a Meager (1986); 
Standing (1999); Kashefi 
(2007); Dudová (2008); 
Nekolová (2008) 

Finanční 
(mzdová) 
flexibilita 

Schopnost zaměstnavatele prostřednictvím 
systému odměňování pružně reagovat na 
vnější tlaky trhu a přizpůsobovat mzdy 
podle schopností, výkonnosti a motivace 
zaměstnanců. 

Atkinson a Meager (1986); 
Standing (1999); Kashefi 
(2007); Dudová (2008); 
Nekolová (2008) 

Technologic-
ká flexibilita 

Schopnost podniku inovovat, zapojovat do 
výrobního procesu adaptabilní technologie 
(myšleno i jejich obslužný personál) 
schopné pružně přizpůsobit výrobu. 

Piore a Sabel (1984); Sayer 
(1989); Pollert (1988) 

Percepce 
zaměstnance 

Pozitivní (ze 
strany nabíd-
ky) flexibilita 

Umožňuje zaměstnanci lépe kombinovat 
pracovní a soukromý život. 

Beck (2000); Kalleberg, 
Reskin a Hudson (2000); 
Dudová (2008) 

Negativní (ze 
strany poptáv-
ky) flexibilita 

Zaměstnanec je pod tlakem přizpůsobit se 
požadavkům zaměstnavatele. 

Beck (2000); Kalleberg, 
Reskin a Hudson (2000); 
Dudová (2008) 

Časové  
a prostorové 
fixace 

Časová 
flexibilita 

Nestálá pracovní doba v zaměstnání, práce 
na směny, práce časově neukotvené. 

Standing (1999); Herod 
(1997); Jordhus-Lier 
(2007); Dudová (2008) 

Prostorová 
(geografická) 
flexibilita 

Přizpůsobení nestálému místu pracoviště, 
mobilita pracovních sil. 

Herod (1997; 2001);  
Jordhus-Lier (2007);  
Dudová (2008); Cumbers, 
Helms a Swanson (2010) 

Institucionál-
ního 

Vnější  
numerická 
flexibilita 

Flexibilita zakotvená v legislativních 
podmínkách pro zaměstnávání, propouště-
ní a najímání standardních i flexibilních 
zaměstnanců. 

Kalleberg, Reskin a Hudson 
(2003); Standing (1999); 
Nekolová (2008) 

Vnitřní 
numerická 
flexibilita 

Legislativně upravené flexibilní formy 
organizace práce a pracovní doby. 

Kalleberg, Reskin a Hudson 
(2003); Standing (1999); 
Nekolová (2008) 

Flexibilita 
pracovních 
nákladů 

Diferenciace nákladů zaměstnavatelů na 
pracovní sílu (daňové zatížení pracovní 
síly, úroveň průměrných mezd aj.). 

Standing (1999); Kalleberg, 
Reskin a Hudson (2003); 
Nekolová (2008) 

Flexibilita 
profesní 
struktury 

Schopnost rekvalifikace především nízko 
kvalifikovaných a nízkopříjmových skupin 
zaměstnanců. 

Standing (1999); Nekolová 
(2008) 

Pramen: Vlastní uspořádání autory. 
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 Další kritika směřuje obecněji k „přílišné flexibilitě v užití pojmu flexibilita“ 
(Pollert, 1988; Sayer, 1989). V jistém smyslu se přikláníme k názoru Anny Pollert 
(1988), že pojem flexibilní práce (obdobně jako termín flexibilní region), zejmé-
na v průběhu 80. a 90. let, podlehl značné inflaci užívání. Za flexibilní je v řadě 
případů považována každá práce, která umožňovala nějakou formu satisfakce. 
Jednotlivé studie pak vycházejí z pojetí flexibility práce na základě inklinace 
k její vnitřní konceptuální a významové diferenciaci, kterou reflektuje i ter-
minologie flexibility práce. Terminologické vymezení nezbytné pro další teore-
tickou i empirickou práci je přehledně uvedeno v tabulce 1, která obsahuje struč-
ný popis a jména autorů spojená s jednotlivými koncepty. 
 
1.3.  Reflexe konceptu flexibility práce v geografické literatuře 
 
 Pro lokalizačně zaměřenou skupinu geografických konceptů je flexibilita 
práce sociálně-ekonomickým jevem představujícím mimo jiné specifický výraz 
jak vnitřní (organizační) tak i vnější (prostorové) mobility a její otisk v prostoru. 
Nové formy lokalizace flexibilní práce představují postindustriální přechod od 
kvantitativních (prostorových) koncentrací, směrem k doplňování koncentrací 
kvalitativních (intenzifikací, ale i diverzifikací aktivit). Na tyto vývojové tenden-
ce v rámci širšího vývoje organizace socio-geografických systémů upozorňuje 
Hamplova (2005) „teorie stádií“. V takovémto uspořádání flexibility práce pak 
její lokalizace představuje možné narušení tradičního vnímání „práce prostorově 
ukotvené“ a nabízí pro transformující se společnost, organizaci práce i prostor, 
formy relativně nové. Z vývojového hlediska inovace v oblasti organizace práce 
zaznamenaly zpravidla nejen výrazné skoky v prostorové a sociální mobilitě 
obecně, ale zároveň taktéž často zásadní změny ve formách, rozsahu, intenzitě, 
flexibilitě, produktivitě, stabilitě i lokalizaci práce a jejích dopadů na geografické 
prostředí ve smyslu proměn krajiny i sociálně-ekonomické struktury. Vývoj lid-
ské společnosti a s ním spjatá soustavně se snižující míra vnější determinace 
s sebou přináší jak žádoucí, tak i nežádoucí momenty ve vývoji základních cha-
rakteristik i v samotné podstatě práce. Na jednu stranu příznivá skutečnost, že 
z lidské aktivity dříve nevyhnutelné pro přežití jedince i společnosti se stala ak-
tivita přinášející zadostiučinění, seberealizaci či zábavu, však na druhou stranu 
způsobuje značné množství nežádoucích vlivů práce na geografické, ekonomic-
ké, sociální i kulturní prostředí. 
 Geografický výzkum vlivů práce a její organizace se zaměřuje zejména na 
problematiku maloobchodu, regionálního rozvoje, pracovní migrace (vnitrostátní 
i mezinárodní), regionalizace (Hampl, Gardavský a Kühnl, 1987; Hampl, 2005) 
či problematiku osídlení a vývoje městských aglomerací. Ty jsou podchyceny 
například v konceptech edge cities (Garreau, 1991), edgeless cities (Lang, 2003), 
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limitless cities (Gillham, 2002), decentralizace či dekoncentrace pracovních pří-
ležitostí a komerční suburbanizace (Razin, Dijst a Vázquez, 2007; Duany, Plater-  
-Zyberk a Speck, 2000). 
 Výzkumů podchycujících interakci prostor – aktér – struktura, jež by prefero-
valy náhled z pozice aktéra-zaměstnance, před náhledy z pozice ekonomického 
subjektu, společnosti, instituce či regionu, je však již menší množství. Tuto me-
zeru zaplňují od poloviny 90. let autoři „geografie práce“ (Herod, 1997), kteří 
byli zprvu inspirováni nemarxistickými náhledy a akcentovali nutnost reformu-
lace pohledů akumulace kapitálu a třídního boje. Později vyvstává v rámci této 
školy potřeba širší diskuze role aktéra a jeho sociálně-pracovních vztahů 
v produkčním systému. Výběr autorů této subdisciplíny ekonomické geografie 
jsme se v analogii na Heroda (1997) a Coeho a Jordhus-Liera (2010) pokusili 
kategorizovat v tabulce 2. 
 
T a b u l k a  2 
Ilustrativní fáze vývoje geografie práce 

Fáze a časová 
perioda 

Převládající analytické 
zaměření 

Limitace výzkumu Vybraní autoři 

Fáze 1: do 80. let 
 
Neoklasická 
lokalizační teorie 

Náklady na pracovní sílu 
jako lokalizační faktor 
Chování firem a rozho-
dování o investicích 

Zaměstnanci jsou bráni pouze 
jako vstup do produkce nebo 
lokalizační faktor 

Alfred Weber (1929) 
August Lösch (1954) 
Walter Isard (1956) 
 

Fáze 2: 80. léta 
 
Marxistická 
ekonomická 
geografie 

Vztahy kapitál –  
zaměstnanec 
Třídní boj 
Prostorové ukotvení  
a akumulace kapitálu 

Kapitál vnímán jako primární 
determinant ekonomických 
vztahů 
Individuální role aktéra silně 
omezena 

Michael Storper  
a Richard Walker (1989) 
Doreen Massey (1995) 
David Harvey (1999) 

Fáze 3: 90. léta 
 
Teorie strukturace 
Teorie flexibilní 
specializace 

Zvyšující se role aktéra- 
-zaměstnance 
Prostorové ukotvení  
a strategie práce 
Zvyšování měřítka 
výzkumu 

Primární zaměření na odbory 
Identifikace izolovaných úspěš-
ných případů, nikoli systema-
tických trendů 
Zaměření na výrobní sektor 
v rozvinutých zemích 

Andrew Herod (1997) 
Jane Wills (1998) 
Tod Rutherford (2010) 
Andrew Cumbers, Gesa 
Helms a Kate Swanson  
(2010) 

Fáze 4: od r. 2000 
 
Studie organizace 
Role aktéra 

Nové sektory 
Nové směry akce 
Nové modely organizace 
Nové geografické 
domény 

Rola aktéra stále nebyla  
Systematicky teoretizována 
Nedostatečná integrace  
s koncepty globální produkce  
a restrukturalizace státu 
Absence analýz  
zprostředkovatelů práce 

Andrew Herod (2001) 
Steven Tufts  
a Lydia Savage (2009) 
Jane Wills (2009) 

Fáze 5: od r. 2010 
 
Různorodé  
přístupy 
Zdůraznění role 
aktéra a syntéza 
problematik 

Propojování vertikálních 
a horizontálních pro-
dukčních a pracovních 
vztahů 
Nové modely organizace 
Konceptualizace role 
aktéra v individuálním  
i kolektivním smyslu 
Výzkumy role  
pracovních agentur 

Nízká míra citlivosti 
k regionálním diferenciacím na 
lokální úrovni 
Nedostatečná akcentace  
výzkumu v metropolitních 
regionech 
Odklonění od předmětu výzku-
mu v přílišné pravo-levé diskuzi 
Omezené výzkumy podchycení 
prostorových aspektů kvality 
života 

Noel Castree (2010) 
Tod Rutherford (2010) 
Andrew Herod (2001) 
Steven Tufts a  
Lydia Savage (2009) 
David Jordhus-Lier 
(2012) 

Pramen: Herod (1997); Coe a Jordhus-Lier (2010); doplněno a uspořádáno autory. 
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2.  Využití konceptu flexibility a lokalizace práce v Česku 
 
 V domácí literatuře je řada aspektů problematiky prostorových aspektů práce 
dlouhodobě rozpracována v díle Martina Hampla (1994; 2005). Již od 70. let je 
v rámci kvantitativního zpracování dojížďkových vztahů podchycen mj. prosto-
rový charakter pracovní funkce center osídlení v jednotlivých řádovostních 
úrovních, konceptuálně zasazen do komplexního náhledu teoretického rámce 
sociálně-geografického uspořádání. Tento konceptuální náhled, jehož přínosem 
pro problematiku lokalizace práce je možnost sledování dlouhodobého vývoje 
pracovně-dojížďkových vztahů regionů, se stal podkladem pro další dílčí regio-
nalizace a analýzy problematiky vztahů práce – osídlení z prostorového hlediska, 
jako je vymezení pracovních regionů či center dojížďky (viz Novák a Ouřední-
ček, 2011). Flexibilizace organizace práce, a především obtížná lokalizace mno-
ha nových profesí však do určité míry omezuje platnost takto pojatého kvantita-
tivního vymezení pracovních regionů. To je zřejmé z narůstajícího počtu i funkční 
diferenciace „neukotvených“ pracovních pozic v prostorovém,7 časovém i funkč-
ním smyslu a proměny způsobů organizace práce v posledních dekádách. 
 V domácích podmínkách je možné zmínit výzkumy zabývající se flexibilitou 
a lokalizací práce, jenž roli aktéra ve věcném hledisku neopomíjejí. V první fázi se 
výzkumy věnovaly obecným proměnám flexibilizace pracovního trhu Česka 
v 90. letech (viz Večerník, 2001). Na podchycené vývojové trendy Jiří Večerník 
(2003) navazuje v projektu přeshraniční spolupráce HWF (viz též Wallace, 2003), 
který nabídl možnost mezinárodního srovnání zemí západní i postsocialistické 
Evropy. Na metodické rozšíření předešlého zpracování kvantitativních dat o do-
tazníkové šetření, kde se začaly odrážet i subjektivní percepce aktérů, navázaly 
i další výzkumy ekonomické sociologie a rozšířily spektrum metodik o rozhovory 
s aktéry a vybranými skupinami na trhu práce (viz Dudová, 2008). Změkčením 
svých metodologických postupů došly tyto výzkumy k cenným empirickým poznat-
kům o flexibilitě práce z náhledu aktéra-zaměstnance a z pozice vybraných povo-
lání. Přesto, že byly citlivé na roli aktéra ze sociální perspektivy, hledisko prosto-
rové diferenciace bylo v těchto výzkumech značně poddimenzováno a v zásadě 
omezeno na srovnání na úrovni vybraných států (z EU či OECD). Zaměření vý-
zkumů na vnitřní regionální diferenciaci flexibility práce v Česku doposud schází, 
přičemž za podstatné považujeme nejen rozšíření výzkumů do nižších měřítko-
vých úrovní, ale zejména jejich rozpracování mj. v optice prostorové polarity jádro 
– periferie. To by umožnilo bližší náhled na sociální rozrůznění pojetí flexibility 
práce jednotlivými aktéry či skupinami na trhu práce, ale i určení možných pravidel-
ností a kauzalit vycházejících ze širších souvislostí sociálně-prostorové diferenciace. 
                                                           

 7 Podle výsledků Sčítání lidu, domů a bytů (SLDB 2011, ČSÚ), přes 13 % denně vyjíždějících 
do zaměstnání vyjíždí do nestálého (prostorově neukotveného) místa pracoviště. 
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 V šíři výzkumů ekonomicko-geografického zaměření flexibility a lokalizace 
práce v postsocialistickém prostoru, kladoucím důraz na regionální diferenciace, 
obecně často schází přístupy nahlížené z pozice zaměstnance, známé zejména 
z anglosaské literatury od konce 70. let jako koncept agency of labor. Zaměření 
geografických výzkumu na aktéra-zaměstnance zdůrazňuje množství současných 
autorů geografie práce8 (Castree et al., 2003; Jordhus-Lier, 2007; Tufts a Savage, 
2009; Castree, 2010; Rutherford, 2010 aj.). Tento přístup je v domácí literatuře 
značně omezený na kvantitativní prostorovou analýzu či analýzu kvalitativní, 
které ovšem často schází prostorové hledisko a citlivost k regionální diferenciaci. 
 Specifikum příklonu k roli aktéra v liberální ekonomice v postsocialistických 
zemích dokládá i diskuze prostorového vzorce rozmístění ekonomických subjektů 
a pracovních příležitostí v zázemí měst v dichotomii „polycentrického vs. roztrou-
šeného vzorce“ (viz Lang, 2003) rozmístění těchto subjektů a pracovních pozic. 
Zatímco častým jevem delokalizace pracovních příležitostí do zázemí západo-
evropských metropolí je četný výskyt relativně malých roztroušených lokálních 
provozoven, typickým jevem postsocialistické metropole (viz Sýkora, Kamenic-
ký a Hauptmann, 2000) je naopak polycentrický vývoj koncentrace větších pro-
vozoven. Dekoncentrace komerčních aktivit v zázemí českých měst je charakte-
ristická zejména pro obchod, logistiku, a částečně i volnočasové aktivity (Sýkora 
a Ouředníček, 2007). Z hlediska morfologie suburbánních center vznikají zcela 
nové typy sídel popsané ve formě tzv. edge cities (Garreau, 1991), které prová-
zejí i změny v regionálním a lokálním uspořádání pracovních vztahů. Empirické 
studie však diskutují tuto problematiku různorodě; například Moretti a Fishler 
(2001) docházejí k závěrům, že proces koncentrace ekonomických aktivit v zá-
zemí města, nevyhnutelně nemusí vytvořit nové „sub-centrum“ či edge city, i když 
samotný proces koncentrace vytváří pro tento vznik vhodné podmínky. 
 
 
3.  Diskuse 
 
 Pro současný geografický výzkum metropolitních oblastí a sídelního systému 
jako celku lze z relevantní ekonomické, sociologické i geografické literatury, 
představené v předchozím textu, abstrahovat především změny ve dvou aspek-
tech práce. 
 Prvním z nich je prostorová neukotvenost řady nových profesí v konkrétním 
místě a následně proměňující se vztah mezi dojížďkou z místa bydliště do místa 
pracoviště. Pokud je lokalizace pracovního místa nejistá, měnící se, nebo do 
určité míry dokonce nezávislá na prostoru (e-práce) a podobné vlastnosti lze 

                                                           

 8 Více o vývoji geografie práce viz tabulka 2. 
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připisovat také měnícím se podmínkám v bydlení (translokální charakter, něko-
lik bydlišť, bezdomovectví), je potřeba kriticky přehodnotit rovněž vypovídací 
schopnost metod založených na takto definovaných vztahových procesech. Vý-
sledky posledního populačního cenzu z roku 2011 poukazují na 13% podíl vy-
jíždějících do prostorově neukotveného zaměstnání. V realitě je však zřejmě 
proporce prostorově neukotvených činností mnohem vyšší. To souvisí s možnos-
tí práce z domova (electronic cottage), na cestách, popř. „odkudkoliv“ prostřed-
nictvím elektronických medií. Z metodického hlediska je v případě některých 
profesí a v některých situacích velmi obtížné odlišit, kdy osoba pracuje a kdy se 
věnuje mimopracovním činnostem. Typickým případem může být telefonování 
nebo e-mailová komunikace. 
 Druhým aspektem je tzv. flexibilita, tedy proměnlivost, nejistota a nestálost 
pracovního režimu, kombinace několika profesí, práce v šedé zóně a různé for-
my neplacené a neregistrované práce. Kromě otázky, kde pracujeme, je následně 
důležité pro určování prostorových vazeb také sledovat, kdy a jak často zde pra-
cujeme.9 Různé formy zkrácených úvazků, možnost pracovat částečně z domova, 
sezónní nebo periodicky se střídající místa práce snižují celkový počet denních 
cest mezi bydlištěm a pracovištěm, respektive je vůbec nerozlišují. Standing 
(2014) v tomto smyslu upozorňuje na potřebu rekonceptualizace pojetí času 
a prostoru pro práci, blíže odpovídající terciérně zaměřené globalizované ekono-
mice. V analogii na teorii vývojových stádií Standing dále upozorňuje, že ob-
dobně jako byla v případě agrární společnosti nemyslitelná domluva pracovního 
času na 40 hodin týdně v jasně vymezeném časovém intervalu a s jasnou lokali-
zací práce, není tato možná ani v terciérní ekonomice, a to vzhledem k tomu, že 
globální ekonomika je stroj pracující v systému 24/7. Vzorce využití času a pro-
storu pro práci etablované v pozdějších fázích industriálně zaměřené ekonomiky 
v podobě 40-hodinového pracovního času a s pravidelným vzorcem dojížďky 
mezi místem bydliště a místem pracoviště tedy nemohou dále nabízet zcela od-
povídající rámec pro prostorovou (geografickou) analýzu pracovního procesu. 
 
 Wallace (2003, s. 785) v této souvislosti potvrzuje na příkladu České republiky 
a sedmi dalších evropských zemí, že ačkoli většina zaměstnanců v Česku má stále tra-
diční dojížďkové vzorce, 8 % z nich pracuje z domova a u 5 % osob se místo práce mě-
ní.10 Na základě posledního sčítání lidu lze usuzovat na pozvolnou proměnu podílu osob 
podílejících se na vytváření denních systémů prostorových vazeb. V roce 2011 z cel-
kového počtu obyvatel České republiky (10,436.560) tvořilo 48,7 % ekonomicky aktivní 

                                                           

 9 Podle údajů Eurostatu za rok 2011 např. využívalo částečných úvazků v rámci členských 
států EU 20 % zaměstnanců.  
 10 Tato čísla korespondují s údaji z populačního cenzu, kde 13 % udává práci v prostorově 
neukotvených profesích. 
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obyvatelstvo. Z tohoto počtu se na denní dojížďce do práce nepodílelo 95.709 žen na 
mateřské dovolené a 499.859 nezaměstnaných. Ekonomicky neaktivních bylo naproti 
tomu 4,784.923. Do zaměstnání vyjíždělo celkem 2,062.124 osob, pouze polovina z to-
hoto počtu vstupuje z různých důvodů do čísel pro určení směrové dojížďky.11 Z údajů 
cenzu vyplývá, že celkem 943 tis. zaměstnanců a 301 tis. studentů tvoří denní systém 
dojížďkových vazeb, většina však dojíždí nebo dochází do práce v rámci obce bydliště. 
Celkem 13 % udává práci v prostorově neukotvených zaměstnáních. Zvyšuje se navíc 
podíl nepracujících důchodců, pomáhajících v domácnosti, a zejména osob s nezjištěnou 
ekonomickou aktivitou. 
 
 Tyto skutečnosti nás nutí k úvahám o vypovídací schopnosti dat o dojížďce, 
zjišťované ve sčítání lidu, jako indikátoru regionální integrity a možnostech do-
plnění nových metod výzkumů prostorových vztahů. Alternativou výzkumu 
prostorových vazeb a regiontvorných procesů se tak alespoň v kvantitativním 
smyslu jeví sledování konkrétních cest mezi stanovišti s využitím lokalizačních 
dat poskytovatelů mobilních sítí (Novák a Novobilský, 2013; Ouředníček et al., 
2014), nebo monitoring GPS přístrojů v osobních automobilech a dalších zaří-
zeních. Sledování denní mobility s využitím takových dat umožňuje navíc po-
stihnout nejen aktivity spojené s prací, ale také další složky denního režimu, jako 
rekreace a aktivity volného času, nakupování a dojížďku za službami i další 
cesty. Další předností je možnost dlouhodobého sledování například v průběhu 
celého pracovního týdne i víkendu, což umožňuje posoudit pravidelnost denních 
pohybů. 
 Místo bydliště a pracoviště (resp. hlavních míst denního a nočního pobytu) je 
v takovém výzkumu identifikováno na úrovni územně širší oblasti na základě 
převažující přítomnosti mobilního telefonu v jednotlivých buňkách mobilní sítě 
v průběhu dne. Převažující místo denní a noční přítomnosti je určeno z opakova-
ně potvrzované přítomnosti v této oblasti. Obdobný princip identifikace přibližné 
oblasti bydliště a pracoviště byl představen v článku Ahas et al. (2009). Nespor-
nou výhodou lokalizačních dat oproti dojížďkovým datům zachyceným v cenzu 
je pokrytí některých skupin populace, které nelze v případě sčítání lidu efektivně 
sledovat. Lokalizační data poskytují informace o aktuálních dojížďkových vaz-
bách osob, které mají proměnlivé místo pracoviště (řemeslníci, řidiči, architekti); 
osob, které jsou zaměstnané či studují, ale nevyplnily řádně sčítací arch (ve sčí-
tání lidu nebylo podchyceno přes 35 % pracovní dojížďky), nebo které nejsou 
v cenzu vůbec zachyceni (nemají v území trvalé ani obvyklé bydliště, odmítli 
vyplnit sčítání apod.). Oproti populačnímu cenzu, který sleduje tyto informace 
jednou za deset let, mobilní data umožňují informaci získat a analyzovat okamžitě 
téměř v reálném čase a také v jednotlivých časových řezech během roku, týdne 
                                                           

 11 Zřejmě především z důvodu nedokonalé evidence při posledním sčítání lidu. 
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nebo dne (Novák et al., 2013). To umožňuje mimo jiné stanovit proporce mezi 
rutinní a nerutinní organizací času a pozici práce v denních rytmech jednotlivých 
skupin lidí v území. Novák a Temelová (2012) dokazují narůstající podíl osob 
s nerutinním aktivním životním stylem, který je charakteristický množstvím 
stanic a míst práce na příkladu výzkumu mobility mladých lidí v Praze. 
 Narůstající nerutinnost, flexibilita a translokální charakter práce, prolínání 
pracovního a soukromého života vede ke ztížené schopnosti výzkumníka oddě-
lovat nejen jednotlivé každodenní činnosti, ale především jejich lokalizaci. Mezi 
stěžejní otázky výzkumu geografie práce na úrovni jednotlivých částí metropo-
litních regionů tak musíme zařadit především: 
 Jaký je podíl časově a prostorově ukotvených a neukotvených profesí v součas-
né společnosti a jakým způsobem, s jakou dynamikou se tento podíl v posledních 
desetiletích vyvíjí? 
 Jak významné jsou regionální rozdíly v charakteru práce s ohledem na urbánní, 
suburbánní versus rurální prostředí, v jádrových a periferních lokalitách? 
 
 
Závěr 
 
 Příspěvek nabídl teoretický, a částečně i metodický přístup, který doplňuje 
v současnosti dominantní přístupy při hodnocení pracovní funkce a jejích geo-
grafických aspektů. V prvé části jsme se snažili představit dva proudy – ekono-
mický a sociologický, které svým přístupem k hodnocení flexibility a lokalizace 
práce mohou nabídnout inspiraci pro sociální a ekonomickou geografii. Ekono-
micky zaměřené přístupy nabídly konceptualizaci flexibility a lokalizace práce 
zaměřené převážně na explanaci vnějších faktorů ekonomické determinace vyvo-
lávající nutnost adaptabilně reagovat na neustále se měnící podmínky trhu. Upo-
zorňují přitom na vývojové hledisko s důrazem na období turbulentních struktu-
rálních proměn ekonomiky. Zejména pak v souvislosti s tercierizací ekonomik 
západních států z přelomu 70. a 80. let, která vedla nejen k delokalizaci práce 
„modrých límečků“ z rozvinutých zemí do rozvojových, ale přetváří i sociálně-  
-prostorovou organizaci městských regionů. Spjatost flexibilních forem práce 
z procesy tercierizace ekonomiky (resp. přechodu od fordizmu k postfordistické 
organizaci práce) vedla k tvorbě celé řady specializovaných profesí (niche occu-
pations), které z podstaty své pracovní náplně nemusí, a mnohdy ani nemohou 
být prostorově a časově ukotvené. S příchodem nových komunikačních techno-
logií pak došlo k dalšímu rozvoji neukotvenosti práce, a to ve dvojím smyslu: 
Jednak se komunikační technologie stávají samy mobilními a etablují se do širo-
kého spektra pracovních pozic, čímž vytvářejí nástroj pro překonání časové 
a prostorové ukotvenosti lidských aktivit. V druhém smyslu pak jejich rozvoj 
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vytvořil, nebo významně modifikoval, široké spektrum relativně nových pracov-
ních pozic a v podstatě i celých ekonomických odvětví (informační technologie, 
telekomunikace, finanční služby aj.). 
 Sociologicky zaměřené koncepty přispívají k poznání nových forem práce 
zejména akcentací třídního uspořádání společnosti, čím upozorňují na potřebu 
rozlišování (a) pozitivních – umožňujících, a (b) negativních – determinujících 
vlivů flexibility práce na jednotlivé skupiny obyvatelstva. Důležitá je také po-
stupná proměna vědeckých přístupů, v jejichž centru nyní stojí hlubší porozumě-
ní vnitřních podmíněností adaptačních strategií obyvatel v měnících se podmín-
kách práce, a to jak na straně pracovního prostředí, tak i sociálního uspořádání 
v osobním či rodinném životě. Významným přínosem sociologie do diskuze 
flexibility práce byla pak bezesporu proměna směrem k paradigmatu aktér – 
struktura, se zdůrazněním role aktéra-zaměstnance. 
 V prostředí Česka je však možné vnímat analogii s dřívějším vývojem v zá-
padních zemích a jejich metropolitních oblastech, na které reaguje i vývoj myš-
lení a vznik jednotlivých již zmíněných koncepcí či teorií pouze částečně. Jednak 
proto, že socialistické období znamenalo mj. prodloužení industriální fáze vývo-
je (Hampl, 2005), a zejména proto, že následný polistopadový vývoj znamenal 
poměrně turbulentní společenskou proměnu, při které je podle Martina Hampla 
nutné rozlišovat dva souběžné procesy transformace: jednak transformaci post-
socialistickou – v jistém smyslu krátkodobou, nápravovou, jednak transformaci 
dlouhodobějšího charakteru vedoucí k integračním a globalizačním procesům, 
což podle Hampla vede k výrazné složitosti geografického uspořádání v Česku. 
Na rozdíl od vývoje v západních zemích došlo v Česku k intenzivní proměně 
nejen pracovně-produkčního, ale také celospolečenského systému, a to v relativ-
ně krátkém čase. Navíc v tomto období došlo k rozvoji a masovému zpřístupnění 
řady nových mobilních a komunikačních technologií, které na sebe navázaly 
značnou část ekonomických i společenských aktivit, které přenesly do tzv. virtu-
álního prostoru, což významně přispívá k narušování tradičně pojatých pracovně 
prostorových vazeb. Na druhou stranu však právě rozvoj informačních a komu-
nikačních technologií umožňuje využití kombinace výzkumných metod, které 
mohou být nově založeny nejen na údajích z posledního cenzu, ale také na sle-
dování denních cest s využitím dat mobilních operátorů, které otevírají celé nové 
pole empirického výzkumu. Tento výzkum je nutné opřít o teoretické koncepty 
vzniklé v posledním období v rámci geografie práce a příbuzných disciplín, které 
nabídl i předkládaný článek. Ačkoliv údaje mobilních operátorů nemohou dopo-
sud nahradit plošné údaje o struktuře dojížďky, mohou sloužit jako nástroj pro 
triangulaci monitorovacích metod zaměřených na výzkum prostorových vazeb 
ve flexibilní a mobilní společnosti. 
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Úvod 
 

Populační cenzy jako metoda zjišťování počtu a struktury obyvatel jsou známy již 
od starověku. Na území dnešního Česka mají soupisy obyvatelstva (v moderní době 
populační cenzy) několikasetletou tradici a v posledních třech stoletích se díky zvy-
šující se kvalitě sběru dat o obyvatelstvu staly základem řady významných geogra-
fických prací. Předmětem zájmu našeho příspěvku je retrospektivní pohled na sčítání 
lidu od dob monarchie až do současnosti. Hlavní důraz je však kladen především na 
proměny statistik rozmístění obyvatelstva, mobility a práce v období od vzniku sa-
mostatného Československa. Studie přitom reflektuje jednu z primárních os soudo-
bého historickogeografického výzkumu, která se opírá mj. o analýzu širších histo-
rických souvislostí a jejich vlivů na tvorbu soudobé národní, regionální a kulturní 
identity.1  

Příspěvek si klade za cíl kriticky diskutovat proměny metodiky a klasifikace 
cenzových statistik práce, mobility a rozmístění obyvatelstva jakožto nejstarších 
ucelených souborů dat o obyvatelstvu vedených na našem území, a reflexi jejich 
schopnosti zachovat původní metodiku, nebo naopak flexibilně podchytit proměny 
dynamicky se měnící společnosti a její identity v 19. až 21. století. Článek prostřed-
nictvím zaměření na vývojové hledisko sběru dat, proměn jeho metodiky a klasi-
fikací těchto dat diskutuje vzájemný vliv, který měla datová základna na geografické 
výzkumy v Česku. Studie je zároveň jedním z dílčích výsledků vzniklých v širším 
řešitelském kolektivu projektu NAKI, který se snaží čerpat z průniku vědních disciplín 
sociální a historické geografie, demografie, statistiky a kartografie a směřuje ke zpra-
cování Historického populačního atlasu Českých zemí.2 

V jednotlivých částech článku diskutujeme (1.) změny metodiky zjišťování 
údajů vypovídajících o změnách prostorového rozmístění obyvatelstva, které se staly 
relevantními v období industrializace a extenzívní urbanizace, (2.) vývoj klasifikací 
povolání a hospodářských odvětví v souvislosti s fázemi ekonomického vývoje spo-
                                           

1 Pavel CHROMÝ, Formování regionální identity: nezbytná součást geografických výzkumů, 
in: Geografie na cestách poznání, red. Vít Jančák – Pavel Chromý – Miroslav Marada, Praha 2003, 
s. 163–178; Pavel CHROMÝ – Helena JANŮ, Regional identity, activation of territorial communities 
and the potential of the development of peripheral regions, Acta Universitatis Carolinae – Geo-
graphica 38, 2003, s. 105–117; Martin OUŘEDNÍČEK, Sociálně prostorová struktura industriální 
Prahy, in: Krajina jako historické jeviště, red. Eva Chodějovská – Robert Šimůnek, Praha 2012, 
s. 263–283; Eva SEMOTANOVÁ – Pavel CHROMÝ, Development and current trends of the Czech 
historical geography, HG 38, 2012, s. 9–34; Eva SEMOTANOVÁ, Historické regiony Česka – 
součást regionální identity v evropském prostoru, Geografické rozhledy 22, 2013, s. 24–27; Ivana 
PŘIDALOVÁ – Martin OUŘEDNÍČEK, Proměna národnostní struktury Prahy mezi lety 1921 
a 2011, Geografické rozhledy 23, 2014, s. 24–25. 

2 Více informací o projektu a jeho výsledcích na: www.historickyGIS.cz. 
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lečnosti a (3.) schopnost populačních cenzů zachytit významné prostorové pohyby 
obyvatelstva, přičemž se zaměřujeme zejména na jeho migraci a dojížďku. 

 
Statistiky rozmístění obyvatelstva 

a jejich význam pro geografické výzkumy 
 

Statistické podchycení rozmístění obyvatelstva (a následně i procesu urbanizace 
nebo metropolizace) má na našem území poměrně letitou tradici a umožnilo brzké 
rozšíření výzkumů sídelního systému i vnitřních strukturálních proměn společnosti 
ve městech. Historické podchycení vzniku a rozšíření urbánního charakteru území i 
urbánního způsobu života vychází ze dvou pilířů sledování, jimiž jsou (1.) rozmístění 
populace a (2.) rozmístění bydlení. Statistiky populace umožňovaly detailní pod-
chycení procesů koncentrace obyvatelstva až za podmínek celoplošného a jednotně 
zaměřeného sčítání (od sčítání v roce 1754) a za podmínky sběru a vykazování dat za 
dostatečně podrobné úrovně prostorových jednotek, které jsou vzájemně skladebné 
a bezprůnikové. Tyto podmínky byly souhrnně dosaženy ve sčítání roku 1857.3  

Statistiky bydlení byly (po zavedení číslování nemovitostí od sčítání v roce 
1770) sledovány koncepčně až ve sčítání lidu v roce 1869, kdy proběhl první soupis 
bytů. Zjišťování nejen domovního, ale i bytového fondu, které se uskutečnilo zprvu 
pouze v Praze a Brně formou soupisu přičleněného ke sčítání lidu, bylo v následu-
jících cenzech rozšiřováno. Ve sčítání z roku 1890 proběhl soupis bytů v šesti větších 
městech a v některých jejich předměstích, v roce 1900 ve 29 aglomeracích a v roce 
1910 bylo sledováno již 37 městských aglomerací. Se sledováním územní koncentrace 
domů a bytů se pokračovalo i ve statistikách nově vzniklého Československa, přičemž 
v roce 1921 bylo stanoveno sčítání bytů ve všech městských aglomeracích s více 
než 20 000 obyvateli a v roce 1930 s více než 10 000 obyvateli. Současně bylo po-
stupně rozšiřováno portfolio zjišťovaných údajů. Od roku 1950 je sčítání domů a bytů 
nedílnou součástí sčítání lidu a od roku 1961 představují obě složky integrovaný 
systém se vzájemně propojenými údaji. 

Genezi sběru dat reflektují i prostorově zaměřené výzkumy obyvatelstva, jeho 
koncentrace, struktury a proměny, stejně jako výzkumy sídel, sídelních systémů 
a jejich uspořádání, které do značné míry ovlivnily podobu české geografie. Zprvu 
statisticky laděné analýzy poskytující obecné informace o základních společenských 

                                           
3 Retrospektivní lexikon obcí Československé socialistické republiky 1850–1970 vydaný 

Federálním statistickým úřadem v roce 1978 retrospektivně přepočítává údaje o osídlení na našem 
území již k roku 1850. 



Peter Svoboda – Ivana Přidalová – Martin Ouředníček 
 
 

Historická geografie 40/2 (2014) 288 

jevech a jejich rozmístění na našem území4 byly posléze rozpracovány do demogra-
fických a geografických studií vyznačujících se vyšší mírou citlivosti ke společen-
skému a územnímu rozrůznění a hledaní pravidelností v tomto rozrůznění, které se 
staly jedním ze základních pilířů české geografie obyvatelstva a sídel.5 Zvláštní 
pozornost byla věnována kvantitativním vyjádřením urbanizačních procesů v pojetí 
koncentrace obyvatelstva, ale i kvalitativním proměnám městské a venkovské po-
pulace, prostoru a jejich vzájemných dualit a polarit.6 Ty se staly základem formu-
lace obecných prostorových teorií, jejichž platnost se opírá o četná empirická zjištění 
a jejichž předmětová orientace se soustřeďuje převážně na případy koncentrace oby-
vatelstva a struktury sídelního systému. To je patrné zejména ve výzkumech sídelního 
systému a regionalizace mj. prostřednictvím analýzy dojížďkových vztahů.7 

Tyto studie vycházející z komparace cenzovních dat představují cenný zdroj 
syntetického poznání regionálních procesů a odhalují mj. i kontinuitu, resp. fázovost 
vývoje objektů zájmu geografů a předmětové orientace jejich výzkumů, ale i samotné 
metodiky sběru dat. Lze konstatovat, že kontinuita vývoje sběru dat i metodik vý-
zkumů z nich vycházejících se objevuje zejména u systémů komplexního (sociogeo-
grafického) typu, jako jsou urbanizační, respektive koncentrační, následně pak 
i metropolizační procesy.8 Naopak fázovost vývoje je příznačná pro systémy semi-

                                           
4 Srov. např. Antonín BOHÁČ, Sčítání lidu v republice Československé ze dne 15. února 1921, 

II. díl. Povolání obyvatelstva, IV. část. Československá republika, Praha 1927; Václav SEKERA, 
Část textová, in: Antonín BOHÁČ, Sčítání lidu v republice Československé ze dne 1. prosince 
1930, II. díl. Povolání obyvatelstva, I. část. Druhy, skupiny a třídy hlavního povolání, poměr k po-
volání a sociální příslušnost třídy vedlejšího povolání, Praha 1934, s. 9–52; Jaromír KORČÁK, 
Přírodní dualita statistického rozložení, Statistický obzor 22, 1941, s. 171–222. 

5 Srov. např. Jaromír KORČÁK, Velikost měst v zeměpisném srovnání, Sborník Českoslo-
venské společnosti zeměpisné 60, 1955, s. 252–263; TÝŽ, Úvod do všeobecné geografie obyva-
telstva, Praha 1964; TÝŽ, Jednotka geografie obyvatelstva, Sborník Československé společnosti 
zeměpisné 74, 1969, s. 206–214; TÝŽ, Geografie obyvatelstva ve statistické syntéze, Praha 1973. 

6 Srov. např. Jaromír KORČÁK, Vymezení oblastí maximálního zalidnění, Acta Universitatis 
Carolinae – Geographica 1, 1966, s. 65–72; TÝŽ, Geografie obyvatelstva (jako pozn. 5); TÝŽ, 
Územní růst československých měst. Territorial growth of Czechoslovak cities, Sborník Českoslo-
venské geografické společnosti 88, 1983, s. 139–144. 

7 Srov. např. Martin HAMPL – Václav GARDAVSKÝ – Karel KÜHNL, Regionální struktura 
a vývoj systém osídlení ČSR, Praha 1987; Martin HAMPL, Environment, Society and Geographical 
Organization. The Problem of Integral Knowledge, GeoJournal 32, 1994, s. 191–198; TÝŽ, Realita, 
společnost a geografická organizace. Hledání integrálního řádu, Praha 1998; TÝŽ, Geografická orga-
nizace společnosti v České republice. Transformační procesy a jejich obecný kontext, Praha 2005. 

8 Což dokládají i v současnosti značně rozpracované výzkumy například problematiky vnitř-
ního města, suburbanizace či městských komunit (srov. Martin OUŘEDNÍČEK, Differential Sub-
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komplexního (geosociálního) typu, jež ze své podstaty podléhají celospolečenským 
transformacím mnohem intenzivněji.9 Za jednu ze základních charakteristik vývoje 
společnosti lze považovat ekonomickou strukturu, která se dá vyjádřit s využitím po-
pulačních statistik především klasifikací povolání, hospodářského odvětví a socio-
profesního statusu obyvatelstva. 

 
Klasifikace povolání a hospodářských odvětví 

 
V klasifikacích povolání a hospodářských odvětví reflektujících socioekonomický 
vývoj společnosti na našem území je patrná značná proměnlivost, která souvisí pře-
devším se změnami politického a ekonomického systému během sledovaného období. 
Obecně můžeme konstatovat, že klasifikace povolání a hospodářských odvětví do 
značné míry odpovídají ekonomickým fázím vývoje společnosti tak, jak je popisuje 
teorie stádií ve svém členění na preindustriální, industriální, a postindustriální fázi.10 
Vzhledem k potřebám hospodářské statistiky však odpovídají jednotlivé klasifikace 
práce tomuto vývojovému členění pouze částečně, a to zejména proto, že fáze vý-
voje udávaly spíše celospolečenské změny organizace hospodářství a politického 
uspořádání, které měnily nejen hospodářské poměry, ale i vlastnické, pracovní a so-
ciální vztahy. Z tohoto důvodu považujeme za přesnější rozdělení vývoje, které pod-
chycují metodiky pracovních klasifikací v jednotlivých letech sčítání lidu na našem 
území na fáze pre-industriální (do 1857), industriální (1857–1950), socialistickou 
(1950–1991) a fázi post-industriální, resp. transformační (1991–2011). 

Pre-industriální fáze, spjatá s feudálním způsobem organizace společnosti, 
příliš nesouvisela s technickou, společenskou a prostorovou dělbou práce a při své 
dědičné a rodové organizaci vlastnických vztahů vytvářela více potřebu soupisu stavů, 
majetku a půdy než potřebu tvorby pracovních klasifikací. Přesto již v této fázi lze 
pozorovat prvotní pokusy o jejich tvorbu. Začátky statistiky povolání obyvatelstva 
zaváděl již konskripční patent z roku 1804, který nařizoval dělení výdělečně činného 

                                           
urban Development in the Prague Urban Region, Geografiska Annaler: Human Geography 89B, 
2007, s. 111–125; Petra ŠPAČKOVÁ – Martin OUŘEDNÍČEK, Spinning the Web. New Social 
Contacts of Prague᾽s Suburbanites, Cities 29, 2012, s. 341–349; aj.). 

9 Diskusí obou náhledů a jejich systémovému zařazení v geograficky orientovaných výzku-
mech se věnují práce Martina Hampla. Srov. např. M. HAMPL – V. GARDAVSKÝ – K. KÜHNL, 
Regionální struktura (jako pozn. 7); Martin HAMPL, Hierarchie reality a stadium sociálně geo-
grafických systémů, Praha 1989 (= Rozpravy ČSAV, Řada matematických a přírodních věd 1); TÝŽ, 
Environment (jako pozn. 7); TÝŽ, Realita (jako pozn. 7); TÝŽ, Geografická organizace (jako pozn. 7). 

10 Walt W. ROSTOW, The stages of economic growth. A non-Communist manifesto, 
Cambridge 1960; Daniel BELL, The Coming of Post-industrial Society, New York 1973. 
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obyvatelstva do šesti kategorií.11 V této klasifikaci byl však patrný příklon spíše ke 
specifikaci stavů než ke skutečnému zaměření povolání. Obdobně byl veden i sou-
pis z roku 1857, který ovšem výrazně inovoval klasifikaci na 17 kategorií a více se 
přiklonil k třídění podle povolání. Klasifikace však stále akcentovala spíše zjišťování 
hodnosti a úřadu sčítané osoby. 

První klasifikace povolání, jež se zaměřila na podstatu výdělečné činnosti 
a nikoli na definici stavů a úřadů se objevuje ve sčítání z roku 1869. Je zde patrná 
souvislost s industriální fází vývoje společnosti, i když tato „klasifikace povolání 
a postavení v povolání“ byla vytvořena se značným zpožděním již ve zralejší fázi 
industrializace, která proměnila tvář společenské organizace práce i hospodářství. 
Sčítání lidu v roce 1869 ve svém klasifikačním schématu poprvé reflektuje potřebu 
podrobněji rozlišit nejen zaměstnání (resp. povolání), ale i způsob tohoto zaměstnání 
(postavení v povolání) a již značně specificky dělí nejen agrární, ale především prů-
myslové činnosti. Základní schéma této klasifikace řadí výdělečně činné osoby do 
19 kategorií (tříd povolání) a celé řady podkategorií (skupin povolání), které do 
značné míry odpovídají „odvětvím národního hospodářství“ v pojetí, jak je známe 
dnes, i když tato formulace se v dobové terminologii příliš nevyskytuje.  

Následné sčítání lidu v roce 1880 klasifikaci dále rozšiřovalo a zpřesňovalo. 
Zásadní inovací bylo zejména přidání otázky o vedlejším povolání a zpracování sčí-
tacího materiálu zahrnovalo i rozlišení členů domácnosti nemajících vlastní zaměst-
nání (osoby závislé) do jednotlivých klasifikačních tříd podle povolání živitele 
domácnosti (osoby výdělečně činné, nebo v povolání činné). „Klasifikace povolání 
a postavení v povolání“ se tedy poprvé vztahovala nejen na výdělečné činné obyva-
telstvo, ale na obyvatelstvo veškeré (k povolání příslušné). Sčítání lidu z roku 1890 
dále klasifikaci upravilo na základní čtyři třídy (A. zemědělství, lesnictví a rybář-
ství; B. průmysl a živnosti; C. obchod a doprava; D. ostatní povolání), jež se dále 
hierarchicky dělily na nižší kategorie (skupiny a druhy povolání). 

Toto třídění, pouze drobně modifikované v cenzech z let 1890, 1900 a 1910, 
bylo převzato i československou statistikou.12 Na původní rakouskou a uherskou sta-
tistiku bylo navázáno zejména kvůli možnosti srovnání před- a poválečného stavu 
hospodářství.13 První československé sčítání v roce 1921 však vynechalo informaci 

                                           
11 Kategorie výdělečně činného obyvatelstva podle konskripčního patentu z roku 1804: 1) du-

chovenstvo, 2) šlechta, 3) úředníci a honorace, 4) měšťané, živnostníci a umělci, 5) sedláci, 6) dom-
káři, baráčníci a lidé s rozličným, ale určitým povoláním. 

12 V roce 1930 klasifikace obsahovala 6 tříd, 34 skupin a 246 druhů povolání. 
13 V roce 1857 se konalo poslední společné sčítání Rakouska-Uherska. Ačkoli se od té doby 

klasifikace používané v jednotlivých částech monarchie vyvíjely samostatně, vykazovaly značné 
podobnosti a jejich vzájemné srovnání bylo po přepočtech možné provést. 
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o vedlejším povolání. Naproti tomu se zaměřilo na třetí klasifikaci (kromě druhu 
povolání a postavení v povolání), a to bližší označení závodu, v němž se povolání 
vykonávalo (tzv. klasifikace objektivních povolání). Tato klasifikace byla poprvé za-
vedena za rakousko-uherské monarchie již v roce 1900 s cílem zjistit, jak se rozšířily 
kočovné živnosti v průmyslu a obchodu a do jaké míry jsou tyto živnosti vázané na 
místo, a v prvním československém sčítání byla využita ke kontrole předešlé sub-
jektivní klasifikace. Pomocí dotazu na označení závodu se mělo zjistit povolání 
objektivní, tedy kolik lidí v skutečnosti zaměstnávají jednotlivá hospodářské odvětví. 
Všechny tři klasifikace byly po drobných úpravách použity i ve sčítání lidu v roce 
1930, které opětovně zavedlo i dotaz na vedlejší povolání.14 Obdobný, i když pouze 
dílčí, přístup zachovaly i soupisy z let 1946/1947, ve kterých byla zvýšená pozornost 
věnována zejména soupisu živnostenských závodů (objektivnímu povolání). Sčítání 
roku 1950 představuje poslední významné rozpracování klasifikace povolání in-
dustrializační fáze a svojí modifikací představovalo přechod směrem ke sčítáním 
fáze socialistického uspořádání společnosti.  

„Sčítání lidu provedené k 1. 3. 1950 zastihlo druhou etapu socialisace z let 
1948 a 1949 v samých začátcích; v době sčítání nebyla provedena socialisace drob-
ných podniků řemeslných a živnostenských a rovněž téměř celé zemědělství bylo v sou-
kromém sektoru. Teprve po sčítání, zvláště v letech 1951−1953, došlo k velmi pod-
statným reorganisacím v hospodářství i ve státní správě. Rovněž až po roce 1950 dochází 
k rozvoji zemědělského družstevnictví. Tato situace měla vliv na způsob zjišťování 
a zpracování ekonomických znaků, které navazovalo na dřívější sčítání, což se pro-
jevovalo jak v obsahové náplni jednotlivých klasifikací, tak např. i v použité termino-
logii. Tyto okolnosti třeba mít na zřeteli při posuzování ekonomických klasifikací, podle 
nichž byly výsledky sčítání z roku 1950 zpracovány.“15 

Výsledky tzv. národního sčítání lidu z roku 1950 se staly mj. i z výše zmí-
něných důvodů po několik let utajovanými skutečnostmi a k jejich zveřejnění došlo 
až v souvislosti s politicky orientovanými proklamacemi o zdárnosti vývoje socia-
listického hospodářství v pozdějším období.16 Základem zpracování ekonomických 
dat sčítání z roku 1950 byly tři předešlé klasifikace a nově vytvořená „klasifikace 
podle účasti na společenské práci“ později známá pod označením „ekonomická 
aktivita“. Schematické srovnání klasifikací na základě dobových publikací uvádíme 
níže v tab. 1. 

                                           
14 Pro srovnání rozdílů v klasifikacích srov. V. SEKERA, Část (jako pozn. 4), s. 23–32. 
15 SÚS, Sčítání lidu v Republice československé ke dni 1. března 1950. Díl II. Věkové slo-

žení a povolání obyvatelstva, Praha 1958, s. 6. 
16 Pro srovnání vývoje vybraných indikátorů mezi jednotlivými roky sčítání např. FEDE-

RÁLNÍ STATISTICKÝ ÚŘAD, Historická statistická ročenka ČSSR, Praha 1985. 
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Teprve sčítání v roce 1961 představuje zcela inovativní přístup, nejen ke kla-
sifikacím povolání a hospodářských odvětví, které odpovídaly již zavedenému so-
cialistickému zřízení, ale i díky výše zmíněnému propojení sčítání lidu se sčítáním 
domů a bytů v integrální cenzus se vzájemně propojenými údaji, který si mj. z to-
hoto důvodu vyžadoval publikaci dat za trvale bydlící obyvatelstvo. Významnou 
inovací byla publikace dat o pracovní dojížďce, i když dojížďka jako taková nebyla 
v tomto sčítání ještě explicitně zjišťována a data za ni byla odvozena (zjišťovalo se 
místo bydliště, lokalizace místa pracoviště a též důvod nepřítomnosti v místě byd-
liště). K výrazným inovacím v ekonomických klasifikacích dochází zejména v oblasti 
„klasifikace podle účasti na společenské práci“, kde byla poprvé formulována „eko-
nomická aktivita“ a „klasifikace podle příslušnosti ke společenským skupinám“, 
která redefinovala své kategorie již výrazně socialistickou terminologií (družstevní 
rolníci atp.). Klasifikace zavedené v prvním skutečně socialistickém sčítání v roce 
1961 byly relativně setrvačné a s drobnými modifikacemi byly využívány po celé 
socialistické období (v cenzech let 1970 a 1980) a částečně i v prvním porevolučním 
sčítání konaném v roce 1991. 

 
Tab. 1: Přehled klasifikací práce. – Prameny: A. BOHÁČ, Sčítání (jako pozn. 4); AUT. KOL., 
Sčítání lidu, domů a bytů 2001 (jako pozn. 28); AUT. KOL., Sčítání lidu, domů a bytů 2011 (jako 
pozn. 29); ČSÚ, Ekonomická aktivita (jako pozn. 18); Eurostat [online], [cit. 2014-06-20]; Inter-
national Labour Organization [online], [cit. 2014-06-20]; V. SEKERA, Část (jako pozn. 4); SÚS, 
Sčítání (jako pozn. 15); upraveno a uspořádáno autory. 
 

Klasifikace V dobové terminologii se 
vyskytuje též jako klasifikace 

Rok sčítání / 
zavedení 

V současnosti je obdoba 
klasifikace známa pod názvem 

Osobních 
povolání 

Subjektivních povolání 
 

1869 Klasifikaci zaměstnání  
od 2003 KZAM-R  
od 2010 CZ-ISCO 

Postavení 
v povolání 

Podle postavení v povolání 
Později i podle příslušnosti 
ke společenským skupinám 

1869 
1950 

Klasifikace postavení 
v zaměstnání od 1993 CZ-ICSE 

Objektivních 
povolání 

Podle odvětví národního 
hospodářství 
 

1900 Odvětvová klasifikace 
ekonomických činností 
od 2003 OKEČ 
od 2008 CZ-NACE 

Podle účasti na 
společenské 
práci 

Podle ekonomické aktivity 1950 Třídění EA je definováno 
metodikou Eurostatu (2014) 
na doporučení ILO (2014) 

 
Post-industriální fázi vývoje statistik práce budeme v článku diskutovat pouze 

v obecné rovině a to ze dvou důvodů: (1.) jednak je v soudobých vědeckých kru-
zích vývoj posledního dvacetiletí v detailní podobě široce rozpracován a jednak 
proto, že (2.) detailní popis těchto klasifikací nabízí i veřejně přístupné publikace 
Českého statistického úřadu, který je uvádí ve velice kvalitním zpracování včetně 
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institucionálního a legislativního rámce, proměn metodik klasifikace, jejich definic 
i vzájemných přepočtů.17 Uvádění konkrétních příkladů proměn statistik práce by 
podle našeho názoru představovalo pouze reprodukci již kvalitně rozvinuté infor-
mační základny veřejně nabízené Českým statistickým úřadem.18 Strukturované srov-
nání soudobých a historických klasifikací uvádíme v tab. č. 1. Zaměříme se proto 
spíše na obecné vývojové trendy, kterým statistiky práce podléhají v porevolučním 
vývoji. Tyto jsou podle našeho názoru patrné zejména ve třech rovinách.  

(1.) První představuje reflexe celospolečenského vývoje na našem území ve 
smyslu evropských integračních procesů. Proces integrace naší společnosti je patrný 
i v proměnách metodik ekonomických klasifikací, které se v posledním dvacetiletí 
plně ztotožnily s klasifikacemi evropských i mezinárodních struktur, a to zejména 
v souvislosti s integrací institucionální a legislativní. Pozitivem tohoto vývoje je ne-
pochybně plná srovnatelnost dat na mezinárodní úrovni. Naopak negativem je často 
problematické srovnání stejnojmenných indikátorů s předešlými klasifikacemi, za 
které byla data publikována v domácích statistikách. Postupnou (dnes již plnou) 
integraci statistik dokládá i fakt, že počínaje novým tisíciletím se zavadí v českých 
ekonomických statistikách pojem NACE19 jako akronym klasifikace Evropských 
společenství (od 1970), který zavádí rámec srovnatelnosti ekonomických dat na 
mezinárodní úrovni.20  

(2.) Druhou rovinu představuje zejména reakce na informatizující se společ-
nost v podobě elektronizace dat a jejich dostupnosti, vzájemné propojitelnosti a zrych-
lení i rozšíření jejich využitelnosti. Příkladem je nepochybně propojitelnost údajů 
např. s prostředím geografických informačních systémů. Tato snaha je patrná již 
v 90. letech a v současnosti je možné využívat statisticko-prostorový systém dat, který 
nachází odezvu v široké škále nejen geograficky orientovaných výzkumů posled-
ního dvacetiletí.21  

(3.) Třetí rovinou soudobých tendencí je (vzhledem k proměnám předmětové 
orientace geografických výzkumů a technickém pokroku rozšiřujícím možnosti zpra-
                                           

17 Srov. http://www.czso.cz/csu/klasifik.nsf/i/klasifikace. 
18 ČSÚ, Ekonomická aktivita obyvatelstva [online], [cit. 2014-06-20]. 
19 Pojem NACE představuje zkratku „Nomenclature générale des Activités économiques 

dans les Communautés Européennes“. 
20 ČSÚ, Ekonomická aktivita (jako pozn. 18). 
21 Aktuálním příkladem je projekt NAKI Zpřístupnění historických prostorových a statis-

tických dat v prostředí GIS, na kterém spolupracuje řešitelský tým Přírodovědecké fakulty Uni-
verzity Karlovy v Praze a Historického ústavu AV ČR. Výsledky projektu umožňují zejména práci 
s historickými administrativními hranicemi v rozhodných okamžicích historických sčítání lidu 
v prostředí GIS. 
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cování dat) kladení důrazu na detailnější rozpracování nejen klasifikací, ale i prosto-
rových měřítek. Lze konstatovat, že důraz je kladen na přesnost, jedinečnost, spe-
cifičnost, a v geografických výzkumech pak na tzv. downscaling, tedy vykazování 
dat za detailnější kategorie či menší území. 

Z výše uvedeného rozboru historického vývoje statistik práce vyplývá mimo 
jiné, že srovnání ekonomických statistik v historickém horizontu posledních 150 let 
není zcela možné, ačkoli za celé období byla shromážděna poměrně kvalitní sta-
tistická základna ekonomických dat. Ve srovnání ekonomických dat s daty za počty 
a rozmístění obyvatel představují ekonomické statistiky poměrně diferencovanou 
a neustále se proměňující skupinu indikátorů. Kterákoli z ekonomických statistik 
(srov. tab. 1) nevykazovala ani v jednom po sobě navazujícím sčítání zcela totožnou 
strukturu a k přinejmenším drobným modifikacím docházelo a dochází – vzhledem 
k potřebě aktuálně reflektovat neustále se měnící ekonomickou realitu – prakticky 
neustále.  

Jako příklad ekonomických statistik uvádíme rozdělení osob ve společnosti 
vzhledem k jejich aktivnímu přístupu k pracovnímu procesu a tvorbě hospodářského 
blahobytu. Tímto dělením rozumíme v současnosti především ekonomickou aktivitu, 
resp. neaktivitu (její kvantifikaci pro obyvatelstvo Česka mezi lety 1921 a 2011 srov. 
v grafu 1, který uvádíme podle „ekonomické aktivity“, resp. „činnosti v povolání“ 
dle definic k daným rokům sčítání). Prvotní pokusy o definici osob výdělečně čin-
ných a na nich závislých představuje klasifikace povolání k roku sčítání 1890. Tato 
přetrvala jako primární až do roku 1950 a data za ni z důvodu srovnatelnosti byla 
vedena naposled v cenzu 1980. Problémem v jejích definicích však byly skupiny oby-
vatel, které se pohybovaly na hraně výdělečné činnosti jako například služebnictvo 
a jeho původní odvětvové řazení podle příslušnosti majitele bytu, či tzv. pomáhající 
členové rodiny nebo učni.22 

Třídění výdělečné činnosti a závislosti osob ve své podstatě převzala ve sčí-
tání v roce 1950 nově vzniklá „klasifikace podle účasti na společenské práci“, která 
definovala sedm kategorií obyvatel.23 Tato byla opětovně využita při sčítání 1961, 
které nově zavedlo pojem ekonomická aktivita. Nejproblematičtějšími skupinami 
v této klasifikaci byli jednak „pomáhající členové rodiny“ (do roku 1950 a v letech 
1991–2011 zahrnováni do ekonomicky aktivních osob, v letech 1961–1980 do eko-

                                           
22 Pro detailní zařazení jednotlivých skupin v letech 1896 až 1921 srov. A. BOHÁČ, Sčítání 

(jako pozn. 4). 
23 Klasifikace obyvatelstva podle účasti na společenské práci rozlišovala mezi těmito kate-

goriemi obyvatel: 1) výdělečně činní; 2) samostatní bez výdělečné činnosti; 3) členové rodiny po-
máhající v živnosti; 4) členové rodiny pomáhající v zemědělství; 5) ženy vedoucí domácnost své 
rodiny; 6) studenti starší 15 let žijící na náklad živitele v rodině nebo mimo ni; 7) ostatní přísluš-
níci rodiny bez vlastního povolání. Exaktní definice in: SÚS, Sčítání (jako pozn. 15). 
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nomicky neaktivních) a kategorie „žen na mateřské dovolené, další mateřské dovo-
lené a osoby pobírající rodičovský příspěvek“ (v letech 1980 a 1991 zahrnuty do 
ekonomicky aktivních, pokud trval jejich pracovní poměr; od roku 2001 byly za-
hrnuty pouze ženy na mateřské dovolené v trvání 28, resp. 37 týdnů, ženy na další 
mateřské dovolené a osoby pobírající rodičovský příspěvek byly zařazeny do eko-
nomicky neaktivních).24 Sčítání v roce 2011 zahrnulo do skupiny ekonomicky aktiv-
ních i část „pracujících studentů“, čímž reflektovalo potřebu alespoň částečného 
podchycení funkčně flexibilních pracovních pozic vzhledem k prudkému nárůstu 
fenoménu (časově, prostorově, ale i funkčně) flexibilní práce v porevolučním období. 

 
Graf 1: Obyvatelstvo Českých zemí podle ekonomické aktivity v populačních cenzech mezi 
lety 1921 a 2011. – Prameny: SÚS, Sčítání lidu v Republice československé ze dne 15. února 1921, 
ze dne 1. prosince 1930; SÚS, Soupisy obyvatelstva v Československu v letech 1946 a 1947; SÚS, 
Sčítání lidu a soupis domů a bytů v republice Československé ke dni 1. března 1950; ÚKLKS, 
Sčítání lidu, domů a bytů v Československé socialistické republice k 1. březnu 1961 (jako pozn. 32); 
ČSÚ, Sčítání lidu, domů a bytů k 1. 12. 1970, k 1. 11. 1980, k 3. 3. 1991, k 1. 3. 2001, k 26. 3. 2011. 

 
 
Obdobnou změnou kategorií prošly také klasifikace povolání, resp. hospo-

dářských odvětví (k jejich rozlišování na subjektivní a objektivní došlo ve sčítání 
1950). Lze říci, že od počátku těchto klasifikací dochází ke konstantním proměnám 
jednotlivých tříd a vývojové srovnání je možné pouze za hrubě vymezené agrego-
vané sektory. V nich jsou však patrné obecné transformace ekonomiky v jednotlivých 

                                           
24 ČSÚ, Ekonomická aktivita (jako pozn. 18), s. 3. 
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hodnocených obdobích, mezi které můžeme zařadit například dlouhodobý pokles 
zaměstnanosti v zemědělství, stagnaci či nižší intenzitu poklesu zaměstnanosti 
v zemědělství v období bezprostředně po světových válkách, následnou obnovu a růst 
zaměstnanosti v průmyslu, prudkou tercierizaci ekonomiky či vysoké zastoupení ka-
tegorie „neuvedeno“ v porevolučním období (pro kvantifikaci odvětvové struktury 
zaměstnanosti na příkladu k povolání příslušného – celkového obyvatelstva a v po-
volání činného – později ekonomicky aktivního obyvatelstva viz graf 2). 

Je tedy zřejmé, že údaje o ekonomické aktivitě a povolání byly v jednotlivých 
sčítáních zjišťovány značně různorodou metodikou a jejich srovnatelnost ve vývoji 
má značná úskalí. Přesto patří tato statistika k nejstabilnějším částem a zájmům sčí-
tání lidu v celém sledovaném období. Pro geografii je velice zajímavá zejména 
kombinace dat o ekonomické struktuře a dojížďce do zaměstnání, která mimo jiné 
umožňuje určit počty, rozmístění i strukturu pracovních příležitostí. Další část pří-
spěvku se věnuje prostorové mobilitě v širším záběru (včetně sledování migrace) 
a v jejím závěru jsou hodnoceny právě možnosti kombinace ekonomických a mobi-
litních ukazatelů. 

 
Graf 2: Obyvatelstvo Českých zemí podle příslušnosti k hospodářským odvětvím v popu-
lačních cenzech mezi lety 1900 a 2011. – Pramen: SÚS, Zprávy Státního úřadu statistického re-
publiky Československé 1948; SÚS, Sčítání lidu a soupis domů a bytů v republice Československé 
ke dni 1. března 1950; ÚKLKS, Sčítání lidu, domů a bytů v Československé socialistické republice 
k 1. březnu 1961 (jako pozn. 32); ČSÚ, Sčítání lidu, domů a bytů k 1. 12. 1970, k 1. 11. 1980, 
k 3. 3. 1991, k 1. 3. 2001, k 26. 3. 2011. 
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Prostorová mobilita ve sčítáních lidu 
 

Jedním ze základních poznatků získaných ze sčítání lidu, poskytujících podklady pro 
porozumění národní, regionální a kulturní identitě, jsou údaje o rozmístění obyva-
telstva, jeho regionální struktuře a pohybu. Pohyb obyvatelstva uskutečněný v inter-
cenzálním období, cirkulační pohyb v rozhodném okamžiku sčítání, ale i porovnání 
údajů o změně rozmístění obyvatelstva mezi následujícími cenzy poskytují cennou 
informaci o míře stability, resp. mobility obyvatelstva jako jednoho z kvantitativních 
ukazatelů spjatosti obyvatel s regionem. 

Alespoň některá z forem prostorového pohybu obyvatelstva byla explicitně 
zjišťována většinou cenzů provedených na našem území. Metodika získávání infor-
mací o prostorové mobilitě populace se však mezi jednotlivými sčítáními značně 
lišila. Podle našeho názoru do jisté míry odpovídá uvolněnosti (demokratičnosti) 
dobového politického zřízení. Ke změnám metodiky cenzů však nedocházelo bezpro-
středně po přelomových událostech novodobých dějin, ale spíše s určitým zpoždě-
ním vyplývajícím nejen z jisté setrvačnosti způsobené kontinuitou přípravných prací 
sčítáním pověřených úřadů, a rovněž z potřeby podchytit specifické informace o oby-
vatelstvu způsobené novým společenským vývojem. V této části článku přibližujeme 
vývoj statistiky prostorové mobility/stability obyvatelstva v souvislosti s probíhají-
cími společenskými a politickými změnami se zaměřením na dvojí členění prosto-
rové mobility, tedy (1.) změnu trvalého bydliště osob (stěhování, migrace) a (2.) do-
jížďku do zaměstnání a škol. 

Oba zmíněné druhy prostorové mobility vykazují značné souvislosti jak mezi 
sebou, tak i ve vývoji metodik sběru dat, které je podchycují. Toto základní členění 
prostorové mobility je obecně určeno cykličností pohybu, kde dojížďka představuje 
pohyb vratný a migrace pohyb relativně trvalý. Vztah mezi dojížďkou a migrací jako 
variantami prostorové mobility je však vysvětlován různými způsoby.25 Empirické 
studie migračního chování v Česku naznačují, že týdenní či vícedenní dojížďka za 
prací a dlouhodobý přechodný pobyt mimo místo trvalého bydliště mohou být před-
stupněm migrace.26 Podle Hampla představuje nedenní dojížďka do zaměstnání spíše 
alternativu k migraci vyvolanou deformací bytového trhu v transformačním období.27 

                                           
25 Wilbur ZELINSKY, The Hypothesis of the Mobility Transition, Geographical Review 61, 

1971, s. 219–249. 
26 Zdeněk ČERMÁK, Stěhování do Prahy ve světle výsledků výběrového šetření, Acta Uni-

versitatis Carolinae – Geographica 24, 1989, s. 101–110; Jakub NOVÁK, Nedenní dojížďka 2001, 
in: Atlas sociálně prostorové diferenciace České republiky, red. Martin Ouředníček – Jana Teme-
lová – Lucie Pospíšilová, Praha 2011, s. 61–62. 

27 M. HAMPL, Geografická organizace (jako pozn. 7). 
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Samotné statistické zachycení mobility obyvatelstva bylo částečné možné již 
v polovině 18. století. Politické, vojenské a duchovní orgány pověřené vypracováním 
soupisů střídavě zachycovaly obyvatelstvo přítomné i domácí, později definované 
na základě domovské příslušnosti k obci.28 Přestože prostorová oddělenost mezi 
místem bydliště a pracoviště existovala již ve feudální společnosti, její objem i vý-
znam byl zcela minimální. K výraznému posunu ve stoupajícím významu loklizace 
pracovních příležitostí mimo místa bydliště dochází až s růstem prostorové dělby 
práce a rozvojem dopravy spjaté s obdobím industrializace, čemuž odpovídá i schop-
nost statistik ji podchytit. 

Značný posun v oblasti zachycení mobility obyvatelstva přineslo již sčítání 
lidu v roce 1857, kdy bylo k přítomnému obyvatelstvu přičítáno také nepřítomné oby-
vatelstvo patřící do dané obce a soupis zaznamenával i cizí státní příslušníky.29 Zá-
kladem následujícího sčítání lidu v roce 1869 se stalo obyvatelstvo přítomné v místě 
sčítání v rozhodný okamžik, ovšem bylo zjišťováno i trvale a dočasně nepřítomné 
obyvatelstvo s domovskou příslušností v dané obci, čímž metodika tohoto sčítání 
alespoň nepřímo reflektovala potřebu podchycení prostorového oddělení. Na tomto 
místě je nutné uvést, že tento závěr je možný pouze v obecné rovině vzhledem k to-
mu, že nepřítomnost sčítaných osob v místě trvalého bydliště v rozhodný okamžik 
sčítání může být dána i jinými okolnostmi než prací, např. výkonem vojenské služby, 
výkonem trestu ve vězení, pobytem v léčebných institucích, účastí na cestovním ru-
chu, léčením či návštěvou atp. Ve specifických lokalitách koncentrujících zejména 
tyto společenské jevy může přítomnost osob mimo místo trvalého bydliště převýšit 
počet nepřítomných z důvodu výkonu zaměstnání. 

Následným vývojem sčítání lidu druhé poloviny 19. století bylo ustáleno vy-
kazování statistik právě za obyvatelstvo přítomné a nikoli trvale bydlící. Přestože 
neomezovalo možnost poznání prostorového oddělení díky doplňkovým údajům o do-
movské příslušnosti k obci na straně jedné a informací o zaměstnavateli a místě pra-
coviště na straně druhé, zájem těchto cenzů spočíval především v zachycení reálného 
stavu přítomného obyvatelstva, které umožňovalo organičtější podchycení sociální 
organizace daného území, a samotná bilance prostorového oddělení mezi místem 
bydliště a místem pracoviště nebyla zpracována. Tento způsob zpracování převzala 
i sčítání lidu Československého státu a v modifikované podobě indikátorů přetrvala 
až do sčítání v roce 1950.  

K zásadní proměně této metodiky dochází až v sčítání lidu v roce 1961, které 
bylo zejména kvůli potřebě propojení dat se sčítáním domu a bytů v integrovaný 
cenzus vykazováno za obyvatelstvo trvale bydlící. Tato metodická změna spjatá s ná-

                                           
28 AUT. KOL., Sčítání lidu, domů a bytů 2001. Pramenné dílo, Praha 2005. 
29 AUT. KOL., Sčítání lidu, domů a bytů 2011. Pramenné dílo, Praha 2013. 
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stupem socialismu však vykazovala i jisté prvky mechanické kontroly obyvatelstva 
v souvislosti se zaváděním centralistického způsobu řízení společnosti, na druhou 
stranu však přinesla i značné inovace v oblasti vedení statistiky. Jedním z těchto pří-
padů je problematika reálného  organického podchycení sociálně geografické orga-
nizace v případě publikování (nikoli však explicitního sběru) dat za obyvatelstvo 
bydlící a nikoli přítomné. Tato proměna však byla doplněna o vykazování dojížďky, 
jakožto cyklického pohybu za prací a do škol, čímž vykazování dat ve sčítání v roce 
1961 posunulo možnosti sledování prostorového oddělení místa bydliště a místa 
pracoviště do zcela jiného a detailnějšího světla. Samotná analýza dojížďky a jejich 
atributů se stala nedílnou součástí geografických výzkumů prostorové organizace 
společnosti v otázkách regionalizace, hierarchizace a mnohých dalších dílčích pro-
blematikách, které jsou v hledáčku české geografie od druhé poloviny 20. století (srov. 
výše v pozn. 7 a 8). 

V následujících podkapitolách diskutujeme vývoj vybraných indikátorů pro-
storové mobility odděleně, aby bylo možné detailněji porozumět společenským 
souvislostem, které měly vliv na tvorbu jednotlivých indikátorů migrace i dojížďky, 
a poskytnout širší náhled na relevanci jejich zpracování v jednotlivých obdobích. 

Stěhování obyvatelstva v populačních cenzech. Sčítání lidu uskutečněná 
v období první republiky (1921, 1930) obsahují širokou škálu otázek směřujících 
k poznání geografické (prostorové) mobility obyvatelstva. V první řadě byly oba 
cenzy založeny na zjišťování přítomného obyvatelstva, nechyběly však ani údaje o do-
movské příslušnosti: domovské obci, soudním okresu a zemi, resp. státu. Prostorový 
pohyb obyvatelstva v dlouhodobém horizontu zachycovaly dotazy na rodiště obyva-
telstva, zatímco krátkodobější mobilitu umožnila poznat otázka týkající se posledního 
stěhování (v roce 1930 bylo kromě údaje o posledním stěhování zjišťováno též před-
chozí místo bydliště až do podrobnosti obcí). Rozlišení přítomného a trvale bydlí-
cího obyvatelstva stejně jako explicitně položené otázky na poslední stěhování či 
změnu místa bydliště od narození dokládají, že mobilita byla vnímána jako přiro-
zená součást života obyvatelstva ve svobodném státě. 

Namísto cenzu, který by připadl na rok 1940, se vlivem událostí 2. světové 
války konaly dva poválečné soupisy obyvatelstva: na Slovensku v roce 1946 a v ze-
mích České a Moravskoslezské v roce 1947. Na rozdíl od meziválečných sčítání bylo 
cílem stručnějších soupisů především poskytnout informace o dopadech válečných 
událostí na rozmístění obyvatelstva a o jeho ekonomické aktivitě a získat podkla-
dové materiály pro zavedení národního pojištění (v Českých zemích) a pro zpřesnění 
informací pro zásobování obyvatel (na Slovensku).30 Explicitní zjišťování prostoro-
vého pohybu bylo omezeno pouze na dotaz na místo bydliště ve dnech 1. května 

                                           
30 AUT. KOL., Sčítání (jako pozn. 29). 
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1945 a 22. května 1947 (v Českých zemích). Navzdory limitovanému rozsahu zjišťo-
vaných údajů týkajících se prostorové mobility jsou soupisy cenným zdrojem dat 
o masivních přesunech obyvatelstva v období bezprostředně po skončení války. 

Bez ohledu na razantní politický zlom v roce 1948 vykazuje i Sčítání lidu 
z roku 1950 velkou míru podobnosti s prvorepublikovými cenzy a proto ani použitá 
metodika sčítání, převzatá z cenzů 1921 a 1930, ani výsledky sčítání ještě plně ne-
vystihují postupné utužování politického systému. Na začátku období centralizova-
ného režimu byly do cenzu zahrnuty otázky týkající se prostorových přesunů oby-
vatelstva (předchozí bydliště a rok přestěhování), jež mohly pomoci zdokumentovat 
dramatické přesuny obyvatelstva během 2. světové války a po ní: přesídlení osob 
v průběhu války, odsun Němců a následné dosídlování pohraničí. Výsledky cenzu 
z roku 1950 však byly utajovaným materiálem a k jejich publikaci došlo až v roce 
1957. Autorům tohoto příspěvku není známo, že by byly podrobné údaje o stěhování 
získané v rámci tohoto sčítání zpřístupněny. Od roku 1950 statistický úřad začal 
sledovat migraci na základě průběžné evidence v rámci bilance obyvatelstva jako 
změnu trvalého bydliště obyvatelstva. Populační cenzy tak hrají v evidenci stěhování 
spíše doplňkovou roli. 

Socialismus a charakteristický dohled státu nad všemi sférami života obyvatel 
se naplno projevily až v následujícím období, resp. ve Sčítáních lidu, domů a bytů 
z let 1961, 1970 a 1980. V roce 1961 se poprvé začaly zjišťovat údaje nejen za pří-
tomné, ale i za trvale bydlící obyvatelstvo, na základě kterých byly zpracovány a pub-
likovány výsledky socialistických cenzů. Osoby sečtené mimo místo svého trvalého 
pobytu, stejně jako osoby dočasně nepřítomné na adrese trvalého bydliště, byly za-
neseny do sčítacích formulářů v obou místech, včetně uvedení důvodu své přítom-
nosti mimo místo, kde jsou přihlášeny k trvalému pobytu. Je patrné, že zpracovatelé 
těchto sčítání ze Státního úřadu statistického si byli vědomi existující prostorové 
mobility obyvatelstva; konečné výsledky za trvale bydlící obyvatelstvo však přinesly 
silně zkreslený obraz skutečného rozmístění a struktury obyvatelstva. Ztrátu zájmu 
o geografickou mobilitu populace dokládá také absence otázek týkajících se změny 
bydliště v období před sčítáním, jež byly tradiční součástí předchozích cenzů. Mož-
ným vysvětlením je podle našeho názoru nepotřebnost znalosti prostorových pře-
sunů populace pro stát, který sám ke stěhování předurčoval systémem pracovních 
umístěnek či bytovou politikou. Naopak podrobné informace o důvodech (ne)přítom-
nosti v místě trvalého bydliště mohl poskytnout režimu lepší dohled nad neformálním 
bydlištěm některých občanů nebo nad jejich nerezidenčními pohyby. 

První sčítání polistopadového období uskutečněné v roce 1991 vykazuje po-
dobnost s předchozími cenzy. Podobný je nejen vzhled sčítacích formulářů z let 1980 
a 1991, ale také jejich obsahové naplnění (z cenzu 1980 byly převzaty některé otázky 
včetně shodné formulace). Novinkou sčítání z roku 1991 však bylo opětovné využití 
otázky zjišťující trvalé bydliště (matky) v době narození sčítané osoby, dokládající 
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znovuoživení zájmu o prostorové pohyby obyvatelstva. (Údaj se zjišťuje zejména 
s cílem postihnout podíl obyvatelstva narozených v obci současného bydliště – tzv. 
„rodáci“.) Znovuzavedení této otázky umožňuje porovnat dlouhodobou prostorovou 
mobilitu obyvatelstva v horizontu posledního staletí. Základní výsledky ukazatele 
pro Česko mezi lety 1921 a 2011 jsou potvrzením zásadního významu poválečných 
událostí pro klesající dlouhodobou prostorovou ukotvenost českého obyvatelstva, 
ale i důležitosti mezinárodní migrace v době demokratického zřízení státu (tabulka 2). 
Naopak důvody dočasné (ne)přítomnosti, jež nechyběly v žádném ze socialistických 
sčítání, od roku 1991 přestaly být součástí formulářů. Postupný přerod statické 
socialistické společnosti k dynamice plynoucí z demokratického zřízení a volného 
pohybu osob reflektují i další změny metodiky v následujících dvou sčítáních. Od 
roku 2001 jsou zjišťovány změny v bydlišti obyvatelstva v krátkodobém horizontu 
jednoho roku. Odpovědí na rostoucí prostorovou mobilitu obyvatelstva v Česku a sni-
žující se výpovědní hodnotu údajů založených na obyvatelstvu hlášeném k trvalému 
pobytu bylo sčítání lidu, domů a bytů 2011, jehož výsledky byly poprvé zpraco-
vány a publikovány za „obvykle bydlící obyvatelstvo“, přičemž tento indikátor na 
rozdíl od přítomného obyvatelstva (v cenzech do roku 1950) a trvale bydlícího oby-
vatelstva (v cenzech 1961–2001) představuje odvozený konstrukt zpřesňující počet 
obyvatel nacházejících se na daném území. Zároveň je však nutno upozornit, že celá 
řada aktivit (účast ve volbách, úřední adresa) je vázána na trvalý pobyt obyvatel 
a tento údaj by měl být i nadále v cenzech zohledňován. 

 
Tab. 2: Dlouhodobá stabilita obyvatelstva Českých zemí ve sčítání lidu. – Prameny: SÚS, 
Sčítání lidu v Republice československé ze dne 15. února 1921; SÚS, Sčítání lidu v Republice čes-
koslovenské ze dne 1. prosince 1930; ČSÚ, Obyvatelstvo České republiky podle místa narození 
[online]. 

Rok 
Úhrn 

obyvatelstva 
– z toho narození v obci pobytu – z toho narození v cizině 

Počet obcí celkem podíl (%) celkem podíl (%) 
1921 10 005 734 5 414 167 54,1             313 762     3,1 11 413 
1930 10 674 386 5 418 229 50,8             304 218     2,8 11 811 
1991 10 302 215 5 137 001 49,9             140 709     1,4 6 258 
2001 10 230 060 5 368 892 52,5             168 088     1,6 6 258 
2011 10 436 560 4 912 225 47,1             405 789     3,9 6 251 

 
Dojížďka do zaměstnání a škol. Vzhledem k významu dojížďky pro českou 

geografii si podle našeho názoru zasluhuje vývoj tohoto fenoménu bližší pozor-
nost.31 Samotné zjišťování prostorového oddělení místa bydliště a místa pracoviště 
                                           

31 Pro nejdůležitější výsledky dlouhodobého sledování vývoje dojížďkových vztahů českou 
geografií srov. např. Martin HAMPL – Josef JEŽEK – Karel KÜHNL, Sociálně geografická regio-
nalizace ČSR, Praha 1978; M. HAMPL – V. GARDAVSKÝ – K. KÜHNL, Regionální struktura 
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bylo zahrnuto již v prvních moderních sčítáních v období monarchie a převzalo ho 
i první československé sčítání v roce 1921. Obdobně i následující sčítání lidu v roce 
1930 a poválečný soupis 1946/47 zaznamenávaly údaje o přítomném a trvale bydlí-
cím obyvatelstvu a bližším označení závodu či úřadu, kde se povolání vykonávalo. 
Sčítání lidu v roce 1950 doplňuje tyto informace i o obec pracoviště. Tímto údajem 
o lokalizaci práce umožnila metodika sčítání nejen bilanční, ale i směrové sledování 
dojížďky za prací. Tato data však nebyla v dřívějších sčítáních zpracována a publi-
kována. K prvnímu zpracování dojížďkových dat došlo po sčítání v roce 1961 a to 
podle krajů, okresů a měst s 5000 a více obyvateli (včetně směrů dojížďky a vyjížď-
ky, které umožňovaly výpočet pracovních příležitostí). Data za dojížďku nebyla sice 
v tomto sčítání explicitně zjišťována, k jejich určení došlo odvozením (zjišťováno 
bylo místo trvalého bydliště, místo pracoviště a důvod nepřítomnosti). Dojížďka jako 
dílčí fenomén pohybu obyvatel začala být tedy zjišťována spolu ze změnou metodi-
ky vykazování dat za trvale bydlící obyvatelstvo (nikoli obyvatelstvo přítomné) v pro-
středí celospolečenské objednávky kladoucí důraz na stabilizaci a kontrolu společ-
nosti teprve až v socialistické fázi vývoje metodik sčítání. 

Dobové publikace poukazují na to, že „…výsledky tohoto zpracování se uká-
zaly tak závažné, že v příštím sčítání lidu [tj. roku 1970 – pozn. aut.] budou zařazeny 
některé přímé otázky, sledující dojížďku do zaměstnání (doba strávená na cestě do 
zaměstnání, způsob dojížďky – dopravní prostředek, vzdálenost dojížďky a jak často se 
dojíždí a důvod dojížďky), které umožní podrobný rozbor této situace, přesnější bi-
lancování pracovních sil, řešení dopravního problému a v neposlední řadě mohou 
ovlivnit i rozmisťování bytové výstavby.“32  

Tento záměr byl naplněn ve Sčítání lidu z roku 1970, kdy poprvé došlo k expli-
citnímu zjišťování dojížďky prostřednictvím otázek zařazených ve sčítacím archu. 
Podstatným rozdílem oproti předešlé metodě odvození dojížďky byla především 
možnost podchycení dojížďkových vztahů nejenom z hlediska její kvantity, ale do-
chází i k výraznému rozpracování dílčích indikátorů frekvence, času, vzdálenosti, 
dopravního prostředku a zjišťována byla i dojížďka do škol (strukturovaný rozpis 
jednotlivých zjišťovaných údajů o dojížďce ze sčítacích listů osob uvádíme ve vý-
vojovém srovnání v tab. 3). Taktéž dochází k rozšíření publikace dat o tzv. „bilanční 
dojížďce“ pro všechny obce a nikoli pouze pro 226 vybraných obcí (zpravidla s více 
jak 5000 obyvateli), jak tomu bylo v roce 1961. Tato změna mimo jiné umožnila 

                                           
(jako pozn. 7); M. HAMPL, Environment (jako pozn. 7); TÝŽ, Realita (jako pozn. 7); TÝŽ, Geo-
grafická organizace (jako pozn. 7); J. NOVÁK, Nedenní (jako pozn. 26). 

32 ÚSTŘEDNÍ KOMISE LIDOVÉ KONTROLY A STATISTIKY (ÚKLKS), Sčítání lidu, 
domů a bytů v Československé socialistické republice k 1. březnu 1961. Pramenné dílo. Skupina A. 
Svazek č. 36. Díl 1. Demografické charakteristiky obyvatelstva, Praha 1965, s. 19. 
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zpracování zevrubné sociálně geografické regionalizace a obecně rozšířila možnosti 
výzkumu sídelních systémů. 
 
Tab. 3: Vývoj zjišťovaných údajů o dojížďce ve vývojovém srovnání. – Prameny: Sčítací listy 
osob jednotlivých sčítání lidu 1961, 1970, 1980, 1991, 2001 a 2011; upraveno a uspořádáno autory. 

Údaje o dojížďce zjišťované ve sčítacích listech osob 
Rok sčítání 

1961 1970 1980 1991 2001 2011 
Lokalizace místa pracoviště *      

- bez stálého místa pracoviště       
Lokalizace místa školy       
Frekvence dojížďky        

- denně       
- týdně       
- za 14 dní        
- 1-2x měsíčně       
- měsíčně       
- nepravidelně / jinak       

Dopravní prostředek  +   + + 
- autobus       
- vlak       
- městská hromadná doprava       
- automobil – řidič  #     
- automobil – spolucestující  #     
- motocykl       
- kolo       
- pěšky       
- jinak       

Vzdálenost (v km)       
Čas dojížďky       

- exaktně v minutách       
- do 14 min.       
- 15-29 min.       
- 30-44 min.       
- 45-59 min.       
- 60-89 min.       
- 90 a více min.       

Přechodné ubytování v místě dojížďky       
* Dojížďka nebyla explicitně zjišťována, byla odvozena z údajů o místě bydliště a pracoviště. 
+ Možné i vzájemné kombinace dopravních prostředků. 
# Automobil zjišťován pouze obecně, bez specifikace zdali řidič nebo spolujezdec. 

 
Ve sčítání lidu z roku 1980 došlo k několika proměnám ve sběru i publikaci 

dat o dojížďce. Samotný sběr dat se výrazně omezil a cenzus vypustil mnohé ze 
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zjišťovaných údajů (tab. 3). Naopak publikace dat se výrazně rozšířila zejména díky 
veřejně přístupnému vykazování dat za tzv. „směrovou dojížďku“ jednotlivých do-
jížďkových proudů mezi všemi obcemi s alespoň jedním vyjíždějícím. Tím došlo 
k doplnění předešlé bilanční dojížďky (v rámci obce / okresu / kraje) o kvantifikaci 
směrů „proudů dojížďky“ za prací i do škol na úrovni všech obcí. To se promítlo i do 
zpracování sociálně geografické regionalizace zejména ve formulaci konceptu hierar-
chizačních vývojových tendencí aktivních komplexních (geografických) systémů.33 

Porevoluční vývoj statistik dojížďky reflektuje vyšší potřebu porozumět pro-
měňujícím se vzorcům prostorového chování obyvatelstva v transformačním období. 
Zjišťování dojížďky v cenzech reaguje na tyto potřeby opětovným zaváděním dílčích 
indikátorů zpravidla vytvořených již k potřebám sčítání 1970. Postupně se obnovuje 
zjišťování času dojížďky, dočasně i ubytování v místě dojížďky (v roce 1991) a vy-
užívaný dopravní prostředek (od 2001). V roce 2011 dochází mj. k zavedení formu-
lace pracovního místa „bez stálého místa pracoviště“, čímž metodika zjišťování do-
jížďky začíná reflektovat rozšiřující se porevoluční fenomén prostorově neukotvené 
práce, který má podle našeho názoru značný význam pro tradiční geografickou ana-
lýzu metropolitních oblastí a sídelního systému. Právě prostorová neukotvenost řady 
nových profesí v konkrétním místě, jakož i flexibilizace práce z časového i funkč-
ního hlediska, vede z pozice geografie práce k úvahám o vypovídací schopnosti 
(validitě) dat o dojížďce jako indikátoru regionální integrity. Kombinace výzkum-
ných metod, které mohou být založeny nejen na údajích z posledního cenzu, ale 
také na sledování denních cest s využitím dat mobilních operátorů,34 otevírá nový 
prostor empirického výzkumu geografů. 

 
Závěr 

 
Dlouholetá tradice sběru dat o obyvatelstvu, jeho struktuře a pohybu prostřednictvím 
populačních cenzů na území Česka dnes umožňuje analyzovat vývoj geografické 
organizace společnosti v řadě aspektů v retrospektivním pohledu. Postupné proměny 
                                           

33 Srov. např. M. HAMPL – V. GARDAVSKÝ – K. KÜHNL, Regionální struktura (jako 
pozn. 7); Martin HAMPL, Environment (jako pozn. 7); TÝŽ, Realita (jako pozn. 7); TÝŽ, Geo-
grafická organizace (jako pozn. 7). 

34 Jakub NOVÁK – Jiří NOVOBILSKÝ, Inovativní přístupy k zachycení přítomného oby-
vatelstva: data mobilních operátorů, Urbanismus a územní rozvoj 16, 2013, s. 14–18; Jakub NOVÁK 
– Rein AHAS – Anto AASA – Siiri SILM, Application of mobile phone location data in mapping 
of commuting patterns and functional regionalization: a pilot study of Estonia, Journal of Maps 9, 
2013, s. 10–15; Jakub NOVÁK – Jana TEMELOVÁ, Každodenní život a prostorová mobilita mla-
dých Pražanů: pilotní studie využití lokalizačních dat mobilních telefonů, Sociologický časopis 48, 
2012, s. 911–938. 
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metodiky a úpravy využívaných klasifikací však v některých případech značně ztě-
žují možnost plného srovnání jednotlivých souborů dat z různých časových období. 
Kromě přiblížení nejdůležitějších metodických změn týkajících se populační a hos-
podářské statistiky ve sčítáních lidu bylo cílem tohoto příspěvku zhodnotit jejich 
schopnost podchytit proměny dynamicky se vyvíjející společnosti v uplynulých sto 
letech. 

První z moderních sčítání lidu a jim předcházející byla především význam-
ným zdrojem poznatků o koncentraci obyvatelstva a bydlení. Na jejich základě byly 
nejprve formulovány závěry o rozmístění jevů, v pozdější době umožnily soustředit 
se v geografickém výzkumu spíše na hledání pravidelností. I díky závěrům těchto 
prací lze konstatovat, že kontinuita vývoje sběru dat je typická pro systémy kom-
plexního (sociogeografického) typu, zatímco pro systémy semikomplexního (geoso-
ciálního) typu je charakteristická spíše fázovost, což odpovídá i četně doloženým 
empirickým výzkumům komplexní geografické reality. Nejvýrazněji se odlišnosti 
jednotlivých fází, vyvolané celospolečenskými změnami, projevily v klasifikacích 
povolání a hospodářských odvětví v pre-industriální, industriální, socialistické a post-
industriální, resp. transformační fázi, jež se do určité míry shodují s ekonomickými 
fázemi vývoje společnosti, popsanými v teorii stádií. 

Podobně jako v případě hospodářské statistiky, také aspekty prostorového po-
hybu obyvatelstva v minulých sčítáních vykazují znaky fázovosti. Metodika zjišťování 
údajů o stěhování obyvatelstva souvisela s demokratičností politického zřízení: s utu-
žováním režimu docházelo ke ztrátě zájmu o migrační pohyby obyvatelstva, které 
byly do značné míry předurčovány centralizovanou státní politikou; naopak zájem 
o poznání vzorců dojížďky do zaměstnání a škol začal v období socialismu narůstat. 
Vývoj posledního období zachycený zejména v kvantitativních rozdílech jednotli-
vých dojížďkových údajů v cenzech 2001 a 2011 však může naznačovat jisté sní-
žení validity těchto ukazatelů zejména v souvislosti s nárůstem nových časově, prosto-
rově a funkčně neukotvených povolání.35 

Studie samozřejmě nemohla postihnout všechny možnosti statistického sle-
dování ekonomické struktury a mobility obyvatelstva. Byla zacílena především na 
možnosti sčítání lidu. Kromě tohoto typu tzv. okamžikového zjišťování (sběr údajů 
je prováděn v rozhodný okamžik konkrétního data sčítání) existuje tzv. průběžná sta-
tistická evidence založená na permanentním sledování a ročním (měsíčním) publi-
kování sledovaných událostí. To je důležité zejména při výzkumu migrace, kde ČSÚ 
eviduje změny trvalého bydliště až do úrovně obcí, v Praze dokonce až do úrovně 

                                           
35 Myšleno především intercenzální pokles objemu dojížďky, vysoká míra obyvatel, kteří 

neuvádějí místo pracoviště, přes 13 % vyjíždějících za prací uvádí pracovní místo jako prostorově 
neukotvené – tedy bez stálého místo pracoviště aj. 
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základních sídelních jednotek.36 Moderní metody umožňují kromě dvou v článku 
hodnocených druhů geografické (prostorové) mobility, tedy migrace a dojížďky za 
prací a do škol, sledovat také denní pohyby s využitím dat operátorů mobilních tele-
fonů.37 Triangulace výzkumných metod umožňuje mimo jiné vzájemně porovnávat 
validitu dat o prostorových pohybech s využitím různých metodik měření. Tento 
přístup je však již mostem z retrospektivního hodnocení struktur a procesů k bu-
doucím perspektivám geografického výzkumu. 

 
 
 

Peter Svoboda – Ivana Přidalová – Martin Ouředníček 
Indicators of economic structure and mobility in the population cesuses 
 
Population censuses as a method of evidence of quantity and structure of the population 
have been known since ancient times and its increasing quality of data collection formed 
the basis of much important Czech geographic research. This paper is focusing on retrospective 
look at the censuses from the monarchy to the present. However, the main emphasis is put 
on the transformation of the statistics of population, mobility and work in the period since 
the establishment of Czechoslovakia in the early 20th century. The article reflects one of the 
primary axes of contemporary historical-geographical research, which is based, among others, 
on analysis of the broader historical context and its influence on contemporary national, 
regional and cultural identity. The paper aims to critically discuss the transformations of 
methodology and classification of census statistics, labor, mobility and distribution of the 
population as the oldest comprehensive sets of data on population carried out in our country. 
The article looks primarily at reflection of their ability to maintain the original methodology, 
or vice versa to flexibly capture changes of dynamically changing society and its identity 
in the 19th–21st centuries. In the sections of the paper we sequentially discuss (i) changes 
in methodology of data collection reflecting the spatial distribution of the population, which 
have become relevant since the period of industrialization and extensive urbanization, 
(ii) development of classifications of occupations and economic sectors in the context of 
economic development periods and (iii) ability of population censuses to capture significant 
spatial population movements, with particular focus on migration and commuting. 

 

                                           
36 Statistika migrace byla zavedena v roce 1950, odkdy jsou údaje o stěhování zveřejňovány 

v publikacích ČSÚ Pohyb obyvatelstva, resp. Demografická ročenka (za kraje a okresy Česka). 
Počty vystěhovalých a přistěhovalých na úrovni obcí jsou veřejně dostupné v Databázi demogra-
fických údajů na webu ČSÚ za období od roku 1971. 

37 J. NOVÁK – J. NOVOBILSKÝ, Inovativní přístupy (jako pozn. 34); J. NOVÁK – R. AHAS 
– A. AASA – S. SILM, Application (jako pozn. 34); J. NOVÁK – J. TEMELOVÁ, Každodenní 
život (jako pozn. 34). 
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Poznámka: Šrafy jsou u každé mapy zobrazeny pouze 
u 20 procent okresů s největším podílem ekonomicky 
aktivních žen. Pro rok 1921 nejsou data k dispozici.
Note: The hatching is applied only for 20% of districts 
with the highest share of economically active women.
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Poznámka: Pro rok 1950 a 2011 nejsou data k dispozici.
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Zaměstnanost v terciéru
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Míra nezaměstnanosti
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Míra nezaměstnanosti
Unemployment rate
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Proměny lokalizace práce 
v Pražském městském 
regionu
PETER SVOBODA

6.1 Úvod

Od 80. let 20. století prošlo Česko turbulentním obdobím proměn společenské
i ekonomické reality. Pozdní fázi socialismu vystřídala dekáda celospolečenské
a ekonomické transformace z centrálně řízené ekonomiky do prostředí ekono-
miky tržní. Těmto vývojovým fázím do značné míry odpovídá vývoj a proměna
jak struktury a lokalizace pracovních příležitostí v Praze, tak i postavení Prahy
a jejího městského regionu v sídelní struktuře Česka. V období socialismu bylo
vůdčí postavení Prahy a jejího městského regionu ve velikostní diferenciaci 
(hierarchizaci) českého sídelního systému značně potlačováno ve prospěch růs-
tu ekonomických aktivit a pracovní funkce ve středně velkých městech (Hampl,
2005). Veřejné investice byly alokovány na základě systému střediskové sídelní
soustavy. Následné rozvolnění centrálního řízení ekonomiky i území v 90. letech
20. století vedlo k relativně rychlému nárůstu ekonomické dominance Pražské-
ho městského regionu, která se odrazila mj. v koncentraci pracovních příležitostí
v hlavním městě. V rámci proměn sociálně-ekonomického prostředí uvnitř měs-
ta v transformačním období se pak územím s nejvýznamnějším podílem pra-
covních příležitostí přirozeně stalo širší městské centrum. Některé studie však
již na přelomu tisíciletí upozorňovaly, že i díky rychlé komercializaci městského
centra v průběhu 90. let jsou kapacity pro růst a koncentraci pracovních příle-
žitostí v centru již značně vyčerpány (Sýkora, 2001).

Následné procesy, které se odehrávají v transformujícím se městě, v relativně
nových podmínkách flexibilních, postindustriálních globálních produkčních
vztahů, jež ovlivňují lokalizaci práce, pak přetvářejí tradiční pojetí městského
centra jako dominantního areálu koncentrace pracovních příležitostí (Svoboda,
Ouředníček, 2015). Tuto úlohu částečně přebírají okrajová území městského re-
gionu a je tedy v tomto smyslu oprávněné hovořit o dekoncentraci práce či vze-
stupu komerční suburbanizace (Sýkora, Ouředníček, 2007). Popsaná situace je
dobře známá z poválečného vývoje městských aglomerací západní Evropy
a USA (Garreau, 1991, Lang, 2003).150
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Dalším z důsledků celospolečenských proměn polistopadového vývoje je
vzrůstající trend časové a prostorové flexibility práce (Svoboda, Ouředníček,
2015). Tyto formy práce reprezentované mimo jiné vznikem nových druhů pro-
fesí a dekoncentrací řady nových pracovních příležitostí, mají vliv na charakter
rutinní pracovní dojížďky uvnitř městského regionu. Taktéž způsobují změny
v tradičním chápání lokalizace pracovních míst, pracovní doby, vztahů mezi byd-
lištěm a pracovištěm, i koexistence pracovního a osobního života lidí žijících ve
městech i v jejich zázemí. Právě dualita jádro – zázemí se ve výzkumech zabý-
vajících se koncentrací nových pracovních příležitostí, tj. monocentrickým
vs. polycentrickým vývojem pracovní funkce sídel (Dijst, Vázquez, 2007, Sýkora,
Ouředníček, 2007, Mulíček, Sýkora, 2009, 2012) a rozvíjející se časovou a pro-
storovou neukotveností práce, stává jednou z primárních otázek studia lokali-
zace práce v metropolitních regionech (Svoboda, Nemeškal, 2014, Svoboda,
Ouředníček, 2015).

6.2 Teoretický rámec proměn lokalizace práce
v metropolitních regionech

Potřebu studia lokalizace práce uvnitř měst i metropolitních oblastí, jakožto dílčí
součásti urbánního rozvoje, zachycovaly již studie chicagské školy urbánní so-
ciologie. Studium rozvoje urbánního prostředí v pojetí mozaiky komunit s vlast-
ní funkcí, kulturními, sociálními a ekonomickými parametry, které společně vy-
tvářejí komplexní celek městského prostředí, pak inspirovalo celou řadu
urbánních teorií a modelů měst (Park, 1952). Předně to byla myšlenka expanze
čtvrtí a funkcí ve městě, které se skrze proces invaze a sukcese rozpínaly z exis-
tujících center do nově urbanizovaných lokalit na okraji měst (McKenzie, 1925).
Na základě této úvahy Burgess (1925) zformuloval model koncentrických zón,
v jehož centru se nachází městské jádro, které plní funkci hlavního komerčního,
obchodního a pracovního centra města. Jádro je podle Burgessova modelu ob-
klopeno dalšími zónami, které plní dominantně výrobní či rezidenční funkce.
Analogicky pak vznikaly další modely zachycující rozvoj a formování měst, jako
sektorový model (Hoyt, 1939), polycentrický model (Harris, Ullman, 1945) a los -
angeleskou školou vytvořený model keno kapitalismus (Dear, Flusty, 1998), který
představoval významnou paradigmatickou proměnu uvažování o vzájemných
vazbách jednotlivých funkcí ve městě. Tato změna spočívala v myšlence, že
městské centrum v globalizované ekonomice dále není jediným centrem ko-
merčních aktivit, které vede ekonomický rozvoj celého města, případně metro-
politního areálu. Autoři tvrdí, že dominantní hnací silou komerčního rozvoje je 151
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vzájemná interakce lokalit ve městě s globálním ekonomickým prostředím, tak-
že k prudkému rozvoji komerčních aktivit v lokalitách dochází vesměs nahodile,
respektive tehdy, když lokalita plní očekávání globálních aktérů.

I domácí autoři (Sýkora, Ouředníček, 2007) upozorňovali na obdobnou situaci
v případě rozmachu komerční suburbanizace logistických a maloobchodních pro-
vozoven, ke kterému došlo v polovině 90. let díky přílivu zahraničních investic.
V posledních dekádách se urbánní studie zaměřené na pozorování rozvoje ko-
merčních funkcí ve městě soustřeďují především na suburbánní zóny metropolit-
ních oblastí zejména proto, že suburbia již dále nejsou lokalitami, které by byly
plně závislé na ekonomických funkcích centra města a dochází v nich k prudkému
rozvoji nejen rezidenčních, ale zejména komerčních funkcí. Joel Garreau (1991)
v této souvislosti hovoří o tzv. edge cities neboli městech na okraji metropolitních
oblastí, která začínají koncentrovat komerční funkce. Robert Lang (2003) tvrdí, že
metropolitní oblasti se postupnou decentralizací komerčních aktivit z jádra do zá-
zemí stávají spíše edgeless cities, tedy nekonečnými městy, kde se zóny s vysokou
koncentrací pracovních funkcí mohou tvořit i ve velice širokém zázemí metropo-
litního regionu. Gardner a Marley (2013) v této souvislosti hovoří o tzv. job sprawl
neboli prostorové difúzi komerčních funkcí napříč metropolitním regionem.

Za účelem evidence lokalit koncentrujících nové komerční funkce v metro-
politních regionech se etablovaly dvě výzkumné techniky. Jednak jsou to po-
měrně abstraktní statistické modely koncentrace (Gardner, Marley, 2013) a pak
široce užívané přístupy konstrukce klastrů pracovních příležitostí, které jsou vy-
mezeny na základě hustoty pracovních míst (Giuliano, Small, 1991, Small, Song,
1994, Bogart, Ferry, 1999, Anderson, Bogart, 2001, Boschmann, Kwan, 2010,
Gardner, Marley, 2013). Ačkoli jednotliví autoři modifikují své přístupy podle in-
dividuálních podmínek lokalit, na které soustřeďují své studie, klastry pracov-
ních příležitostí v těchto studiích alespoň v obecné rovině vždy vycházejí z ab-
solutního počtu pracovních příležitostí vztaženého k rozloze. Jedná se tedy
o konstrukci územní hustoty pracovních míst. Podobný přístup byl s ohledem
na srovnatelnost s dřívějšími studiemi využit i v této kapitole.

V neposlední řadě se v následujícím textu věnujeme nejenom faktorům, kte-
ré působí na decentralizaci pracovní funkce z centra města do jeho zázemí, ale
i delokalizaci práce, kterou lze definovat jako „vymizení práce z prostoru“. Zá-
kladním teoretickým předpokladem pro tento fenomén je přítomnost tzv. fle-
xibilních pracovních pozic (viz Svoboda, Ouředníček, 2015), tedy práce, která
není prostorově, časově, či funkčně ukotvená a do jisté míry může narušovat
tradiční pojetí vztahů mezi bydlištěm a pracovištěm. Významnou roli při tvorbě
pracovních pozic, které mnohdy nelze explicitně v prostoru lokalizovat, sehrá -
vá zejména technologický pokrok v oblasti informačních a komunikačních 152



technologií (Svoboda, 2015) a v nemalé míře i institucionální podmínky pracov-
ního trhu (Svoboda, Ouředníček, 2015). Flexibilní formy práce tak tvoří význam-
ný podíl vazeb a vztahů mezi regiony.

Meziregionální vztahy však v souvislosti s nezvyklou složitostí vlivů globali-
začních tendencí již dále nelze vnímat pouze lineárně. Na tyto skutečnosti upo-
zorňují autoři losangeleské školy (Dear, Flusty, 1998) v podobě výše zmíněného
konceptu keno kapitalismu. Významnou roli při prostorovém uspořádání funkcí
měst sehrávají faktory s původem mimo lokalitu a vztah lokální – globální in -
terakce. V případě studií českých metropolitních areálů Svoboda a Ouředníček
(2015) upozorňují, že zatímco v období industrializace docházelo k přímějším
a lokálnějším prostorovým vazbám a rozhodnutím, pro období postindustriální
jsou příznačné jisté formy „neukotvenosti“, a to ve trojím smyslu:
i) Jednak neukotvenosti strategických a organizačních rozhodnutí aktérů mi-

mo lokalitu, na které poukázala již Doreen Massey (1995), se zdůrazněním
vlastnických vztahů objektů komerční suburbanizace typu big box. Právě
tyto jsou v období rychlých hospodářských změn náchylné k zastavení tvor-
by nových pracovních příležitostí, případně i jejich poklesu, čímž krátkodobě
přispívají k růstu nezaměstnanosti.

ii) Dále neukotvenosti ve smyslu stability produkčního systému, který je vlivem
vnějších tlaků trhu vystaven potřebě adaptabilně reagovat v časovém, pro-
storovém i funkčním pojetí. Tato skutečnost se v metropolitních areálech
projevuje v podobě decentralizace práce a formováním např. edge cities
(Garreau, 1991). Zejména v dlouhodobém horizontu zvyšujících se ekono-
mických tlaků na jednotkovou cenu (půdy, pronájmu) v lukrativních areálech
městského centra pak působí centrifugální síly na ekonomické aktivity s nižší
přidanou hodnotou, které nedokážou obstát v konkurenci o lokalizaci ve
městě. Konkurenční boj o lokalitu pak vede jak k decentralizaci některých
ekonomických činností do prostorů s nižšími náklady na vstupy (zázemí
měst), tak i k vnitřní reorganizaci práce, která podporuje tvorbu práce „od-
nikud“, tedy práce prostorově neukotvené/delokalizované, u které jsou
náklady na lokalizaci minimální až nulové.

iii) Ve třetím pojetí pak můžeme hovořit zejména o prostorové (mnohdy i časové
a funkční) neukotvenosti právě těchto individuálních aktérů, kteří svou činností
a každodenní zkušeností reprodukují sociální i fyzický prostor, což je patrné
zejména v oblastech nejintenzivnějších koncentrací lidských aktivit, tedy v me-
tropolitních regionech (blíže viz Svoboda, Ouředníček, 2015). V této souvislosti
je nutno zmínit metodickou inovaci, kterou ve Sčítání lidu, domů a bytů 2011
přinesl Český statistický úřad (ČSÚ) v podobě kategorie vyjíždějících za prací
„bez stálého místa pracoviště“, které se blíže věnujeme v závěrečné části textu. 153

Proměny lokalizace práce v Pražském městském regionu



Tato kapitola si klade za cíl zhodnotit vývoj a proměny lokalizace práce a její
odvětvové struktury se zaměřením na vývojové tendence prostorových aspektů
práce v Pražském městském regionu v časovém období 1980–2011. Metodicky
využívá analýzu dat o pracovní dojížďce ze Sčítání lidu, domů a bytů ve čtyřech
časových horizontech podchycujících změny charakteru organizace práce a je-
jich dopadů na strukturu a vývoj prostorového uspořádání vztahů mezi bydliš-
těm a pracovištěm v Pražském městském regionu. Speciální pozornost je věno-
vaná hodnocení koncentrace pracovních příležitostí v městském centru Prahy
a v suburbánní zóně. Do studie jsou zahrnuty i analýzy pracovních klastrů a fle-
xibilní (prostorově neukotvené) práce. Po úvodní části textu a představení me-
todického rámce se další části kapitoly zaměřují na vývojové hledisko koncent-
race pracovních příležitostí v Pražském městském regionu (PMR), analýze vztahu
mezi lokalizací práce zejména v městském centru a zázemí. V neposlední řadě
se pak kapitola věnuje rozdílným formám komerční suburbanizace a jejímu
vztahu k prostorově neukotveným zaměstnáním.

6.3 Data a metodika

Kapitola je založena na statistické analýze dat o počtu pracovních příležitostí,
nezaměstnanosti, ekonomické aktivitě obyvatelstva a pracovní dojížďce a vy-
jížďce ze čtyř posledních Sčítání lidu, domů a bytů (SLDB), které proběhly na na-
šem území v letech 1980, 1991, 2001 a 2011. Prostorová i společenská distribuce
počtu pracovních příležitostí patří mezi dlouhodobě sledované charakteristiky
ekonomiky. V Česku se tento indikátor používá v různých modifikacích reflek-
tujících proměny ekonomické reality již od 60. let 20. století (blíže viz Svoboda,
Přidalová, Ouředníček, 2014). Později se vyvinuly i jiné přístupy k měření pra-
covní atraktivity místa, jako například tzv. obsazená pracovní místa. V porevo-
lučním období došlo ke zpřesnění a rozšíření sledování dojížďkových proudů
za prací na jednotkové úrovni u všech obcí. Tím se umožnilo detailní sledování
prostorových diferenciací koncentrace pracovních příležitostí v územním de -
tailu obcí a počínaje SLDB 2011 i uvnitř obcí na úrovni základních sídelních jed-
notek (ZSJ). Díky dlouhodobému statistickému sledování jednotlivých proudů
pracovní dojížďky je možné srovnání vývoje počtu i územní koncentrace pra-
covních příležitostí v zájmové oblasti PMR v delším časovém horizontu.

Metodika empirické části práce je založena na sledování vývoje jak absolut-
ního, tak i relativního počtu pracovních příležitostí (PPP). Relativizace PPP je
vztažená jednak k počtu ekonomicky aktivních obyvatel bydlících v daném úze-
mí (PPP/EA) a dále pak k rozloze samotného území (PPP/km2). Počet pracovních154



příležitostí je definován jako funkce počtu ekonomicky aktivních obyvatel (EAm),
počtu nezaměstnaných obyvatel podle SLDB (NEZsldb), meziobecní pracovní vy-
jížďky z tzv. bilanční statistiky (VYJb) a dojížďky z tzv. proudové statistiky (DOJp),
podle vztahu:

PPP = EAm – NEZsldb – VYJb + DOJp

Indikátor EA byl metodicky upraven tak, aby bylo umožněno jeho meziroční
srovnání (EAm). V jednotlivých letech sčítání lidu totiž zahrnoval odlišné skupiny
obyvatelstva. Podle metodiky ČSÚ (2013) byly v jednotlivých letech rozdílně při-
řazeny zejména následující skupiny: matky na mateřské dovolené, další mateř-
ské a rodičovské dovolené, příslušníci ozbrojených sil a pracující studenti. Údaje
o počtu nezaměstnaných obyvatel, vzhledem k jejich vázanosti na ostatní indi-
kátory z téhož zdroje, byly převzaty ze SLDB (NEZsldb). Pro výpočet salda pracovní
dojížďky byla použita data (i) vyjížďky z bilanční databáze (VYJb) a (ii) dojížďky
z proudové databáze (DOJp), které se vzájemně liší počtem osob, které neuvedly,
kam za prací dojíždějí. Je tak zabezpečeno věrohodnější zjištění územních roz-
různění hodnot PPP v otevřeném regionálním systému.

Jedním z nedostatků zvolené metodiky je pak poměrně vysoké procento
lidí, kteří při SLDB 2011 nevyplnili sčítací formulář, neodpověděli na otázky o do-
jížďce, nebo neuvedli, kam za prací dojíždějí. Pavel Čtrnáct (2013) v této souvis -
losti uvádí, že na celostátní úrovni v posledním SLDB může chybět až 35 % do-
jížďkových vztahů, což významně ovlivňuje možnost explanace závěrů
plynoucích z těchto dat. U 99 tis. osob (5,8 %) nebyla zjištěna cílová obec vy-
jížďky a dalších 13,5 % (cca 233 tis. osob) vyjíždějících za prací zastává prosto-
rově flexibilní práce a uvádí, že vyjíždí do práce bez stálého místa pracoviště.
Takto vysoký podíl nezjištěných údajů je nutné brát v potaz při interpretaci vý-
sledků výzkumů založených na pracovní dojížďce ze SLDB 2011. Zásadní meto-
dickou odlišností omezující srovnání mezi roky je pak i zpracování dat ze SLDB
2011 za obvykle bydlící a nikoli za trvale bydlící obyvatelstvo, jak tomu bylo
v předešlých SLDB (1980, 1991 a 2001). Procentuální podíl obyvatel, kteří ne-
uvedli, kam za prací dojíždí, rozdíl trvalého a obvykle bydlícího obyvatelstva
a podíl obyvatel, kteří vyjíždějí do práce bez stálého místa pracoviště, jsou k dis-
pozici na obrázku 6.5. Tato mapa alespoň částečně poukazuje na problematické
oblasti, u kterých může snížená validita dat plynoucí ze SLDB 2011 významným
způsobem ovlivnit interpretaci závěrů. Některé studie zabývající se touto prob-
lematikou ve svém metodickém rámci marginalizují, případně zcela opomíjejí
prostorové rozmístění jevů, které má vliv na validitu dat. Argumentují přitom,
že tyto jevy (např. demografická struktura a její vliv na EA, regionální rozdíly 155
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v míře neodevzdaných formulářů SLDB, počty EA studentů a učňů, jež se kon-
centrují především ve městech, rozdíly mezi obvyklým a trvale bydlícím obyva-
telstvem aj.) jsou rovnoměrně prostorově rozmístěné (viz např. Hampl, Marada,
2015). Rozeznání oblastí, kde došlo k nejvýraznějšímu pokřivení výsledků ply-
noucích z metodiky výpočtu PPP, je přitom zcela klíčové.

V další části se text věnuje studiu prostorových koncentrací práce v PMR pro-
střednictvím analýzy klastrů pracovních příležitostí. Podobně jako v jiných stu-
diích zabývajících se touto tematikou (např. Anderson, Bogart, 2001, Bosch-
mann, Kwan, 2010, Gardner, Marley, 2013) byly pracovní klastry vymezeny na
základě dat směrové dojížďky do práce. Tato data vycházejí z tzv. dojížďkových
proudů, kterými se rozumí souhrn osob vyjíždějících z jednoho místa bydliště
do společného místa pracoviště. Ve výsledcích SLDB z roku 2011 byla tato data
poprvé publikována nejenom za úroveň obcí, ale i řádovostně nižší úroveň zá-
kladních sídelních jednotek (ZSJ, resp. ve městech urbanistických obvodů – UO),
které poskytují vhodný analytický podklad pro klastrování pracovních příleži-
tostí. Data o počtu pracovních příležitostí vycházející z proudové dojížďky do
zaměstnání jsou pak relativizována rozlohou dané ZSJ, čímž vzniká indikátor
hustoty pracovních příležitostí. Daná základní sídelní jednotka, ve které hustota
pracovních příležitostí překračuje stanovenou hodnotu pro minoritní, respek-
tive majoritní klastr, je pak spojována se sousedícími ZSJ splňujícími stejné 
kritérium. Tak vzniká jednoznačně definovaný územní klastr zvýšené koncent-
race pracovních příležitostí složený z jedné či více prostorově propojených ZSJ.
Z důvodu rozlišení některých základních typů koncentrace pracovních míst byly
v rámci této studie vymezeny čtyři typy klastrů na základě hodnoty územní kon-
centrace (počtu pracovních míst na km2). Majoritní klastry (1. a 2. řádu) před-
stavují území s výrazně dominující koncentrací pracovních funkcí, které jsou ty-
pické pro centrální oblasti měst. Minoritní klastry (1. a 2. řádu) pak reflektují
potřebu zachytit prostorově rozsáhlejší celky, které mají nižší jednotkovou hus-
totu (např. průmyslové a logistické areály), ale představují centrum pracovních
příležitostí v regionu. Samotné číselné vyjádření potřebné hustoty pro zařazení
do jednotlivých typů klastrů pak souhrnně uvádí tabulka 6.2.

Jedním z primárních metodických úkolů při zpracovávání výzkumu lokali-
zace práce v Pražském městském regionu (PMR) je pochopitelně i vymezení to-
hoto regionu. V předchozích výzkumech byl PMR vymezován různými způsoby
podle potřeb daných studií, přičemž nejčastěji se vyskytující aspekty vymezení
jsou ekologické, ekonomické, sociální či statistické (Ouředníček a kol., 2014). 
Ve starších výzkumech se preferoval zejména ekologický aspekt vymezení, 
který zohledňuje především v minulosti snadno dostupná data o populační ve-
likosti a hustotě zalidnění (Korčák, 1966). Od 70. let 20. století se při vymezování156



nejčastěji zohledňují ekonomické aspekty, tedy vymezení metropolitních areálů
na základě pracovní dojížďky a koncentrace pracovních příležitostí (Hampl,
2005, Mulíček, Sýkora, 2009, Hampl, Marada, 2015). Zohlednění tohoto aspektu
umožnilo především rozšíření populačních statistik o zjišťování pracovní dojížď-
ky v 60. a 70. letech 20. století (Svoboda, Přidalová, Ouředníček, 2014). Při zo-
hlednění sociálních aspektů se metropolitní areál vymezuje na základě odliš-
ného životního stylu a trávení volného času, ovšem tento způsob je vzhledem
k náročnosti získávání dat o životním stylu obyvatel poměrně málo využívaný
(Ouředníček a kol., 2014). Pragmatickým způsobem, jak lze PMR vymezit s ohle-
dem na dostupnost dat, je pak vymezení statistické, které respektuje průběh
administrativních hranic (obcí, ORP, okresů). V této studii bylo zvoleno vymezení
Pražského městského regionu na základě hranic tří okresů (Hlavní město Praha,
Praha-východ a Praha-západ), a to zejména ve snaze zachovat alespoň částeč-
nou srovnatelnost výsledků s dřívějšími studiemi, které se problematikou loka-
lizace práce či komerční suburbanizace zabývaly a využívaly toto vymezení 
(Sýkora, 2001, Sýkora, Ouředníček, 2007 aj.). Pro srovnatelnost výsledků z po-
sledního cenzu je vymezení okresů i z dřívějších let přepočteno do územního
srovnání k roku 2011. Ze stejného důvodu zachování srovnatelnosti s dřívějšími
studiemi bylo použito i vymezení čtyř vnitroměstských zón v Praze (historické
jádro, vnitřní město, vnější město a vnitřní suburbánní zóna), které byly převzaty
z dřívějších prací, a proto na metodiku jejich vymezení pouze stručně odkazu-
jeme (viz Ouředníček a kol., 2012).

6.4 Komercializace městského centra a komerční
suburbanizace

Mezi nejvýznamnější urbánní procesy charakteristické pro porevoluční vývoj
Prahy patří komercializace městského centra a zejména pak rezidenční a ko-
merční suburbanizace (Sýkora, 2001, Ouředníček, 2003, Sýkora, Ouředníček,
2007, Musil, Müller, 2008). Obě složky suburbanizace zachycují nejen změnu
prostorového rozmístění obyvatel a ekonomických aktivit, ale i změnu fyzické-
ho, funkčního a sociálního prostředí města a jeho zázemí. Suburbanizace se
vždy vyvíjela ve velmi úzké souvislosti s prací a pracovním procesem a to v dvo-
jím smyslu. Jednak je rezidenční suburbanizace značně selektivní proces a týká
se především skupin obyvatelstva s vyšším sociálním statusem, na který má
druh práce a s ní související výše příjmu zcela zásadní vliv (Ouředníček, 2003,
Sýkora, Ouředníček, 2007). Dále se pak v souvislosti s transformací české eko-
nomiky do tržního prostředí na počátku 90. let 20. století uvolnily podmínky 157
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pro vznik a rozvoj komerčních aktivit i v zázemí města, které nabízí relativně
vysoký počet pracovních příležitostí (Sýkora, 2001). Obě tyto složky (rezidenční
a komerční) suburbanizace pak významným způsobem proměňují vztah města
a jeho zázemí v jejich pracovně-rezidenčních funkcích, proměňují sociální
strukturu obyvatel i strukturu pracovních příležitostí v jednotlivých lokalitách.
V neposlední řadě skrze dojížďku do práce a za službami ovlivňují dopravní 
situaci v rámci celého metropolitního regionu (Urbánková, Ouředníček, 2006,
Novák, 2011).

Vztah mezi pracovním procesem a suburbanizačními tendencemi v kontex-
tu třicetiletého vývoje lokalizace práce v Pražském městském regionu však nelze
vnímat pouze lineárně a to zejména s přihlédnutím na nezvyklou složitost so-
ciálně ekonomických vztahů v prostoru a jejich vývoj. Česko i Praha prošly od
konce 80. let 20. století významnými změnami společenské, ekonomické i poli-
tické organizace a jejich prostorových souvislostí. Podle Hampla, Dostála a Dr-
bohlava (2007) je nutné v tomto kontextu rozlišovat dva souběžné procesy
transformace, a to jednak transformaci postsocialistickou – v jistém smyslu krát-
kodobou, nápravovou – a pak transformaci dlouhodobějšího charakteru smě-
řující k integračním a globalizačním procesům. Tato forma transformace podle
autorů vede k výrazné složitosti geografického uspořádání v Česku. Dosavadní
výzkumy věnující se problematice (de)koncentrace pracovních příležitostí
v Pražském městském regionu (Sýkora, 2001, Ouředníček, 2007, Mulíček, Sýkora,
2009, Mulíček, Sýkora, 2012 aj.) poukazují zejména na nutnost vnímat širší sou-
vislosti mezi převládajícím areálem koncentrace pracovních funkcí v rámci měst-
ského regionu a příslušnou vývojovou fází ekonomiky. Tyto fáze jsou alespoň
stručně představeny v následujících částech textu.

Vývojové fáze (de)koncentračních tendencí pracovní funkce

V 80. letech 20. století byla pro centrální části Prahy typická zaostalost rozvoje
obchodních ploch, značně převládala rezidenční funkce, a kromě lokalizace
institucí centrální státní správy byla charakteristická i přítomnost výrobních zá-
vodů. Lokalizace závodů v širším městském centru byla dána preferencí výroby
za socialismu, která mimo jiné znamenala i prodloužení industriální fáze vývoje
ekonomiky (Hampl, 2005). Relativní stabilita prostorového uspořádání jednot-
livých městských funkcí byla dána mnoha faktory, mezi které patří centrální ří-
zení a plánování preferující prvky nivelizace, centrálně řízený rozhodovací pro-
ces o alokaci zdrojů, veřejné vlastnictví výrobní i spotřební infrastruktury,
unifikace cen, neexistence trhu s nemovitostmi, relativní homogenita příjmů
ve společnosti aj. Za socialistického uspořádání byly centrální části Prahy 158



ve srovnání s centrálními částmi měst západní Evropy a USA z hlediska komerč-
ního využití značně poddimenzovány, rozvojové impulzy se koncentrovaly ze-
jména do industriálních čtvrtí a výstavby sídlišť (Musil, 2002a, Ouředníček,
2003, Temelová a kol., 2011). Obdobně i v případě vývoje ekonomických aktivit
v obcích v zázemí Prahy ve srovnání s obcemi v zázemí západoevropských
a amerických měst nelze hovořit o pólech či osách ekonomického rozvoje 
(podél dopravních koridorů) známých z konceptu edge cities (Garreau, 1991),
či dříve z modelu sektorové struktury města (Hoyt, 1939). Naopak některé obce
v širším zázemí Prahy za socialismu v mnoha případech vykazovaly prvky pe-
riferiality a obdobně jako mnoho dalších regionů na pomezí krajských hranic
byly považovány spíše za vnitřní periferie (Musil, 1977, Musil, 2002b, Musil, 
Müller, 2008).

Porevoluční vývoj v relativně krátkém čase vytvořil jednak předpoklady pro
zapojení české ekonomiky do globálního ekonomického systému a zejména pak
redefinoval prostorovou dělbu práce a z ní vyplývající funkční zaměření jednot-
livých regionů na národní i mezinárodní úrovni. Prostorem s významnou kon-
centrací komerčních a rozhodovacích funkcí v rámci státu se tak přirozeně stal
metropolitní areál hlavního města a v rámci něj pak městské centrum. Tento vý-
voj byl podmíněn několika razantními systémovými transformacemi z centrálně
řízené do tržní ekonomiky. Primárně to byly procesy privatizace a restituce, které
po 40 letech socialistického uspořádání a veřejného vlastnictví ve své podstatě
představovaly poměrně neobvyklou situaci prvotní akumulace soukromého ka-
pitálu. Dále to byla decentralizace moci v institucionálním i ekonomickém smyslu
a v neposlední řadě pak liberalizace cen a nájmů. Tyto zásadní systémové změny
umožnily kromě tvorby soukromého vlastnictví a přílivu zahraničních investic
i volnou tvorbu cen, která reflektovala pravidla soutěže tržního hospodářství
(Eskinasi, 1995, Reiner, Strong, 1995, Sýkora, 2001). V relativně krátkém čase se
dopady těchto reforem odrazily v prostorovém uspořádání ekonomických aktivit
v Praze a rychlém rozšíření maloobchodních provozoven v městském centru
v první polovině 90 let. Sýkora (2001) v této souvislosti uvádí, že restitucemi bylo
v městském centru navráceno přes 70 % nemovitostí a na 2 500 maloobchodních
provozoven. Vytvoření volného trhu s nemovitostmi pak umožnilo volnou soutěž
o lokalizaci v rámci městského prostoru, což vyústilo v rychlou diferenciaci cen
nemovitostí a nájemného za komerční prostory, které byly v městském centru
z hlediska výnosů atraktivnější než prostory rezidenční. Důsledkem tohoto vý-
voje byl úbytek obyvatel městského centra a koncentrace ekonomických aktivit
a pracovních příležitostí (Sýkora, 2001, Sýkora, Ouředníček, 2007).

Zejména pak v druhé polovině 90. let 20. století se v Praze a jejím zázemí
projevily dopady liberalizace zahraničního obchodu, a to především v přílivu 159
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přímých zahraničních investic a příchodu množství silných developerů v širo-
kém portfoliu ekonomických odvětví jako finančnictví, logistika, doprava, ob-
chod, poradenství, výstavba nemovitostí aj. (Sýkora, Ouředníček, 2007). V sou-
vislosti s jejich příchodem se i přes rekonstrukci stávajících a výstavbu nových
komerčních prostor ve stavebních prolukách začaly zvyšovat nároky na výnosy
jednotkové plochy v městském centru. Vlivem tohoto tlaku se začaly decentra-
lizovat méně výnosné provozovny, aktivity i celá odvětví (skladování, výroba,
logistická a distribuční centra aj.) do okrajových zón metropolitního regionu
s nižšími cenami pozemků a nájmů. V sídelním systému souběžně vznikají jed-
nak nové regionální hierarchie v důsledku soustřeďování nových prvků ekono-
miky do vybraných metropolitních areálů a zároveň postupuje decentralizace
uvnitř těchto prosperujících regionů. Peter Daniels (1991) tento vývoj souhrnně
označuje jako „koncentrovanou decentralizaci“. Na obdobný vývoj v Pražském
městském regionu (viz tabulka 6.1) poukazuje dlouhodobá koncentrace pra-
covních míst do PMR s nárůstem podílu na Česku z 14,9 % v roce 1980 na 18,2 %
v roce 2011. Zároveň dochází k decentralizaci pracovní funkce uvnitř městského
regionu z centra do zázemí. Zatímco v Praze bylo počátkem 80. let 20. století
koncentrováno 92,6 % pracovních míst PMR, v roce 2011 tento podíl předsta-
voval již pouze 86,8 %. Ekvivalentně pak rostl podíl pracovních míst v obcích
pražského zázemí. Porevoluční vývoj lokalizace pracovních příležitostí tedy
dlouhodobě směřuje k jejich koncentraci do městských aglomerací a v jejich
rámci pak zejména do suburbánních oblastí, což jednoznačně dokládá proces
komerční suburbanizace. Na tento dlouhodobý vývoj poukazují i dřívější studie
zabývající se tématem vztahu mezi prostorovou redistribucí ekonomiky a oby-
vatelstva v Česku (Hampl, 2005, Hampl, Müller, 2011, Hampl, Marada, 2015).

Na přelomu tisíciletí se zónou s nejprogresivnějším vývojem koncentrace
pracovních příležitostí stalo těsné zázemí Prahy (viz obrázek 6.2), které téměř
zdvojnásobilo počet obsazených pracovních míst (viz tabulka 6.1). Na této dy-
namické transformaci se nejvýrazněji podílely především kapitálově silné za-
hraniční společnosti se zcela jednoznačnými lokalizačními preferencemi skla-
dovacích, dopravních, distribučních a obchodních aktivit s vysokými nároky na
zábor ploch a přímou dopravní dostupnost města. Dostupnost ve vnější sub-
urbánní zóně představuje především páteřní silniční infrastruktura dálnic, rych-
lostních silnic a zejména jejich křižovatek a sjezdů (Průhonice - Čestlice, Modle-
tice, Rudná, Radonice, Ruzyně aj.). Ve vnitřní suburbánní zóně (v rámci
administrativních hranic města) se pak významným lokalizačním faktorem
(především obchodních provozoven, hypermarketů atp.) stává bezprostřední
návaznost na stanice metra v okrajových částech Prahy (Zličín, Černý Most, 
Chodov aj.).160
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Tabulka 6.1: Podíl pracovních příležitostí v Pražském městském regionu podle ekonomických odvětví

Pracovní Podíl na  Pracovní Podíl na A,B C, D, F G I M, H,J,K, 
příležitosti Česku příležitosti PMR E N L,O

(abs.) (%) na km2 na EAO (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%)

1980*

Praha město 746 544 13,8 1 508 1,2 92,6 – – – – – – –

Vnější suburbánní zóna 59 370 1,1 48 0,6 7,4 – – – – – – –

PMA celkem 805 914 14,9 467 1,1 100 – – – – – – –

1991

Praha město 724 904 13,6 1 461 1,1 91,6 1,5 18,7 11,0 13,0 8,1 15,3 24,2

Vnější suburbánní zóna 66 242 1,2 50 0,7 8,4 1,5 2,6 0,6 0,8 0,4 0,8 1,9

PMA celkem 791 146 14,9 432 1,1 100 3,0 21,2 11,6 13,7 8,5 16,1 26,0

2001

Praha město 734 724 15,5 1 481 1,2 90,8 0,5 11,2 8,4 11,3 8,8 10,4 40,3

Vnější suburbánní zóna 76 947 1,6 58 0,8 9,2 0,3 2,3 0,9 1,5 0,7 0,7 2,7

PMA celkem 811 671 17,1 443 1,1 100 0,8 13,5 9,3 12,8 9,4 11,1 43,1

2011

Praha město 724 404 15,8 1 460 1,1 86,8 0,3 7,9 5,0 9,7 5,0 10,7 48,2

Historické jádro 65 085 1,4 8 165 3,1 7,8 0,0 0,3 0,2 0,6 0,2 1,2 5,3

Vnitřní město 320 921 7,0 2 846 1,2 38,4 0,1 3,3 2,1 3,7 1,9 5,1 22,3

Vnější město 226 013 4,9 1 846 0,8 27,1 0,1 2,8 1,7 3,5 1,9 3,1 13,9

Vnitřní suburbánní zóna 73 907 1,6 292 0,9 8,9 0,1 1,1 0,7 1,3 0,5 0,9 4,2

Neuvedeno 38 478 0,8 – – 4,6 0,0 0,4 0,3 0,5 0,4 0,4 2,5

Vnější suburbánní zóna 110 442 2,4 83 0,8 13,2 0,2 2,4 1,0 2,0 1,2 1,1 5,3

PMA celkem 834 846 18,2 456 1,1 100 0,6 10,3 6,0 11,7 6,2 11,8 53,5

Poznámka: * – rok 1980 slouží pouze pro orientační srovnání, vzhledem k neexistenci nezaměstnanosti a jinému
administrativnímu vymezení hranic okresů Praha-východ a Praha-západ. 
Odvětví podle klasifikace CZ-NACE Rev 1.1: A, B – zemědělství, lesnictví, rybolov; C, D, E – průmysl celkem; 
F – stavebnictví; G – velkoobchod a maloobchod; H – ubytování, stravování a pohostinství; I – doprava a sklado-
vání; J – peněžnictví a pojišťovnictví; K – nemovitostní, profesní, vědecké a technické činnosti a administrativní
a podpůrné činnosti; L – veřejná správa a obrana, povinné sociální zabezpečení; M – vzdělávání; N – zdravotní
a sociální péče; O – ostatní a nezjištěno

Zdroj: ČSÚ 1980, 1991, 2001, 2011
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V tomto období dochází k silné koncentraci pracovních příležitostí v subur-
bánních oblastech především v důsledku výstavby tzv. big boxů neboli velko-
plošných provozoven, nákupních center, hypermarketů, dopravních a logistic-
kých terminálů atp. Ačkoli se výstavba těchto plošně rozsáhlých objektů týkala
vnitřní i vnější suburbánní zóny, u jednotlivých typů služeb, které tyto objekty



nabízejí, můžeme nalézt odlišnosti. Ve vnitřní suburbánní zóně se koncentrovaly
pracovní příležitosti především v odvětvích obslužné sféry (obchodní centra,
hypermarkety), které jsou navázány na přítomnost spotřebitelů a snadnou do-
pravní dostupnost. Ve vnější suburbánní zóně PMR se nacházejí zejména logis-
tické areály, dopravní terminály a distribuční centra (viz tabulka 6.1), pro které
byly atraktivní hlavně pozemky bezprostředně napojené na dálniční síť. Inten-
zitu tohoto typu komerční suburbanizace, typickou pro největší regionální cen-
tra, významným způsobem stimuluje i výhodná poloha Prahy v národním 
systému. Naopak pro centra nižších řádů (např. okresní města) je typická sub-
urbanizace komerční, obzvláště výstavba provozoven obslužné sféry, předně
maloobchodu (Svoboda, Ouředníček, 2015).

Vývoj pracovních příležitostí v historickém jádru města se po přelomu tisí-
ciletí značně stabilizoval. Ačkoliv si historické jádro Prahy udržuje bezprecedent-
ně nejvyšší podíl pracovních příležitostí na jednotkovou plochu i ekonomicky
aktivní obyvatele (viz tabulka 6.1), intenzita růstu pracovních příležitostí je po
bouřlivé komercializaci z 90. let již zcela minimální. V městském centru v sou-
časnosti dochází pouze k příležitostnému zahušťování ekonomických aktivit vý-
stavbou solitérních projektů ve vybraných lokalitách a stavebních prolukách
(např. obchodní centra Palladium na náměstí Republiky, Quadrio na Národní
třídě). Jedním z dalších způsobů zahušťování komerčních aktivit v centru města
je pak i nepatrný rozvoj komerčních ploch v již stávající zástavbě. Ani v jednom
případě se však nejedná o bouřlivý rozvoj komerčních aktivit obdobný tomu
z 90. let a to zejména proto, že potenciál historického jádra je pro koncentraci
dalších ekonomických aktivit a tím i pracovních míst již značně vyčerpaný. V ne-
poslední řadě je ovlivněn i ochranou kulturního dědictví historického jádra Pra-
hy, které je zařazeno na seznam UNESCO, což výrazně limituje možnosti plošné
výstavby administrativních a obchodních komplexů.

Po roce 2000 dochází k rozvoji komerčních aktivit zejména v navazujícím
prostoru vnitřního města, které ovšem představuje velice heterogenní území.
Předně se rozvíjejí některé lokality vnitřního města, jež bezprostředně hraničí
s historickým jádrem Prahy. Dochází tedy k expanzi ekonomických aktivit z jádra
do přilehlé zóny vnitřního města. V Praze je tento proces patrný na proměně 
sociálního i fyzického prostředí lokalit v Karlíně, Smíchově či Holešovicích (blíže
viz např. Ilík, Ouředníček, 2007, Temelová, 2007, Temelová, Novák, 2007) a v ně-
kterých dalších v minulosti industriálních lokalitách. Sýkora (2001) v souvislosti
s transformací fyzického i sociálního prostředí těchto lokalit hovoří o jejich gen-
trifikaci. Dalším procesem, který se odehrává ve vnitřním i vnějším městě je tvor-
ba polycentrického vzorce menších administrativně-obchodních center, kde se
koncentrují pracovní příležitosti. Expanzi komerční funkce historického centra162



ve formě několika sekundárních center obchodní a obslužné sféry zachycovaly
rozvojové dokumenty Prahy již koncem 90. let (Územní plán hlavního města
Prahy, 1999, Strategický plán hlavního města Prahy, 2000). V současnosti může-
me vidět tato sekundární centra v několika lokalitách: Pankrác, Budějovická,
Brumlovka, Vysočany, Anděl, Chodov, Nové Butovice aj. Ve většině případů se
jedná o obchodní prostory a administrativní budovy v bezprostřední blízkosti
stanic metra, které představují osy koncentrovaného rozvoje ekonomických
funkcí i pracovních příležitostí v městském prostoru Prahy. V některých přípa-
dech tato centra doplňují výstavbu nových rezidenčních areálů (např. park 
Baarová u BBC centra na Brumlovce).

6.5 Dvojí tvář soudobé komerční suburbanizace

Ve vnějším suburbánním prostoru Prahy po roce 2000 dochází k výrazné pro-
měně zón koncentrujících ekonomické aktivity, jak z hlediska hustoty (viz ob-
rázek 6.2), tak z hlediska intenzity (viz obrázek 6.3). Zatímco hustota (pracovní
příležitosti na km2), která tradičně dosahuje mnohem vyšších hodnot variability,
blíže vypovídá o morfologii daného území a jeho proměnách v čase, koncent-
race sociálně-prostorová (intenzita pracovní příležitosti na ekonomicky aktivní
obyvatelstvo) více zohledňuje vzájemný vztah mezi komerční a rezidenční sub-
urbanizací. V obou případech však dochází k nárůstu koncentrace pracovních
příležitostí v obcích v širším zázemí města. Zatímco v 90. letech 20. století byl
intenzivní nárůst pracovních příležitostí typický pro obce v nejužším zázemí Pra-
hy a v rámci nich pak obcí, jejichž územím procházela (nebo se plánovala vý-
stavba) hlavních tahů silniční sítě, po roce 2000 dochází k růstu pracovních pří-
ležitostí v obcích, které mnohdy nemají tuto lokalizační výhodu a nacházejí se
dále od centra regionu i hlavních silničních koridorů. Přitom zkušenosti ze studia
vývojových procesů městských aglomerací v západních zemích (Hoyt, 1939,
Garreau, 1991, Lang, 2003, Gardner, Marlay, 2013) zdůrazňují, že ekonomické
aktivity mají selektivní tendenci koncentrovat se v bezprostředním okolí hlavních
dopravních koridorů, jak tomu bylo i v PMR v druhé polovině 90. let a na přelo-
mu tisíciletí. Naproti tomu po roce 2000 dochází k nejintenzivnějším nárůstům
pracovních míst v obcích, které zaznamenaly výrazný populační růst (viz obrá-
zek 6.1). Obdobnou proměnou prochází i odvětvová struktura pracovních 
příležitostí v zázemí Prahy. Zatímco v 90. letech se významný podíl nových 
pracovních příležitostí v suburbánních lokalitách PMR tvořil v sektorech do-
pravy a logistiky, velkoobchodu či stavebnictví, v letech 2001–2011 tvorbě 
nových pracovních míst dominují odvětví komunálních služeb, ubytování 163
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a pohostinství, peněžnictví, administrativní činnosti, vzdělávání, zdravotní a so-
ciální péče. K tomuto vývoji dochází zejména v obcích, které znásobily počet
svých obyvatel. Lze hovořit o nárůstu pracovních příležitostí indukovaném prá-
vě rezidenční suburbanizací.164

Obrázek 6.1:
Vývoj

závislosti
lokalizace

pracovních
příležitostí na
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v Pražském
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regionu
v letech

1991−2001
a 2001–2011

Zdroj: 
ČSÚ 1991,

2001, 2011

Poznámka: Za obce v zázemí Prahy bez hlavního města; N = 189; r (91−01) = 0,32; r (01−11) = 0,79

Obrázek 6.2:
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k roku 2011



Pro řadu populačně rostoucích obcí je typická tvorba pracovních příležitostí
v odvětvích maloobchodních, sociálních a komunálních služeb privátního 
i veřejného sektoru, které v původním rozsahu nemohly nasytit zvyšující se pop-
távku novousedlíků. Nárůst obslužné role obcí pražského zázemí, integrující se
komunitní život v nich a nárůst služeb denní potřeby pak vytváří pracovní místa
a zintenzivňuje funkci mikroregionálního sub-centra některých obcí v PMR. Ne-
jedná se tedy o integrující ani dezintegrující proces, nýbrž o tvorbu sub-center
na řádovostně nižší úrovni, která vypovídá o postupném integrování obyvatel
do komunity obce a deklaruje potřebu překonávání náhledů na pražská subur-
bia jako prostory ryze rezidenční, sloužící pouze na přespání a které jsou zcela
bez působení komunitních procesů (podobně i Špačková, Ouředníček, 2012).
Z hlediska morfologie tyto nové pracovní pozice vytvářejí mnohem více roz-
troušený vzorec komerční suburbanizace, než tomu bylo v předešlé dekádě,
kdy se nové pracovní pozice koncentrovaly do několika málo průmyslových
a nákupních parků s množstvím plošně rozsáhlých skladových a obchodních
budov. Tato dvojí tvář komerční suburbanizace a zejména její vývojové fáze na-
značují zralejší fázi vývoje suburbánních oblastí, kdy dochází k integraci nových
obyvatel v suburbiu a rozvoji komunitního života, který mimo jiné generuje
i pracovní příležitosti. Z hlediska lokalizace se big box suburbanizace koncen-
truje v těsném zázemí Prahy s radiálními výstupky podél dálnic a rychlostních
silnic a naproti tomu roztroušený vzorec indukované suburbanizace je domi-
nantní v obcích v širším zázemí PMR. 165
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Na tuto situaci nepřímo upozorňují i některé soudobé studie (Novák, Ne -
meškal, 2014, Ouředníček a kol., 2014), které se staly součástí analytické doku-
mentace Integrované strategie pro ITI Pražské metropolitní oblasti (IPR, 2015).
Autoři těchto studií na základě zbytkových lokalizačních dat mobilních operá-
torů přicházejí k závěru, že obce s významným podílem obyvatel, kteří stráví
denně v Praze pět a více hodin, tvoří pouze nejtěsnější zónu zázemí Prahy. Ta
do značné míry odpovídá zóně komerční suburbanizace typu big box. Naproti
tomu obce v širším zázemí nejsou podle výsledků plynoucích z lokalizačních
dat mobilních operátorů tolik časově spřízněné s Prahou jakožto centrem re -
gionu a obyvatelé většiny těchto obcí stráví v Praze denně v průměru pouze od
2 do 5 hodin. Větší množství (nejen pracovního) času tráví v místě bydliště, což
poukazuje na dvě zásadní proměny v prostorové organizace práce v PMR. Jed-
nak dochází k rozvoji roztroušeného vzorce indukované komerční suburbani-
zace ve vzdálenějších obcích, které nabízejí větší množství pracovních příleži-
tostí v samotném místě bydliště. Zároveň dochází k nárůstu flexibilních
pracovních pozic, tedy práce, která není prostorově a časově (případně i funkč-
ně) ukotvená a do jisté míry může narušovat pravidelnosti dojížďkových vztahů
v regionu (blíže viz Svoboda, Ouředníček, 2015).

6.6 Klastry pracovních příležitostí v Pražském městském
regionu

Pro lepší porozumění současným prostorovým vzorcům lokalizace práce v PMR
byla použita metoda tzv. pracovních klastrů. V Pražském městském regionu bylo
vymezeno 552 majoritních klastrů přesahujících koncentraci 500 pracovních
příležitostí na km2 (viz tabulka 6.2). V rámci nich pak 277 klastrů 1. řádu před-
stavuje lokality s jednoznačně dominujícím podílem komerčních funkcí, které
jsou koncentrovány především v historickém jádru a přilehlé zóně vnitřního
města. Historické jádro Prahy zabírá ve srovnání s ostatními městskými zónami
násobně nižší rozlohu a koncentruje nejvyšší podíl pracovních příležitostí pře-
sahující 8 165 pracovních míst na km2, tedy téměř trojnásobek koncentrace ve
vnitřním městě a pětinásobek koncentrace ve vnějším městě (viz tabulka 6.1).
Ve srovnání s vnější suburbánní zónou je koncentrace pracovních míst v histo-
rickém centru Prahy téměř 900násobná. Ačkoli historické jádro bezesporu plní
funkci administrativního a obchodní centra, je nutné zmínit, že se zde téměř
nevyskytují minoritní pracovní klastry, které indikují potenciál pro další rozvoj
a koncentraci komerčních funkcí. Tuto roli přebírá zóna vnitřního města a čás-
tečně i vnějšího města (která zabírá rozsáhlé prostory panelových sídlišť). Na166



rozdíl od vnitřního města je ve vnějším městě patrný polycentrický vzorec pro-
storově separovaných sekundárních center rozvoje, která jsou zpravidla obklo-
pena klastry pracovních příležitostí nižších řádů. Ačkoli zóna vnějšího města stá-
le představuje zdrojovou oblast pracovní dojížďky (počet pracovních míst na
ekonomicky aktivní obyvatele < 1) lze v této městské zóně v budoucnu očekávat
další rozvoj pracovní funkce.

Tabulka 6.2: Klastry pracovních příležitostí v Pražském městském regionu v roce 2011

Zóny Pražského Majoritní klastry Minoritní klastry
městského regionu 1. řádu (> 2 501) 2. řádu (2 500 − 501) 1. řádu (500 − 101) 2. řádu (100 − 50)

Klastry Pracovní Klastry Pracovní Klastry Pracovní Klastry Pracovní
místa místa místa místa

Historické jádro 20 64 438 2 225 3 388 2 25

Vnitřní město 148 262 918 79 53 950 34 3 204 11 525

Vnější město 104 168 650 75 49 523 35 7 227 9 379

Vnitřní suburbánní zóna 3 3 254 85 63 302 42 5 456 11 860

Vnější suburbánní zóna 2 2 170 34 19 715 107 46 138 86 16 457

Celkem 277 501 430 275 186 715 221 62 413 119 18 246

Poznámka: N = 1404 základních sídelních jednotek
Zdroj: ČSÚ 2011

Ve vnější i vnitřní suburbánní zóně je výskyt majoritních klastrů 1. řádu pod-
le očekávání zcela minimální. Ve vnitřní suburbánní zóně (lokalizované uvnitř
administrativních hranic Prahy) se však vyskytuje 85 lokalit představujících ma-
joritní klastry 2. řádu a to zejména podél koncových stanic metra a v centrech
některých v minulosti samostatných obcí, které se později připojily k Praze. Na-
opak ve vnější suburbánní zóně (okresy Praha-východ a Praha-západ) se vy-
skytuje nejvyšší podíl minoritních klastrů, které představují plošně rozsáhlá
centra práce ovšem s výrazně nižší hustotou. Patrná je tendence zahušťování
a prolínání těchto klastrů v dnes již téměř souvislý prstenec kolem hlavního
města (viz obrázek 6.4). U stávajících pracovních klastrů sehrává roli jednak lo-
kalizační faktor blízkosti podél stávající i plánované silniční sítě (např. pláno-
vaná výstavba severní a východní části pražského obchvatu). V neposlední řadě
se pracovní klastry tvoří i v lokalitách center přilehlých městeček (Říčany, Ka-
menice, Brandýs nad Labem – Stará Boleslav, Úvaly, Roztoky, Rudná aj.). V sa-
motné hustotě pracovních míst však mezi prstencem kolem Prahy s převahou
big boxů a centrálními lokalitami obcí není patrný rozdíl. To je zapříčiněno 
pozdější fází koncentrace pracovních míst v centrech obcí, ke které dochází až
v letech 2001–2011, kdy se dotváří roztroušený vzorec indukované komerční 167
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suburbanizace. Předpokladem možného budoucího vývoje je intenzivnější
koncentrace pracovních míst v centrálních částech sídel v zázemí města, které
si vytvářejí a integrují své mikroregiony.

Dále lze předvídat pokračování rozvoje big box komerční suburbanizace
v nejtěsnějším zázemí Prahy, která ovšem v nejbližší dekádě pravděpodobně
nebude dosahovat intenzitu tvorby nových pracovních příležitostí obdobnou
té z let 1995–2008. Důvodů k těmto odhadům je kromě zkušenosti vývoje ze
západních metropolí (viz např. Gardner, Marlay, 2013) několik. Je to především
rozdílnost transformačního a post-transformačního období, která proměnou
ekonomického rámce směrem ke globalizované tržní ekonomice vytvořila
vhodné prostředí pro přilákání množství zahraničních investic do maloobchod-
ních a logistických areálů již v polovině 90. let 20. století (Sýkora, Ouředníček,
2007). Vlastnická struktura těchto investic, které vytvářejí pracovní příležitosti
v big box areálech, je výrazně ovlivněna především zahraničními vlastníky a je-
jich investičními záměry i limitacemi vývoje světové ekonomiky a náchylnosti
ke krizím v jednotlivých odvětvích. Z toho vyplývá, že v době hospodářské krize
(obdobné krizi z let 2008–2011) se příliv zahraničních investic a tím i tvorba pra-
covních míst v oblastech big box suburbanizace značně omezuje. Naproti tomu
integrující se život novousedlíků v oblastech, které znásobily počet svých oby-
vatel, si i přes hospodářskou krizi dokázal vytvořit pracovní místa v odvětvích
obslužné sféry, především v komunálních a sociálních službách.

Otázkou pro tvorbu strategických dokumentů rozvoje Pražského městské-
ho regionu v oblasti trhu práce (např. IPR, 2015 aj.) je pak nalezení vhodné míry
podpory pro přímé zahraniční investice na straně jedné a podpory rozvoje ko-
munitního života rezidentů v suburbánních obcích na straně druhé. V nepo-
slední řadě pak v současnosti vyvstává výzva zkvalitňování nabízených pracov-
ních míst. To se týká postupného přechodu od tvorby pracovních míst s nižší
přidanou hodnotou, jako jsou logistické areály, směrem k pracím v oblastech
s vyšší hodnotou, kterými jsou vědeckotechnické parky, inovační centra či pod-
pora tvorby projektů velké vědeckotechnické infrastruktury (např. region kla-
stru STAR čítající laserová centra ELI Beamlines a HiLASE v Dolních Břežanech,
BIOCEV ve Vestci, atp.). V této souvislosti je nutné zmínit i potřebu funkční a od-
větvové diverzifikace pracovních míst, a to s ohledem na jejich kvalitu a přida-
nou hodnotu. Zejména proto, že diverzifikace pracovních míst má schopnosti
sanovat ekonomické turbulence plynoucí z globálního propojení trhů a mini-
malizuje negativní dopady na území. V neposlední řadě je pak potřeba zohled-
nit i hierarchickou strukturu šíření inovací směrem od hlavních center k cen-
trům nižšího řádu, při které PMR jakožto metropolitní areál hlavního města
sehrává zásadní roli. Na ni poukazuje v čase se vyvíjející difúze jak komerční168



suburbanizace, tak i tvorby pracovních míst zejména v oblasti maloobchodu
a obslužné sféry v obcích v zázemí města, ke které došlo v polistopadovém 
vývoji.

6.7 Prostorová flexibilita práce a komerční
suburbanizace

Tato část textu se věnuje nárůstu tzv. flexibilních pracovních pozic, tedy práce,
která není prostorově a časově (případně i funkčně) ukotvená a do jisté míry
může narušovat pravidelnosti dojížďkových vztahů v regionu. Přestože tyto 
pracovní pozice mnohdy nelze explicitně v prostoru lokalizovat, flexibilní práce 169
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jednotky. Městské zóny byly vymezeny podle Ouředníčka a kol. (2012)
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Obrázek 6.5:
Prostorově

neukotvené
pracovní

příležitosti
v Pražském
městském

regionu
v roce 2011

Zdroj: 
ČSÚ 2011

tvoří významný podíl nejen pracovního trhu, ale i sociálně-prostorových vazeb
a vztahů mezi regiony vymezených na základě dojížďky za prací. Tuto formu
práce vykázalo na celostátní úrovni téměř 13,5 % obyvatel vyjíždějících za prací
mimo obec. V případě PMR pak přes 46 tis. obyvatel, což představuje 14,8 % vy-
jíždějících za prací. Obdobně jako v případě celostátní úrovně i v detailu Praž-
ského městského regionu lze pozorovat zvýšený podíl prostorově neukotve-
ných zaměstnání především v periferních oblastech (viz obrázek 6.5).

Z hlediska prostorové diferenciace se nejvýznamnější oblasti koncentrace
prostorově neukotvených pozic nacházejí na jihu a jihovýchodě PMR. Ačkoli
množství obcí v těchto oblastech dosahuje extrémních hodnot podílu lidí, kteří
vyjíždí do práce bez stálého místa pracoviště (viz tabulka 6.3), nutno zmínit, že
tyto extrémní procentuální hodnoty jsou do značné míry dané nízkým absolut-
ním základem. Naopak obce s významným rozdílem obvykle bydlícího a trvale
bydlícího obyvatelstva se nacházejí zejména v severní části regionu. Tento in-
dikátor alespoň částečně poukazuje na oblasti, u kterých může snížená validita
dat plynoucí ze SLDB 2011 významným způsobem přispět k dezinterpretaci 



závěrů. Kromě zmíněného může rozdíl trvale a obvykle bydlícího obyvatelstva
alespoň nepřímo poukazovat na oblasti, kde dochází ke koncentraci obyvatel,
kteří se nehlásí k trvalému pobytu v dané obci, což nese celou řadu nesnází pro
místní samosprávy v oblasti příjmů, kapacit škol, predikcí vývoje, volební pro -
blematiky aj. Třetím z indikátorů, který je nutno brát v potaz při interpretaci 
závěrů založených na pracovní dojížďce ze SLDB 2011, je podíl vyjíždějících 
do práce s nezjištěným místem pracoviště, který však nevykazuje výrazný 
prostorový vzorec.

Na celostátní úrovni v případě prostorové flexibility práce, jakožto důsledku
jak vnější ekonomické determinace, tak i vnitřní potřeby aktérů-zaměstnanců
slaďovat pracovní a osobní život, lze pozorovat spíše determinační povahu 
flexibilní práce. Jde tedy o pojetí flexibility práce, u níž převládá vnější ekono-
mický tlak nad vůlí aktérů (viz např. Peck, 2001, Standing, 1999, 2014), kteří se
tomuto tlaku spíše adaptačně přizpůsobují (např. práce na směny). V případě
městského regionu hlavního města je však situace poněkud složitější. Jed-
nak proto, že alespoň v obecné rovině metropolitní areál hlavního města 171
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Tabulka 6.3: Příklady obcí Pražského městského regionu s extrémními hodnotami vybraných
indikátorů pracovní vyjížďky v roce 2011

Vyjíždějící do práce Vyjíždějící do práce s nezjištěným Rozdíl trvale a obvykle 
bez stálého místa pracoviště místem pracoviště bydlícího obyvatelstva
Obec (v %) Obec (v %) Obec (v %)

Prusice 50,0 Prusice 16,7 Mochov 18,6

Polerady 39,5 Veliká Ves 16,7 Zápy 18,0

Pohoří 38,9 Černé Voděrady 16,7 Trnová 15,8

Kaliště 30,3 Oplany 14,3 Průhonice 12,7

Trnová 29,8 Polerady 13,2 Nupaky 11,8

Oplany 28,6 Sudovo Hlavno 13,0 Dobřejovice 11,5

Dobročovice 28,3 Nučice 12,0 Bašť 10,7

Okrouhlo 24,7 Dobrovíz 10,5 Statenice 10,2

Vodochody 24,3 Stříbrná Skalice 9,4 Vestec 10,0

Oleška 24,1 Číčovice 8,9 Klíčany 9,7

Výžerky 24,0 Konětopy 8,8 Horoměřice 9,2

Radonice 23,8 Svrkyně 8,6 Modletice 9,1

Vyžlovka 23,5 Kamenný Přívoz 8,4 Herink 8,9

Kostelní Hlavno 23,3 Doubek 8,3 Kostelní Hlavno 8,7

Zdroj: ČSÚ 2011



představuje vstupní bránu mnoha inovací do národního systému a zejména
proto, že prostorově neukotvené práce vykazují podle místa bydliště obyvatel
jistou pravidelnost. Obdobně jako v případě celostátní úrovně i v PMR se zvý-
šený podíl prostorově neukotvených prací vyskytuje (podle místa obvyklého
bydliště) u obyvatel v periferních obcích v širším zázemí Prahy (viz obrázek 6.5).
Zde ovšem populaci (zejména novou) tvoří příjmově i profesně dobře situované
obyvatelstvo. Lze tedy předpokládat, že na úrovni městského regionu bude do-
minovat spíše pozitivní pojetí flexibility práce, tedy organizace práce, která je
umožňující a nikoli determinující (např. práce z domova, slaďování osobního
a profesního života aj.). Tyto závěry sice nelze bez bližšího kvalitativního výzku-
mu jednoznačně podpořit, přesto je v PMR patrné, že nejvýraznější podíly pro-
storově neukotvených pracovních pozic vykazuje obyvatelstvo, které bydlí v ob-
cích, jež znásobily počet svých obyvatel (viz obrázek 6.6), což zvýšilo podíl dobře
situovaných novousedlíků. Dále je pro tyto obce typický roztroušený vzorec ko-
merční suburbanizace, který evokuje pozdější fázi vývoje pracovních trhů a kte-
rý způsobuje změny v tradičním chápání lokalizace pracovních míst, pracovní
doby, vztahů mezi bydlištěm a pracovištěm i koexistence pracovního a osobní-
ho života obyvatel.

6.8 Závěr

Cílem kapitoly bylo představit hodnocení vývoje a proměn lokalizace práce a její
odvětvové struktury se zaměřením na vývojové tendence prostorových aspektů
práce v Pražském městském regionu v dlouhodobém časovém horizontu. Ačkoli
zde nemohou být představeny všechny faktory, které měly v průběhu třiceti let
vliv na proměny lokalizace práce v Praze a obcích v jejím zázemí, předložený172

Obrázek 6.6:
Závislost

prostorově
neukotvených

pracovních
příležitostí

a koncentrace
populace

v letech
2001−2011

Zdroj: 
ČSÚ 2001,

2011
Poznámka: Za obce v zázemí Prahy bez hlavního města; N = 189; r (01−11) = 0,81



text podchytil alespoň ty nejdůležitější vlivy a procesy lokalizace práce v Praž-
ském městském regionu.

Předně byly představeny vývojové fáze proměn lokalizace práce v časových
horizontech reflektujících pozdní fázi socialismu, transformační dekádu a ob-
dobí post-transformační. Procesy, jejich příčiny i následky se v těchto fázích vý-
znamným způsobem odlišovaly. Zatímco v socialistickém uspořádání byla eko-
nomická role Pražského městského regionu (i přes jeho velikostní dominanci)
značně potlačována (Hampl, 2005), v období bezprostředně po sametové re-
voluci došlo k reorganizaci prostorové distribuce ekonomických aktivit do sta-
vu reflektujícího pravidla volného trhu a vztahu mezi nabídkou a poptávkou.
Přirozeně tak akcelerovaly koncentrační tendence ekonomických aktivit do
hlavního města a v rámci něj pak do městského centra. Alespoň pro krátké ča-
sové období pak můžeme hovořit jednak o koncentraci a zároveň i centralizaci
ekonomických aktivit do PMR (Sýkora, 2001). Následný rozvoj konkurenčního
prostředí (ve smyslu boje o lokalizaci ve městě) pak společně s transformací
širšího ekonomického rámce (mj. liberalizace zahraničního obchodu) akcele-
roval odstředivé síly, tedy disperzi ekonomických aktivit nejen v rámci Prahy
ale i jejího zázemí.

Od konce 90. let můžeme hovořit o decentralizaci práce (z centra do zázemí)
a tedy o komerční suburbanizaci. Tento vývoj, který můžeme přičítat širokému
spektru příčin (mj. vývoji trhu s nemovitostmi, růstu ekonomického blahobytu
domácí populace aj.), pak vedl k poměrně rychlé prostorové redistribuci práce
ve smyslu koncentrované decentralizace, kdy se ekonomické aktivity koncen-
trovaly do PMR a v rámci něj pak decentralizovaly z centra do zázemí. Tento pro-
ces známý ze zkušeností západních zemí (viz např. Daniels, 1991) má již dlou-
hodobou tendenci. V následném post-transformačním období se více než
koncentrace/dekoncentrace a centralizace/decentralizace objevovaly procesy
proměňující vnitřní strukturu a to ve trojím pojetí. Předně se jednalo o strukturu
prostorového uspořádání ve smyslu polycentrického vzorce redistribuce pra-
covních příležitostí v Praze do dnes již výrazných sub-center lokalizovaných
v blízkosti stanic metra. Dále se pak proměnila odvětvová struktura pracovních
příležitostí. Nikoli však v pojetí dřívější deindustrializace respektive tercierizace
ekonomiky, ale ve smyslu proměn dominantních odvětví v rámci služeb, a to
jak v městském centru, tak i v pražském zázemí.

Ve vnitřní suburbánní zóně (v rámci administrativních hranic Prahy) se pak
lokalizují některá nákupní centra s velice zřetelnou preferencí orientovanou na
dopravní dostupnost zákazníků – na stanicích metra na straně jedné a z dálniční
sítě na straně druhé. Pro zónu vnějšího města je pak typický rozvoj dílčích sub-
center pracovní funkce bezprostředně vázaný na hlavní dopravní křižovatky, 173
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zpravidla opět stanice metra, s předpokladem dalšího rozvoje v okolí plánované
výstavby linky metra D v jihovýchodní části města. Obdobný proces je patrný
i ve vnitřním městě, ovšem zde je signifikantnější vliv rozrůstání komerční funk-
ce historického jádra do přilehlých oblastí vnitřního města. Dále je nutno zmínit
dlouhodobý pokles podílu historického jádra na tvorbě pracovních příležitostí
v Pražském městském regionu.

V neposlední řadě pak došlo k proměně struktury vlastnictví při tvorbě no-
vých pracovních příležitostí, kdy vzrůstající životní úroveň nových obyvatel v ob-
cích pražského zázemí vytvořila prostředí pro tvorbu nových pracovních míst
na základě domácí spotřeby a nikoli prostřednictvím přímých zahraničních in-
vestic. Tato nová pracovní místa vytvářejí mnohem více roztroušený vzorec in-
dukované komerční suburbanizace, než tomu bylo v předešlé dekádě, ve které
pracovní místa v pražském zázemí vytvářely především přímé zahraniční inves-
tice kapitálově silných developerů a kdy se nové pracovní pozice koncentrovaly
do několika málo průmyslových a nákupních parků s množstvím plošně rozsáh -
lých logistických a obchodních budov (big box). Tato dvojí tvář komerční sub-
urbanizace naznačuje pozdější fázi vývoje suburbánních oblastí, kdy integrace
nových obyvatel v suburbiu a rozvoj komunitního života generuje nové pracov-
ní příležitosti v obslužné sféře veřejného i soukromého sektoru. Z hlediska lo-
kalizace se big box suburbanizace koncentruje v těsném zázemí Prahy s radiál-
ními výstupky podél dálnic a rychlostních silnic. Významným lokalizačním
faktorem pro tento typ komerční suburbanizace je i blízkost letiště, při kterém
v posledním období dochází k intenzivnímu růstu pracovních příležitostí, pří-
kladem čehož je bezpochyby i výstavba logistického centra Amazonu s odha-
dem vytvoření cca pěti tisíc pracovních míst. Roztroušený vzorec indukované
komerční suburbanizace je naproti tomu dominantní v obcích v širším zázemí
PMR. Tuto situaci pak podporuje zjištění, že nejvýraznější podíly prostorově ne-
ukotvených pracovních pozic vykazuje obyvatelstvo bydlící právě v těchto ob-
cích. Tento fakt i díky jejich perifernímu postavení naznačuje pozdější fázi vývoje
pracovních trhů v těchto lokalitách, který způsobuje změny v tradičním chápání
lokalizace pracovních míst.

Z hlediska predikce budoucího vývoje pracovních příležitostí v suburbán-
ních lokalitách Prahy je nutné alespoň zmínit institucionální rámec působení
politik rozvoje konkurenceschopnosti a inovací. Právě institucionální podpora
v oblasti výzkumu a vývoje má v posledních letech zcela zásadní vliv na bu-
doucí rozvoj pracovních příležitostí v suburbánních lokalitách Prahy. Prostřed-
nictvím nastavení dotačního rámce Evropské unie v programovém období
2007–2013, kdy Praha nemohla čerpat z evropských programů, došlo k výrazné
suburbanizaci kvartérních funkcí do několika málo lokalit pražského zázemí174



(Řež, Buštěhrad, klastr STAR na ose Břežany, Vestec, Hodkovice-Zlatníky), kam
se přesunuly, nebo vystavěly na zelené louce značné vědecko-výzkumné ka-
pacity. Ačkoli v nich v současnosti zatím nedošlo k plnému zprovoznění ani
k obsazení pracovních míst, vzhledem k rozsahu výzkumných kapacit a před-
pokládanému spuštění kumulativních efektů se lze domnívat, že v těchto lo-
kalitách dojde v blízké budoucnosti k výraznému růstu kvartérních pracovních
pozic s vysokou přidanou hodnotou. V neposlední řadě je nutno zmínit, že na
sebe tyto výzkumné kapacity již v současnosti nabalují další aktivity jak sou-
kromých subjektů (např. výstavba inkubátoru InnoCrystal ve Vestci), tak i aktérů
jednotlivých oblastí regionálního, ekonomického i urbánního rozvoje (místní
akční skupiny, klastry, centra technologických transferů či nedávno založené
Středočeské inovační centrum), což výrazným způsobem transformuje rozlo-
žení pracovních míst v těchto lokalitách. Vzhledem k tomu, že se jedná o po-
měrně nový fenomén, bude plné vyhodnocení případné kvarterizace pracov-
ních příležitostí (jakožto další pravděpodobné vývojové fáze komerční
suburbanizace) možné až s odstupem času.
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Nové (de)koncentrace 
komerčních aktivit 
v Pražském městském 
regionu
PETR KOLOUŠEK, PETER SVOBODA

7.1 Úvod

Komerční suburbanizace je proces, který v posledních dvou dekádách be -
zesporu silně ovlivnil a nadále ovlivňuje fyzickou i sociální strukturu sídel 
v zázemí českých měst. Přestože některé soudobé studie (Ouředníček, Bičík,
Vágner, 2007, Ptáček, Szczyrba, 2007, Sýkora, Ouředníček, 2007, Chuman,
Romportl, 2008, 2011, Sýkora, Mulíček, 2014) uvádějí, že koncentrace komerč-
ních aktivit může mít na fyzickou podobu krajiny v blízkosti měst vyšší vliv
než koncentrace funkcí rezidenčních, publikací a studií zabývajících se ko-
merční suburbanizací nalezneme výrazně méně než těch, které sledují rezi-
denční rozvoj a změny sociálního prostředí zázemí měst. Jedním z možných
důvodů je nedostatečná datová základna pro studium tohoto procesu. V Čes -
ku neexistuje podrobná evidence podnikatelských aktivit na území jednotli-
vých obcí a chybí rovněž centrální databáze obsahující údaje o nerezidenční
výstavbě. Pokud chceme důkladně zkoumat ekonomické aktivity v suburbán-
ních lokalitách, je potřebné zmapovat především dvě základní roviny procesu
ekonomické decentralizace – rovinu sociálně-ekonomickou a rovinu prosto-
rovou (územní).

Sociálně-ekonomickou rovinu disperze pracovních funkcí v obcích v zázemí
Pražského městského regionu detailně rozebírá jiná kapitola této knihy (Svo-
boda, 2017), na kterou na několika místech textu odkazujeme. Rovinou prosto-
rovou (územní) se blíže zabývá následující text, který si klade za cíl prozkoumat
vývoj komerční výstavby a s ní spojené využití ploch pro ekonomické aktivity
v zázemí Prahy ve dvou řádovostních úrovních. První z nich nabízí náhled na
celkové využití ploch v Pražském městském regionu a jeho vývojové tendence,
v druhé se blíže díváme na vývoj komerční výstavby ve třech vybraných obcích
v zázemí Prahy. Tato kapitola se taktéž snaží kriticky zhodnotit dosavadní datové
řady a statistické přístupy k hodnocení využití ploch. 179
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Příčiny komerční suburbanizace zcela jistě leží v nastavení celého politicko-
ekonomického systému, ale za přímé původce výstavby ve formě urban sprawl
lze označit nevhodné konání místních samospráv a silný zájem ze strany sou-
kromých investorů a developerů. Tato výstavba se extenzivně rozpíná do krajiny,
čehož důsledkem je nárůst nákladů na pořízení a správu infrastruktury, navy-
šování intenzity dopravy a celkové snížení kvality života v dotčených lokalitách
(Jackson, 2002). Rozvolněnost příměstské zástavby a nárůst počtu uživatelů úze-
mí (obyvatel, pracovníků či návštěvníků) je příčinou růstu výdajů na technickou,
dopravní i sociální infrastrukturu. Obce či vyšší územní celky jsou proto zatíženy
zvýšením výdajů, které však nejsou dostatečně vynahrazeny daňovými příjmy
(Ouředníček, Temelová, 2008, Temelová, Pospíšilová, Ouředníček, 2012). V Česku
se však ve srovnání s rozvinutými západními státy s takovouto formou rozvoje
předměstí setkáme v menším měřítku (Ouředníček a kol., 2008, Ouředníček, 
Temelová, 2012, Ouředníček, Špačková, Novák, 2013, Ouředníček a kol., 2013).
I za předpokladu, že průběh procesu nabude umírněnější formy (zejména ve
smyslu kompaktnosti výstavby), řada negativních vlivů na okolí zůstane. V pod-
mínkách Česka je nejčastějším problémem změna způsobu využití ploch v zá-
zemí měst, výrazně zde ubývá především zemědělská půda, případně plochy
určené k rekreaci. Kvůli tlaku ze strany soukromých subjektů podléhají výstavbě
v současnosti i pozemky s nejkvalitnějšími půdami (Bičík, Kupková, 2006, Havel,
Chuman, 2011). Otázka rozvoje brownfields vs. greenfields prochází dlouhodo-
bou diskusí, kdy z pohledu udržitelnosti je zcela jistě považována za výhodnější
revitalizace již existující zástavby. V praxi je ale běžná varianta výstavby na zele-
né louce, přičemž důvody jsou především ekonomické (Sýkora, 2003).

Mimo výše zmíněné, objektivně hodnotitelné efekty se komerční rozvoj pro-
pisuje do tváře příměstské krajiny, přičemž nová výstavba nepochybně výraz -
ným způsobem ovlivňuje ráz sídel a okolní krajiny. Zde velice záleží na přístupu
jednotlivých obcí k řešení otázky budoucí podoby jejich území (zejména pro-
střednictvím územně plánovacích nástrojů) a lze nalézt příklady dobré praxe
(Dolní Břežany, Úvaly u Prahy, Průhonice), i praxe horší (Zvole u Prahy, Modletice,
Čestlice). Obtížná je také koordinace stavebního rozvoje na regionální úrovni,
protože závaznou dokumentací je z pohledu územního rozvoje předně územní
plán63, který se zpracovává jen pro jednotlivé obce a jeho pořízení navíc v sou-
časnosti není přímou zákonnou povinností. V případě pražského metropolitního
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areálu hraje také roli rozdělení aglomerace do území dvou samosprávných krajů,
které mají často protichůdné motivy jak přistupovat k rozvoji na svém území
(Sýkora, 2003).

Kapitola se po úvodním vstupu do problematiky komerční suburbanizace,
jejího vývoje, následném vysvětlení metodického rámce a přiblížení použitých
dat, věnuje výzkumu decentralizace komerčních aktivit do obcí v zázemí Prahy
především z územního hlediska – využití ploch pro komerční výstavbu. Kombi-
nace analýz na různých měřítkových úrovních poodhaluje odpovědi na základní
otázky studia komerční suburbanizace: (i) Jaký je celkový rozsah změn využití
území v důsledku procesu komerční suburbanizace? (ii) Jaký je charakter, po-
doba a morfologie důsledků procesu a co je typické pro různé lokality? (iii) Kde
pravděpodobně dojde k další komerční výstavbě? (iv) Jak se změnil počet a cha-
rakter pracovních příležitostí v těchto lokalitách?

7.2 Vývoj komerční suburbanizace v Česku

Intenzivní rozvoj komerčních aktivit v obcích v zázemí největších měst probíhá
v Česku od poloviny 90. let 20. století (Sýkora, Ouředníček, 2007) a je přirozenou
součástí transformačních procesů ekonomického i sídelní systému (Hampl,
2005). Transformace osídlení je na rozdíl od transformace politické a ekonomic-
ké (v úzkém pojetí již dokončených) procesem, který stále probíhá (Ouředníček,
Temelová, 2008, Sýkora, Bouzarovski, 2012). Nutno zde zmínit, že proměny
struktury sídelního sytému jsou procesem dlouhodobým, vyznačujícím se vy-
sokou setrvačností změn, které mohou přetrvat i po několik desítek let (Sýkora,
2003). Z toho plyne i dlouhodobý charakter samotné transformace. V prostředí
Česka navíc můžeme hovořit o obecné shodě v otázce zvýšení dynamiky vývoje
ekonomických aktivit v oblastech s vysokou hustotou zalidnění – tedy ve měs-
tech a jejich zázemí.

Alespoň obecně lze v případě Česka říci, že dochází k procesu koncentro-
vané decentralizace (Daniels, 1991), kdy se ekonomické aktivity po předešlém
období nivelizační politiky v období socialismu začínají koncentrovat do větších 
městských regionů, ve kterých se ale rozšiřují do stále větší vzdálenosti od me-
tropolitního jádra. Tento proces je přitom fenoménem v Česku relativně novým.
Objevuje se v souvislosti s přechodem do post-industriální fáze vývoje měst,
kterou mimo jiné charakterizuje prostorová expanze městských systémů a po-
kračující integrace jejích jednotlivých elementů (Hampl, 2005). I přes zpoždění
decentralizačních procesů oproti státům v západní Evropě a USA, kde se rezi-
denční i komerční formy suburbanizace začaly ve velkém rozsahu projevovat 181
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již po druhé světové válce, lze v charakteru změn spatřit jisté podobnosti, přede-
vším hovoříme-li o intenzitě rozvoje, špatné koordinaci změn zejména v jejich
počátečním období, z toho plynoucích problémů v dopravě aj. Na druhou stra-
nu lze usuzovat, že komerční suburbanizace v Česku má i svoje specifické pro-
jevy a důsledky, které jsou odlišné od dřívějšího vývoje zejména v USA a jiných
vyspělých státech. Především je nutno zmínit, že základ našeho sídelního systé-
mu vznikl již ve středověku a v průběhu 20. století již v pražském metropolitním
areálu de-facto nevzniklo žádné nové sídlo64, ať už s převahou komerční nebo
rezidenční funkce.

Proces komerční suburbanizace můžeme registrovat až v období po ro-
ce 1989 (resp. od poloviny 90. let 20. století), protože od 2. světové války se zá-
zemí měst v Česku prakticky nikterak nerozvíjelo. Výjimkou byla pouze některá
sídla, do kterých směřovaly střediskové investice (Sýkora, Ouředníček, 2007).
Důvodem stagnace či dokonce úpadku příměstských lokalit v poválečném vý-
voji bylo bezpochyby zavedení centrálně řízené ekonomiky a silná tendence
k řízení rozvoje území „shora“, tedy například prosazování střediskové soustavy
osídlení (Ouředníček a kol., 2008). Suburbanizace ekonomických činností se pro-
to objevila až výrazně později, s přechodem na tržní hospodářství. Lze však říci,
že ostrý přechod k novému politicko-ekonomickému uspořádání vedl k vysoké
počáteční intenzitě změn. Prostorový vzorec rozmisťování nových ekonomic-
kých aktivit byl v Česku srovnatelný s vyspělým světem. Projevil se především
význam dopravní polohy, která je pro množství komerčních aktivit stěžejní. Tato
charakteristika procesu komerční suburbanizace je ovšem platná stále (Chuman,
Romportl, 2011), a lze předpokládat, že komerční suburbanizace bude i nadále
koncentrovaná podél hlavních koridorů dopravní infrastruktury.

Skladba ekonomických aktivit, které můžeme v porevolučním období v sub-
urbánní zóně identifikovat, je pro středoevropský prostor obvyklá, daná předně
výhodnou tranzitní polohou. Nejčastěji se jedná o obchod a skladování, méně
také o průmysl, který nicméně není běžný v Pražském městském regionu (Sý-
kora, Ouředníček, 2007). Typickými dominantami soudobých suburbií jsou prá-
vě rozsáhlé obchodně-skladovací komplexy, jejichž výstavba v zázemí měst je
v souladu se situací v dalších státech středoevropského postsocialistického pro-
storu (Dijst, Vázquez, 2007). Vznik provozů tohoto typu úzce souvisí s polohou
v dopravní síti. Prostorová náročnost takových aktivit je, vzhledem k vysokým
cenám pozemků v centrech měst, hlavním důvodem pro jejich lokalizaci v zá-
zemí (Sýkora, Ouředníček, 2007). Své místo si v příměstské zóně stále častěji 
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obcí, nikoli však vznikem zcela nového sídelního celku.



získávají i funkce zaměřené na trávení volného času, příkladem za všechny může
být komplex vodního světa v Čestlicích u Prahy, popřípadě řada nově vzniklých
golfových hřišť.

Očekává se, že v budoucnu se do suburbánní zóny měst budou ve větší míře
lokalizovat i kancelářské komplexy a obecně služby s vyšší přidanou hodnotou
(Ptáček, Szczyrba, 2007). Evidence tohoto trendu je již patrná (Koloušek, 2013).
Této situaci napovídá i lokalizace zařízení vědecké, znalostní a inovační infra-
struktury (např. klastr STAR na ose Dolní Břežany – Vestec – Hodkovice, Středo-
české inovační centrum, ELI Beamlines, HiLase v Dolních Břežanech, BIOCEV 
ve Vestci, InnoCrystal v Hodkovicích aj.). Lze ovšem předpokládat, že tento typ
rozvoje povede k nižším nárokům na zábor ploch.

Ptáček a Szczyrba (2007) předpokládají, že dekoncentrační proces povede
k rozvoji druhotných jader v zázemí měst. Základ k jejich utváření byl podle
autorů postupně pokládán již od poloviny 90. let 20. století, kdy se ekonomické
aktivity začaly koncentrovat do určitých lokalit. Polycentrické uspořádání sídel-
ního systému je obvyklé v rozvinutých západních státech, kde se lze setkávat
s velice rozvinutými sídly označovanými například pojmem edge cities (Gar-
reau, 1991, Nemeškal, 2017), přestože v Česku (Pražském městském regionu) je
prozatím typičtější uspořádání definovatelné pojmem edge-of-city, který vy -
povídá o kratší vzdálenosti těchto koncentrací k metropolitnímu jádru (Sýkora,
Ouředníček, 2007). Sýkora, Mulíček, Maier (2009) předpokládají, že trend smě-
řující k polycentrickému sídelnímu systému povede k vyváženějšímu a udržitel-
nějšímu rozvoji suburbánní zóny.

Přestože vzniku nových jader v zázemí Prahy prozatím nenasvědčují některá
empirická zjištění zdůrazňující koncentraci ekonomiky především do jádra re-
gionu (Čermák, Hampl, Müller, 2009), v dalším vývoji se podle nejnovějších zjiš-
tění tento trend patrně obrátil a dochází k decentralizaci komerčních aktivit do
zázemí metropolitních areálů, či přímo k jejich delokalizaci (Svoboda, Ouřední-
ček, 2015). S nižší intenzitou roste i centrální město, a lze proto hovořit o určité
formě koncentrované decentralizace (Daniels, 1991).

7.3 Data a metodika

Kapitola využívá k analýze komerční suburbánní výstavby dvě řádovostní úrov-
ně studia – (i) regionální, na úrovni Pražského městského regionu, a (ii) lokální,
zaměřující se na lokality tří vybraných obcí v zázemí Prahy.

Analýza komerční suburbanizace na regionální úrovni využívá databáze pro-
storových dat Corine Land Cover (CLC), kterou v Česku zveřejňuje Agentura 183
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životního prostředí (CENIA, 2016). Tato databáze obsahuje klasifikaci krajinného
pokryvu v průřezových letech (1990, 2000, 2006 a 2012), přičemž datový pod-
klad je dostupný pro celé území Česka. Databáze vzniká na základě automati-
zované klasifikace družicových snímků doplněné ruční revizí dat. Rozlišení sním-
kování je relativně nízké (500 m), databáze proto nezachycuje plošně méně
rozsáhlé objekty a areály. Jedná se ovšem o konzistentní a celoevropsky srov-
natelný datový podklad. V databázi jsou prostřednictvím dálkového průzkumu
země stanoveny kategorie využití ploch v poměrně detailním členění. Do této
analýzy byly vybrány kategorie, které jsou považovány za směrodatné pro zjiš-
tění změn zapříčiněných procesem komerční suburbanizace, a to s ohledem na
jejich užití v dřívějších studiích zabývajících se využitím ploch pro komerční vý-
stavbu v metropolitních oblastech (viz např. Chuman, Romportl, 2008, 2011).

Ke klasifikaci komerčně využívaných ploch byly zvoleny kategorie zachycující:
(i) Průmyslové a obchodní areály, (ii) Silniční a železniční síť s okolím a letiště
a (iii) Sportovní a rekreační areály. Jelikož jde o měřítkově poměrně hrubá data,
nelze předpokládat, že s jejich pomocí budou zachyceny všechny změny využití
ploch v rámci procesu komerční suburbanizace. Pro zachycení oblastí největších
koncentrací komerční výstavby je ovšem databáze CLC dostačující, čemuž odpo-
vídá i její četné využití (Bičík, Kupková, 2006, Chuman, Romportl, 2008, 2011, Bičík
a kol., 2015). Na základě těchto dat je tak vhodné hodnotit zejména celkové ploš-
né dopady procesu a diferenciaci dopadů změn v rámci regionu. Díky tomu, že
data vznikají průběžně ve zvolených průřezových letech (která rámcově odpoví-
dají letům sčítání lidu), je možné výstavbu rozfázovat a hodnotit ji v jednotlivých
obdobích. To umožňuje vytvoření sady schémat znázorňujících rozvoj komerční
výstavby v jednotlivých obdobích, identifikování hlavních lokalit komerční vý-
stavby a také určení celkových plošných dopadů procesu.

Pro důkladné postižení změn, zejména na lokální úrovni, je vzhledem k po-
vaze dat potřeba připojit studii ověřující výstavbu přímo v dotčených územích.
Dalším krokem v analýze je proto volba lokalit pro podrobnější výzkum. Jejich
výběr je založen na šesti kritériích rozdělených na dva oddíly – ukazatele ko-
merčního rozvoje (A) a předpoklady pro analýzu (B), které přehledně shrnuje
tabulka 7.1. Obec může být zařazena do analýzy, pouze pokud splní všechny
předpoklady pro analýzu (kritéria B) a:
(i) bude splněno kritérium A1 – v CLC je pro obec registrována změnová plocha

na kategorii „Průmyslové a obchodní areály“. Není třeba splnit kritéria A2 a A3;
(ii) budou současně splněna kritéria A2 a A3, tj. v obci vzrostl počet pracovních

příležitostí mezi lety 1991 a 2011 více než 2,5 krát a probíhá nebo je připra-
vována výstavba plošně význačnějšího komerčního objektu (cca 0,1 ha a ví-
ce). Není třeba splnit kritérium A1.184



Dvě varianty pro výběr obcí do analýzy na lokální úrovni jsou stanoveny
pro případ, kdyby databáze CLC opomíjela komerční výstavbu roztroušenou,
plošně méně rozsáhlou, nebo by došlo k chybné klasifikaci komerčních ploch.
Rovněž kvůli možné nepřesnosti databáze CLC je zařazeno kritérium B3 – po-
kud by v obci byla identifikována změnová plocha s komerční výstavbou chyb-
ně, nízký počet pracovních příležitostí by napomohl takový nedostatek odhalit.
Kritéria B1 a B2 jsou stanovena proto, aby samotnou analýzu na úrovni obcí
bylo možné technicky provést. S ohledem na dopravní polohu v rámci regionu,
širší územní vztahy či celkový vývoj urbanistické koncepce obcí v poslední do-
bě a s využitím statistických dat ze SLDB (ČSÚ 1991, 2001, 2011) byly z výběru
určeny obce reprezentující tři dominantní typy komerčního rozvoje: velkoploš-
ný, kompaktní a jejich kombinace – v tomto případě tedy obce Nupaky, Dolní
Břežany a Vestec.

Tabulka 7.1: Kritéria výběru obcí do mikroregionální analýzy

Kritérium Podmínka Poznámka

A1 Změnová plocha Databáze CLC registruje v obci změnovou plochu 
podle CLC (1.2.1) na kategorii „Průmyslové a obchodní areály“. V obci proto 

proběhl komerční rozvoj (plochy v ostatních sledovaných 
kategoriích by stejný předpoklad nevyvolaly).

A2 Nárůst počtu V obci významně narostl počet pracovních příležitostí 
PP ≥ 2,5krát (alespoň 2,5krát - stanoveno na základě prvotního 

průzkumu dat) mezi lety 1991 a 2001, což značí rozvoj 
ekonomických aktivit.

A3 Výstavba V obci aktuálně probíhá výstavba plošně rozsáhlejšího 
(cca 0,1 ha a více) komerčního objektu, nebo je výstavba 
v pokročilé fázi příprav.

B1 Platný územní Obec disponuje platným územním plánem vzniklým 
plán v roce 2006 a později. ÚP je třeba pro rozlišení zástavby 

v obci a určení dalšího směřování vývoje.

B2 ZABAGED (DKM) Pro obec je k dispozici ZABAGED (v lepším případě DKM). 
Na základě těchto datových podkladů (vektorové vrstvy 
objektů) může být provedena analýza na lokální úrovni.

B3 PP > 200 (2011) Počet pracovních příležitostí v obci byl v roce 2011 vyšší 
než 200. Tímto předpokladem se vyloučí obce s nízkým 
významem pracovní funkce.

Poznámka: ZABAGED – Základní báze geografických dat; DKM – Digitální katastrální mapa; 
PP – Pracovní příležitosti; CLC – Corine Land Cover

V následujícím kroku proběhl terénní průzkum ve třech zvolených obcích
ve snaze co nejpřesněji zachytit způsob využití jednotlivých objektů a k nim 
náležících ploch (tedy tzv. funkčních celků). Nejprve bylo nutné identifikovat 185
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objekty vzniklé v procesu komerční suburbanizace a poté k těmto objektům
doplnit zjišťované atributy funkčního využití uvedené v tabulce 7.2. Identifikace
komerční výstavby proběhla s využitím Základní báze geografických dat 
(ZABAGED, viz ČÚZK, 2016), a v případě neúplnosti či nejasnosti byly jako do-
plňkové zdroje užity Digitální katastrální mapy (DKM), územní plány a záběry
leteckého snímkování včetně historických snímkování z let 1989 a 2003 dostup-
né z Geoportálu hlavního města Prahy (viz Praha, 2016).

Tabulka 7.2: Funkční využití objektů

Funkční využití Zahrnuté aktivity

Obchod Veškeré velkoobchodní a maloobchodní objekty (supermarkety, 
autosalony, autobazary, prodej nábytku, stavebnin atd.)

Logistika Sklady, doprava, logistické a distribuční objekty

Průmysl Průmyslová výroba, produkce zboží

Zemědělství Zemědělská výroba, chov zvířat atd.

Občanská Soukromá i veřejná (školy, školky, zdravotnictví, úřady, pojišťovnictví, 
vybavenost bankovnictví, ubytování, pohostinství atd.)

Kancelářské prostory Objekty s prostory výlučně pro tuto funkci

Rekreace Objekty určené k rekreaci, sportu a trávení volného času

Věda a výzkum Vědecké, výzkumné a vývojové objekty, vysoké školství

Ostatní Ostatní, nedostavěno či neurčeno

Na základě tohoto podkladu proběhlo terénní šetření zaměřené na hodno-
cení důsledků výstavby ve stanovených obdobích, pro jednotlivé funkce i celkově
a byla hodnocena podoba a parametry nově vzniklé komerční zástavby, její mor-
fologie i urbánní ráz sídel. Následně byla analýza doplněna o hodnocení vývoje,
významu a struktury pracovní funkce v obcích na základě vývoje počtu pracov-
ních příležitostí, vzdělanostní struktury a proudů dojížďky do zvolených obcí.

7.4 Komerční využití ploch v zázemí Pražského
městského regionu

Vzhledem k územní i funkční diferenciaci Pražského městského regionu je pro
analýzu využití ploch vhodné rozlišení periferních částí na vnitřní a vnější 
suburbánní zónu. S ohledem na dřívější studie (Ouředníček a kol., 2012) i před-
chozí kapitolu, která nabízí analytický rámec pro zhodnocení sociálně ekono-
mického vývoje PMR prostřednictvím zmapování vývoje pracovních příležitostí186



(Svoboda, 2017), je zde využito totožného vymezení vnitřní a vnější suburbánní
zóny i vzhledem k možnosti srovnání výsledků. Podle databáze CLC se celkový
rozsah ploch využitých pro nerezidenční (komerční) účely ve vnitřní i vnější sub-
urbánní zóně mezi lety 1990 a 2012 zvýšil o 1,3 procentní body (tj. o 20,58 km2).
Největší podíl na celé změně měly průmyslové a obchodní plochy (14 km2 – 0,9 %
rozlohy sledovaného území), do kterých jsou řazeny rovněž veškeré logistické
areály a další zástavba nerezidenčního charakteru. Rozvoj dopravní infrastruk-
tury se v celku promítl méně, přesto je plocha změněná výstavbou silniční a že-
lezniční infrastruktury a letišť vyčíslena na 3,45 km2 (0,21 %). Navíc v této ploše
nejsou započteny dopravní stavby liniového charakteru, tedy samotné silnice,
popř. železnice, ale pouze plošné stavby typu velkých dopravních křižovatek.
Rovněž letiště se v tomto čísle promítla jen zcela marginálně, letiště Praha-Ru-
zyně není podle užité metodiky zahrnuto v suburbánní zóně a rozvoj ostatních
letišť proběhl ve velmi omezeném rozsahu. Poslední kategorií krajinného po-
kryvu, která se započítává do projevů komerční suburbanizace, jsou sportovní
a rekreační areály se změnou plošného rozsahu 3,18 km2 (0,20 % rozlohy celého
území). Významným způsobem k tomuto růstu přispěla zejména výstavba gol-
fových hřišť, kterých vznikla v zázemí Prahy v posledních dvaceti letech celá řa-
da, a s ohledem na jejich plošnou náročnost jsou téměř výhradní příčinou roz-
sahu změn v kategorii sportovního a rekreačního využití ploch (Chuman,
Romportl, 2011).

Objem výstavby v kategorii průmyslových a obchodních areálů (v absolutních
hodnotách) je podle očekávání vyšší ve vnější suburbánní zóně, která má více
než pětinásobnou výměru oproti vnitřní suburbánní zóně. Poměr změněných
ploch ve vnitřní a vnější suburbánní zóně je ovšem 1:1,64 z čehož vyplývá, že
intenzita procesu (objem výstavby k rozloze území) byla výrazně vyšší v její vnitř-
ní části. Tato situace odpovídá předpokladu zvýšených nároků na využití území
uvnitř administrativních hranic Prahy zapříčiněných mimo jiné vyšší cenovou
hladinou pozemků. V rámci sledovaného období ve vnitřní suburbánní zóně
přibylo celkem 3,1 % zastavěného území využitého jako průmyslové a obchodní
areály (obrázek 7.1). V případě vnější suburbánní zóny (okresy Praha-západ
a Praha-východ) dosáhla změna pouze necelého procenta. Zjevná je tedy zvy-
šující se intenzita výstavby směrem k jádru městského areálu, což může indiko-
vat mechanismus, kdy vyšší ceny pozemků snižují riziko rozvolněného záboru
ploch. Tuto hypotézu nicméně nelze v práci uspokojivě potvrdit.

Komerční suburbanizace je výrazně selektivním procesem a její velkoplošné
projevy pozorujeme především v blízkosti dopravních uzlů a podél významných
dopravních koridorů (Chuman, Romportl, 2011). Zábor ploch užitých pro ko-
merční účely se nejintenzivněji projevuje právě v lokalitách přiléhajících 187
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k dopravním tepnám (obrázek 7.2). Koncentraci velkoplošné komerční výstavby
lze nalézt především v blízkosti dálnice D1 (v Modleticích, Čestlicích, Nupakách,
Vestci aj.). Intenzivní rozvoj proběhl rovněž v blízkosti dálnice D8 na severu (Klí-
čany, Klecany), dálnic D5, D6 a D7 na západě (Rudná, Jeneč, Kněževes) a dálnici
D11 na východě (Jirny, Zeleneč). Obce s nejvyšší intenzitou rozvoje komerčních
ploch se zpravidla nacházejí v blízkosti dálničních sjezdů (obrázek 7.2). Jen 188

Obrázek 7.1:
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Zdroj: 
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Poznámka: Kategorie ploch převzaté z databáze CLC – obchodní a průmyslové areály (Obchod),
silniční a železniční infrastruktura, letiště (Doprava), Sportovní a rekreační areály (Sport)



ojediněle vznik nerezidenčních ploch proběhl v obcích bez přímého napojení
na velkokapacitní dopravní síť (Slapy, Borek). Uvnitř administrativních hranic
Prahy (vnitřní suburbánní zóna) je situace obdobná. Největší koncentrace roz-
vojových ploch, které zahrnujeme do procesu komerční suburbanizace, nalez -
neme při hlavních dopravních cestách a jejich kříženích. Významnou roli zde
sehrává i napojení na páteř hromadné dopravy – metro, což je patrné zejména
v oblasti koncových stanic (Zličín, Černý Most) s výrazně obslužně pracovní
funkcí.

V celém souboru sledovaných obcí v PMR se v období mezi lety 1990 a 2012
vyskytuje několik extrémních případů, ve kterých měl proces komerční subur-
banizace zcela zásadní vliv na podobu jejich krajinného pokryvu. Jedná se ze-
jména o obce Modletice (34 % výměry obce změněno na plochy komerčního 189
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využití), Čestlice (21 %), Nupaky (16 %) a Vestec (15 %). Patrná je taktéž značná
fázovost vývoje a transformace ploch v celém městském regionu.

V prvním období (90. léta) je typickým znakem rozvoj v obcích v bezpro-
středním zázemí administrativních hranic Prahy a také v samotné vnitřní sub-
urbánní zóně (obrázek 7.3). Rozsah změn byl poměrně vysoký, a to zejména
vzhledem k faktu, že výstavba majoritně probíhala až od poloviny desetiletí (Sý-
kora, Ouředníček, 2007). Kromě lokalit kolem dálnice D1 se výstavba koncen-
trovala západním směrem od hlavního města (v blízkosti dálnic D5, D6 a D7)
a v několika oddělených lokalitách. Jednalo se především o obchodně-průmys-
lové plochy, které představovaly 84,5 % plochy veškeré výstavby, zejména pak
obchodní areály a logistická centra.

V druhém období (2001–2006) byl objem výstavby znatelně nižší, dokonce
méně než poloviční v porovnání s obdobím prvním (obrázek 7.1). V této fázi se
výstavba logistických a obchodních areálů výrazně zpomalila, patrně i v reakci
na prvotní „boom“ a taktéž obtížnou ekonomickou situaci typickou nižším eko-
nomickým růstem a vyšší nezaměstnaností (Svoboda, Nemeškal, 2015). I v tom-
to období se nejvýrazněji rozvíjel jihovýchod PMR, avšak nově se proces ko-
merční výstavby ve velkém měřítku projevil i severně (Klecany, Zdiby – dálnice
D8) a východně od Prahy (Zeleneč, Jirny, Zápy – dálnice D10 a D11). Značně po-
klesl objem komerční výstavby v rámci administrativních hranic Prahy, a to té-
měř na desetinu. Celkově opět převládala výstavba obchodně-průmyslových
areálů (80 % výměry změnových ploch).

Také v posledním sledovaném období (2007–2012) se komerční rozvoj ode-
hrál zejména v blízkosti dálnice D1, kromě toho se významně rozvíjely i obce při-
léhající k dálnicím D5, D6 a D7, a to výrazněji než kdy předtím. Stavělo se dále
v obcích ve východní části městského regionu, i když v mírně pozměněné skladbě
oproti předchozímu období (obrázek 7.2). Objem i intenzita výstavby byly ve vnitř-
ní i vnější suburbánní zóně nejvyšší ze všech sledovaných období. V součtu se roz-
voj komerčních ploch téměř rovnal sumě obou předchozích fází. To se může jevit
jako poměrně překvapivé zjištění vzhledem k faktu, že v pozdějších fázích sledo-
vaného období byl rozvoj ovlivněn probíhající ekonomickou krizí, která výrazně
limitovala investiční projekty. I přesto se postupně dokončovaly projekty výstavby
započaté v předešlém období a útlum nastal až v pozdějších fázích, což zřejmě
dokládá i pokles podílu ploch pro průmyslové a obchodní účely na celkové vý-
měře nové výstavby. Ve třetí fázi se naopak projevila masová výstavba golfových
hřišť, které tvořily 25 % výměry všech změnových ploch v PMR.

Zjištění, i při relativně nízkém rozlišení dat CLC (čtvercový rastr odpovídající
ploše se stranou nad 500 m), rámcově vypovídají o celkovém rozložení velko-
plošných komerčních aktivit a jeho vývoji. Podle databáze CLC však došlo ke190



změnám krajinného pokryvu ve třech sledovaných kategoriích pouze u 46 obcí
(ze 189 v okresech Praha-západ a Praha-východ). Proces velkoplošné komerční
suburbanizace typu big box je podle výstupů z databáze CLC v rámci regionu
výrazně diferencován. Ovšem prostorově roztroušená či plošně méně náročná
výstavba komerčních objektů metodice CLC pravděpodobně uniká. Ta se navíc
podle Kolouška (2013) rozvinula v podstatně více obcích pražského městského
areálu. Pro zjištění vývoje, rozsahu i morfologie plošně roztroušené zástavby je
proto nutné doplnit výzkum o lokální úroveň. 191
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7.5 Případová studie: Nupaky, Vestec, Dolní Břežany

V obcích vybraných do této části analýzy je proces komerční suburbanizace
zkoumán blíže, a náplní této kapitoly je proto postižení charakteristik procesu
v předchozích částech analýzy zanedbaných. V souladu s metodickou částí prá-
ce byl využit postup s cílem identifikovat jednotlivé komerční objekty a k nim
následně přiřadit jejich funkční využití (tabulka 7.2). Na základě takto zpraco-
vané databáze byl zhodnocen nejen plošný rozsah procesu, ale i morfologie
a podoba zástavby. Ze statistických údajů je následně zhodnocena struktura
pracovních příležitostí a na závěr z dostupných podkladů nastíněn pravděpo-
dobný budoucí vývoj komerčních funkcí ve vybraných obcích.

Charakteristika území

Ačkoli by stanoveným kritériím pro výběr obcí do analýzy na mikroregionální
úrovni vyhovělo více obcí v PMR, snahou bylo pro případové studie volit obce
reprezentující různé typy rozvoje, u kterých je předpoklad odlišností ve vývoji
i v důsledcích procesu komerční suburbanizace. Zvoleny tak byly tři obce – Dolní
Břežany, Nupaky a Vestec (tabulka 7.3), které splnily požadovaná kritéria (tabul-
ka 7.1). Všechny zvolené obce se nacházejí na jihu PMR (viz obrázek 7.4), který
představuje nejaktivnější území z pohledu komerčního rozvoje ve všech třech
fázích dosavadního vývoje (viz kapitola 7.3). Právě potenciál tohoto území pro
suburbánní rozvoj (včetně evidence již realizované výstavby) vedl ke splnění
stanovených podmínek a volbě těchto obcí pro analýzu. Autoři studie navíc dis-
ponují konkrétní znalostí místních poměrů ve vybraných obcích, což je pro de-
tailní analýzu nesporná výhoda.

Tabulka 7.3: Obce vybrané do případové studie a kritéria jejich výběru

Kritérium Podmínka Vestec Nupaky Dolní 
Břežany

A1 Změnová plocha podle CLC ano ano ne
(Průmyslové a obchodní areály)

A2 Nárůst počtu pracovních příležitostí ≥ 2,5krát ano ano ano

A3 Proběhlá výstavba ano ne ano

B1 Platný územní plán ano ano ano

B2 ZABAGED (DKM) ano ano ano

B3 Pracovních příležitostí > 200 (2011) ano ano ano

Zdroj: vlastní hodnocení na základě dat: ČSÚ 1991, 2001, 2011; Obec Dolní Břežany 2013; 
Obec Nupaky 2013; Obec Vestec 2013; CENIA 2016192



Z hlediska lokalizace a dopravní dostupnosti lze říci, že ačkoli všechny tři ob-
ce přímo hraničí s Prahou, jejich poloha, především dopravní, se liší (obrá-
zek 7.4). Nupaky jsou ze sledovaných obcí nejlépe napojeny na silniční síť, če-
muž napomohlo i dokončení místní infrastruktury spojující komerční zónu
s dálnicí. Podobně výhodnou polohu (po dokončení pražského okruhu v roce
2010) má i Vestec. Přímo jím prochází pokračování pražské ulice Vídeňská (silnice
II. třídy). Obec je zároveň transitem do dalších rezidenčních lokalit v zázemí Pra-
hy, především Jesenice a Jílového u Prahy, a nově díky napojení na pražský
okruh i do širšího okolí. I Dolní Břežany jsou vystaveny intenzivní dopravní zátěži,
ale chybí zde přímé napojení na vysokokapacitní komunikaci (nejbližší exit na
pražský okruh je na žádost místních obyvatel po referendu uzavřen).

V Dolních Břežanech dochází od konce 90. let 20. století k vysokému nárůstu
počtu obyvatel i pracovních příležitostí (obrázek 7.5). Přestože již z leteckých
snímků je zřejmé, že na území obce nenalezneme prostorově náročné komerční
aktivity, lze očekávat přítomnost jiných komerčních funkcí, lépe začleněných 193
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do celkové koncepce rozvoje. Databáze CLC neregistruje na území obce žádnou
lokalitu určenou k obchodním, průmyslovým či dopravním účelům, což však in-
dikuje pouze nepřítomnost komerčních ploch o dostatečně velké rozloze. V obci
se v současnosti rozvíjí několik vědecko-výzkumných areálů společně s podpůr-
nými funkcemi, což je jednou z prvních známek decentralizace pokročilých kvar-
térních funkcí do zázemí Prahy, i když je nutné dodat, že lokalizační faktory jsou
v tomto případě nejednoznačné a lze se domnívat, že úzce souvisí s dotační po-
litikou EU, kdy mimo administrativní hranice Prahy je dotováno širší spektrum
aktivit a spoluúčast investorů je znatelně nižší.

V Nupakách lze v období 1991 až 2011 zaznamenat vysoký relativní nárůst
počtu obyvatel a především pracovních příležitostí (obrázek 7.5). Obec je dobře
dopravně napojena na silniční koridor dálnicí D1 včetně sjezdu a v budoucnu
zde bude pokračovat výstavba pražského okruhu. Z dřívějších výzkumů vyplý-
vá, že v obci se koncentrují i lépe kvalifikované pracovní příležitosti (Koloušek,
2013) a zároveň se zde přetransformovalo na komerční areály 16 % výměry ob-
ce, což ji řadí na přední místa ve vývoji velkoplošné komerční výstavby v PMR
(viz obrázek 7.4).

Vestec už v roce 1991 charakterizoval nadprůměrný význam pracovní funkce
(pracovních příležitostí zde bylo více než obyvatel), který se postupným vý -
vojem dále zvyšoval. Výstavba komerčních objektů zde akcelerovala již v první194
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polovině transformačního období (obrázek 7.5), a změny v zástavbě lze pozo-
rovat i nadále. Podle databáze CLC se podíl ploch využitých pro komerční účely
mezi lety 1990 a 2012 přibližně ztrojnásobil. V současnosti v obci probíhá rozvoj
vědecko-výzkumného areálu a lze zde v budoucnu očekávat nárůst počtu vy-
soce kvalifikované pracovní síly a doplňkové infrastruktury.

Identifikace objektů a ploch komerční zástavby

V prvotní fázi šetření byly na individuální bázi identifikovány objekty a funkční
celky (souhrn budov a pozemků k nim náležejících), které lze řadit do procesu
komerční suburbanizace (prostřednictvím databáze ZABAGED a doplňkově
DKM). Objektům byly následně doplněny detailní atributy o období výstavby
a o funkci, kterou plní, a to prostřednictvím leteckých snímků, územních plánů
dotčených obcí a především informací zjištěných terénním výzkumem, který
verifikoval správnost zařazení ploch i individuálních objektů do funkční kate-
gorie (tabulka 7.2). Výsledkem je geodatabáze obsahující prostorová data
o struktuře komerčních objektů v dotčených obcích podle funkčního využití
a období výstavby, která zachycuje kvalitativní i kvantitativní diferenciaci ko-
merční výstavby v řešených územích.

Z geodatabáze vyplývá, že v Dolních Břežanech se prozatím nenachází žád-
ná nově vzniklá zóna vyhrazená čistě pro komerční účely. V průběhu porevo-
lučního období byla pouze rozšířena stávající zóna s výrobními funkcemi (ob-
rázek 7.6). Náznak nově vznikajícího prostoru, do kterého se komerční aktivity
začínají především po roce 2012 lokalizovat, lze nalézt v severovýchodním cípu
správního území obce při hranicích s Prahou. Z celkových více než 1 600 sta-
vebních objektů v obci (k roku 2012) slouží pouze 33 objektů vzniklých po roce
1989 k nerezidenčním účelům, což je s ohledem na počet postavených nebo
zrekonstruovaných rodinných domů po roce 1990, kterých je celkem 494 (ČSÚ,
2011), nízké číslo. Nové komerční budovy však plní více funkcí (obchodní, vý-
robní, obslužnou, rezidenční) a byly zde vystavěny i kancelářské prostory (loka-
lita Pivovarského domu), což je v rámci suburbanizačních procesů v Česku stále
spíše ojedinělý jev. V obci zcela chybí budovy zaměřené na sklady a logistiku,
nacházejí se zde zpravidla multifunkční budovy kombinující obchodní a admi-
nistrativní funkce v parteru s funkcemi rezidenčními ve vyšších patrech budov.
V Dolních Břežanech byla realizována výstavba vědecko-výzkumných areálů
špičkových vědeckých pracovišť ELI Beamlines a HiLase a doplňkové infrastruk-
tury včetně výstavby kancelářských prostor pro aktéry regionálního rozvoje jako
Středočeské inovační centrum či klastr STAR. Z důvodu zachování konzistence
výzkumu však nejsou objekty a plochy dokončené po roce 2013 zahrnuty. 195
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Z kvantitativního hlediska lze říci, že Dolní Břežany mají relativně nízké ko-
merční využití ploch (pouze 0,14 % rozlohy obce a 1,05 % změněných ploch).
Částečně je to dáno velkou rozlohou katastru obce a dále méně výhodnou do-
pravní polohou. Nemalou roli ovšem sehrává nastavení politiky samosprávy,
která preferuje kompaktní územní rozvoj obce (Obec Dolní Břežany, 2013), z če-
hož vyplývají i omezení pro výstavbu plošně náročných komerčních aktivit opře-
né o územně plánovací dokumentaci obce. Relativní výměra komerčních ob-
jektů vzniklých po roce 1989 na výměře všech objektů zde byla v porovnání
s ostatními obcemi studie velmi nízká – 5,1 %. Dopady komercializace na zá-
stavbu v obci jsou tedy v porovnání se dvěma dalšími obcemi zanedbatelné.196
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Charakter výstavby je navíc odlišný, několik objektů zařazených do analýzy plní
většinově rezidenční funkci doplněnou o funkci komerční (pobočku zde má na-
příklad i Česká spořitelna), což je v případě suburbánních obcí fenomén, který
se objevil až v posledních letech. Lze předpokládat, že drobné provozy v parte-
rech budov reflektují zjištění o rozmachu pracovních míst indukovaných rezi-
denční suburbanizací.

Na území Nupak se před rokem 1989 nenacházela žádná významná komerč-
ní aktivita vyjma několika objektů se zemědělskou funkcí. Téměř veškerý ko-
merční rozvoj tak probíhal především v první polovině transformačního období.
Naprostá většina nových komerčních objektů v obci plní obchodní (zpravidla
velkoobchodní) či skladovací funkci. Část nových objektů vznikla v rámci rozší-
ření zemědělského družstva ve východní části obce (obrázek 7.7). V obci se na-
chází celkem 240 objektů (k roku 2012) a v 10 % se jedná o komerční objekty 197
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postavené v transformačním období. Řada z nich jsou velkoplošné logistické
a obchodní budovy (Plastoplan, Hagleitner, Škoda Auto Opat, Jub a další) za-
hrnuté v poměrně rozsáhlých komerčních areálech, což indikuje i vysoký zábor
plochy na objekt. Komerční objekty tak celkem zabírají 1,2 % rozlohy správního
území obce. To současně představuje 4,96% podíl na plochách obce, které změ-
nily své využití. Relativní plocha komerčních objektů postavených po roce 1989
k ploše všech objektů v obci je v případě Nupak ze sledovaného souboru tří
obcí nejvyšší (42,1 %), což značí vysokou intenzitu výstavby v rámci decentrali-
začního procesu. V území je patrný důsledek suburbanizace typu big box. Podle
navrženého využití území v územním plánu obce lze velmi pravděpodobně oče-
kávat další výstavbu podobné funkce i morfologie.198
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Vestec již před rokem 1989 vykazoval poměrně rušnou komerční aktivitu.
Provoz zde měla a stále má společnost SAFINA specializující se na nakládání
s cennými kovy, v obci se nacházely i další méně rozsáhle komerční plochy. Po
roce 1989 se zprvu odloučený areál SAFINA rozšiřoval o další firmy. Ve Vestci
byly budovány i objekty pro sport a trávení volného času – Sporthotel (obrá-
zek 7.8). Celkem 1,81 % rozlohy území zabíraly v roce 2012 komerční objekty
s datem vzniku po roce 1989, změnové plochy dokonce 7,66 % (tabulka 7.4).
V roce 2012 tvořily komerční objekty téměř 29 % plochy všech budov v obci.
Funkční diverzifikace komerční zástavby byla ze všech sledovaných obcí nejvyšší
a v současnosti v obci nalezneme všechny funkce, které užitá kategorizace roz-
lišuje. Nejvíce objektů se zaměřuje na obchod (např. jeden z prvních „hypermar-
ketů“ – Julius Meinl, dnes Albert), dále pak na skladování a výrobu. Z celkem
555 objektů stojících na území obce (k roku 2012) jich 85 vzniklo po roce 1989
a plní různorodé komerční funkce. Jedná se o největší podíl v rámci zkoumané-
ho souboru obcí (15 %). Obdobně jako v případě Dolních Břežan i ve Vestci byl
v posledních letech vybudován vědecko-výzkumný areál (BIOCEV) jako jedno
z center vědecké excelence. V budoucnu lze tedy očekávat nárůst počtu pra-
covních příležitostí i v pokročilejších kvartérních odvětvích výzkumu a vývoje.

Ze srovnání analýzy sekundárních dat (s použitím databáze CLC) a terénního
průzkumu (viz obrázky 7.6, 7.7, 7.8) vyplývá, že ačkoli lze v dílčích případech na-
lézt neshody databázových údajů o využití ploch, rámcově vymezení změno-
vých ploch v databázi odpovídá realitě. V obci Dolní Břežany nebyly vzhledem
k roztroušenosti a malému plošnému rozsahu komerční zástavby tzv. změnové
plochy zaznamenány. V případě obce Nupaky je rozdíl mezi skutečnou výměrou
změněných ploch a údaji z databáze CLC velmi nízký (4,96/5,02 % – viz tabul-
ka 7.4). I u obce Vestec se záznamy z databáze CLC neshodují zcela exaktně s re-
álným stavem v území (obrázek 7.8). Do obchodních a průmyslových ploch byly
vlivem generalizace začleněny i části nezměněných ploch nebo některé oblasti
okrajů rezidenční výstavby. Tyto nepřesnosti jsou však dané způsobem pořizo-
vání dat, s ohledem na celoevropské měřítko databáze CLC jsou pro zachycení
vývoje komerční zástavby v suburbánních lokalitách přijatelné.

Struktura funkčního využití komerčních objektů zjištěných terénním šetře-
ním se i díky zamýšlenému výběru různých typů obcí dosti liší (obrázek 7.9).
Kancelářská funkce je ve sledovaných obcích velmi málo zastoupena (celkem
0,26 ha) a vznikala téměř výhradně až po roce 2003. Decentralizace tohoto typu
funkcí se tedy rozvíjí až v pozdější fázi přechodu do post-industriálního vývojo-
vého stádia sídelních funkcí. Na tu to souvislost však upozorňovaly už dřívější
studie (Ptáček, Szczyrba, 2007). Ze sledovaných obcí se kancelářské objekty 
nenacházejí pouze v Nupakách (respektive jsou rozmělněny v převažujícím 199
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Tabulka 7.4: Plošné dopady komerční suburbanizace podle CLC a vlastního průzkumu území

Dolní Břežany Nupaky Vestec
ha1 %2 ha1 %2 ha1 %2

1 Rozloha obce 1064,2 – 318,1 – 472,1 –

2 Výměra všech objektů v obci 30,3 2,8 9,1 2,9 29,7 6,3
k roku 20123

3 Výměra komerčních objektů 1,5 0,1 3,8 1,2 8,5 1,8
postavených po roce 19893

4 Relativní výměra komerčních – 5,1 – 42,1 – 28,7
objektů postavených 
po roce 1989 na objektech 
celkem3

5 Výměra změněných ploch 11,1 1,1 15,8 5,0 36,2 7,7
podle terénního šetření4

6 Výměra změnových ploch 0,0 0,0 16,0 5,0 72,1 15,3
podle databáze CLC (v kategorii 
obchod a průmysl)

Poznámky: 1 absolutní výměra v hektarech; 2 podíl ukazatele na rozloze obce (kromě podílu ko-
merčních objektů na objektech celkem v řádku 4); 3 výměra objektů spočtena na základě půdorysné
plochy stojících budov evidovaných v databázi ZABAGED; 4 změněnou plochou je funkční celek 
budov a souvisejících pozemků (tj. včetně zeleně, komunikací, parkovišť atp.) zjištěných terénním
šetřením

Zdroj: Vlastní hodnocení na základě dat: ARCDATA 2015; CENIA 2016; ČÚZK 2016 
a terénního průzkumu

Obrázek 7.9: Plochy komerčních objektů podle jejich funkce a období vzniku
Zdroj: Vlastní hodnocení na základě dat: ČÚZK 2016



funkčním využití objektů). Obchodní funkce je zastoupena ve všech třech ob-
cích, přičemž ve Vestci má největší rozsah (4,24 ha). V Nupakách se více projevila
výstavba skladových objektů (1,57 ha obchodní a 1,72 ha skladovací funkce),
což odpovídá předpokladům příznivé dopravní polohy podél dálnice D1 pro
tento typ komerční výstavby. Další funkce jsou zde zastoupeny výrazně méně
a funkční diferenciace je ze sledovaných obcí nejnižší. V Dolních Břežanech je
význam obchodu srovnatelný s dalšími funkcemi (služby, výroba, zemědělství)
přičemž jednotlivé funkční typy ploch zabírají srovnatelných 0,3 – 0,4 ha. Z vý-
vojového hlediska byla výstavba v obcích intenzivnější v prvním sledovaném
období (1989–2003), nicméně rozdíl oproti období po roce 2003 je relativně
nízký a nelze jednoznačně rozlišit fázovost vývoje. Spíše než zásadní změny v ča-
sových intervalech lze pozorovat kontinuální soustředění vývoje obcí pro zvo-
lený mono/polyfunkční typ výstavby. Obecně lze říci, že velkoplošná komerční
suburbanizace má na obce tím větší dopad, čím větší je ochota samospráv na
svém území obchodní a skladovací funkce rozvíjet. Ačkoli lze v této souvislosti
diskutovat převážně ekonomické zájmy, je nepochybně nutné zohlednit i spl-
nění podmínek pro lokalizaci takových aktivit z pozice investičních záměrů 
a tedy zejména dopravní polohu a přístupnost.

Charakter a morfologie komerční zástavby

V dosavadních částech kapitoly byla pozornost soustředěná především na kvan-
titativní rozměr vývoje komerčních ploch. Následující text doplňuje tato zjištění
o kvalitativní stránku a snaží se zodpovědět následující otázky. Do jaké míry byly
komerční budovy kompaktně zasazeny do již zastavěného území obcí? Jaké
byly vlivy v jednotlivých obdobích výstavby na provázanost či oddělenost rezi-
denční a komerční složky zástavby? A jaký vliv měla komerční výstavba na cel-
kový charakter a urbanismus sídel?

I z pohledu morfologie a podoby zástavby nalezneme mezi sledovanými ob-
cemi markantní rozdíly. Komerční suburbanizace v Dolních Břežanech má patr-
ně nejumírněnější důsledky jak z pohledu kvantity, tak i morfologie, polyfunkč-
nosti a celkového urbanistického rázu. Nové komerční objekty plní především
obslužnou funkci a jsou dobře začleněny do celkové kompozice obce. V obci
nalezneme tři hlavní lokality rozvoje. První je součástí smíšené zástavby v centru
sídla Dolní Břežany. Parter nových bytových domů je zde vyčleněn pro obchody
a služby (obrázek 7.10). Byly ale zbudovány i objekty výhradně pro komerční
účely (kanceláře, restaurace) a nedaleko i nová školka (základní škola byla re-
konstruována). Druhá lokalita se nachází v jižní části sídla a pro dané účely se
využívala již před transformačním obdobím. Dále se rozřiřovala a nalezneme 201
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v ní objekty cementárny a další výrobní aktivity. Areál je poměrně zastaralý, ob-
jekty v něm jsou spíše reminiscencemi z komunistického období a v krátkodo-
bém horizontu je obtížné předpokládat, že se tento stav změní. S areálem přímo
sousedí lokalita vědecko-výzkumného areálu, která jej navíc zčásti fyzicky od-
děluje od zbytku sídla. Třetí lokalitou je zemědělský komplex v sídle Lhota, ur-
čený především pro chov koní. Zbylá komerční zástavba (hotel, pumpa, restau-
race atd.) je roztroušena v různých částech obce. Obec má v celkovém pohledu
dobře řešené umístění jednotlivých složek zástavby. Potenciálně rušivé aktivity
jsou umístěny mimo rezidenční části a je patrná snaha je ještě více izolovat. Na-
opak služby a maloobchod jsou rozmístěny i v rezidenčních částech a v případě
nové výstavby zpravidla v parterech budov, což podporuje pohyb rezidentů
v těchto částech veřejného prostoru i v částech navazujících. Veřejná infrastruk-
tura (dopravní a technická infrastruktura, veřejná prostranství a občanská 
vybavenost) se evidentně i nadále rozvíjí, což pozitivně působí na rezidenční
atraktivitu a celkovou úroveň prostředí sídla (čemuž odpovídá významný a ne-
ustávající nárůst počtu obyvatel obce patrný z obrázku 7.5).

Zbylé dvě obce výběru se charakterem komerční výstavby od Dolních Bře-
žan značně liší, navzájem jsou si ovšem nepochybně podobné. Decentralizace
komerčních aktivit formovala Nupaky již od počátku transformačního období
a pokračuje dodnes. V obci nalezeme tři rozvojové lokality. První, původně 202

Obrázek 7.10: Komerční suburbanizace v obci Dolní Břežany: funkčně smíšené centrum
Foto: Petr Koloušek, 2013



zemědělský areál v blízkosti centra obce, se dále rozšiřoval a je stále v provozu.
Druhou lokalitou je obchodní zóna Nupaky vytvářející se podél dálnice D1 (ob-
rázek 7.11). Zóna není výrazně oddělena od rezidenční zástavby. Jedná se nic-
méně o relativně kompaktní zástavbu obsahující plošně středně rozsáhlé objekty
(maximálně 0,42 ha – Škoda Auto Opat), a proto o této lokalitě již nelze hovořit
jako o typické „sídelní kaši“ charakteristické pro počátek transformačního období.
Částečně plní izolační funkci a v rezidenčních částech obce i díky ní není hluk
z blízké dálnice nikterak výrazný. Třetí lokalitou, zahrnující plošně nejnáročnější
objekty v obci (0,55 ha), je logistické centrum při sjezdu z dálnice k benzinové
pumpě na jihu území. Zóna byla vystavěna na konci 90. let 20. století a předsta-
vuje z pohledu své morfologie klasickou formu big box komerční suburbanizace.
Na druhou stranu se využití objektu snaží i o jistou polyfunkčnost a mimo skla-
dových a odbavovacích ploch zahrnuje i kancelářské prostory a restauraci.

Objem výstavby ve Vestci je ze sledované trojice obcí největší a již na hrani-
cích jeho správního území je tento fakt jasně patrný. Výstavba v tomto prostoru
pokračuje i za hranicemi obce a vytváří se tak téměř souvislý pás komerční zá-
stavby táhnoucí se od křižovatky Vídeňské a Kunratické spojky v Praze, přes celé
katastrální území obce Vestec, až do intravilánu sousední obce Jesenice. I ve
Vestci lze vyčlenit několik zón s komerční výstavbou, která ani zde není od rezi-
denční zástavby výrazně oddělena. Nejvýznamnější lokalita přiléhá po obou
stranách k ulici Vídeňská, podél téměř celé její délky, a pokračuje i dále přes hra-
nici s Prahou. Jejím základem byl areál firmy SAFINA, který zde stál již před ro-
kem 1989 a na nějž se postupně „nabaloval“ další rozvoj nerezidenčních aktivit.
Objekty v této zóně jsou plošně průměrné (do 0,5 ha) a svým charakterem 
odpovídají běžné komerční výstavbě poslední doby (obrázek 7.12). Zpravidla 203
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se jedná o obchodní objekty s přidruženou skladovou funkcí, či jen skladové ob-
jekty. Blíže k centru obce se nachází jeden z prvních hypermarketů postavených
v Česku – Albert (dříve Julius Meinl). Značná část firem lokalizovaná na severu
(částečně i jihu) obce se zabývá prodejem a servisem automobilů či stavebnina-
mi. Rozšiřování a zahušťování zóny pokračuje nepřetržitě, nachází se zde řada
objektů, které nejsou zachyceny ani na nejnovějších leteckých snímcích. V sou-
časnosti v západní části obce leží čerstvě zprovozněné centrum vědecké exce-
lence BIOCEV, ovšem vzhledem k tomu, že v roce 2012 na něm práce nebyly za-
hájeny, se v analýze nepromítlo. Další lokalitou s komerční výstavbou je výrobní
areál společnosti JIVA přímo v centru obce. V obci se dále nachází několik starších
průmyslových a zemědělských areálů a dalších objektů roztroušených uvnitř
i vně intravilánu obce. Při celkovém pohledu na rozvoj v obci lze říci, že zástavba
původně vznikala jako urban sprawl. Následný vývoj nicméně vedl spíše ke zkom-
paktnění zástavby, která se navíc koncentruje podél hlavní dopravní osy obce
a částečně tak odděluje rezidenční zástavbu od intenzivní dopravy.

7.6 Diskuse výsledků terénního šetření

Dolním Břežanům se nejvýraznější negativní dopady komerční suburbanizace
vyhnuly (tabulka 7.5). Nepozorujeme zde rozvoj formou „sídelní kaše“ urban
sprawl, rozsáhlé komerční areály generující intenzivní dopravu ani extenzivní204

Obrázek 7.12: Komerční suburbanizace v obci Vestec: skladový a obchodní objekt
Foto: Petr Koloušek, 2013



zábor zemědělské půdy výstavbou velkoplošných skladových a velkoobchod-
ních objektů. Tento předpoklad vyplývající již z analýzy dat CLC se potvrdil i s vy-
užitím dat z terénního šetření. Obec se tak významně liší od ostatních dvou, ni-
koli však jen měřítkem a objemem výstavby komerčních objektů, ale i utvářením
dříve venkovského sídla a jeho současnou morfologií. Slovo „dříve“ v předchozí
větě má bezpochyby svůj význam, protože Dolní Břežany jsou jakýmsi novým
typem sídla. Disperze městských funkcí (typická pro suburbanizační proces)
v něm dospěla na velmi vysokou úroveň, a v sídle proto nalezneme nově vzniklý
hodnotný veřejný prostor sestávající z centrálního náměstí s funkčně smíšenými
vícepatrovými budovami, což je především městský typ zástavby (obrázek 7.10).
Komerční aktivity, které v sídle nalezneme, také nejsou v suburbánní zóně, ze-
jména vnější, dosud běžné. Míněna je tím zejména kancelářská funkce, služby,
včetně těch vyšších (např. bankovnictví), maloobchod a také vědecko-výzkum-
né zařízení. Proces komerční suburbanizace značně ovlivňuje ráz sídel, což po-
chopitelně platí i v Dolních Břežanech. V jejich případě se však potvrzuje, že se
jedná o případ dobré praxe, která poukazuje na cílenou a intenzivní snahu klí-
čových aktérů územního rozvoje a samosprávy o kompaktní vývoj, který vedl
k přílivu investic a příchodu významných ekonomických subjektů. Současně
s tím lze konstatovat, že odpovídajícím způsobem nastavená regulace územní-
ho rozvoje efektivně vyloučila nevhodné aktivity s hlubokými negativními do-
pady na obytnou zástavbu a životní prostředí (přestože určitou míru těchto do-
padů nevyhnutelně nalezneme). V tomto případě lze vyjádřit přesvědčení, že
současný stav fyzického prostředí v obci, vzhledem k radikálním socioekono-
mickým změnám probíhajícím v posledních dvaceti letech, je možné označit za
velmi dobrý a obec tak může sloužit jako příklad ostatním.

Decentralizace komerčních aktivit formovala Nupaky již od počátku trans-
formačního období a pokračuje dodnes. Původně velmi drobné sídlo s přibližně
stovkou obyvatel se postupem času mnohonásobně rozrostlo a v současnosti
k němu mimo rodinných domů náleží i řada domů bytových. V jádru výzkumu
je nicméně komerční rozvoj a ten má v Nupakách typizovaný charakter. Komerč-
ní zástavba je typu big box a je koncentrovaná v několika zónách podél dálnice
D1 (obrázek 7.11). Jedná se o typickou ukázku běžné nerezidenční výstavby
v zázemí českých měst, která je z mnoha pohledů kritizovaná pro vysokou míru
negativních územních i společenských dopadů. Sídlo téměř zcela ztratilo svůj
původní ráz, který podlehl rapidním socioekonomickým změnám. Pozitivně pro
něj vyznívá pouze fakt, že „barikáda“ velkých komerčních staveb eliminuje hluk
z blízkého dálničního tahu a generovaná doprava je vedena mimo jádro sídla.
Obec dále charakterizuje nízká míra základní občanské vybavenosti, a obyva-
telstvo je tak závislé na okolních obslužných centrech a automobilové dopravě. 205

Nové (de)koncentrace komerčních aktivit v Pražském městském regionu



I zde je na místě diskuse nad otázkou, co k uvedenému stavu vedlo. Stejně jako
v případě Dolních Břežan lze předpokládat významnou roli místní samosprávy,
která v tomto případě pravděpodobně nepreferovala dlouhodobou udržitel-
nost rozvoje. S ohledem na možnosti, které nabízí prostá lokalizace v zázemí
Prahy s hlavním dálničním napojením, to není praxe nikterak ojedinělá. V sou-
časnosti v obci probíhá výstavba komerčních objektů, pro které územní plán
vymezuje dostatek volných ploch. Vývoj v obci ve své podstatě míří směrem,
který byl stanoven již v polovině 90. let.

Obdobná situace je do jisté míry typická i v obci Vestec. Ta však zároveň před-
stavuje jisté specifikum suburbánní zóny, a to především proto, že pracovní
funkce zde měla velký význam ještě před odstartováním transformačního pro-
cesu. Důvodem byl již za socialismu fungující výrobní areál (SAFINA), ke kterému
se po roce 1990 začaly postupně přidávat další ekonomické subjekty. Extenzivní
územní rozvoj zprvu připomínal urban sprawl, ale postupně se zástavba zahuš-
ťovala a v současnosti se v obci rozprostírá v podstatě podél celé délky hlavní206

Tabulka 7.5: Specifika komerční suburbanizace ve sledovaných obcích

Dolní Břežany Nupaky Vestec

Objem výstavby nízký absolutně středně vysoký vysoký absolutně 
i relativně absolutně, vysoký i relativně

relativně

Období výstavby především po r. 2000 celé transformační především do r. 2000, 
období nadále s nižší 

intenzitou

Velikost a typ budov menší, funkčně středně velké halové různé, především 
smíšené budovy; objekty, do 0,5 ha středně velké halové 
zemědělské a 15 m výšky objekty, do 0,5 ha 
a výrobní haly a 15 m výšky

Urban sprawl neproběhl zpočátku období především zpočátku 
a méně dodnes

Funkce (podle vlastní obchod, služby, skladování, obchod, obchod, skladování, 
klasifikace) výroba, zemědělství, zemědělství, služby služby, rekreace, 

kanceláře výroba

Obory maloobchody, služby, různé automobily, 
stavebnictví stavebnictví, 

potravinářství

Urbanismus velmi dobrý nedostatečně nedostatečně 
oddělené od oddělené od 
rezidenční zástavby rezidenční zástavby

Dopravní náročnost nízká vysoká velmi vysoká

Zdroj: Vlastní zpracování



dopravní tepny – ulice Vídeňská. Pokračuje však i za hranice obce a to v obou
směrech. Charakter výstavby velmi připomíná situaci v Nupakách, tj. big box
zástavbu (obrázek 7.11). Takto koncipovaný rozvoj generuje značné množství
nákladní i osobní dopravy, která enormně zatěžuje zejména navazující obytnou
zástavbu. To je nejvýznačnější negativní efekt komerční suburbanizace v obci.
Komerční zástavba podél hlavní silnice se skládá převážně z obchodních objek-
tů s přidruženou skladovou funkcí. I ve Vestci se staví téměř nepřetržitě, v ne-
dávné době zde vzniklo vědeckovýzkumné centrum, podobně jako v Dolních
Břežanech. Územní plán dovoluje umístění řady dalších nerezidenčních objektů.
Přestože dynamika rozvoje mírně poklesla, v krátkodobém horizontu se podoba
sídla dozajista neustálí, naopak lze předpokládat dynamický rozvoj funkčně 
diferencovaného využití území.

7.7 Závěr

Pro současný geografický výzkum sídelního systému metropolitních oblastí
z pohledu studia změn využití ploch pro komerční účely lze abstrahovat přede-
vším dva aspekty: (i) přechod od kvantitativních ke kvalitativním formám využití
ploch a (ii) celkový charakter a morfologii urbanismu v lokalitách dotčených
procesem komerční suburbanizace. V obecném pohledu je na nerezidenčním
rozvoji pražského metropolitního areálu patrných několik charakteristických
znaků. Především je to celkový rozsah změnových ploch, který dosahuje více
než 20 km2 (což je výměra téměř shodná s výměrou území města Nymburk). Je
proto zřejmé, že vliv komerční stránky procesu suburbanizace je v dotčených
lokalitách významný. Z hlediska dopadů se nejedná o ideální směr vývoje, jeli-
kož při komerční výstavbě jde často o budování poměrně nestabilních aktivit,
které reagují na aktuální tržní podmínky, a velmi rychle proto může dojít ke vzni-
ku novodobých brownfields. Hlavní negativum lze spatřit zejména v environ-
mentálních aspektech, mj. v dopadu na půdní fond, především kvalitní ornou
půdu. Extenzivní formy územního rozvoje s sebou nesou i významné dopady
nejen na územní ale i sociální složku prostředí.

Ačkoli z této studie zřetelně vyplývá, že se v zázemí Prahy v porevolučním
vývoji naplno projevily dopady procesu komerční suburbanizace, doposud ne-
byly vytvořeny a aplikovány nástroje koncepce rozvoje, které by reflektovaly
tento specifický vývoj vyžadující meziregionální i mezioborovou spolupráci při
tvorbě i implikaci znalostí chytrého environmentálního řízení metropolitních
regionů. Nedostatek či nedostupnost kvalifikovaných znalostí v oblasti správy
společenského i přírodního prostředí pro samosprávy v dotčených lokalitách 207
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pak vede k celé řadě přírodně i společensky podmíněných problémů. Patří mezi
ně např. nízká efektivita využívaní přírodních i společenských zdrojů, duplicity
a nikoli synergie v oblasti urbánního rozvoje, zvýšené nároky na zábor ploch
zejména v suburbánních lokalitách (tzv. urban sprawl), kapacitně nedostačující
infrastruktura v komunálních a sociálních službách, dopravě, vzdělávání, výstav-
bě, nedostatky v oblasti řízení veřejného života, který reflektuje zásadní demo-
grafické změny, či neefektivní management rozvojových území. V případě Praž-
ského městského regionu pak významnou roli sehrává i administrativní
rozdělení do dvou krajů s často odlišnými zájmy a politickou reprezentací.

Výsledky tohoto výzkumu jasně prokazují, že výstavba se koncentruje kolem
významných dopravních cest a jejich uzlů a směrem k jádru metropolitního
areálu její intenzita roste. V poslední době nicméně nacházíme doklady komerč-
ní suburbanizace ve větší míře také ve vzrůstající vzdálenosti od vnitřního města.
Lze tedy diskutovat rozšíření prostorově roztroušených forem komerční subur-
banizace a růst obslužné funkce, jež by naplnila kvantitativně i kvalitativně se
rozrůstající potřeby obyvatel suburbánních obcí. Tento fenomén je patrný jak
ve zvyšování počtu pracovních příležitostí v okrajově ležících obcích, tak i v kva-
litativní změně využití ploch pro komerční rozvoj, který v posledních letech in-
klinuje k polyfunkčnosti využití těchto území. Mírně oproti předpokladům po-
tom hovoří fakt, že v období po roce 2006 je intenzita výstavby komerčních
objektů nejvyšší od počátku transformačního období. Zájem o umisťování pro-
vozů firem mimo Prahu je přetrvávajícím jevem, na který je potřeba brát zřetel,
a to zejména s ohledem na dlouhodobé pozitivní i negativní dopady, které tento
vývoj může iniciovat zejména na lokální úrovni.

V bližším pohledu na vybrané obce ve vnější suburbánní zóně je zřejmé, že
při záboru ploch pro komerční účely se nemění pouze kvantitativní stránka
procesu, nýbrž i jeho kvalitativní znaky. Složení výstavby z pohledu funkcí se
posouvá od dříve velmi dominantních monofunkčních skladových a obchod-
ních areálů k funkčně diferencovaným plochám a nově také vědeckovýzkum-
ným centrům. Ve dvou sledovaných obcích se takové plochy nacházejí, avšak
v regionálním měřítku jde stále spíše o výjimku. Můžeme také pouze spekulo-
vat, jestli bude i po uplynutí subvencí jejich provoz nadále udržitelný, a zda se
nejedná spíše o jedinečný důsledek rozdělení Prahy a Středočeského kraje do
protipólů z hlediska možnosti čerpání zdrojů z operačních programů Evropské
unie, na které Praha na rozdíl od Středních Čech díky své ekonomické síle 
nedosáhla.

V řádovostně nižším měřítku je pak patrné, že vývoj komerční funkce území
se v analyzovaných obcích značně liší, všechny tři vybrané obce představují kva-
litativně odlišný typ vývoje komerční složky suburbanizace. Dolní Břežany mají208



potenciál stát se symbolem zvládnutí suburbanizačních změn; i přes jejich 
rapidní průběh si zachovaly přívětivý ráz a zjevně se orientují především na kva-
litu života obyvatel obce. Vývoj ve Vestci a Nupakách se vzájemně více podobá,
zřejmé jsou typické znaky tzv. big box výstavby, se všemi jejími důsledky 
(nárůstem dopravy, extenzivním záborem půdy, narušením rázu sídel atd.).

V neposlední řadě je s ohledem na potřebu budoucího studia využití ploch
pro komerční výstavbu v Pražském městském regionu potřeba reflektovat i zvo-
lenou metodiku a zejména datovou základnu analýzy. Vhodnost vybrané me-
tody výzkumu lze s ohledem na výsledky potvrdit, ačkoliv jistá omezení lze vidět
v absenci detailnějších datových podkladů. Databáze CLC je vhodná pro analýzy
větších územních celků a na lokální úrovni vyplývají na povrch její systémové
nedostatky, které plynou z procesu zpracování dat získaných dálkovým průzku-
mem země. Autoři studie se domnívají, že budoucnost monitorování výstavby
leží především v digitalizaci katastru evidujícího většinu údajů potřebných ke
studiu tohoto fenoménu, která ovšem dosud nebyla dokončena.

LITERATURA
BIČÍK, I., HIMIYAMA, Y., FERANEC, J., KUPKOVÁ, L. (eds.), (2015): Land Use/Cover Changes in 

Selected Regions in the World – Volume XI. IGU Commission on LUCC. Praha, Asahikawa,
Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, Hokkaido University of Education, 70 s.

BIČÍK, I., KUPKOVÁ, L. (2006): Vývoj využití ploch v Pražském městském regionu. In: Ouřední-
ček, M. (ed.): Sociální geografie Pražského městského regionu. Praha, Univerzita Karlova v Pra-
ze, Přírodovědecká fakulta, katedra sociální geografie a regionálního rozvoje, s. 42–63.

ČERMÁK, Z., HAMPL, M., MÜLLER, J. (2009): Současné tendence vývoje obyvatelstva metro-
politních areálů v Česku: dochází k významnému obratu? Geografie, 114, č. 1, s. 37–51.

DANIELS, W. P. (1991): Technology, Internationalisation of Services and Metropolitan Areas. In:
Brochie, J., Batty, M., Hall, P. (eds.): Cities in the 21st Century: New Technologies and Spatial
Systems. Melbourne, Longman Cheshire, s. 215–233.

DIJST, M., VÁZQUEZ, C. (2007): Employment deconcentration in European metropolitan areas:
a comprehensive comparison and policy implications. In: Razin, E., Dijst, M., Vázquez, C.
(eds.): Employment Deconcentration in European Metropolitan Areas: Market Forces versus
Planning Regulations. Dordrecht, Springer, s. 265–291.

GARREAU, J. (1991): Edge City: Life on The New Frontier. New York, Doubleday/Anchor Boooks,
576 s.

HAMPL, M. (2005): Geografická organizace společnosti v České republice: Transformační procesy
a jejich obecný kontext. Praha, Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, 147 s.

HAVEL, P., CHUMAN, T. (2011): Zábor půd komerční výstavbou podél dálnice D1 [online]. [cit. 
02. 07. 2013]. Dostupné z: <http://suburbanizace.cz/analyzy/Havel_P_Chuman_T_2011_
Zabor_pud_komercni_vystavbou_podel_dalnice_D1_16_6_2011.pdf>.

CHUMAN, T., ROMPORTL, D. (2008): Spatial pattern of suburbanization in the Czech Republic.
In: Dreslerová, J. (ed.): Venkovská krajina 2008. Sborník z 6. ročníku mezinárodní meziobo-
rové konference konané 23.–25. května v Hostětíně. Bílé Karpaty, s. 33–37. 209

Nové (de)koncentrace komerčních aktivit v Pražském městském regionu



CHUMAN, T., ROMPORTL, D. (2011): Komerční suburbanizace. In: Ouředníček, M., Temelová, J.,
Pospíšilová, L. (eds.): Atlas sociálně prostorové diferenciace České republiky. Praha, Naklada-
telství Karolinum, s. 123–127.

JACKSON, J. (2002): Urban sprawl. Urbanismus a územní rozvoj, 5, č. 6, s. 21–28.
KOLOUŠEK, P. (2013): Možnosti monitoringu a hodnocení procesu komerční suburbanizace 

na příkladu suburbánní zóny Prahy. Diplomová práce. Praha, Univerzita Karlova v Praze,
Přírodovědecká fakulta, katedra sociální geografie a regionálního rozvoje, 104 s.

NEMEŠKAL, J. (2017): Komerční suburbanizace v okolí pražského letiště Ruzyně. In: Ouřední-
ček, M., Jíchová, J. (eds.): Sociální prostředí Prahy: město na prahu 21. století. Praha, Acade-
mia, s. 212–241.

OUŘEDNÍČEK, M., BIČÍK, I., VÁGNER, J. (2007): Suburbanizace v zázemí Prahy. Životné prostredie,
41, č. 6, s. 303–306.

OUŘEDNÍČEK, M., POSPÍŠILOVÁ, L., ŠPAČKOVÁ, P., TEMELOVÁ, J., NOVÁK, J. (2012): Prostorová
typologie a zonace Prahy. In: Ouředníček, M., Temelová, J. (eds.): Sociální proměny praž-
ských čtvrtí. Praha, Academia, s. 268–297.

OUŘEDNÍČEK, M., ŠPAČKOVÁ, P., NOVÁK, J. (eds.), (2013): Sub Urbs: Krajina, sídla a lidé. Praha, 
Academia, 338 s.

OUŘEDNÍČEK, M., TEMELOVÁ, J. (2008): Současná česká suburbanizace a její důsledky. Veřejná
správa, 11, č. 4, s. 1–4.

OUŘEDNÍČEK, M., TEMELOVÁ, J. (eds.), (2012): Sociální proměny pražských čtvrtí. Praha, Aca -
demia, 302 s.

OUŘEDNÍČEK, M., TEMELOVÁ, J., MACEŠKOVÁ, M., NOVÁK, J., PULDOVÁ, P., ROMPORTL, D., CHU-
MAN, T., ZELENDOVÁ, S., KUNCOVÁ, I. (2008): Suburbanizace.cz. Praha, Univerzita Karlova,
Přírodovědecká fakulta, katedra sociální geografie a regionálního rozvoje a Urbánní a re-
gionální laboratoř, 96 s.

PTÁČEK, P., SZCZYRBA, Z. (2007): Current suburbanisation trends in the Czech Republic and
spatial transformation of retail. Revija za geografijo, 1, č. 2, s. 55–65.

SÝKORA, L. (2003): Suburbanizace a její společenské důsledky. Sociologický časopis, 39, č. 2,
s. 55–71.

SÝKORA, L., BOUZAROVSKI, S. (2012): Multiple transformations: conceptualising post-com-
munist urban transition. Urban Studies, 49, č. 1, s. 41–58.

SÝKORA, L., MULÍČEK, O. (2014): Prague: Urban Growth and Regional Sprawl. In: Stanilov, K.,
Sýkora, L. (eds.): Confronting Suburbanization: Urban Decentralization in Postsocialist Central
and Eastern Europe. Wiley Blackwell, Maiden, s. 133–162.

SÝKORA, L., MULÍČEK, O., MAIER, K. (2009): City regions and polycentric territorial develop-
ment: concepts and practice. Urban Research & Practice, 2, č. 3, s. 233–239.

SÝKORA, L., OUŘEDNÍČEK, M. (2007): Sprawling post-communist metropolis: commercial and
residential suburbanisation in Prague and Brno, the Czech Republic. In: Razin, E., Dijst, M.,
Vázquez, C. (eds.): Employment Deconcentration in European Metropolitan Areas: Market
Forces versus Planning Regulations. Dordrecht, Springer, s. 209–233.

SVOBODA, P. (2017): Proměny lokalizace práce v pražském metropolitním regionu 1980–2011.
In: Ouředníček, M., Jíchová, J. (eds.): Sociální prostředí Prahy: město na prahu 21. století. Pra-
ha, Academia, s. 150–178.

SVOBODA, P., NEMEŠKAL, J. (2015): Nezaměstnanost v Česku. Specializovaná mapa. Praha, Uni-
verzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, katedra sociální geografie a regionálního
rozvoje.210



SVOBODA, P., OUŘEDNÍČEK, M. (2015): Flexibilita a lokalizace práce: přehled konceptuálních
náhledů a jejich relevance pro výzkum metropolitních regionů v Česku. Ekonomický 
časopis, 63, č. 5, s. 465−485.

TEMELOVÁ, J., POSPÍŠILOVÁ, L., OUŘEDNÍČEK, M. (eds.), (2012): Nové sociálně prostorové nerov-
nosti, lokální rozvoj a kvalita života. Plzeň, Aleš Čeněk, 203 s.

OSTATNÍ ZDROJE
ARCDATA (2015): ArcČR500, elektronická databáze prostorových dat [online]. ARCDATA – Pra-

ha, Praha [cit. 28. 01. 2016]. Dostupné z: <https://www.arcdata.cz/produkty/geograficka-
data/arccr-500>.

CENIA (2016): Corine Land Cover 1990, 2000, 2006, 2012, elektronická databáze [online]. 
CENIA, Praha [cit. 28. 01. 2016]. Dostupné z: <http://www1.cenia.cz/www/projekty-
cenia/corine>.

ČSÚ (1991): Databáze výsledků Sčítání lidu, domů a bytů 1991. Interní databáze. Český statis-
tický úřad, Praha.

ČSÚ (2001): Databáze výsledků Sčítání lidu, domů a bytů 2001. Interní databáze. Český statis-
tický úřad, Praha.

ČSÚ (2011): Databáze výsledků Sčítání lidu, domů a bytů 2011. Interní databáze. Český statis-
tický úřad, Praha.

ČSÚ (2016): Databáze demografických údajů za obce České republiky [online]. Český statis-
tický úřad, Praha [cit. 01. 10. 2016]. Dostupné z: <https://www.czso.cz/csu/czso/databa-
ze-demografickych-udaju-za-obce-cr>.

ČÚZK (2016): ZABAGED: Základní báze geografických dat, elektronická databáze [online]. 
Český úřad zeměměřičský a katastrální, Praha [cit. 28. 01. 2016]. Dostupné z: <http://geo-
portal.cuzk.cz/>.

OBEC DOLNÍ BŘEŽANY (2013): Územní plán obce Dolní Břežany [online]. [cit. 10. 06. 2013].
Dostupné z: <http://dolnibrezany.cz/obecniurad/uzemniplan/b2_hlavni.pdf/.

OBEC NUPAKY (2013): Územní plán obce Nupaky [online]. [cit. 10. 06. 2013] Dostupné z:
<http://nupaky.info/uzemniplan/zmena1/nakres.pdf>.

OBEC VESTEC (2013): Územní plán obce Vestec [online]. [cit. 10. 06. 2013] Dostupné z:
<http://www.vestec.cz/ke_stazeni/uzemni_plan/1_FUNKCNI_VYUZITI_UZEMI.pdf>.

PRAHA (2016): Geoportál hlavního města Prahy [online]. Hlavní město Praha, Praha [cit. 
22. 02. 2016]. Dostupné z: <http://mpp.praha.eu/ArcGIS/Services/MAP/Ortofotomapa_ar-
chiv>.

ŘSD (2016): Mapový server: Vrstvy silniční sítě [online]. Praha. Ředitelství silnic a dálnic České
republiky [cit. 10. 01. 2016]. Dostupné z: <http://geoportal.jsdi.cz/ArcGIS/services/geo-
portal_rsd_wms1/MapServer/WMSServer? >.

Zákon č. 183 ze dne 14. března 2006 o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).
In: Sbírka zákonů České republiky. 2006, částka 63, s. 2226-2364. Dostupný také z:
http://www.mmr.cz/getmedia/3cb17b67-6bed-4141-b52d-e40de4ee267e/17_12_12_pra -
covni-UZ-SZ.pdf[cit. 2016 – 04 – 20].

211

Nové (de)koncentrace komerčních aktivit v Pražském městském regionu



17

PETER SVOBODA

NEWSLETTER A WEB ČGS:
ALTERNATIVNÍ ZDROJE DAT PRO VÝZKUM 

ČASOVÉ A PROSTOROVÉ FLEXIBILITY PRÁCE 
ČESKÝCH GEOGRAFŮ

SVOBODA, P. (2015): Newsletter and web CGS: alternative data sources for re-
search of temporal and spatial flexibility of working of Czech geographers. Infor-
mace ČGS, 34, 2, pp. 17–37. – Among the most significant changes in the nature of labour in 
past decades is an increasing rate of temporal and spatial flexibility of work. These changes 
give rise to the need to review the current methodological insights into the relationships 
between home and work in spatial, temporal and functional terms. This flexible relationship, 
represented also as an adaptation strategy, is largely determined by both the inner subjective 
preference of individuals representing labour forces, which leads them to delimit spatial and 
temporal borders between professional and personal life on one hand, and external labour 
market pressure on the other. The article offers a discussion of new possible data sources for 
measuring spatial a nd temporal flexibility of work through the case study of Czech geogra-
phers. Although alternative data sources from the web and Newsletter of Czech Geographical 
Society used in this case study cannot fully describe such a complex phenomenon as work-
related flexibility, it can help us to ascertain the significant conclusions about changes in the 
nature of work of Czech geographers. The aim of this article is to discuss forms of adaptation 
strategies (e.g. temporal and spatial flexibility of work) which are linked to the changes in 
the nature of work and its utilization of time and space.
KEY WORDS: labour flexibility – Czech Geographical Society – geographical Newsletter – 
web CGS – labour geography

Článek vznikl za podpory projektu Grantové agentury Univerzity Karlovy v Praze č. 898313 
„Flexibilita a lokalizace práce v pražském metropolitním regionu“.

1. Úvod

V posledních dekádách dochází v Česku k výrazné diferenciaci forem práce, 
které nesou základní atribut „neukotvenosti“ v časovém, prostorovém i funkč-
ním pojetí. Širší procesy sociální transformace společně s makroekonomickými 
změnami a rozvojem informačních a komunikačních technologií, které přenesly 
řadu ekonomických i sociální aktivit do tzv. „virtuálního“ prostoru, podnítily 
proměnu a rozrůznění forem práce nikoli pouze v sektorovém či odvětvovém 
smyslu (terciarizace ekonomiky, vznik IT jako ekonomického odvětví), ale 
zejména ve vnitřním pojetí práce jako takové. Na jednu stranu příznivá sku-
tečnost, že dochází k posunu v pojetí práce jako tvorby nadhodnoty, či způsobu 
obživy, směrem k vnímání práce jako zábavy, způsobu sebereflexe, komunit-
ního působení či vyplnění volného času, však na druhou stranu přináší celou 
řadu sociálních, kulturních, ekonomických i prostorových důsledků (Standing 
1999). V posledních dekádách navíc dochází k signifikantní proměně využití 
času a prostoru pro práci a k jejich prolínání, či splynutí s časem a prostorem 
využitým pro jiné lidské aktivity (Lee a kol. 2007). Příkladem může být beze-
sporu tzv. „e-práce“, komunikace prostřednictvím e-mailů či mobilních telefonů, 
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práce z domova, z dopravního prostředku či taková práce, k jejímuž výkonu 
je její časové a prostorové ukotvení v podstatě irelevantní, neboť se dohrává 
ve virtuálním prostoru a svou fenomenologickou podstatou představuje spíše 
přenos informace než tvorbu fyzického díla. Lze tedy předpokládat, že zvyšující 
se časová a prostorová flexibilita práce je typická spíše pro práci založenou 
na mentální činnosti, jejímž příkladem je bezesporu i akademická sféra, kde 
jsme v posledních dekádách svědky výrazné „virtualizace“ práce. K té dochází 
prostřednictvím vývoje informačních a komunikačních technologií (elektronická 
komunikace, elektronizace zdrojů a knihoven, elektronické vědecké databáze či 
rozhraní pro institucionální komunikaci, výuku, „e-learning“ atp.). Právě vývoj 
informačních a komunikačních technologií společně s výše uvedenou proměnou 
vnitřního pojetí práce, tlakem na ekonomickou konkurenceschopnost a trans-
formaci institucionálního rámce práce pak umožňuje vytvářet poměrně hete-
rogenní prostředí možností a limitů využití času a prostoru pro práci, v rámci 
kterého si aktéři volí vhodnou adaptační strategii jejich využití (tzv. časová 
a prostorová flexibilita práce). Tato různorodost a nepravidelnost využití času 
a prostoru pro práci (a její kombinace s jinými sociálními aktivitami) omezuje 
možnost podchycení pracovních procesů tradičními statistikami a zdroji dat. 
Tyto zdroje dat na jednu stranu poskytují plošné údaje o struktuře pracovního 
trhu či dojížďky za prací (Svoboda a kol. 2014), jejich zaměření na strukturu 
však značně omezuje potenciál vysvětlit časové a prostorové adaptační strategie 
práce aktéra-zaměstnance, jenž reprodukuje sociálně-pracovní prostor skrze 
„…měřítko každodenního života, kde práce, zaměstnanecké procesy a vazby 
probíhají na bázi den za dnem“ (Castree a kol. 2003, s. 64).

Právě odkaz Hägerstrandovy (1970) časoprostorové geografie, který se stal 
inspirací pro teorii strukturace Anthonyho Giddense (1984), nalézá v poslední 
dekádě četná metodická oživení, zejména díky rozvoji mobilních a komunikač-
ních technologií (ICT), jež umožňují podchytit činnosti aktéra v časoprostoru. 
Zároveň však svým kvantitativním rozsahem umožňují organicky zaznamenat 
strukturální charakteristiky vybraných sociálních činností z hlediska prostoru 
i společnosti. Tato potřeba syntetického pojetí voluntaristicko-deterministické 
premisy při studiu vybraných témat, skupin či území vyúsťuje v poslední deká-
dě, jak upozorňuje Wilson (2012), k masovému uplatnění analýz alternativních 
(virtuálních) dat, webových analýz či nově lokalizačních dat mobilních telefonů 
(tzv. Location Based Services). K tomuto uplatnění dochází v širokém spektru 
sociálně-geografických témat (Andrienko a kol. 2010; Alkindi, Bouazza 2010; 
Ahas a kol. 2009; Novák, Temelová 2012; Novák, Novobilský 2013 aj.).

Tento článek si klade za cíl na příkladu komunity českých geografů prověřit 
předpoklad o vývojových tendencích směřujících k (ne)ukotvenosti prostorových 
a časových vzorců práce prostřednictvím alternativních (virtuálních) dat o vy-
užívání Newsletteru a webu České geografické společnosti (dále jen ČGS), které 
představují relativně dlouhodobý a integrovaný zdroj informací o aktivitách 
české geografické obce. Díky možnosti sledování kódu prohlížeče uživatelů webu 
je možné shromažďovat a sumarizovat anonymní data o návštěvnosti webových 
stránek z hlediska času, prostoru a dalších technických i demografických uka-
zatelů, které mohou být východiskem pro analýzu využití času a prostoru pro 
práci. Druhým dílčím cílem předkládaného článku je definovat možnosti rozvoje 
virtuální komunikace ČGS, které by v budoucnu mohly rozvíjet vzájemnou 
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komunikaci a informovanost při tvorbě české geografické komunity. Poněkud 
netradiční výběr geografické komunity jakožto předmětu výzkumu byl zvolen 
jednak s ohledem na publikační zaměření časopisu, jenž přináší informace 
z řad české geografické komunity, a dále pak i s ohledem na soudobou relevanci 
vývoje časových a prostorových atributů pracovního procesu v akademické sfé-
ře, kterou v posledních dekádách významným způsobem modifikovala elektro-
nizace práce. V neposlední řadě sehrála roli i oborová příslušnost autora a díky 
jeho působení v České geografické společnosti i dostupnost široké základny 
dat nutných pro tuto empirickou studii. Vzhledem k těmto faktorům výběru 
je nutné zdůraznit, že závěry předloženého výzkumu nemohou plně posloužit 
k zobecnění vývojových trendů atributů práce pro celou akademickou sféru 
nebo populaci, nýbrž představují východisko pro reflexi geografické komunity.

Následující část textu uvádí čtenáře do studia flexibility práce v teoretic-
ké rovině, představuje vybrané stěžejní koncepty, které se tématem zabývají, 
a stručně diskutuje problematiku geografického výzkumu časoprostorového 
chování uživatelů webu. Dále je představena metodika sběru a analýzy dat 
o návštěvnosti webových stránek ČGS prostřednictvím nástroje Google Ana-
lytics, která je zásadní pro provedenou empirickou studii. V další části článku 
jsou diskutována zjištění plynoucí z analýzy a nakonec jsou vyhodnoceny závěry 
provedeného výzkumu.

 2. Flexibilita práce a její virtualizace
jako sociálně-ekonomický fenomén

Výzkumy pracovních vztahů můžeme datovat od období 50. let 20. století. 
V dané době dominantní pojetí neoklasické lokalizační teorie (Lösch 1954; Isard 
1956) v ekonomii i regionálních vědách soustředilo výzkumy převážně na lokali-
zační rozhodnutí firem a na zaměstnance bylo nahlíženo značně pasivně jako na 
vstup do produkce či lokalizační faktor (Coe, Lier 2010). Systematická pozornost 
výzkumu flexibility práce se v odborné literatuře objevuje od 70. let, a to ze-
jména v souvislosti s konceptuální premisou, že přežití organizace a její úspěch 
na trhu souvisí se schopností zabezpečit jistou úroveň flexibility, která umožní 
rychlou adaptaci na konstantní změny probíhající v ekonomickém prostředí 
tržní ekonomiky (Burns, Stalker 1961; Duncan 1972). Zvýšení pozornosti vý-
zkumů k flexibilitě práce od druhé poloviny 70. let souviselo zejména se širokou 
ekonomickou transformací z fordistické na post-fordistickou organizaci výroby. 
Ačkoli v odborné literatuře nepanuje zcela jednoznačná shoda na příčinách této 
transformace výrobního systému, který nalezl odraz i ve společensko-politickém 
systému, převládá názor, že fordizmus se stal obětí vlastního úspěchu. Jeho 
systém produkce založený na vědeckém přístupu „time and motion“ (pásové vý-
roby), který výrazně zvyšoval produktivitu práce a zároveň i mzdy zaměstnanců 
až ke známé hodnotě pěti dolarů, dokázal saturovat trh, čímž sám sobě způsobil 
existenční problémy (Bell 1973). Následný vývoj přelomu 70. a 80. let umožnil 
díky etablování prvku ekonomické globalizace deindustrializaci, respektive 
terciarizaci západních zemí. Saturace trhu masové výroby spotřebního zboží 
vedoucí k potřebě rozvoje konkurenceschopnosti v terciarizované ekonomice re-
prezentované zejména vznikem nových profesí zvyšujících konkurenceschopnost 
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produktů (design, branding, marketing, výzkum aj.) na straně jedné, a procesy 
ekonomické integrace do globálního trhu, které mj. redukcí časových a prostoro-
vých bariér pro obchod a propojení prostorově separovaných trhů vytvářejí pod-
mínky pro intenzifikaci aktivit a tlak na konkurenceschopnost aktérů (firem, 
regionů i zaměstnanců) na trhu práce na straně druhé, pak vyvolaly potřebu 
adaptabilně (flexibilně) reagovat svojí výrobou na proměňující se podmínky 
i potřeby trhu (Dastmalchian, Blyton 2001).

Analogicky s vývojem ekonomické reality se vyvíjely i výzkumy a teorie, 
které flexibilitu práce studovaly. Jejich vývoj a kritická reflexe je předmětem 
jiné autorovy studie (Svoboda, Ouředníček 2015), proto zde budou představe-
ny pouze stručně nejrozšířenější koncepty. Již od 70. let probíhaly výzkumy 
zaměřené na pojetí problematiky flexibility práce jako dopadu procesů globali-
zace v post-industriální společnosti reprezentované v ekonomii zejména teorií 
„segmentovaného trhu práce“ (Doeringer, Piore 1971). Tato teorie rozlišující 
mezi trhem primárním – privilegovaným1 – a trhem sekundárním2 iniciovala 
vznik jedné z nejrozšířenějších teorií zabývajících se problematikou flexibili-
ty práce – „teorie flexibilní firmy“ (Atkinson 1984; Atkinson, Meager 1986). 
Atkin son v ní zdůrazňuje, že adaptační schopnost firmy na trhu závisí mj. i na 
vnitropodnikovém uspořádání pracovních sil, jež je utvářeno prostřednictvím 
nástrojů tzv. funkční, numerické a mzdové flexibility. Prostřednictvím aplikace 
nástrojů těchto tří základních druhů flexibilní organizace práce pak může být 
podle autora nahlíženo na rozdělení pracovníků uvnitř firmy jako na jádro3 
a periferii4 (blíže k této diskuzi viz Svoboda, Ouředníček 2015).

Flexibilita práce se nicméně nevztahuje pouze na strategie používané zaměst-
navateli k tomu, aby přizpůsobili své výrobní činnosti požadavkům trhu. Stále 
více se objevují názory, že flexibilita práce může být potenciálně využívána jak 
podniky, tak i jejich zaměstnanci jako metoda umožňující pracovníkům upravit 
pracovní život, pracovní prostor a pracovní dobu dle vlastních preferencí. Ty 
mají zvyšovat efektivitu i produktivitu práce prostřednictvím přizpůsobení času 
a prostoru pro práci potřebám, životnímu stylu či životnímu cyklu zaměstnanců 
(Chung 2006; Jepsen, Klammer 2004; Reilly 2001; Houseman 2001). Gerson 
a Jacobs (2009) však v této souvislosti zdůrazňují, že flexibilita práce zaměst-
nance v časovém i prostorovém smyslu, stejně jako jeho pocit autonomie, jsou 
užitečné pouze v případě, kdy jsou pracovníci schopni a ochotni je aktivně uží-
vat. Autoři tedy upozorňují na potřebu nahlížet na flexibilitu práce a nástroje 
jejího uplatnění nejenom prostřednictvím institucionálních či strukturálních 
nastavení, ale i z pozice vůle aktéra-zaměstnance. Právě kladení důrazu na roli 
aktéra-zaměstnance ve svých výzkumech zdůrazňují od poloviny 90. let autoři 

1 Ve smyslu lepších pracovních a platových podmínek, perspektivou kariérního růstu a za-
městnaneckých jistot.

2 Vyznačujícím se nižším platovým ohodnocením, kvalifikací a nestabilitou pracovního místa.
3 Jádro tvoří zaměstnanci na stabilních pracovních úvazcích, s jistotou zaměstnání, kteří 

jsou zpravidla lépe kvalifikovaní a klíčoví pro chod firmy, jsou pak výrazněji motivováni 
prostřednictvím mzdové flexibility, očekává se od nich flexibilita funkční a dále i časová 
a prostorová.

4 Periferními pracovníky se rozumí zaměstnanci s nestandardními pracovními úvazky, 
méně chránění zaměstnaneckými jistotami, jejichž počty lze upravovat skrze numerickou 
flexibilitu.
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tzv. geografie práce (viz Herod 1995; Herod 1997; Castree 2007; Coe, Lier 2010 
aj.), pro které je typická kritika jak mainstreamové – neoklasické – ekonomie za 
to, že nahlíží na zaměstnance v pasivní pozici jako na vstup do produkce či loka-
lizační faktor, tak i neomarxistické ekonomie za náhled na zaměstnance jakožto 
kolektivního aktéra ve značně viktimizované pozici vůči kapitálu, jeho zájmům 
a schopnosti akumulace, bez možnosti aktérů indivi duálně změnit svou pracov-
ně-sociální trajektorii. Autoři geografie práce při svých výzkumech zdůrazňují 
potřebu náhledu na pracovní síly optikou paradigmatu aktér-struktura, tedy 
jako na aktéra-zaměstnance, jenž spoluvytváří a reprodukuje sociálně-pracovní 
prostor na pracovišti i mimo něj prostřednictvím zkušenosti plynoucí z vlastní 
každodennosti. Epistemologicky se opírá o odkaz kritického realizmu Antho-
nyho Giddense (1984) a Hägerstrandovské (1970) časoprostorové geografie. Na 
pracovní síly je tudíž nahlíženo jako na aktéra-zaměstnance, jenž má v rámci 
existujících strukturálních nastavení do značné míry možnost sám rozhodovat 
o svém pracovním procesu a reprodukovat tak sociální prostor i jeho fyzické 
atributy, včetně jeho lokalizace, prostorové (ne)ukotvenosti či využití disponi-
bilního času, prostoru i ICT pro práci. Právě toto teoretické východisko zdů-
razňující individuální schopnost jednat (agency of actor) se stalo v posledních 
dekádách značně rozšířeným jak v geografických výzkumech pracovního trhu 
(Herod 2001; Rutherford 2010; Wills 2009; Lier 2007; Lier 2012; Coltrane 2000; 
Castree 2007), tak i v tzv. „uživatelsky orientovaných výzkumech“ zaměřujících 
se na zpracování virtuálních dat (Andrienko et al. 2010; Plaza 2011; Ribarsky 
a kol. 2014; Stepchenkova a kol. 2010; Chiou a kol. 2010). Důležitou technolo-
gickou inovací, která umožnila flexibilizaci práce z časoprostorového hlediska, 
byl nepochybně internet a využití elektronické práce. Sánchez a kol. (2006) 
na příkladu španělských firem zdůrazňují, že jedním z primárních faktorů 
rychlého etablování e-práce je především jednoznačně prokázaný vliv užívání 
internetu na růst produktivity práce.

Z hlediska časoprostorového chování aktérů ve virtuálním prostoru však 
zcela přesvědčivé a jednoznačné trendy prokázány nebyly, a to hned z několika 
důvodů. Za prvé kvůli značné individualizaci užívání internetu, která je ovliv-
něna jednak vysokou mírou možné anonymizace uživatelů a jednak obtížnou 
možností rozlišit reálný čas strávený prací od času stráveného jinými aktivitami 
na internetu. Druhou příčinou je, že virtuální prostor je svým způsobem meta-
forické označení binárního digitálního kódu, který skrze přenos informací na-
pomáhá zrychlovat a rozšiřovat sociální interakci a nejedná se tedy o absolutní 
pojetí prostoru v euklidovském, matematickém smyslu, nýbrž o prostor vzta-
hový-relační5, u něhož je (na rozdíl od sociálního prostoru) význam fyzikálního 
rozměru vzhledem k objemu a rychlosti přenášených informací minimální6.

Tyto informace se ve virtuálním prostoru mohou šířit „jakkoli, kdekoli 
a kdykoli“, jak poznamenali ve svém komplexním rozboru vlivu informačních 

5 Blíže ke kořenům pojetí relačnímu prostoru viz např. Harvey 1973. K diskuzi o různoro-
dosti pojetí prostorovosti pak např. Trojan, Trávníček 2011; Hynek, Vávra 2007 aj.

6 I přesto však některé studie upozorňují, že fyzikální prostor formuje prostor virtuální, 
který je do jisté míry ovlivněn „omezeními“ fyzického prostoru, jako přístup k technické 
infrastruktuře, k internetu, šíření signálů atp. (blíže viz Kwan 2001; Miller 2005; Yu, 
Shaw 2008).
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a komunikačních technologií na tradiční omezení geografie času Schwannen 
a Kwan (2008). Na třetí důvod, proč je jednoznačnost definice časoprostorového 
chování aktérů ve virtuálním prostoru v jednotlivých segmentech jejich činností 
(práce, zábava aj.) problematická, upozorňují ve své studii Shaw a Yu (2009). 
Autoři tvrdí, že široce rozšířený koncept Hägerstrandovské (1970) časoprostoro-
vé geografie, která skrze studium lidských aktivit v široké variaci jejich „ome-
zení“ v časoprostorovém kontextu nabízí zdařilý rámec pro analýzu komplexu 
časoprostorových vztahů, aktivit a interakcí. V případě geografických výzkumů 
interakce v hybridním fyzicko-virtuálním prostoru však tento koncept v tra-
dičním pojetí naráží na svoje limity. Autoři přitom zdůrazňují nutnost vnímat, 
že virtuální prostor nepodléhá stejným geografickým prizmatům (především 
lokalizaci) jako prostor fyzický, ve kterém se sociální interakce reálně odehrává. 
Lokalizace ve virtuální síti v kombinaci s možností odhalit činnost aktéra v ní 
bývá nestálá a problematická nejen z hlediska možnosti empirického pozorová-
ní, ale i z hlediska přetrvávající potřeby nalézt odpovídající paradigma geogra-
fického přístupu k této problematice. Ostatně časoprostorová geografie byla za 
nadhodnocování právě fyzikálního rozměru časoprostorového chování aktérů 
a fyzikalistický pohled na člověka i společnost kritizovaná již dříve (viz např. 
Hallin 1991; Golledge, Stimson 1997; Ira 2001). Snaha nalézt celkové paradig-
ma, které by umožnilo konceptualizovat činnosti aktérů v síti, je v současnosti 
předmětem mnoha odborných diskuzí (viz Kwan 2002; Shaw 2006; Shaw, Yu 
2009; Madajová, Šveda 2013 aj.). Předně pak dochází k rozšíření tradiční časo-
prostorové geografie o koncepty, které umožňují zkoumat lidské aktivity (včetně 
práce) i v hybridním fyzicko-virtuálním prostředí dvou světů, které se paralelně 
prolínají a ovlivňují (viz Janelle 1995; Kwan 2002; Shaw 2006; Shaw, Yu 2009), 
a umožňují tak kombinaci tělesné, virtuální a mediál ní mobility jedince ve 
stejném čase v podobě tzv. hypermobility (Gillespie, Richardson 2000). Tradiční 
koncepty časoprostorové geografie jako stanice, svazky, přístupové body či cesty 
pak v soudobých snahách o jejich rekonceptualizaci dostávají virtuální protějš-
ky v podobě konceptů typu „portal“, „message window“ (Miller 2005) či „access 
channel“ (Yu, Shaw 2008) aj. Jejich konceptualizace však doposud není zcela 
jednoznačná (Madajová, Šveda 2013). Autoři přitom upozorňují, že „…zatímco 
ve fyzické realitě jsou stanice a svazky dány prostřednictvím tzv. proximity 
(časoprostorové blízkosti mezi individuálními cestami), ve virtuálním prostoru 
je potřebné uvažovat spíše o vztazích mezi nimi. Stanice pak ve virtuálním 
prostoru představují lokality, ve kterých jsou jedinci a skupiny definovány na 
základě participace na společné virtuální aktivitě“ (Madajová, Šveda 2013, 
s. 189). V případě komunity českých geografů pak takovouto stanici představuje 
web České geografické společnosti.

V prostředí Česka, kde dřívější socialistické uspořádání společnosti prodlou-
žilo industriální fázi vývoje ekonomiky, se začaly flexibilní formy zaměstnání 
výrazněji etablovat v pracovním procesu až v souvislosti s terciarizací ekono-
miky v 90. letech. Hampl, Dostál a Drbohlav (2007) pro toto období zdůrazňují 
nutnost vnímat souběžnost dvou transformačních procesů: postsocialistické 
transformace nápravové – krátkodobé, vedoucí k terciarizaci ekonomiky, 
a transformace dlouhodobého charakteru směrující k integračním a globalizač-
ním tendencím. V pozdějších fázích tohoto období, zejména díky druhému zmí-
něnému typu transformace, došlo k poměrně rychlému rozšíření a masovému 
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zpřístupnění informačních a komunikačních technologií (s původem vzniku 
mimo Česko) a lze tedy alespoň v přeneseném významu hovořit o transformaci 
technologické, která zásadním způsobem ovlivnila sociální a ekonomické ak-
tivity nejen každodenního života obyvatel, ale i společnosti a ekonomiky jako 
celku. Nesporným, a snad i nejtypičtějším, příkladem provázání ekonomických 
a sociálních aktivit na technologickou inovaci je právě internet. Ten alespoň 
z hlediska sociální interakce podléhá obdobným trendům jako integrální realita 
a díky progresivnímu rozvoji jednotlivých technologií se stává nedílnou součástí 
života každého z nás. Nikoli však pouze jako prostředek k práci, komunikaci či 
zábavě, ale díky novým konceptualizacím časoprostorové geografie i jako cenný 
zdroj poznatků o nás samotných. Ty jsou rozvíjeny prostřednictvím mnoha 
nástrojů sloužících k analýze virtuálního rozhraní. Tento příspěvek se v ná-
sledujících částech textu zaměří na jeden z takových nástrojů, a sice sledování 
návštěvnosti webu.

3. Data a metodika

Tento výzkum zaměřený na analýzu využití času a prostoru pro práci čes-
kých geografů sleduje virtuální rozhraní webu ČGS, které představuje jednu 
z nejužívanějších virtuálních stanic pro šíření informací v rámci geografické 
komunity v Česku. Využívá přitom nástroje Google Analytics umožňující sledo-
vání návštěvnosti webu na základě sledovacího kódu prohlížeče uživatelů (blíže 
viz Plaza 2011 aj.) a poskytuje souhrnná anonymizovaná data o návštěvách 
webu, počtech uživatelů, jejich lokalizaci do úrovně obce, času přihlášení a od-
hlášení z webu, druhu operačního systému, jeho jazykovém nastavení, druhu 
a jména sítě uživatele, typu připojeného zařízení a díky párování produktů 
 Google i odhad demografického profilu uživatelů (především pohlaví a věk). 
Díky kontingenčnímu propojení jednotlivých indikátorů pak tento nástroj 
umožňuje zodpovědět výzkumné otázky kde, kdy a částečně i kdo se sledo-
vaným webem pracuje. Prostřednictvím kontinuálního sledování vybraných 
indikátorů pak můžeme definovat alespoň základní prvky časoprostorového 
chování uživatelů webu i mimo virtuální realitu (Yu, Shaw 2008; Lu a kol. 2010; 
Andrienko a kol. 2010; Park a kol. 2010; Pakkala a kol. 2012; Molla-Descals 
a kol. 2014; Järvinen, Karjaluoto 2015).

Výzkum zohledňuje i roli Newsletteru ČGS, který byl poprvé rozeslán členům 
ČGS dne 14. listopadu 2012 a nahradil dřívější hromadně rozesílané e-maily 
z kanceláře ČGS. Geografický newsletter shromažďuje informace o aktivitách 
ČGS do koncentrovanější a přehlednější podoby a primárně uvádí link na zprá-
vy o aktivitách uveřejněných na webu ČGS, kde je umístěn odkaz na stránky 
samotné akce či pořádající instituce. Díky tomuto způsobu organizace je pak 
možné sledovat jak zvyšující se zájem českých geografů o dění ve zdejší geo-
grafické obci, tak i možnost měření úspěšnosti samotného Newsletteru, který 
v den rozeslání zvedá návštěvnost webu ČGS v průměru o 10 až 35 %7. Lze tedy 

7 Autor tímto děkuje Daně Fialové a Haně Bednářové za poskytnutí cenného materiálu 
o přesných časech rozesílání Newsletteru ČGS v průběhu celého období jeho existence, 
na základě kterých bylo možné analyzovat jeho vliv na míru návštěvnosti webu ČGS.
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říci, že web ČGS představuje explicitní zdroj dat výzkumu a Newsletter ČGS je 
pak katalyzátorem kvantity těchto dat.

Časová a prostorová flexibilita práce provedená prostřednictvím sledování 
návštěvnosti webu ČGS byla analyzována pro šestileté období od března 2009 
do června 2015. V tomto období bylo zaznamenáno přes 706 tisíc zhlédnutí 
stránek ve 190 tis. návštěvách8 webu od 100 tis. uživatelů9, přičemž podíl opa-
kovaných uživatelů představoval 48 %. Ačkoli jde o kvantitativně dostačující 
datovou základnu, metodiku výzkumu takto širokého vzorku uživatelů omezují 
především dva zásadní faktory: (i) Jednak samotná přístupnost webu ČGS, 
který je zcela veřejný a nepředstavuje interní součást fungování instituce/firmy 
a jeho využití tedy nevyžaduje žádné institucionálně ukotvené přihlašovací 
údaje uživatele, díky kterým by bylo možné jednoznačně definovat „příslušníka 
české geografické komunity“. (ii) Druhým faktorem je pak diskuze, zda návštěv-
nost webu ČGS navazuje na význam, který přikládáme slovu práce a jejímu 
časovému a prostorovému ukotvení. Jinými slovy, zda „surfování“ po webu ČGS 
odpovídá našemu pojetí pracovního procesu.

Z hlediska exaktnějšího výběru příslušníků české geografické komunity ze 
sumy všech uživatelů webu ČGS byl proveden vícestupňový výběr, ve kterém 
bylo zohledněno několik atributů uživatelů. Prvním byla lokalizace přihlášení 
k webu z Česka (87,11 % uživatelů), případně Slovenska (6,9 %)10, dále pak 
přednastavený jazyk přihlašovaného systému (83,95 % český; 5,32 % sloven-
ský)11.

Dalším atributem bylo časté přihlašování z univerzitních sítí (cca 30 %)12. 
Méně často pak docházelo k opakovanému přihlášení k webu od stejného uživa-
tele na relativně vysoké úrovni 100 a více návštěv, což přestavovalo finální výběr 
4 352 uživatelů za celé šestileté sledované období (v průměru cca 725 uživatelů 
ročně)13. Toto číslo koresponduje s evidencí členů ČGS, jež se v posledních le-
tech pohybuje v řádu 500 členů ročně. Vzhledem k podmínkám vícestupňového 
výběru a předpokladu užití více zařízení pro přihlášení k webu jednou fyzickou 

8 Návštěvou (session) se rozumí přihlášení na web uživatelem s daným identifikačním 
kódem prohlížeče.

9 Vzhledem k technologii sledování návštěvnosti webu se uživatelem (user) rozumí identi-
fikační kód prohlížeče daného počítače a nemusí se tedy jednat o stejnou fyzickou osobu.

10 Poslední skupinou převyšující procentní hranici byli uživatelé z Polska (1,23 %). Uži-
vatelé z ostatních zemí představovali nepatrný podíl v řádech setin procenta. Uživatelé 
ze Slovenska byli do analýzy zahrnuti proto, že samotná Bratislava i díky rozsahu své 
geografické komunity představuje významné centrum návštěvnosti webu ČGS a převyšuje 
část českých regionálních center.

11 Signifikantně se projevila angličtina jako jazyk nastavení systému v 7,47 % případů. 
Ovšem toto nastavení neodpovídá počtu uživatelů z anglicky mluvících zemí a lze před-
pokládat, že vyřazuje část domácích uživatelů s anglicky nastaveným systémem.

12 Proto, aby byla zabezpečena možnost analýzy uživatelů přihlašovaných i mimo fakultní 
sítě zejména v netradičních časech práce, reprezentujících práci z domova, a tedy při-
hlášení k webu mimo fakultní sítě, byla nastavena hodnota propustnosti filtru na 65 %, 
což je hodnota odpovídající poměrnému zastoupení akademiků (včetně postgraduálních 
studentů) v evidenci členů ČGS.

13 Jedná se o šestiletý průměr. Jednotlivé roční průměry se vzhledem k tendenci zvyšující 
se návštěvnosti webu ČGS vzájemně liší. Autor je však v zájmu dodržení etického kodexu 
publikování záměrně nezveřejňuje a to proto, aby bylo zamezeno možnosti dopočtu a ne-
přímé identifikace uživatelů v relativně nepočetných dílčích segmentech.



25

osobou14 lze tedy daný výběr považovat za reprezentativní pro akademickou část 
české geografické komunity, na kterou je tento výzkum zaměřen.

Druhé zmíněné omezení evokuje diskuzi nad tím, zda je návštěvnost webu 
ČGS a její časové a prostorové ukotvení dostatečné pro explanaci časové a pro-
storové flexibility práce českých geografů. Ačkoli v institucionální či legislativní 
definici práce a pracovního procesu nalezneme příklon spíše k pojetí práce jako 
způsobu tvorby nadhodnoty či obživy, množství autorů geografie práce (Herod 
1995; Herod 1997, Rutherford 2010; Wills 2009; Lier 2007; Lier 2012; Tufts, 
Savage 2009) již tradičně zdůrazňuje potřebu nahlížet na pracovní proces 
skrze kvalitativní optiku preferencí aktéra-zaměstnance, a tedy vzít v úvahu 
i výzkumy „měkkých forem“ práce, které se zaměřují na pojetí práce jako způ-
sobu sebereflexe, zábavy, či prolínaní pracovního a osobního života. Coe a Lier 
(2010) ve svém výzkumu upozorňují, že netradiční pojetí práce (jako je práce 
pro komunitu, voluntaristická práce, práce na základě identity aj.) jsou jedněmi 
z primárních os soudobých i budoucích výzkumů geografie práce. V obdobném 
duchu se ve svých výzkumech již několik desetiletí zaměřuje právě na netra-
diční pojetí práce jako feministická práce, práce na základě etnického principu 
či identity, práce pro komunitu atd. i Linda McDowell (2009). Lze tedy usoudit, 
že i přesto, že vyhledávání informací na webu ČGS nemůže zcela jednoznačně 
podchytit všechny aspekty využití času a prostoru pro práci českých geografů 
(výuka, výzkum, schůzky mimo obvyklé místo pracoviště atd.), může nabíd-
nout cenné poznatky o jejich využití, a to především díky sledování struktury 
navštěvovaných vybraných dílčích stránek webu ČGS, které jsou zaměřeny 
na aktivity spadající do portfolia „výkonu práce“ českého geografa (publikační 
informace časopisů vydávaných ČGS nebo pořádaní konferencí, workshopů 
a dalších aktivit české geografické obce). V této souvislosti je nutné zdůraznit 
omezení plynoucí z kvantitativního metodického rámce, a to v dvojím smyslu. 
Jednak z podstaty internetové práce nelze zcela jednoznačně rozlišit, co uži-
vatelé subjektivně považují za práci a co například za zábavu, a taktéž interní 
struktura webu ČGS není koncipována tak, aby napomohla zcela jednoznačně 
určit vymezení mezi prací a jinými aktivitami. Výběr dílčích stránek webu, kte-
rý není koncipován zcela jednoznačně pro práci (např. některé interní firemní 
webové komunikační rozhraní), pak nevyhnutelně podléhá subjektivní selekci.

Z hlediska etické roviny výzkumu je nutné zdůraznit, že samotný nástroj 
analýzy neumožňuje definovat konkrétní IP adresu uživatele, a tedy ani 
v nejzazším případě jedinečnosti uživatele v nižších řádech vícestupňového 
kontingenčního výběru není možné přímo identifikovat konkrétní fyzickou oso-
bu. Vzhledem k nepočetnosti geografické komunity v Česku by však při dobré 
osobní znalosti geografického prostředí a osobním vazbám mezi kolegy bylo 
možné odhadovat identitu alespoň nepřímo. Z tohoto důvodu se autor přiklání 
k etickému kodexu publikování v časopise Informace ČGS a další údaje o výbě-
ru nižších řádů jednotlivých segmentů (např. regionální diferenciace uživatelů) 
budou uvedeny pouze v podobě relativních čísel bez uvedení absolutního počtu 
uživatelů v jednotlivých dílčích segmentech tak, aby bylo zamezeno možnosti 
nepřímé identifikace. Tento faktor plynoucí z etického kodexu publikování 
je však nutno mít na zřeteli při explanaci zjištění nepočetných segmentů, 

14 Například přihlášení z mobilního zařízení a desktopu stejnou osobou.
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u kterých může výkyvy trendů způsobovat nízký absolutní základ, a závěry 
z analýzy těchto (relativně malých) segmentů mohou zahrnovat vyšší chybo-
vost. Segmenty nepřesahující 1 % z celku byly ze stejného důvodu z vizualizace 
zcela vyloučeny, ačkoli v analýze zahrnuty byly.

4. Výsledky šetření časové a prostorové flexibility práce

Časová a prostorová flexibilita práce v pojetí adaptační strategie aktérů 
v sobě z empirického hlediska zahrnuje nevyhnutelný předpoklad, že dochází 
k neustálé proměně využití času a prostoru pro práci. Tato proměna je dána 
vzájemnou kombinací vnitřních preferencí aktéra (kterých si nemusí být sám 
vědom) a vnějších, převážně ekonomicky pojatých, strukturálních nastavení 
ve smyslu omezení i příležitostí, v rámci kterých aktér vědomě i nevědomě volí 
své kroky. Její výzkum se proto zaměřil na odhalení trendů v proměnách využití 
času a prostoru pro práci daného výběru uživatelů webu ČGS na několika úrov-
ních. Z hlediska využití času byly sledovány tři úrovně, a to podíly uživatelů 
webu v průběhu měsíců v roce, dní v týdnu a hodin v průběhu dne. U poslední 
dimenze – využití času v průběhu dne – byla pozornost věnována rozličným 
využitím času pro práci v průběhu pracovního dne a víkendu a následně byly 
zohledněny i vybrané regionální diferenciace.

Ve využití času pro práci v průběhu roku byl zjištěn do značné míry očeká-
váný výsledek, tedy že návštěvnost webu bude reflektovat tradiční a částečně 
i institucionálně daný průběh ročního pracovního cyklu. Ten se odráží ve sníže-
ní počtu uživatelů v průběhu léta, Vánoc i individuálních státních svátků coby 
dní pracovního klidu. Navzdory tomu je však patrný vývoj některých, dříve 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec

P
od

íl 
už

iv
at

el
ů 

v 
pr

ůb
ěh

u 
ro

ku
 (v

 %
)

2009/2010 2011/2012 2013/2014 2015 2015*
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neobvyklých, trendů využití času pro práci v průběhu roku (viz graf 1). Před-
ně dochází k jisté homogenizaci podílů uživatelů v průběhu roku (s výjimkou 
letních měsíců), což indikuje zvyšující se prolínání pracovního času s časem 
věnovaným ostatním aktivitám. Lze tedy usuzovat, že se stírá vyhraněnost 
„pracovního času“. Dále je patrná koncentrace dovolených již nikoli do dvou až 
tří letních měsíců, ale stále dominantnějším se stává výběr dovolených pouze 
v průběhu července a následný návrat do pracovního procesu již v průběhu 
srpna. Tento trend umožňuje i zvyšující se intenzita srpnového návratu k práci. 
V této souvislosti se vybízí možné vysvětlení, že čeští geografové stále více pod-
léhají tlakům na „konkurenceschopnost“ a připravují se o část letních prázdnin 
v zájmu dotažení nedokončených úkolů, zejména pak těsně před obdobím pře-
lomu školního roku a s ním souvisejícím intenzivním nástupem do práce v prů-
běhu září (státnicové období, zvýšená administrativa aj.). Naproti tomu tento 
čím dál dynamičtější návrat do práce v průběhu září nastoluje jisté konstantní 
celoroční „tempo“ práce, které se v průběhu října a listopadu již nezvyšuje, jak 
tomu bylo v dřívějších letech. Za zmínku stojí též fakt, že v posledních letech 
se na návštěvnosti webu coby indikátoru naší práce (alespoň té elektronické, 
respektive virtuální) téměř vůbec neodráží volný čas dříve typický pro vánoční 
období. Toto povšimnutí nutí k zamyšlení nad prostorovým aspektem práce, 
a sice práce z domova, jež je umocněna stále častějším používáním ICT. Lze 
tedy usoudit, že i přestože v průběhu vánočních svátků zpravidla nejsme pří-
tomni ve svých pracovnách, odnášíme si práci domů a přinejmenším v období 
Vánoc dochází k jistému prolínání osobního a pracovního života.

Obdobně i v případě posuzování času pro práci v případě týdne je patrný jistý 
předvídatelný vzorec využití času pro práci reprezentovaný dominantním po-
stavením pracovních dní, poklesu v pátek a výrazně nižšímu využití v případě 
víkendových dnů. I zde jsou však patrné některé vývojové trendy hodné diskuze 
(viz graf 2). Také v tomto případě je zřejmá homogenizace křivky návštěvnosti, 
která evokuje snížení vyhraněnosti pojetí „času pro práci“, a to natolik, že mění 
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Graf 2 – Podíl uživatelů webu ČGS v průběhu týdne.
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dřívější trend průběhu využití pracovního času celého týdne. Zatímco v dřívěj-
ších letech byl trend daný intenzivním pracovním nástupem v pondělí, pozvol-
ným poklesem v průběhu pracovního týdne, markantním poklesem v pátek 
a zcela minimálním využitím času pro práci v průběhu víkendu, v posledních 
letech se počátek týdne stává naopak jedním z nejméně intenzivních a těžiště 
intenzity využití času se přenáší doprostřed týdne s vrcholem ve čtvrtek. Pátek 
se pak nepatrným snižováním stává jakýmsi prodloužením víkendu, ovšem ten 
vykazuje zcela odlišný trend růstu, a to zejména v průběhu neděle. Tento dosti 
jednoznačný vývojový trend poukazuje na to, že čeští geografové si přenáší práci 
do víkendu, což se ovšem ukazuje jako částečně kontraproduktivní, zejména pak 
v počátku dalšího pracovního týdne. Poměrně překvapivá jednoznačnost tohoto 
vývoje, umocněná jeho vzrůstající intenzitou, pak vede k poznání, že počátkem 
pracovního týdne českého geografa již není pondělí, nýbrž neděle.

Dále se text zaměřuje na třetí úroveň využití času pro práci, a sice v prů-
běhu dne. Vzhledem k přirozené (míněno jak institucionálně, tak i kulturně 
a zvyklostmi dané) rozličnosti pracovního dne a víkendu jsou tyto analyzovány 
odděleně. Původním předpokladem autora bylo i velice specifické chování ná-
vštěvnosti webu v průběhu pátku. Tento předpoklad se ovšem nenaplnil, pátek 
vykazoval obdobný průběh jako ostatní pracovní dny a byl tedy započítán do 
průměru „pracovního dne“.

Samotné využití času a prostoru jedincem je pochopitelně dáno nejenom 
sociálně-ekonomickými či institucionálními, ale především biologickými ome-
zeními (blíže viz koncept „constraints“ Torstena Hägerstranda 1970). V této 
souvislosti není nikterak překvapivé, že profese, jež se nezaměřují na práci 
v nočních hodinách, v nich nevykazují téměř žádnou aktivitu. Samotný cyklus 
využití času pro práci v průběhu pracovního dne byl obdobně jako v přede-
šlých úrovních (co se jeho obecného průběhu týče) poměrně předvídatelný (viz 
graf 3) – nástup v ranních hodinách, nejvyšší intenzita pracovní činnosti kolem 
10. hodiny, následné snížení aktivity v souvislosti s časem oběda a opětovný 
nástup k brzkému odpolednímu vrcholu kolem 14. hodiny a posléze k pozvol-
nému poklesu v odpoledních hodinách. Tento vzorec se z vývojového hlediska 
zachovává. Rozdílnosti ve využití času pro práci v průběhu dne je možné pozo-
rovat až v pozdějších odpoledních hodinách, kdy zprvu nepatrně intenzivnější 
pokles mezi 15. a 17. hodinou reprezentující typický čas odchodu z práce nahra-
zuje zcela jednoznačný a v čase vzrůstající trend práce ve večerních hodinách 
s vrcholem kolem 21. hodiny. Rostoucí tendence českých geografů pracovat ve 
večerních hodinách, zřejmě ovlivněná cyklem rodiny, přitom nenalézá odraz 
v pozdějších ranních začátcích dalšího pracovního dne. Naopak i svou kvantitou 
odpovídá součtu dřívějších odchodů z práce mezi 16. až 18. hodinou. Z předmět-
ných zjištění (viz graf 3) můžeme říci, že zatímco geografové ještě před několika 
lety volili spíše pozdější odchod z pracoviště, soudobý trend je z práce odcházet 
nepatrně dříve a navracet se k ní večer z domova.

Víkendové dny se naproti těm pracovním vyznačují jednak výrazně nižším 
absolutním základem pozorování, ale také pozdějším začátkem (v průměru 
o 1,5 až 2 hodiny). Tento je zároveň mnohem méně dynamický a zejména pak 
dochází ke zcela odlišným průběhům v rámci dne (viz graf 4). Mezi 10. až 
19. hodinou prakticky nelze hovořit o zásadnějším trendu využití času pro práci 
jak v průběhu dne, tak ani z hlediska vývoje v rámci zkoumaného šestiletého 
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Graf 3 – Podíl uživatelů webu ČGS v průběhu dne (pracovní den).
Zdroj: Autor na základě dat Google Analytics (2015) o návštěvnosti webu ČGS (2015).
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Graf 4 – Podíl uživatelů webu ČGS v průběhu dne (víkend).
Zdroj: Autor na základě dat Google Analytics (2015) o návštěvnosti webu ČGS (2015).
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období. Opakem tohoto tvrzení je vývoj ve večerních hodinách, a to v dvojím 
smyslu. Obdobně jako v pracovních dnech, i o víkendu stoupá ochota pracovat 
večer. Zejména dochází k posunu vrcholu využití času pro práci z 20. na 21. ho-
dinu, a to především v neděli. Vybízí se možnost doplnění předešlého zjištění, 
že počátkem pracovního týdne českých geografů již není pondělní ráno, nýbrž 
neděle, a to především neděle večer.

V následující části textu se studie zaměří na poodhalení regionálních dife-
renciací návštěvnosti webu ČGS, které by mohly poskytnout cenné informace 
o rozdílech využití času pro práci českých geografů v jednotlivých regionech. 
S ohledem na nižší absolutní základ pozorování jsou v této části textu zohledně-
na pouze ta centra české geografie15, která vykazovala návštěvnost více než 1 %. 
Blíže vizualizována jsou pak pouze centra přesahující 10% podíl, a to z dvojího 
důvodu. Jednak proto, aby byl zachován dostatečně vysoký absolutní základ 
počtu pozorování na formulaci závěrů, a zejména pak pro dodržení etického 
kodexu publikování. Alespoň v obecné rovině lze říci, že kvantita počtů uživa-
telů webu ČGS (viz graf 5) přitom do jisté míry odpovídá jak sumě velikosti 
jednotlivých geografických pracovišť dané počtem jejich členů v daných měs-
tech, tak i poměrnému zastoupení členů z jednotlivých regionů v řadách České 
geografické společnosti16.

Ve vývoji návštěvnosti webu ČGS z jednotlivých regionálních center v prů-
běhu pracovního dne se projevily výše změněné trendy tří vrcholů kolem 10., 
14. a 21. hodiny. Jejich intenzita, rozložení během dne, ale i průběh, který jim 

15 Do analýzy byli zahrnuti i slovenští uživatelé webu vzhledem k poměrnému zastoupení 
Bratislavy, která jako jediné centrum mimo Česko převyšuje podíl 1 % a zároveň svým 
počtem uživatelů převyšuje i některá méně početná česká regionální centra.

16 Po srovnání s informacemi o počtech interních členů na webech jednotlivých pracovišť 
a s interními materiály o evidenci členů ČGS.

Praha  41 %

Brno  11 %
Ostrava  5 %

Olomouc  5 %

České Bud.  4 %

Bratislava  3 %

Ústí n./L.  2 %

Liberec  2 %

Plzeň  2 %

Ostatní  25 %

Graf 5 – Regionální struktura uživatelů webu ČGS (2009−2015).
Zdroj: Autor na základě dat Google Analytics (2015) o návštěvnosti webu ČGS (2015).



31

předchází, se však již vzájemně liší. Do jisté míry lze usoudit, že na výši a prů-
běh pracovního cyklu má vliv velikost sídla. Tento faktor se nejvíce projevil 
v ranních hodinách, kdy v populačně méně početných městech (Liberec, Ústí 
nad Labem, České Budějovice, Olomouc) začíná pracovní proces dříve, v průmě-
ru o 30 minut, než je tomu v případě Prahy. Města střední velikostní kategorie 
(Brno, Bratislava, Ostrava a Plzeň) se pak pravidelně nacházela uvnitř tohoto 
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intervalu. Můžeme tedy usuzovat na vliv času stráveného dopravou. Obdobným 
způsobem pak uživatelé z jednotlivých regionů tráví čas ve večerním vrcholu. 
V případě populačně menších měst nastává v 18 až 19 hodin a pak pozvolna 
klesá. Naopak Praha a Brno vykazují nevyšší návštěvnost až ve 21 hodin a ná-
sledný pokles návštěvnosti je zde výrazně dynamičtější (viz graf 6). Tento faktor 
způsobený pravděpodobně odlišným denním cyklem ve větších městech pak 
díky svému majoritnímu podílu na celkovém počtu pozorovaní (52 %) ovlivňuje 
i celkový český průměr. Ve všech zmíněných případech je pak zjevný nárůst 
času pro práci ve večerních hodinách, ačkoli v některých případech není tak 
dramatický (Liberec, Olomouc, Bratislava). Specifickými případy jsou Plzeň 
a Ostrava, kde večerní vrchol mírně převyšuje vrcholy v pracovním čase. V těch-
to městech tedy můžeme hovořit o signifikantní koncentraci práce (ačkoli pouze 
té elektronické, respektive virtuální) do netradičních časů.

Specifickým případem projevů adaptačních schopností aktérů je využívá-
ní prostoru pro práci. Kromě otázky, kdy pracujeme, je následně důležité pro 
určování časoprostorových vazeb také sledovat, kde tuto práci vykonáváme 
(Svoboda, Ouředníček 2015). Ačkoli se v případě akademické činnosti zajisté 
neočekává prostorová flexibilita práce srovnatelná s typickými prostorově ne-
ukotvenými profesemi (např. taxikář, řidič kamionů, letec aj.), z předložených 
zjištění o poměrně flexibilním časovém rámci práce českých geografů vychází 
jako opodstatněná diskuze, odkud je tato práce provozována. Pochopitelným 
předpokladem je pak tvrzení, že v průběhu tradičních pracovních hodin je vy-
konávána z místa pracoviště a večer z domova. Do jaké míry je tento předpoklad 
opodstatněný, znázorňuje graf 7, z něhož je patrné, že v průběhu tradičních 
pracovních hodin převládá přihlašování z internetových sítí jednotlivých fa-
kult, které v tomto případě reprezentují místa pracoviště. Naopak ve večer-
ních, nočních a brzkých ranních hodinách dominují ostatní sítě představující 
práci z domova. Mobilní sítě kulminují v časech přesunů kolem 7. hodiny ráno 
a 17. hodiny večer, jejich podíl je však navzdory růstové tendenci stále minoritní. 
Přesto jsou do analýzy zahrnuty vzhledem k tomu, že nejlépe reprezentují podíl 
prostorové flexibility práce v pravém slova smyslu. Souhrnně tedy lze usoudit, 
že pro české geografy je příznačná spíše časová než prostorová flexibilita práce.

5. Závěrečná poznámka

Předložený text si kladl za cíl potvrdit předpokládané vývojové trendy nárůs-
tu časové a prostorové flexibility práce českých geografů prostřednictvím pří-
padové studie návštěvnosti webu ČGS. Výsledky výzkumu využití času a pro-
storu pro práci, které vyplývají z této studie, poukazují na základní tendenci 
časoprostorového pracovního chování českých geografů, kterou je přenášení 
pracovních činností do netradičních pracovních časů a částečně i prostorů17. 
Guy Standing (2014) v tomto duchu poukazuje na potřebu rekonceptualizace 
pojetí času a prostoru pro práci do podoby, která by blíže odpovídala terciérně 
zaměřené globalizované ekonomice. Ačkoli si Standing ve své studii sám tuto 
ambici neklade, upozorňuje, že obdobně jako byla v případě agrární společnosti 

17 V případě této studie míněno zejména práci z domova.
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nemyslitelná domluva pracovního času na 40 hodin týdně v jednoznačně defi-
novaném časovém intervalu a s jednoznačně ukotvenou lokalizací práce, není 
tato možná ani v terciérní ekonomice, a to proto, že globální ekonomika je stroj, 
který „nikdy nespí“18. Časoprostorové vzorce práce etablované ve vrcholnějších 
fázích industriálně zaměřené ekonomiky v podobě pravidelného vzorce dojížďky 
mezi místem bydliště a místem pracoviště a 40hodinové pracovní doby tedy 
nemohou dále nabízet zcela odpovídající rámec pro analýzu pracovního procesu 
a je nevyhnutelné hledat cesty alternativních zdrojů dat o časovém a prosto-
rovém chování aktérů na bázi všední každodennosti. Předkládaný článek se 
pokouší reagovat na tuto výzvu ve dvojím smyslu. Jednak poukazuje na vývo-
jové a částečně i prostorové pravidelnosti využití času pro práci, jež by mohly 
poskytnout cenné empirické podklady pro možnou reakci na Standingovu (2014) 
výzvu potřeby rekonceptualizace využití času a prostoru pro práci. Zároveň také 
předložený text nabízí jednu z možností metodického uchopení, jež by reakci na 
tuto výzvu o rozklíčování časoprostorových vzorců chování aktérů na pracovním 
trhu umožnila. Sledování návštěvnosti vybraných webů, obdobně jako i studie 
zaměřené na analýzu dat mobilních operátorů (Ahas a kol. 2009; Novák, Te-
melová 2012; Novák, Novobilský 2013 aj.), přitom mohou sloužit jako cenný 
metodický nástroj, který otevírá celé nové pole empirického výzkumu časových 
a prostorových vazeb chování aktérů v dynamické a flexibilní společnosti, která 
na území Česka v posledních dekádách zaznamenala významný posun smě-
rem k společnosti otevřené, směrem ke společnosti příležitostí. Je však nutné 
zdůraznit, že závěry výzkumu plynoucí z výběru zúženého na akademickou 
část české geografické komunity nemohou být bez dalších dílčích empirických 
studií vybraných skupin plně zobecnitelné pro celou akademickou obec, natož 
celkovou populaci. Nabízí však cenný empirický a částečně i metodický podklad 
pro budoucí výzkumy v této oblasti.

Tento článek zaměřený na sebereflexi českých geografů, který ze svých 
čtenářů poněkud netradičně dělá i předmět studia, nikterak nepopírá ome-
zení plynoucí z metodiky výzkumu shrnuté v úvodních částech textu. Autor 
otevřeně poukazuje na diskuzi o metodické vhodnosti možného budoucího 
využívání interních webových rozhraní, kde by byl vzorek uživatelů zcela 
exaktně definován přístupovým heslem a nemusel by být filtrován vícestup-
ňovým výběrem. Ačkoli by relevance závěrů plynoucích z tohoto postupu byla 
zcela nepopiratelná, je namístě zdůraznit problematiku etické roviny takového 
výzkumu zcela jednoznačného vzorku uživatelů. Vzhledem k faktu, že web 
ČGS není webem interním, nýbrž webem, který je uživatelům volně přístupný, 
byla zvolena varianta vícestupňového výběru, a to přesto, že si je autor vědom 
možného pokřivení výsledků. Ty se však ukázaly natolik jednoznačné, že by 
autor závěrem rád otevřeně vyzval své kolegyně geografky a kolegy geografy 
k zamyšlení nad relevancí předložených závěrů. Přenášíme si práci domů? 
Ochuzujeme se o letní prázdniny? Je neděle večer novým začátkem našeho 
pracovního týdne? Jsme kolegům k dispozici na mailu ve večerních hodinách 
s kulminací kolem deváté? A jsme si těchto našich různorodých adaptačních 

18 Autor by na tomto místě rád připomněl, že podle předložených výsledků je jeden z vr-
cholných časů pro práci českých geografů 21. hodina, s vývojovou tendencí směřující do 
pozdějších nočních hodin.
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strategií práce a prolínání pracovního a osobního života vůbec vědomi? Je 
ostatně svobodnou vůlí každého z nás, jakým způsobem tvoříme své časo-
prostorové adaptační strategie.

Autor tímto děkuje Daně Fialové, Radimu Perlínovi a Haně Bednářové za po-
skytnutí cenných dat, informací a materiálů Hlavního výboru České geografické 
společnosti a dat o administraci webu a Geografickém newsletteru České geogra-
fické společnosti, díky kterým mohl tento článek vzniknout.
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