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Úvod 
  

Tato práce je reakcí na široký soubor změn v centru Prahy, které se začaly 

formovat v průběhu společenské a hospodářské transformace po roce 1989 a zásadním 

způsobem změnily a dosud mění tvář této zcela unikátní lokality. Z dlouhodobě 

umrtveného, zanedbaného historického jádra, odkud mnozí původní obyvatelé  odcházeli 

do nové sídlištní výstavby na okraji Prahy, se po revoluci opět stalo pulzující centrum 

města, které každoročně přitahuje desítky milionů turistů z celého světa. 

  Zašlá, drolící se průčelí historických domů získaly nové, barevné fasády, zchátralé 

paláce a kostely procházely rekonstrukcí, stejně tak rozbité, dlážděné ulice byly postupně 

opravovány. Mnoho ze zastaralých, nekvalitních bytů s nevyhovujícími hygienickými  

podmínkami prošlo nákladnou modernizací, která z nich učinila luxusní byty pro 

náročnou klientelu. Historické jádro se stalo prestižní adresou, kde jsou koupě či tržní 

pronájem bytu pro většinu populace finančně nedostupné. To současně vyvolalo tlak na 

starousedlíky, jejichž velkou část tvoří staří lidé. 

 Vzhledem k charakteru nastíněných změn, která se po revoluci odehrály v centru 

Prahy se nabízí otázka, zda v historickém jádru Prahy dochází ke gentrifikaci. Jedná se o 

proces probíhající v upadajících lokalitách centrálních částí měst, při kterém dochází 

k obnově zanedbaného hmotného fondu a k nahrazení původních, obvykle sociálně 

slabších obyvatel majetnějšími vrstvami nově příchozích. Cílem bakalářské práce bylo 

zjistit, zda k tomuto procesu dochází na území městské části Prahy 1, která je vlastním 

historickým jádrem Prahy. Prostředkem k tomu byla sekundární analýza vybraných 

statistických údajů ze Sčítání lidu, domů a bytů. 

 V práci se nejprve věnuji teoretickému ukotvení gentrifikace. Následuje popis 

hospodářských a společenských podmínek po roce 1989, které mohou být vhodné pro 

vznik gentrifikace v centrální části Prahy. Dále shrnuji možné důsledky gentrifikace a 

pojednávám o již uskutečněném výzkumu gentrifikace na území Prahy. V empirické části 

nejprve popisuji užitou metodu, stanovuji hypotézy a následně dva soubory indikátorů 

gentrifikace v Praze 1. Stěžejní částí celé práce je sekundární analýza a interpretace 

vybraných dat, na základě čehož v závěru odpovídám na otázku, zda v Praze 1 dochází ke  

gentrifikaci.  
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I. TEORETICKÁ ČÁST 

 
1. Obecné uvedení do problematiky gentrifikace 
  

Gentrifikace je od 60. let 20. století pozorována v mnoha velkých městech 

vyspělých států světa. Jedná se o jeden z dílčích procesů širšího souboru revitalizačních 

procesů v urbanizovaném prostoru. Gentrifikace od počátku vzbuzovala nemalý zájem 

širší odborné i laické veřejnosti, který trvá převážně dodnes. Sociální geograf Luděk 

Sýkora, jež se u nás tématu gentrifikace věnuje,  ji považuje za symbol revitalizačních 

procesů. 

Gentrifikací se rozumí proces, při kterém dochází k rehabilitaci zanedbaného 

obytného prostředí v centrálních částech velkých měst a k postupnému vytlačování 

původního, příjmově slabšího obyvatelstva příjmově silnějšími skupinami nově 

příchozích gentrifierů. Definice má dvě strany - hmotnou a sociální, které společně 

vyjadřují podstatu gentrifikace. Na jedné straně dochází k obnově a rehabilitaci 

zchátralého a často opuštěného domovního a bytového fondu. Na straně druhé se 

gentrifikace odráží v příchodu obyvatelstva se středními a vyššími příjmy do částí měst, 

které byly dosud obývány lidmi s nižším společenským statusem (Sýkora 1993).  

Proces gentrifikace bývá často (nevyjímaje odborné vědecké kruhy) mylně 

ztotožňován či zaměňován s ostatními revitalizačními procesy jako jsou incumbent 

upgrading (z angl. obnova vlastními silami obyvatel) a přestavba (Sýkora 1993). Dále se 

proto zaměříme na vysvětlení rozdílů mezi těmito procesy a gentrifikací.  

Při procesu incumbent upgrading dochází k fyzické rehabilitaci domů, ale 

nedochází k výměně obyvatelstva jako u gentrifikace. Čtvrti procházející tímto procesem 

jsou stabilně obydleny lidmi se středně vysokými příjmy, kteří jsou současně vlastníky 

bytů nebo domů, v nichž bydlí. Na zhoršování stavu obytného prostředí obvykle reagují 

tím, že začínají zakládat různé organizace, prostřednictvím kterých se snaží shromáždit 

prostředky na revitalizaci. Nedochází sice k tak intenzivnímu procesu rehabilitace jako u 

gentrifikace, ale oblasti ve kterých dochází k incumbent upgrading jsou zpravidla 

mnohem rozsáhlejší.  
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Přestavba je specifickou formou revitalizace, kdy dochází k demolici starých 

budov, které už není možné rehabilitovat, a následné výstavbě nových komplexů. 

Přestavba zpravidla představuje úplnou výměnu obyvatelstva a naprostou změnu vzhledu 

přestavěné oblasti. 

V procesu gentrifikace Sýkora (1993) identifikuje tři základní aspekty, které 

všechny současně gentrifikaci charakterizují a zároveň odlišují od výše popisovaných 

revitalizačních procesů. Prvním aspektem je přítomnost obytného objektu, k jehož 

transformaci v procesu gentrifikace dochází. Druhý aspekt představuje samotný proces 

změny hmotného prostředí, k němuž dochází v důsledku rehabilitace domovního a 

bytového fondu. Třetí, poslední aspekt pak vyjadřuje změnu sociálního prostředí, která je 

vyvolána vytlačením původního obyvatelstva.  

Dalším důležitým ukazatelem gentrifikace je její lokalizace. Ke gentrifikaci totiž 

dochází výlučně v oblasti centrální části města. Gentrifikované oblasti se většinou 

nacházejí v blízkosti centrální obchodní čtvrti, na vyvýšeninách, v blízkosti parků a 

vodních ploch. Gentrifikace obvykle zpočátku zasahuje velmi malá území, odkud se 

následně může šířit do sousedních bloků a čtvrtí. Zpravidla k ní dochází v oblastech se 

značně zchátralým domovním fondem, který je ovšem historicky či architektonicky 

určitým způsobem atraktivní (Sýkora 1993). White (1984) v této souvislosti hovoří o tom, 

že život v malebných místech jádra města za půvabnými architektonickými průčelími, ale 

se všemi vymoženostmi moderního bydlení, je pro střední třídu velmi přitažlivý.  

Taková část města je „objevena“ a osídlena specifickou sociální skupinou, která 

bývá  nazývána nová střední třída. Jedná se především o mladé odborníky, manažery a 

podnikatele pracující v expandujících oborech jako finančnictví, právnické a poradenské 

služby, reklama, média apod. Často se také jedná o zahraniční občany s vyššími příjmy, 

kteří jsou ochotni platit vysoké ceny za byty v modernizovaných historických budovách 

(Musil 2002).  

Tato nová sociální skupina má svébytný životní styl výrazně se odlišující od 

generace  rodičů. Její příslušníci kladou důraz na profesní kariéru, většinou žijí sami nebo 

v nesezdaných párech a děti odkládají do pozdějšího věku. Upřednostňují bydlení v 

centrech měst, odkud mají blízko do zaměstnání a kde navíc nacházejí společenské vyžití 

v početných galeriích, klubech a restauracích (Sýkora 1996a). Vytlačují původní 

obyvatelstvo, mezi nímž je zpravidla vyšší podíl starých lidí a nízkopříjmových skupin. 

Celý proces totiž vždy doprovází velké zvýšení nájmů a cen bytů a domů. A zatímco 
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původní obyvatelstvo bylo obvykle v nájmu nebo podnájmu, v průběhu gentrifikace 

bývají nájemní vztahy převedeny na vztahy vlastnické (Sýkora 1993).  
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2. Teoretický koncept gentrifikace 
 

Gentrifikace byla pro odborné kruhy dlouhou dobu výzvou, protože chyběl 

teoretický aparát, který by ji byl schopen seriózně objasnit. Tehdy uplatňované, obecně 

přijímané ekologické modely města, za jejichž zrodem stála trojice Park, Burgess a 

McKenzie, nebyly schopny gentrifikaci plnohodnotně vysvětlit. Měly tendenci 

gentrifikační procesy smést ze stolu jako pouhé nevýznamné odchylky. Ovšem 

s rostoucím významem gentrifikace v urbanizovaném prostředí a jejím dalším pronikáním 

do desítek amerických a západoevropských měst, se takový postoj ukazoval jako stále 

méně udržitelné řešení. 

 V následujících kapitolách bude nastíněn dlouhý (a stále ještě nekončící) boj, 

který se strhl o teoretický koncept gentrifikace.  

 

 

2.1. Zrod termínu gentrifikace 
 

Počátky pojmu gentrifikace jsou obecně spojovány s britskou marxistickou 

socioložkou Ruth Glass, která jako první použila tento termín v roce 1964, aby jím 

popsala proměny, které se objevily v některých čtvrtích tehdejšího Londýna. Tyto 

proměny jsou obecně zahrnovány pod teorii „klasické gentrifikace“ (Less, Slater, Wyly 

2007). Glass píše, že „řada dělnických čtvrtí Londýna byla jedna po druhé osídlena nižší 

a vyšší střední třídou. Zchátralé, skromné chatrče a domky se dvěma pokoji dole a dvěma 

nahoře byly poté, co jim vypršela nájemní smlouva, převzaty zpět a staly se z nich 

elegantní, drahé rezidence. Rozsáhlejší viktoriánské domy, které byly v minulosti či v 

nedávné době znehodnoceny, když byly využity jako noclehárny nebo jinak hromadně 

obydleny, byly opět zrekonstruovány. (…) Jakmile tento proces „gentrifikace“ ve čtvrti 

začne, rychle se šíří dokud nejsou všichni nebo většina původních obyvatel dělnické třídy 

vytlačeni a dokud se sociální charakter čtvrti kompletně nezmění“ (Glass 1964: xviii-xix, 

cit. in Less, Slater, Wyly 2007: 4).  

Glass pojmem gentrifikace obecně míní komplexní proces zahrnující rehabilitaci 

starého bytového fondu, transformaci nájemního vztahu ve vlastnický vztah, zvýšení tržní 

ceny majetku a vytlačení obyvatel dělnické třídy obyvateli střední třídy. Použitím termínu 

gentrifikace (gentry-fication) záměrně ironizovala popisovanou situaci. Chtěla tím 
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poukázat na rozšíření nové „městské šlechty“ (Less, Slater, Wyly 2007). Termín 

gentrifikace je totiž odvozen od anglického slova gentry, který v angličtině označuje nižší 

venkovskou šlechtu.  

 

 

2.2. Produkční teorie Neila Smithe 
 

V 70. letech zaznamenal proces gentrifikace velký ohlas ve Spojených státech, kde 

byl ražen pod heslem „back to the city movement“ (návrat zpět do města). Gentrifikace 

byla viděna jako záchrana dlouhodobě upadajících vnitřních částí amerických měst.  V té 

době byl proveden velký počet empirických studií převážně amerických měst (ojediněle 

se objevovaly také studie z Evropy, Kanady a Austrálie), které nakonec ukázaly, že se 

nejedná o návrat z předměstské zóny, ale o stěhování uvnitř města (Sýkora 1993).  

Se vznikem studií se obecně množily pokusy o vysvětlení  procesu gentrifikace. 

Zpravidla však postihovaly jen dílčí stránky procesu a nepředstavovaly ucelenější teorii. 

První ucelenější teoretickou koncepci pokoušející se vysvětlit gentrifikaci předložil Neil 

Smith. Jedná se o strukturálně marxistický přístup vysvětlující gentrifikaci pomocí 

produkčních faktorů (Sýkora 1993).  

Teorie je založena na tzv. rent gap1, kterou Smith definuje jako „rozdíl mezi 

potencionální úrovní pozemkové renty a skutečnou pozemkovou rentou získanou za 

současného využití“ (Smith 1996: 67). Rent gap v první řadě vzniká znehodnocováním 

kapitálu (což současně zmenšuje podíl pozemkové renty, která může být dále 

zhodnocena) a neustálým rozvojem a expanzí městského prostoru. Pokud dochází 

k úpadku určité oblasti, rent gap se zvětšuje. Gentrifikace nastává ve chvíli, kdy je rent 

gap natolik vysoká, že developeři mohou koupit pozemky a nemovitosti tak levně, že 

budou schopni splatit náklady na jejich rehabilitaci, veškeré hypotéky a půjčky a výsledný 

produkt pak prodají za cenu, která jim přinese zisk. Do té doby upadající oblast je za 

takových okolností postupně zhodnocována a začíná tím její nový cyklus (Smith 1996). 

Celý proces je podle Smithe iniciován určitou formou kolektivní sociální akce. 

Jako příklad uvádí stát. Ve Spojených státech rozběhl stát většinu prvních případů 

gentrifikace, protože gentrifikace byla tehdy pojímána jako pokračování projektů 

                                                 
1 Pojem rent gap bychom mohli do češtiny přeložit jako „rozdíl v nájmu“. Zpravidla se v česky psaných 
textech používá v anglickém znění. 
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rehabilitace. Přestože v dnešní době stát hraje menší roli, státní dotace gentrifikace mají 

podle něj stále velký význam. Smith v tomto směru příkře vystupuje proti názoru 

neoklasické ekonomie, která za iniciátory považuje individuální aktéry řídící se vlastními 

spotřebitelskými preferencemi. Namítá, že veškeré spotřebitelské preference jsou stejně 

významnou měrou utvářeny společností  (Smith 1996).  

Smith (1996: 70) považuje gentrifikaci za „strukturální produkt trhu s pozemky a 

nemovitostmi. Kapitál proudí tam, kde je nejvyšší míra návratnosti. Pohyb kapitálu 

směrem na předměstí spolu s postupným znehodnocováním kapitálu v centrální části 

města posléze vytváří rent gap. Když rent gap dosáhne dostatečné výše, rehabilitace (nebo 

v tomto případě přestavba) může začít způsobovat, že míra návratnosti je vyšší než 

kdekoli jinde a kapitál proudí zpět“. Gentrifikaci tudíž Smith vidí jako návrat zpět do 

města, upozorňuje ovšem, že se jedná především o návrat kapitálu než lidí (Smith 1996).  

 

  

2.3. Kritika Smithovy teorie u Chrise Hamnetta 
 

Smithova teorie rent gap je natolik provokativním příspěvkem, že po svém 

uveřejnění v roce 1979 vyvolala rozsáhlé diskuze trvající více než čtvrt století (Less, 

Slater, Wyly 2007). Středem pozornosti se stal především jednostranný důraz na roli 

struktury a fungování trhu s pozemky a nemovitostmi v kapitalistickém systému. Smith 

zcela opomenul tak důležité vlivy, jakými jsou např. změny ve spotřebních preferencích 

obyvatelstva, změny v životním stylu, demografické změny nebo proměny ve struktuře 

zaměstnanosti (tj. přesuny zaměstnanců mezi jednotlivými sektory). Přestože Smithova 

teorie vyvolala mnohdy značně kritické ohlasy, obecně se stala nedílnou součástí většiny 

snah o vysvětlení gentrifikace a revitalizace vnitřních částí měst (Sýkora 1993).  

Kritice a zhodnocení Smithovy teorie se soustavně věnoval Chris Hamnett. 

Hamnett, jak uvádí Sýkora (1993), vychází z předpokladu, že každá konkrétní situace je 

kombinací vnitřních, tj. nevyhnutelných a vnějších, tj. nahodilých vztahů. Smithovi 

vytýká, že jeho teorie pracuje pouze s vnitřními vztahy mezi znehodnocováním budov, 

vytvářením rent gap a následným zhodnocením kapitálu. Vnějším, tedy nahodilým 

vztahům Smith přisuzuje jen malý nebo žádný vliv.  

Podle Hamnetta je však způsob a rozsah, kterým se bude ve skutečnosti vnitřní 

vztah mezi znehodnocováním a zhodnocováním kapitálu vyjádřený v rent gap 



 11

uskutečňovat, zcela závislý na řadě nahodilých faktorů. Rent gap zároveň Hamnett 

považuje za pouze jeden z nezbytných vnitřních vztahů gentrifikace, nikoli jediný 

postačující. Gentrifikace totiž závisí na demografických změnách nebo proměnách ve 

struktuře zaměstnanosti. Hamnett tedy nepopírá, že je gentrifikace především strukturální 

produkt, upozorňuje však, že struktura trhu s pozemky a nemovitostmi je pouze jedním (i 

když důležitým) prvkem z mnohem komplexnějšího systému.  

Hamnett, jak uvádí Sýkora (1993), rozděluje nutné podmínky k uskutečnění 

gentrifikace do dvou kategorií. Za prvé, musí existovat nabídka vhodných nemovitostí. 

Tím Hamnet míní jednak existenci rent gap a jednak to, že lokalita musí být dostatečně 

atraktivní. Za druhé, musí existovat poptávka po nemovitostech v centrální části města, 

což znamená, že musí existovat skupina lidí s takovými demografickými 

charakteristikami, životním stylem a kulturními preferencemi, které tuto lokalitu 

upřednostňují. 

 

 

2.4. Teorie postindustriálního města 
 

Významný posun ve vysvětlení vzniku gentrifikace představují teze Davida Leye 

o postindustriálním městě, ve kterých se inspiruje konceptem postindustriální společnosti 

Daniela Bella. Postindustriální společnost je odrazem širších společenských změn 

způsobujících, že industriální éra jako taková končí. Základním rysem postindustriální 

společnosti je podle Bella (dle Giddens 1999) růst pracovních míst ve službách na úkor 

zaměstnání v průmyslové výrobě. Nejpočetnější kategorií již není dělník, ale „bílé 

límečky“, tedy manažeři, úředníci, technici a jiní odborníci. Tito nositelé 

specializovaných znalostí se stávají částečně privilegovanou sociální skupinou, jejíž status 

a příjmy jí umožňují sehrát strategickou roli ve směřování postindustriální společnosti 

(Ley 1996). 

Ley poukázal na nárůst této nové střední třídy nazývané také yuppies (young urban 

professional), která vzhledem ke svému novému životnímu stylu a hodnotovým 

orientacím představuje potencionální poptávku po bydlení v centrálních částech měst. 

Typického příslušníka nové stření třídy Ley (1996: 35) popisuje jako mladého člověka 

obvykle pod 35 let, který má dobré vzdělání a mnohdy alespoň jeden akademický titul. 

Zpravidla je svobodný, bezdětný a žije se svým partnerem, který rovněž pracuje. Je 
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zaměstnán v kvartérním sektoru jako řídící, odborný nebo administrativní pracovník. 

Navzdory svému nízkému věku má střední nebo vysoké příjmy, které mu umožňují 

zapojit se do rituálů konzumní kultury. Malou část této skupiny tvoří rasové menšiny 

nebo neanglicky hovořící menšiny. Ley dodává, že tyto charakteristiky potvrdila řada 

studií prováděných v kanadských městech.  

Jedním z výzkumů, který potvrzuje koncept postindustriálního města a vznikající 

nové střední třídy také v evropských podmínkách, je případová studie vyšší střední vrstvy 

žijící v regionu Ile-de-France, kterou provedli Brun a Fagani (1994). Zaměřili se na  

životní styly a preference při výběru bydlení u této skupiny obyvatelstva. Situace v Paříži 

je taková, že ve vnitřní části města došlo k poklesu podílu nejchudších vrstev, zejména 

manuálně pracujících. Centrum města opustili převážně v důsledku decentralizace 

pařížského průmyslu. Současně však došlo k růstu podílu střední vrstvy, převážně pak 

„bílých límečků“. Ceny domů v Paříži jsou obecně nejdražší v centru a směrem 

k předměstí klesají.   

Výzkum se skládal ze dvou částí. První část představovalo dotazníkové šetření 

1243 domácností z pěti lokalit v regionu. Druhá část probíhala formou rozhovorů 

s vybranými páry. Bylo zjištěno, že rozhodujícím faktorem při výběru bydlení u vyšší 

střední třídy je dojížďka za prací. Důležitou roli hraje také dopravní dostupnost lokality, 

blízkost služeb, fyzický stav objektu, sociální status lokality a jeho prestiž.  

Výzkum ukázal, že životní styl Pařížanů bydlících v centru města je silně vázán na 

městské prostředí. Důležitou roli pro ně hraje, že bydlí v blízkosti obchodů a služeb, 

zaměstnání, školy a zábavy. Ukázalo se, že respondenti bydlící v centru Paříže často tráví 

několik večerů v týdnu mimo domov. Vysoko cení také možnost využívat veřejnou 

dopravu. Kromě toho je pro ně bydlení v centru znakem určité prestiže. Respondenti 

bydlící na předměstích Paříže naopak upřednostňují rodinný styl života. Důležité je pro ně 

bydlet ve vlastním velkém domě v blízkosti přírody a obecně v lokalitě, která je bezpečná 

pro děti.  

Leyův přístup jednoznačně upřednostňuje sociální a kulturní vlivy, tj. poptávkové 

faktory, před otázkami ekonomické efektivnosti, na které byl naopak výhradně zaměřen 

koncept Smithe. Pro jednotlivé teoretické koncepty gentrifikace je typické, že vycházejí 

ze zcela odlišných, mnohdy až nesmiřitelných pohledů na svět, což ve výsledku 

způsobuje jistou nejednoznačnost v definování gentrifikace.  
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2.5. Sjednocující koncept Erica Clarka 
 

Eric Clark si bere za cíl usmířit tradiční rivaly a sjednotit jednotlivé teorie 

gentrifikace. Pokouší se zodpovědět dvě klíčové otázky, které se vynořily spolu 

s přibývajícími teoriemi gentrifikace a vznikajícími rozpory mezi nimi.  

První z nich se ptá, zda existují empirické důkazy o existenci rent gap. Clark (dle 

Sýkora 1993) ve své studii Malmö mezi lety 1860 – 1985 na základě empirické analýzy 

prokázal platnost Smithova konceptu rent gap. K původní teorii však měl dvě připomínky, 

které teorii mírně upravují. Za prvé, Clark upozorňuje, že se rent gap objeví až 

po relativně dlouhém období, kdy se potencionální a současně získaná pozemková renta 

liší jen velmi málo. Smithův původní koncept je tedy platný pouze za předpokladu, že 

dojde k rapidnímu zvýšení potencionální renty a k výraznému zanedbání budovy. 

V takové situaci se může rent gap objevit relativně brzy  v cyklu vývoje. Za druhé pak 

Clark upřesňuje, že současně získaná renta prudce roste a rent gap se rychle snižuje 

směrem ke konci cyklu, kdy se s nemovitostmi stále více spekuluje v důsledku očekávání 

dalšího rozvoje. 

Clark (dle Sýkora 1993) si dále pokládá otázku, zda má gentrifikace na americkém 

i evropském kontinentě stejné kořeny, nebo zda se jedná o dva odlišné procesy. Tato 

otázka vyvěrá z teorie tzv. value gap2, která byla mnohdy chápána jako evropská varianta 

k teorii rent gap. Value gap vyjadřuje rozdíl mezi hodnotou nájemního domu a hodnotou 

domu v osobním vlastnictví. K vytvoření value gap dochází v takové situaci, kdy roste 

cena nemovitostí v soukromém vlastnictví a současně vládní bytová politika na jedné 

straně upřednostňuje soukromé vlastnictví, ale na druhé straně reguluje nájemné. 

Vlastníci nájemních domů jsou v takovém případě motivováni rozprodat nemovitost do 

soukromých rukou, protože jim regulace nájemného znemožňuje zvýšit nájemné. Value 

gap pro ně představuje možnost zisku z prodeje do soukromého vlastnictví. Podle Sýkory 

(1993: 115) „často vedl k prodeji bytů v nájemních domech do soukromého 

vlastnictví, jejich zhodnocení na trhu a následujícímu zvyšování sociálního standardu 

čtvrtí, kde k tomuto procesu došlo.“ 

Clark (dle Sýkora 1993) tvrdí, že změna nájemních vztahů ve vztahy vlastnické 

ovlivňuje výši získané renty. Kombinaci rent gap a value gap teorie proto vidí jako 

                                                 
2 Pojem value gap bychom do češtiny mohli přeložit jako „rozdíl v hodnotě“.  Zpravidla se v česky psaných 
textech používá v anglickém znění. 
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mnohem realističtější a komplexnější pojetí. Clark sice nachází určité geografické rozdíly 

ve vlivu rent gap a value gap, je ale přesvědčen, že nejsou vzájemně protikladné, ale 

naopak se doplňují. Podle Clarka, jak uvádí Sýkora (1993), nebude mít nemovitost value 

gap, aniž by neměla rent gap. V případě, že chybí důvody pro vytvoření value gap, může 

mít nemovitost pouze rent gap. Načasování růstu a uzavírání value gap i rent gap 

neprobíhá nijak automaticky. Závisejí na mnoha nahodilých okolnostech, přičemž 

existence value gap je kompletně závislá na nahodilých faktorech (např. změna vládní 

bytové politiky). Clark uzavírá, že takové pojetí role trhu s nemovitostmi při gentrifikaci 

odpovídá situaci na americkém i evropském kontinentu. 
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3. Je gentrifikace pozitivní nebo negativní proces? 
 

 Na tuto otázku těžko nalezneme jednoznačnou odpověď. Stanoviska jednotlivých 

autorů se značně liší. Jedni za procesem gentrifikace vidí především hmotnou obnovu 

chátrajících, mnohdy ovšem kulturně a historicky velmi cenných, center měst.  Tato 

skupina pak gentrifikaci vnímá jako pozitivní součást fyzické revitalizace města. Druzí 

zase kladou důraz na sociální stránku procesu, tedy na vytlačení příjmově slabších 

obyvatel skupinami příjmově silnějšími. Tito autoři pak vyzdvihují negativní dopady 

na psychickou stránku vystěhovaných jedinců a na vznikající sociální segregaci na území 

města.  

Oběma skupinám je podle mého názoru třeba dát za pravdu. Gentrifikace není 

jednoznačný, přímočarý proces. Má současně jak kladné, tak záporné důsledky 

a domnívám se, že nelze objektivně rozhodnout, zda mají větší váhu právě ty kladné nebo 

záporné. Pokud bychom se pokoušeli gentrifikaci za každou cenu zhodnotit a vyřknout 

stanovisko pozitivního či negativního jevu, nebude výsledný ortel ničím jiným než 

odrazem subjektivních preferencí jednotlivých důsledků. Kromě toho také významnou 

roli hraje konkrétní situace města, v němž ke gentrifikaci dochází. Jednotlivé důsledky se 

budou v každém konkrétním případě gentrifikovaného města lišit, takže jakékoli 

generalizace jsou podle mého názoru nevhodné. V následující části kapitoly jsem se proto 

rozhodla představit přehled možných důsledků gentrifikace, který vypracovali Atkinson 

a Bridge (2005).  

Na první pohled jsou obvykle zjevné důsledky odrážející se na fyzické struktuře 

gentrifikované části města. Dochází k hmotné obnově nemovitostí, následně k jejich 

zhodnocení na trhu a v některých případech k celkové stabilizaci dříve chátrající oblasti. 

Gentrifikace může někdy vyvolat změny v regionu celého města tím, že způsobí omezení 

urban sprawl3. Současně s fyzickými dopady dochází k vytlačení původních obyvatel 

v důsledku navýšení nájmů a cen nemovitostí a bytů, což obvykle vyúsťuje v pokles 

                                                 
3 Urban sprawl (z angl. rozpínání města) je forma suburbanizace, která je považována za nežádoucí 

z ekonomického, sociálního i environmentálního pohledu. Jedná se o nekoordinovaný a živelný suburbánní 
rozvoj, který nerespektuje zásady správného nakládání s prostředím. Dochází k rozvoji izolovaných 
ostrůvků s rezidenční nebo komerční funkcí bez návaznosti na technickou, dopravní nebo sociální 
infrastrukturu, což má vážné dopady na fyzické a sociální prostředí metropolitních areálů. (Ouředníček: 2008) 
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obyvatelstva a v nárůst počtu prázdných bytů v centru města. Gentrifikace také může 

vyvolat spekulace s nemovitostmi, což jejich ceny ještě výrazněji zvýší.  

Vedle nárůstu nákladů na bydlení také může dojít ke změně struktury drobných 

služeb, k jejich zdražení a také k růstu podílu komerčních ploch na celkové struktuře 

ploch v gentrifikované oblasti. V konečném důsledku potom dochází k úbytku cenově 

dostupného bydlení, který se dále může projevit ve zvýšeném tlaku na bydlení v chudších 

čtvrtích. Vytlačení příjmově slabších obyvatel způsobuje pokles sociální diverzity 

v oblasti (směrem ke ghettoizaci bohatých) a u některých odsunutých jedinců může 

vyvolat psychické problémy. Gentrifikace často vzbuzuje odpor místní veřejnosti a může 

způsobit i další konflikty (demonstrace apod.). V krajním případě může způsobit až nárůst 

bezdomovectví.  

Navzdory všem možným jmenovaných negativním důsledkům však může mít 

gentrifikace také za následek celkové povzbuzení dalšího rozvoje oblasti. Může dojít 

k nárůstu místních fiskálních příjmů, na druhou stranu ale také k navýšení výdajů radnice 

v důsledku zvýšeného lobbizmu. V některých případech může také gentrifikace způsobit 

snížení míry nezaměstnanosti a zvýšený sociální mix. Jak je zjevné, gentrifikace může mít 

daleké a velmi různorodé dopady. Kombinace jednotlivých důsledků gentrifikace se 

budou město od města lišit. Nikdy nelze přesně předpovědět, jaký řetězec důsledků 

gentrifikace v konkrétním městě vyvolá. 

K důsledkům gentrifikace se v této práci ještě vrátíme, budou nás zajímat důsledky 

případné gentrifikace v historickém jádru Prahy. Prozatím však otázka gentrifikace 

v jádru Prahy zůstává otevřená. Nejdříve potřebujeme znát výsledky empirického šetření 

gentrifikace, které bude provedeno v druhé části práce. 
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4. Gentrifikace v českých podmínkách 

 

Gentrifikace je velmi často diskutovaným tématem urbánně sociologické 

a sociálně geografické literatury převážně v severní Americe a v mnoha zemích západní 

Evropy, kde  trvale vzbuzuje zájem také politických a podnikatelských kruhů, médií 

a různých aktivistů. Nicméně u nás se s tímto pojmem dosud setkáváme velmi zřídka. 

Soustavněji se u nás tématem gentrifikace zabývá pouze sociální geograf Luděk Sýkora. 

Je to dáno především tím, se u nás tento proces dlouhou dobu vůbec nevyskytoval, 

protože hospodářské a společenské podmínky před rokem 1989 jeho vznik naprosto 

znemožňovaly. Prvopočáteční náznaky procesu gentrifikace, které u nás někteří odborníci 

(Hoffman, Musil 1998; Sýkora 1996) identifikují, jsou proto znatelné se značným 

zpožděním oproti jiným městům vyspělých států světa.  

 

 

4.1. Vliv hospodářské transformace po roce 1989 na centrum Prahy 
 

Nahrazení centrálně plánovaného hospodářství tržním mechanismem spolu 

s ustavením demokratického politického systému vyvolalo rozsáhlé a hluboké proměny 

celého metropolitního areálu Prahy. Privatizace, restituce, zavedení tržního hospodářství 

a návrat k trhu s půdou se odrazily zejména na její fyzické, funkční a také 

sociálně - prostorové struktuře (Sýkora 2001). Silný vliv na proměnu Prahy, mělo také 

uvolnění mezinárodního obchodu a příliv zahraničního kapitálu. Vždyť mezi lety 

1990 - 1999 plynula do Prahy téměř polovina všech přímých zahraničních investic 

proudících do České republiky (Sýkora 2001). Odborníci se obecně shodují, že 

k nejvýznamnějším změnám v rámci metropolitního areálu  Prahy došlo po roce 1989 

v centru města4 (Sýkora, Hrychová 2002), což odpovídá oblasti zkoumané v této práci. 

                                                 
4 V rámci výzkumného projektu „Proměny prostorové struktury postkomunistických měst: srovnání Prahy, 
Bratislavy, Prešova a Olomouce“, byly osloveni vybraní experti a požádáni o odpovědi na několik otázek 
týkající se prostorových, funkčních a sociálně – prostorových proměn na území Prahy po roce 1989. Byli 
zastoupeni současní a bývalí komunálních politikové působící na úrovni celého města i jednotlivých 
městských částí, úředníci pracující ve správě města, ministerští úředníci, odborníci z poradenských 
a projekčních firem, investoři v oblasti nemovitostí, akademičtí pracovníci a domácí i zahraniční nevládní 
organizace. V otázce „ve kterých zónách města došlo k nejvýznamnějším proměnám“, zařadilo na první 
místo deset z celkově šestnácti dotázaných centrum města, další čtyři dotázaní centrum město kladlo 
na 1 - 2. místo spolu s příměstskou zónou. Celkově bylo centrum města vyhodnoceno na prvním místě 
(Sýkora, Hrychová: 2002). 
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Nastolení tržních principů v rámci transformačního procesu a následné uvolnění 

mezinárodního obchodu po roce 1989 považuji za vůbec primární předpoklad pro vznik 

gentrifikace u nás.  

Za socialistické éry se pozornost soustředila především na sídlištní výstavbu na 

okraji města a na budování dopravních systémů (zejména metra). Stavební fond 

v historickém jádru chátral a problém se stále stupňoval, v některých případech vyústil až 

v demolici domů. Často se také přistupovalo k nekvalitním a provizorním opravám, což 

dále degradovalo především bytový fond, který neefektivním způsobem udržovaly 

tehdejší bytové podniky (Hořejší, Sedlák 2001). Mladší lidé odcházeli převážně do nové 

bytové výstavby na sídlištích.5 Zhoršením demografické struktury v důsledku odchodu 

mladších lidí do bytů na sídlištích a umrtvením komerční činnosti v parterech domů se 

prohloubil celkový úpadek centra města. I přes selektivně prováděné a poměrně nákladné 

opravy vybraných památkových objektů celek upadal (Hořejší, A., Sedlák J. 2001).  

Největší pokles obyvatelstva na Praze 1 byl zaznamenán od poloviny 70. let do 

počátku 80. let, kdy zároveň došlo k největšímu úbytku obyvatel migrací (počet 

vystěhovalých byl vyšší než počet přistěhovalých). Vedle úbytku obyvatel migrací, 

docházelo také k úbytku přirozenou měnou (počet zemřelých převyšoval počet 

narozených), úbytek obyvatel migrací byl však vždy vyšší (Vojtová 1983). Celou situaci 

znázorňuje graf 1. Praha 1 se trvale vylidňovala, ačkoli počet obyvatelstva v celé Praze 

před rokem 1989 rostl. Musil (1998) uvádí, že v historickém jádru zůstali někteří umělci 

a intelektuálové, kteří žili především na Malé Straně, čím dál více zde ovšem bydleli staří 

lidé, nízkopříjmové domácnosti a romská menšina.  

                                                 
5 V období let 1980 – 1990 se nejvíce obyvatel Prahy 1 přestěhovalo na Prahu 4, kde byla v průběhu 
70. a 80. budována nejrozsáhlejší pražská sídliště (např. sídliště Jižní Město). (zdroj: „Vývoj obyvatelstva 
hl. m. Prahy v letech 1980 – 1990“) 
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Graf 1. Vývoj počtu obyvatelstva na území 
hl. m. Prahy a MČ Praha 1
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Zdroj dat: Sčítání lidu domů a bytů 2001: Hl. m. Praha. ČSÚ, Praha 2003. 

 

 

V prvním desetiletí transformace vykazovala lokalita centra města vysoký 

rozvojový potenciál. V důsledku předchozího úpadku se vytvořil značně vysoký rozdíl 

mezi současným využitím lokality a potencionálním možným využitím v případě, že 

dojde k obnově či přestavbě a k následnému umístění nových funkcí. Vytvořil se vysoký 

rent gap, což vyvolalo nebývalý zájem investorů a podnikatelů. Lokalita jádra města díky 

tomu zažila velké oživení, fyzickou regeneraci, expanzi, restrukturalizaci, funkční 

transformaci a vyšší ekonomické využití, ale také např. úbytek bytových ploch 

(Sýkora 2007).  

V následujících kapitolách se podrobněji zaměřím na okolnosti a důsledky nových 

hospodářských a společenských podmínek, které mají souvislost s případným vznikem 

gentrifikace v centru města.  

 

4.1.1. Ceny pozemků a komerčních prostor 
 

Konec centrálně plánovaného systému bydlení a přidělování pozemků odstartoval 

strmý růst cen pozemků a komerčních prostor. Cena pozemků a nájemného za komerční 

prostory se začala v důsledku různé poptávky o jednotlivé lokality v rámci Prahy rychle 

diferencovat. Pozemky na nejlukrativnějších místech v centru Prahy se prodávaly až 

za stonásobně vyšší cenu než na okraji města (Sýkora 2001). Významný faktor, který 
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vyšrouboval ceny nahoru, byla vysoká poptávka po kancelářích a obchodních prostorách 

v centru města (viz Obrázek 1). Důležitou roli sehrála také turistická atraktivita 

historického jádra a s tím související živelný rozvoj turistiky (Hoffman, Musil 1998).  

Extrémní rozdíly mezi cenou v centru města a v okrajových lokalitách mají také 

další důvody. Podle Sýkory tyto rozdíly (dle Less, Slater, Wyly 2007: 70) „reflektují jak 

hodnotu místa, tak nepřirozený charakter uměle sjednocené ceny pozemku nebo nájmu 

v socialistickém systému“. Současně takové rozdíly vyvolávají tlak na změnu funkčního 

využití ploch. Sýkora (dle Less, Slater, Wyly 2007: 70) v této souvislosti hovoří 

o přítomnosti functional gap6, který je typem rent gap. Functional gap „je způsoben 

nedostatečným využitím dostupné půdy a budov ve vztahu k jejich stávající fyzické 

kvalitě. Když je centrálně plánované přidělování zdrojů nahrazeno principem tržních sil, 

tržně nastavené nájmy ovlivňují distribuci funkcí v prostoru, což způsobuje, že funkce 

s neefektivním využitím prostoru mohou být brzy nahrazeny progresivnějšími funkcemi 

s vysoce intenzivním využitím prostoru. Touto cestou může být functional gap vyrovnán 

ve velmi krátkém čase bez vynaložení velkých investic.“ 

                                                 
6 Pojem functional gap bychom do češtiny mohli přeložit jako „rozdíl ve funkci“.  V textu pojem záměrně 
používám v anglickém znění, protože nemá v českém jazyce vhodný ekvivalent. 
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Obrázek 1: Průměrné ceny placené za m2 nebytové plochy v 

privatizačních aukcích v letech 1991-1992 

   
Zdroj: Less, L.; Slater, T.; Wyly E. (2008): Gentrification. London and New York, Routledge. 
 

4.1.2. Příliv zaměstnanců mezinárodních společností 
 

Rychlá liberalizace vedla k rapidnímu rozvoji podnikatelských služeb, kde mají 

velké zastoupení zahraniční firmy. Velký rozvoj prodělalo zejména bankovnictví a ostatní 

finanční služby, služby v oblasti nemovitostí, právní a poradenské služby a služby 

v oblasti lidských zdrojů, reklamy, výpočetní techniky a telekomunikací. Do Prahy přišlo 

značné množství manažerů a zaměstnanců mezinárodních společností, jejichž poptávka 

po bydlení se řídí podobnými hodnotami jako v zemích jejich původu (Sýkora 1996a). 

Sýkora (2001) uvádí, že tato skupina lidí představovala většinu zájemců po luxusně 

zrekonstruovaných bytech v centru nebo jeho blízkosti, kde se cena za metr čtvereční 

v takových bytech běžně šplhá ke 100 tis. korunám. Podle Sýkory (2001: 382) „lze 

očekávat, že vzorec chování této skupiny lidí se postupně přenese i na domácí 
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zaměstnance firem z oblasti podnikatelských služeb a v určitém smyslu i na část mladší, 

vysoce kvalifikované populace.“ Podle něj můžeme obecně tuto specifickou skupinu lidí 

řadit k nové střední třídě, která stála v mnoha městech západní Evropy za gentrifikací 

jádrových oblastí.  

 

4.1.3. Regulace nájemného 
 

Nově nastolené tržní principy vyvolaly velký tlak na změny ve funkčním využití 

bytových ploch. Velmi důležitou roli v této oblasti hraje odlišný způsob stanovování 

nájemného za nebytové a bytové prostory. Nájmy za komerční plochy (kanceláře, 

obchody apod.) jsou určovány tržně, zatímco nájmy za byty jsou regulovány. Výjimku 

tvoří domy stavebních bytových družstev, byty užívané cizinci a byty v nájemních 

domech postavených bez podpory státu a kolaudovaných po 1. 6. 1993 (Sýkora 1996a). 

Jak je tedy zřejmé, systém je nastaven tak, že je nájemné regulováno ve většině obecních, 

státních a také soukromých nájemních domech v centru Prahy.  

Tento stav způsobuje až několikanásobný rozdíl mezi výnosem z tržně 

pronajímaných komerčních prostor a výnosem z regulovaného nájemného. Podobný 

kontrast se vyskytuje také mezi regulovaným nájemným a tržním nájemným za uvolněné, 

luxusně rekonstruované byty. Majitelé nájemních domů proto obecně usilují 

o vystěhování nájemníků a přeměnu bytů na komerční prostory nebo luxusní byty 

převážně pro cizince. Podle Sýkory (2001) právě komerční prostory a cizinci v mnohých 

případech nahradily původní obyvatele centra města a některých čtvrtích s „dobrou 

adresou“. V případě nahrazení původních obyvatel cizinci nebo obecně nájemníky 

schopnými platit vysoké tržní nájemné můžeme hovořit o trendu směřujícím 

ke gentrifikaci. V případě nahrazení komerčními prostory se jedná o proces 

komercionalizace7.  

Nicméně regulace nájemného a právní ochrana nájemníků (omezující možnosti 

vlastníků nájemních domů vystěhovat nájemníky do náhradního bydlení v méně 

atraktivních lokalitách) umožnila mnohým příjmově slabším domácnostem bydlícím 

                                                 
7 Komercionalizace znamená zvyšování podílu komerčních ploch (kanceláře, obchody, hotely apod.). 
Dochází k ní 1) nahrazením bydlení, 2) demolicí existující budovy a jejím nahrazením objemnější, vyšší 
budovou s komerčním využitím, 3) zástavbou volných pozemků komerčními budovami. Přestože někteří 
autoři (viz Smith 1996) zahrnují komercionalizaci pod proces gentrifikace, považuji za správné oba procesy 
vnímat jako odlišné, a proto nebudu  komercionalizaci v této práci považovat za součást gentrifikace.  
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v centru města zůstat ve svých bytech, což působí proti vzniku gentrifikace. Problémy s 

vystěhováním nájemníků mohou v některých případech blokovat rekonstrukci domu. 

Musil (2002: 329) přímo hovoří o tom, že „už nyní probíhá skrytý nebo i otevřený 

sociální konflikt mezi starousedlíky, většinou staršími lidmi s nižšími příjmy, a těmi, kdo 

přeměňují staré objekty buď na nebytové, anebo zlepšují kvalitu bytů ve starých 

objektech.“ V MČ Praha 1 přes veškerou regulaci nájemného a právní ochranu nájemníků 

došlo v období let 1991 a 2001 k úbytku bytových prostor o 14,7 % a počet trvale 

bydlících se snížil o 19,9 %.  

 

4.1.4. Transformace maloobchodu 
 

Vliv na odchod místního obyvatelstva může mít také vytlačení levných obchodů a 

drobných služeb z centra města. Místo nich byly otevřeny luxusní restaurace, butiky a 

prodejní galerie orientované na zahraniční turisty a příjmově silnější spotřebitele (Musil 

1998). Tuto transformaci maloobchodu můžeme považovat za prvek podporující vznik 

gentrifikace. „Centrum Prahy se postupně stalo spíše lokalitou vhodnou pro turisty 

a bydlení bohatších než pro mnohé z původních obyvatel, mezi nimiž jsou vyšší mírou 

zastoupeni důchodci“ (Sýkora 2001: 142). 

 

4.1.5. Shrnutí 
 

Předešlé kapitoly ukázaly, jakou úlohu hrály nové hospodářské podmínky 

nastolené v 90. letech ve vztahu k případnému procesu gentrifikace v centru Prahy. Byly 

identifikovány dva procesy směřující ke gentrifikaci centra města. Za prvé, vznikl 

několikanásobný rozdíl mezi výnosem z tržně pronajímaných bytových prostor 

a výnosem z regulovaného nájemného, který majitele domů soustavně stimuluje ke snaze 

vystěhovat nájemníky s regulovaným nájmem. Některým majitelům domů se vystěhování 

nájemníků podařilo a byty pronajali cizincům nebo jiným nájemníkům schopným platit 

vysoké tržní nájemné. Zájemci o exkluzivní byty v centru Prahy většinou vzešli 

ze zahraničních zaměstnanců mezinárodních firem, o nichž můžeme hovořit jako 

o příslušnících nové střední třídy. Za druhé, v jádru Prahy probíhá proces transformace 

maloobchodu. Z centra města postupně mizí finančně dostupné obchody a drobné služby, 

což jen podporuje odchod příjmově slabších skupin. 
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Vedle těchto dvou procesů, které můžeme pokládat za procesy podporující vznik 

gentrifikace v centru Prahy, působí také faktory, které rozvinutí gentrifikace znemožňují. 

Jedná se o současnou existenci deregulace nájemného a právní ochrany nájemníků, které 

dosud omezují možnosti majitelů domů vystěhovat nájemníky do náhradních bytů v méně 

atraktivních částech města.  

 

 

4.2. Výzkum gentrifikace v Praze 
 

V letech 1994 a 1995 byl proveden v několika pražských lokalitách empirický 

výzkum8 gentrifikace. Výzkum byl založen na hypotéze, že v důsledku hospodářské 

transformace dochází k vytváření podmínek, které jsou vhodné pro vznik gentrifikace 

v Praze. Tvůrci výzkumu předpokládali, že zavedení tržního hospodářství způsobilo 

významné změny v poptávce po bydlení a v příjmech některých obyvatel Prahy. Do Prahy 

se začali koncentrovat lidé s vyššími příjmy. Jednalo se o úspěšné podnikatele a manažery 

a vysoce postavené zaměstnance expandujících zahraničních firem. Jelikož tato skupina 

lidí preferuje bydlení v centrálních částech, tvůrci výzkumu očekávali, že vzroste 

poptávka vysokopříjmových kategorií obyvatel po bydlení v centru Prahy. Dále vycházeli 

z předpokladu, že modernizace zprivatizovaných nájemních domů pro bytové účely je 

druhou nejlepší volbou z hlediska generovaného zisku po transformaci prostorů 

ke komerčním účelům. 

Výzkumníci v teoretickém vymezení gentrifikace vycházeli z toho, že gentrifikaci 

je jeden z procesů revitalizace obytného prostředí ve městském prostoru. K revitalizaci 

tohoto typu obecně dochází mnoha mechanismy, ale jen některé je možné spojovat 

s gentrifikací. Vymezili proto dva primární a dva sekundární aspekty revitalizace 

obytného prostředí ve městě, které charakterizují gentrifikaci. Za prvé se jedná 

o rehabilitaci zchátralých nemovitostí a za druhé o sociální proměnu v důsledku vytlačení 

původních obyvatel s nižším sociálním statusem obyvateli s vyšším sociálním statusem. 

Třetí aspekt, který je však předmětem diskuze, je lokalizace v centru Prahy a její vnitřní 

části. Čtvrtý aspekt vyjadřuje předpoklad, že o gentrifikaci se jedná  pouze v případě, že 

byl procesem zasažen značný podíl domů (bytů) v oblasti.  

                                                 
8 Kapitola čerpá ze článku, který shrnuje výsledky výzkumu. Viz Sýkora, L. (1996b): Economic and Social 
Restructuring and Gentrification in Prague. Acta Facultatis Rerum Naturalium Universitatis Comenianae, 
Geographica 37, str. 71-81.   
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Ke zjištění gentrifikace, jak byla definována pro výzkum v Praze, je podle tvůrců 

výzkumu nutné znát charakteristiky jednotlivých bytů a jejich obyvatel. Hromadná data 

mohou podle nich být použita jen pro obecný popis zkoumaných lokalit. Za východisko 

výzkumu proto zvolili terénní šetření. Výzkum probíhal ve třech fázích.  

Nejdříve byly vybrány vhodné lokality. Zvoleno bylo pět urbanistických obvodů 

v jádru Prahy a širším centru – konkrétně Betlémský obvod, obvod Londýnská, 

Sladkovské náměstí, Nuselská a Náměstí Svobody. Všechny vybrané oblasti jsou 

zastavěny výhradně nájemními domy, liší se však sociálním statusem. K porovnání 

sociálního statusu jednotlivých lokalit byla použita hromadná data ze Sčítání lidů domů 

a bytů, sledováno bylo dosažené vzdělání a profesní zařazení. Dvě sledované 

oblasti - Londýnská a Náměstí Svobody byly z hlediska sociálního statusu 

nad celopražským průměrem. 

Betlémský obvod je částí Starého Města, leží na frekventované cestě mezi 

Pražským hradem a pražskou centrální obchodní čtvrtí. Jedná se hojně navštěvovanou 

turistickou část staré Prahy. Vše je v docházkové vzdálenosti, je zde ovšem problém 

s parkováním. Nachází se zde sídla mnoha zahraničních firem a je odsud výborné 

dopravní spojení hromadnou dopravou. Většina domů byla postavena ještě před 20. 

stoletím, na začátku 90. let bylo mnoho z nich v zanedbaném stavu. 

Londýnská je část Vinohrad postavená v 19. století. Jedná se o lokalitu s tradičně 

vyšším sociálním statusem. Za komunismu se sem však stěhovali dělnické rodiny, což 

způsobilo pokles sociálního statusu a chátrání bytového fondu. Jak ale ukázalo šetření 

sociálního statusu lokality, Londýnská si částečně svůj charakter udržela. Má výborné 

spojení městskou hromadnou dopravou a dobré možnosti parkování automobilů. Nachází 

se v blízkosti centra, vznikají zde nové kanceláře. Londýnská je díky tomu velmi 

atraktivní lokalita, kde lze očekávat nárůst investic do opravy domovního fondu. 

Sladkovské náměstí je část Žižkova s tradičně nižším sociálním statusem. Nachází 

se zde vyšší zastoupení dělnické třídy a romské menšiny. Bytový fond je starý a značně 

zanedbaný. Sladkovské náměstí však leží v blízkosti centra, s nímž má dobré dopravní 

spojení tramvají. Kromě toho se zde také nachází vysoká škola. Lokalita nabízí levnější 

bydlení pro cizince (převážně manuálně pracující) a alternativně zaměřené hospody 

a kluby. 

Nuselská je součástí Nuslí, což byla převážně dělnická čtvrť postavená v první 

polovině 20. století. Najdeme zde vyšší podíl dělnické třídy a romské menšiny. Charakter 
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lokality je dán rušnými náměstími, maloobchodní zónou, přestupními tramvajovými 

linkami a umístěním v blízkosti centra.  

Náměstí Svobody se nachází v Bubenči, vybudováno bylo převážně ve 20. a 30. 

letech 20. století. Leží v blízkosti jedné z nejatraktivnějších rezidenčních čtvrtí v Praze. 

Zdejší bytový fond je v dobrém stavu. Jak ukázalo šetření sociálního statusu, zdejší 

populace má vyšší vzdělání než celopražský průměr a taktéž větší zastoupení pracujících 

obyvatel v terciérním sektoru. Nachází se zde dvě stanice metra a rušná maloobchodní 

zóna. Náměstí Svobody bylo do výzkumu vybráno záměrně, aby poskytlo srovnání 

s lokalitami se zchátralým bytovým fondem. 

Základní přehledové šetření jednotlivých lokalit ukázalo, že v pouze dvou 

lokalitách – Sladkovského náměstí a Nuselská, může dojít ke změně statusu z nižší na 

vyšší sociální status. U dalších třech lokalit, jak se ostatně předpokládalo, šetření 

potvrdilo tradičně vyšší sociální status. Očekávalo se, že gentrifikace začne spíše 

v oblastech s tradičně vyšším sociálním statusem, ve kterých došlo za komunismu 

k poklesu sociálního statusu a chátrání domů a kde je tudíž velký potenciál pro opětovný 

rozvoj. 

Druhá fáze výzkumu byla rozdělena do dvou částí. V první části byl proveden 

terénní výzkum, který pomocí jednoduchého dotazníku zjišťoval funkční využití a fyzický 

stav jednotlivých budov. V druhé části pak byl zkoumán dopad privatizačních procesů a 

současné vlastnictví domů. Informace byly získány převážně od městských úřadů a 

podniků bytového hospodářství. 

Do třetí, konečné fáze výzkumu již byly zařazeny jen takové domy, které byly 

plně či částečně využívány k bydlení, prošly rekonstrukcí a byly v soukromém vlastnictví. 

U těchto domů se očekávalo, že by mohla být identifikována probíhající gentrifikace. 

Výzkum v této fázi probíhal prostřednictvím rozhovorů s vlastníky nebo nájemníky 

domů. Cílem bylo u vybraných domů zjistit případné změny v jednotlivých bytech  

změny týkající se uživatelů bytů. Tazatelé tedy např. zjišťovali, zda došlo k propojení 

bytů, výstavbě loftů a nových půdních vestaveb, přeměně nebytových prostor na bytové 

prostory, poklesu počtu bydlících v domě nebo ke stěhování. 

Výzkum zjistil, že rozsáhlá revitalizace probíhala ve všech pěti sledovaných 

lokalitách. Její rozsah ale značně závisel na tom, v jaké oblasti města se lokalita nacházela 

a také na vlastnictví domů. Nejrozsáhlejší revitalizace probíhala v Betlémském obvodu 

v historickém jádru města a v Londýnské na Vinohradech. Terénní průzkum však ukázal, 
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že většina opravených domů sloužila výhradně ke komerčnímu využití. V bytovém 

sektoru byly fyzické změny velmi omezené v důsledku regulace nájemného. Jak ukazuje 

tabulka 1., ke gentrifikaci došlo pouze u několika individuálních staveb v Londýnské a 

v Betlémském obvodu. V roce 1994 tedy nelze hovořit o existenci gentrifikace v Praze.  

 

Tabulka 1.: Revitalizace bytového sektoru a gentrifikace (počet domů) 

 
Betlémský 
obvod Londýnská 

Sladkovského 
náměstí Nuselská 

Náměstí 
Svobody 

renovace 20 41 7 11 12 
kompletní 
rekonstrukce 3 11 0 5 3 
probíhající 
rekonstrukce 1 2 2 1 0 
plně gentrifikováno 0 3 0 0 0 
částečná gentrifikace 2 1 0 0 0 

 
Terénní výzkum, Leden – Únor 1994 
Zdroj: Sýkora, L. (1996b): Economic and social restructuring and gentrification in Prague. Acta 
Facultatis Rerum Naturalism Universita Comenianae Nr. 37, 1996, Tab. 7, Ref. 25.  
 

Podle Sýkory (1996b) je však gentrifikace v Praze v „zárodečném“ stadiu. 

Gentrifikace je totiž proces, který obvykle trvá několik desetiletí. Je pravděpodobné, že 

gentrifikace individuálních domů se bude i nadále soustřeďovat do čtvrtí s tradičně 

vyšším sociálním statusem. Tento druh gentrifikace podle Sýkory (1996b) pravděpodobně 

povede k obnovení sociálně prostorové struktury, která byla v centru a širším centru 

Prahy přítomna před 2. světovou válkou. Radikální proměna této oblasti je podle něj méně 

pravděpodobná verze. Zda se tedy gentrifikace v dalších letech rozvine a jakou bude mít 

případně formu, je především otázkou do dalších let.  

Od tohoto výzkumu již uplynulo několik let a žádný další výzkum na téma 

gentrifikace v Praze prozatím proveden nebyl. Vystupuje tedy před námi otázka, jak je 

tomu s gentrifikací v Praze v dnešní době. Hledáním odpovědi na tuto otázkou se budu 

zabývat v empirické části této práce, v rámci níž představím vlastní výzkum gentrifikace 

v Praze. 
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5. Charakteristika městské části Praha 1 
 

Praha 1 je jedním z patnácti správních obvodů Prahy9. Existuje beze změny od 

roku 1960, kdy byly stanoveny dnešní hranice obvodu Prahy 1. V roce 1990 se tento 

obvod stal samostatnou městskou částí. Současně s tím je městská část Praha 1 i sídlem 

správního obvodu Praha 1.10 Praha 1 má zcela výjimečné postavení. Je vlastním 

historickým jádrem hlavního města, sídlí zde nejvyšší ústavní orgány, nachází se zde sídlo 

prezidenta republiky, poslanecké sněmovny, vlády, senátu a většiny ministerstev. 

Soustřeďuje se zde nejvíce kulturních zařízení ve městě. Historické jádro je správním, 

komerčním a kulturním centrem nejen Prahy, ale i celé republiky. 

 

Obrázek 2: Městské části hl. m. Prahy s vyznačením správního obvodu Praha 1 

 
Zdroj: Sčítání lidu, domů a bytů 2001. ČSÚ, Praha 2003.  

 

Městská část Praha 1 zahrnuje celá katastrální území Staré Město a Josefov, téměř 

celou Malou Stranu, dále část Hradčan a Nového Města a velmi nepatrné části katastrů 

                                                 
9 Popis městské části Prahy 1 je převzat ze Sčítání, lidu, domů a bytů 2001, Praha 1. ČSÚ, Praha 2003. 
10 Díky tomu věškerá srovnání v čase, která budou v této práci provedena, nevyžadují žádné územní 
přepočty. 
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Vinohrady a Holešovice. Největší část území, přibližně čtvrtinu, zahrnuje Staré Město, 

kde žije téměř třetina obyvatel Prahy 1. Hustota obyvatelstva je zde i přes pokračující 

vylidňování stále poměrně vysoká. Staré Město ležící v centrální části Prahy 1 je vůbec 

nejstarší součástí Prahy. Vzniklo z bývalého podhradí mezi Vyšehradem a Pražským 

hradem. Převládá zde historická zástavba bytových domů sahající až do období 

románského slohu. 

Druhým katastrem, který celý spadá pod Prahu 1, je Josefov, který je rozlohou 

nejmenším katastrem v celém hlavním městě. Vznikl z dříve izolovaného židovského 

města. Josefov je velmi hustě zastavěný především obytnými domy z počátku 19. století. 

Hustota obyvatel je zde stále jedna z nevyšších v celé Praze. Dosahuje podobných hodnot 

jako nejhustěji obydlené části panelových sídlišť. 

 

Obrázek 3: Katastrální území a urbanistické obvody MČ Praha 1 

 
 
Zdroj: Sčítání lidu, domů a bytů 2001. ČSÚ, Praha 2003.  

 

Malá Strana rovněž téměř celá spadá do Prahy 1 (z 95%). Rozlohu má 

srovnatelnou se Starým Městem, ale počet obyvatel je zhruba poloviční. Zastavěnost Malé 

Strany je výrazně nižší než v Josefově a na Starém Městě. Větší podíl ploch zde zaujímají 

parky a rozsáhlé zahrady. Rovněž charakter zástavby je odlišný, nacházejí se zde menší 

bytové domy spolu s paláci a vilovými rezidencemi. V okolí Malostranského náměstí je 
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koncentrováno několik vrcholných státních institucí, sídlí zde také několik zahraničních 

velvyslanectví.  

Největší část Prahy 1, více než polovinu, zabírá část Nového Města. Nové město je 

velmi hustě zalidněné, bydlí zde 45% všech obyvatel Prahy 1. Charakter zástavby je  

podobný jako v Josefově, ve větší míře se zde ovšem nacházejí objekty dopravní 

infrastruktury a administrativní a obchodní budovy. Zcela mimořádný charakter mají 

Hradčany spadající z velké části také pod Prahu 1. Nachází se zde Pražský hrad, jehož 

území představuje téměř polovinu katastru Hradčan. Jinak jde o téměř neobydlené území 

Strahovské zahrady, jedinou více obydlenou částí je Pohořelec, kde v části historických 

domů přetrvala obytná funkce. 

Pro Prahu 1 je dlouhodobě charakteristická nejvyšší koncentrace pracovních 

příležitostí. Jsou zde soustředěny nejrůznější organizace státní správy, příspěvkové 

organizace, obchodní společnosti (často mezinárodního charakteru), sdružení, spolky 

apod. Podnětem k dalšímu vytvoření pracovních míst byl prudký rozvoj cestovního ruchu 

po roce 1989. V důsledku vysoké koncentrace turistů v centru města došlo k významným 

změnám v obchodní síti, k rozvoji ubytovacích zařízení a dalších služeb pro turistický 

ruch.  

Praha 1 učarovala už desítky milionů svých návštěvníků. Nachází se v malebném 

prostoru meandru řeky Vltavy. Levý břeh s hradbou strmých zelených svahů Petřína jí 

vytváří přirozenou přírodní kulisu, která zvolna přechází v dominantu Pražského hradu se 

Svatovítskou katedrálou. Tradice spolu s historickou, uměleckou a kulturní kontinuitou 

utvářejí genia loci tohoto jedinečného místa. Pro svou mimořádnou architektonickou a 

kulturní hodnotu bylo historické jádro, tvořené původním souměstím samostatných 

pražských měst, vyhlášeno roku 1971 Pražskou památkovou rezervací. Praha 1 je celá 

součástí Pražské památkové rezervace a zabírá současně většinu jejího rozsahu, mimo 

zůstala jen jižní část Nového Města a Vyšehrad. Roku 1992 byla Praha vyhlášena součástí 

světového kulturního dědictví UNESCO, což stvrdilo jedinečný význam historické Prahy 

v celosvětovém měřítku (Hořejší, Sedlák 2001).  
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EMPIRICKÁ ČÁST 
 

Tato část práce se věnuje popisu přípravy, realizace a vyhodnocení výzkumu. 

Nejprve je představen metodologický koncept, z kterého výzkum vycházel. Dále jsou 

popsány jednotlivé kroky při jeho realizaci. Stěžejním bodem této části je analýza a 

interpretace získaných dat, na základě kterých je v závěrečné části zodpovězena 

výzkumná otázka. 

 

 

6. Metodologie výzkumu 
 . 

6.1. Metodický přístup  
 

Cílem výzkumu bylo ověřit, zda na území Prahy 1 dochází k procesu gentrifikace. 

K ověření této teoretické otázky jsem zvolila metodu kvantitativního výzkumu11, který 

byl založen na sekundární analýze hromadných dat. Vzhledem k možnostem bakalářské 

práce a současně vysoké komplexnosti sledovaného jevu byl zvolen tzv. výzkum od stolu 

(desk research). Jedná se o přístup, při kterém se pracuje s daty, které byly původně 

pořizovány za jiným účelem.  

V průběhu realizace výzkumu jsem se držela standardizovaného postupu 

v kvantitativním výzkumu (Disman 2001). Na počátku stála výzkumná otázka tázající se 

po existenci gentrifikace v Praze 1, kterou jsem přeformulovala do hlavní hypotézy. Na 

základě teoretického konceptu gentrifikace jsem vytvořila vedlejší hypotézy, 

prostřednictvím kterých jsem hlavní hypotézu testovala. Vedlejší hypotézy jsem v procesu 

operacionalizace převedla na příslušné soubory indikátorů.  

Dále jsem sebrala statistická data pro jednotlivé indikátory a podrobila je analýze a 

interpretaci, při které jsem postupovala metodou statistického usuzování. Tato část 

výzkumu spočívala ve zjištění vybraných vývojových procesů v Praze 1 v období let 1980 

až 2001 a v současné komparaci dat za celou Prahu.  
                                                 
11 Disman (2001) uvádí, že kvantitativní výzkum není v podstatě nic jiného než testování hypotéz. 
Podmínkou testování hypotéz je získání informací, které jsou reprezentativní pro cílovou populaci. 
Kvantitativní výzkum vyžaduje silnou standardizaci, která zajišťuje vysokou reliabilitu (potvrzenost a 
stabilitu), ale nutně znamená redukci informace. Výsledkem kvantitativního výzkumu je přijetí či zamítnutí 
testovaných hypotéz. 
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Výsledky této práce mají stochastický, pravděpodobnostní charakter, jak je ostatně 

pro výzkum v sociálních vědách příznačné. Jednotlivým fázím výzkumu se podrobněji 

věnuji v následujících kapitolách. 

 

 

6.2. Stanovení hypotézy 
 

Jak již bylo řečeno, cílem empirické části bylo na základě sekundární analýzy dat 

zjistit, zda na území městské části Praha 1 dochází k procesu gentrifikace. V důsledku 

hospodářské a společenské transformace po roce 1989 lze totiž předpokládat, že vznikly 

takové podmínky, které podněcují vznik gentrifikace v centru Prahy. Hlavní hypotéza 

proto zní: 

 

Na území městské části Praha 1 probíhá proces gentrifikace. 

 

Hlavní hypotéza byla rozložena do dvou rovin, které odrážejí ústřední póly 

gentrifikace, tj. gentrifiery (ty, kteří vytlačují původní obyvatele) a vytlačované 

obyvatelstvo.  Pro každou rovinu byla stanovena vedlejší hypotéza a následně příslušný 

soubor indikátorů. Pro prokázání pravdivosti hlavní hypotézy je nutné potvrdit obě 

vedlejší hypotézy. 

První rovina, soustředící se na zjištění přítomnosti gentrifierů ve zkoumané 

oblasti, vycházela z konceptu nové střední třídy Davida Leye.12 Nová střední třída 

postihuje specifickou skupinu lidí, pro které je typické, že mají zájem o bydlení 

v centrálních částech měst a vytlačují původní, sociálně slabší obyvatelstvo. Vedlejší 

hypotéza zní: 

 

Na území městské části Praha 1 významně vzrostl podíl obyvatel, kteří 

spadají do nové střední třídy. 

 

Ve druhé rovině byla pozornost zaměřena na skupinu, která je při gentrifikaci 

nejvíce ohrožena  vytlačením ze svého původního bydliště, tj. na sociálně slabší občany. 

                                                 
12  Blíže viz s. 34-37.  



 33

Pokud ke gentrifikace dochází, lze očekávat, že počet sociálně slabších obyvatel bude 

v gentrifikované oblasti klesat. Vedlejší hypotéza proto zní: 

 

Na území městské části Praha 1 významně klesl podíl sociálně slabších 

obyvatel.  

 

 Výzkum se soustředil na sociální stránku gentrifikace. Fyzický aspekt gentrifikace, 

tedy obnovu stavebního fondu, nebyl předmětem empirického šetření. Sčítání lidu, domů 

a bytů totiž neposkytuje dostatečné množství sekundárních dat, pomocí kterých by bylo 

možné tuto problematiku zjišťovat. V ideálním případě by bylo třeba provést terénní 

výzkum na celém území městské části Praha 1, což již není v možnostech bakalářské 

práce. V teoretické části však bylo ukázáno, že stavební fond v centru Prahy prošel po 

roce 1989 celkovou regenerací.13 Pracovala jsem proto s předpokladem, že fyzický aspekt 

gentrifikace byl v případě Prahy 1 splněn. 

 

 

6.3. Zdroj dat a výběr vzorku 
 
 Za zdroj dat byly zvoleny sčítání Lidu, domů a bytů z let 1980, 1991 a 2001, vždy 

za městskou část Praha 1 a za Hl. m. Praha. Sčítání probíhají formou cenzu, což je metoda 

sběru dat, v němž jsou do zkoumání zahrnuty všechny jednotky populace. Tento způsobe 

výběru je nazýván také totální výběr. Cenzus je složitý, časově a finančně náročný projekt 

(Hendl 2004). Provádí se metodou sebesčítání, při které každý vyplňuje tiskopisy sám za 

sebe. Výsledky sčítání tak závisí z velké části na tom, jak k vyplnění lidé přistoupí. 

V České republice se sčítání provádí v souladu se speciálním zákonem o sčítání, podle 

kterého je sčítání uskutečňováno každých deset let.   

                                                 
13 Na této problematice je pojednáno na s. 19. Dále se v příloze nachází mnoho fotografií, které dokumentují 
rozsáhlou fyzickou regeneraci centra Prahy. 
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6.4. Operacionalizace  
 

Tato část výzkumu se soustředila na stanovení co nejspolehlivějšího souboru 

indikátorů sledovaného jevu - gentrifikace. Cílem bylo stanovit indikátory tak, aby 

vzdálenost mezi zkoumaným jevem (gentrifikace) a jeho ukazateli byla co možná 

nejmenší.14 Předností sekundárních dat, a to zejména statistických, je jejich reliabilita. 

Nevýhodou je to, že nepopisují přesně takové skutečnosti, se kterými výzkum potřeboval 

pracovat (Surynek, 2001). Dostupná sekundární data neposkytovala komplexní obraz 

o zkoumaném jevu, což se stalo hlavním limitujícím faktorem procesu operacionalizace, 

ale obecně celého výzkumu. V určité míře musela být provedena redukce a aproximace 

sledovaného jevu. 

Jsem ovšem přesvědčena, že výsledná výpovědní hodnota výzkumu tím nebyla 

ohrožena. Výběr indikátorů byl částečně přizpůsoben charakteru dostupných 

sekundárních dat ve sčítáních, přesto se podařilo vytvořit takovou sestavu indikátorů, 

která reprezentuje nejdůležitější aspekty gentrifikace potřebné pro ověření stanovených 

hypotéz.  

Pro obě vedlejší hypotézy, odrážející hlavní póly gentrifikace, tj. gentrifiery a 

vytlačované obyvatele, byly operacionalizovány vlastní soubory indikátorů.  

 
 
6.4.1. Indikace gentrifierů 
 

První soubor indikátorů reprezentuje gentrifiery a vychází z konceptu nové střední 

třídy Davida Leye15. Ley příslušníky nové střední třídu popisuje jako mladé lidi obvykle 

pod 35 let, vysokoškolsky vzdělané, svobodné a bezdětné, kteří žijí se svým partnerem, 

který rovněž pracuje. Zaměstnáni jsou zpravidla v kvartérním sektoru jako vedoucí, 

odborní nebo administrativní pracovníci, kde mají střední a vyšší příjmy. V důsledku 

svého životního stylu preferují bydlení v centrálních částech měst, čímž vytlačují 

původní, sociálně slabší obyvatelstvo.  

Pro jednotlivé jmenované charakteristiky nové střední třídy byly 

operacionalizovány indikátory. Operacionalizace byla limitována charakterem a 

                                                 
14 Disman (2001:  70) v této souvislosti hovoří o tom, že při empirickém výzkumu v sociologii je nutné mít 
vždy na paměti, že „všechny závěry z empirického výzkumu, statistické důkazy atd. se nevztahují na jevy, 
které chceme studovat, ale na jejich indikátory.“  
15 Koncept nové střední třídy Davida Leye je popsán na s. 11-12. 
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dostupností sekundárních dat ve sčítání.16 Zvolené charakteristiky a jejich indikátory jsou 

zobrazeny v následující tabulce. Některé indikátory musely být adaptovány na české 

podmínky, podrobnosti jsou vysvětleny pod tabulkou. 

 

Tabulka 2: Charakteristiky nové střední třídy a jejich indikátory 

Charakteristika Indikátor 

Lidé mladší 35 let Obyvatelé ve věkové skupině 25 - 34 let 

Vysokoškolsky vzdělání Vysokoškolsky vzdělané obyvatelstvo ve věku 15 let a 
více 

Svobodní Svobodná populace ve věku 15 let a více 

Zaměstnaní v kvartérním 
sektoru 

Obyvatelé pracující v tržním kvartérním sektoru  

Vedoucí, odborní a 
administrativní 
pracovníci se středními a 
vyššími příjmy 

Obyvatelé působící v zaměstnání na vedoucích pozicích  

 

Prvním indikátorem je věková skupina 25 – 34 let. Horní hranice byla zvolena 

podle Leyova vymezení, bylo však nutné stanovit také dolní hranici. Přistoupila jsem 

k věku 25 let, protože lze předpokládat, že většina jedinců studující vysokou školu má již 

v tomto věku své studium ukončené a nastoupili do zaměstnání. Pro vysokoškolské 

vzdělání jsem zvolila indikátor vysokoškolsky vzdělané obyvatelstva ve věku 15 let a více 

v souladu s tím, že vzdělání je ve sčítáních zjišťováno vždy u občanů starších 15 let. 

Stejně je tomu u rodinného stavu, který reprezentuje indikátor svobodná populace  

ve věku 15 let a více.  

Další charakteristikou typického příslušníka nové střední třídy je zaměstnání v 

kvartérním sektoru. V tomto bodě bylo nutné Leyovu teorii adaptovat na české podmínky. 

Kvartérní sektor je velmi široká oblast, která se dělí na tržní kvartér a veřejný kvartér. 

Veřejný kvartér zahrnuje veřejnou správu, obranu, sociální zabezpečení, školství, 

zdravotnictví, veterinární a sociální činnosti a ostatní veřejné a sociální služby, tedy 

naprostou většinu dnešních státních zaměstnanců. V našich podmínkách lze předpokládat, 

                                                 
16 Pro nedostupnost dat  nebylo možné analyzovat Prahu 1 po jednotlivých urbanistických obvodech. 
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že se případní gentrifieři v Praze rekrutovali převážně z pracovníků v tržním kvartéru, 

který se u nás v 90. letech dramaticky rozvíjel a představoval možnost vysokých výdělků. 

Tržní sektor se skládá z peněžnictví a pojišťovnictví, činností v oblasti nemovitostí, 

služeb pro podniky, výzkumu a vývoje.  Z toho důvodu jsem jako indikátor zvolila 

obyvatelé pracující v tržním kvartérním sektoru.  

Poslední sledovanou charakteristikou nové střední třídy je postavení v zaměstnání, 

kde rovněž byla nutná částečná modifikace Leovy teorie. Ley uvádí, že příslušníci nové 

střední třídy jsou obvykle zaměstnáni jako vedoucí, odborní nebo administrativní 

pracovníci se středními a vyššími příjmy. Vzhledem k velmi vysokým cenám bytů a 

tržních pronájmů v Praze 1 můžeme očekávat, že případní gentrifieři vzešli především 

z řad osob působících na vedoucích a manažerských pozicích než v oblasti 

administrativy.17 Indikátorem jsem proto zvolila obyvatele působící v zaměstnání na 

vedoucích pozicích.  Tento indikátor tvoří vedoucí pracovníci podniků, společností a 

organizací, dále zákonodárci, vyšší státní úředníci a vedoucí pracovníci okresních a 

obecních úřadů. 

Ley uvádí ještě další charakteristiky příslušníků nové střední třídy - střední a vyšší 

příjmy a bezdětnost. Výši příjmu se nepodařilo z důvodu nedostupnosti dat sledovat, lze 

ovšem předpokládat, že lidé působící na vedoucích pozicích patří současně k vyšším 

příjmovým skupinám. Bezdětnost nebylo možné sledovat, protože sčítání o této kategorii 

neposkytují potřebné informace18.  

 

6.4.2. Indikace sociálně slabších občanů 
 

Druhý soubor indikátorů reprezentuje skupinu obyvatel, která je nejvíce ohrožena 

vytlačením ze svého původního bydliště. Jedná se o sociálně slabší občany, což vyplývá 

ze základní definice gentrifikace. Do této skupiny byly zařazeni občané s nízkým 

vzděláním, manuálně pracující a staří lidé. Více charakteristik jsem zařadit nemohla, 

                                                 
17 O této problematice bylo blíže pojednáno na str. 21-22.   
18 V roce 2001 sice byla sledována kategorie ženy podle počtu živě narozených dětí, což by bylo možné 
jako indikátor použít, ale v předchozích sčítáních nebyla tato kategorie ještě obsažena. Pouze v roce 1991 
byla obsažena kategorie vdané ženy podle počtu živě narozených dětí, která je pro potřeby méhu výzkumu 
nepoužitelná. S údaji o cenzových domácnostech, které obsahují údaje alespoň o počtu závislých dětí v 
daném typu cenzové domácnosti, také nebylo možné pracovat. V jednotlivých sčítáním se totiž měnila 
definice závislého dítěte (v roce 1980 se závislými dětmi do 15 let, v roce 1991 a 2001 se závislými dětmi 
bez ohledu na věk). 
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protože pro ně sčítání neposkytují sekundární data. Následující tabulka zobrazuje 

jednotlivé charakteristiky a zvolené indikátory. 

 

Tabulka 3. Charakteristiky sociálně slabších občanů a jejich indikátory 

Charakteristika Indikátor 

Občané s nízkým vzděláním Obyvatelé se základním vzděláním včetně 
neukončeného ve věku 15 let a více 

Manuálně pracující Obyvatelé pracujících v dělnických profesích  

Senioři Obyvatelé starší 60 let  

 

V případě indikátoru obyvatelé pracující v dělnických profesích nejsou absolutní 

hodnoty ve zkoumaném období srovnatelné v důsledku ideologického zkreslení  této 

kategorie za komunistického režimu. Jak ale bude v další kapitole ukázáno, v interpretaci 

mi nepůjde o absolutní hodnoty, nýbrž o především srovnání mezi Prahou 1 a  Prahou 

jako celkem. 
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7. Analýza a interpretace dat 
 

Dostáváme se ke stěžejní části celé práce, která představuje analýzu a interpretaci 

jednotlivých indikátorů. V závěru této kapitoly již budu moci odpovědět na výzkumnou 

otázku, zda v Praze 1 probíhá proces gentrifikace. 

 

 

7.1. Postup při analýze a interpretaci dat 
 
 Analýza indikátorů byla opřena o srovnávání mezi městskou částí Praha 1 a hl. m. 

Prahou19 v letech 1980, 1991 a 2001, kdy bylo prováděno sčítání. Pro správnou analýzu a 

interpretaci dat je nutné si uvědomit, že rozložení jednotlivých skupin obyvatelstva na 

území města, ať již z hlediska věkových skupin, rodinného stavu nebo sociální třídy, 

vykazuje své empirické zákonitosti. Pro každou zónu města20 je příznačná určitá skladba 

obyvatelstva, která je ovlivněna širším souborem ekonomických, sociálních a kulturních 

faktorů. Patří sem výše cen bytů a nájmů v dané oblasti, dostupnost škol, kulturních 

zařízení, ale také způsob bytové výstavby nebo rozvoj města a rychlost jeho růstu. 

Skladba obyvatelstva se pak liší na okrajích a ve středech, v ryze obytných zónách a 

územích smíšených, v nových a  starých částech měst (Musil 1967).  

Již v samotné analýze a následné interpretaci dat bylo třeba vzít v úvahu, že Praha 

1 jako vlastní historické jádro města má svá specifika ve skladbě obyvatelstva. 

V opačném případě by se mohlo snadno stát, že by byla za projev gentrifikace chybně 

interpretována taková hodnota, která ve skutečnosti nesouvisí s gentrifikací, nýbrž 

s charakteristickým rozložením obyvatelstva na území města21. Právě s ohledem na tuto 

                                                 
19 Data za hl. m. Praha jsou uváděna včetně městské části Praha 1. 
20 Současná města lze zpravidla členit do tří základních soustředným pásem. 1) Centrální zóna, která  se 
rozprostírá na území historického jádro města, v minulosti bývala tato část města obehnána hradbami. 2) 
Střední obytná  zóna  pro kterou je typická hustá zástavba starších činžovních domů. 3) Okrajová zóna, kde 
se nacházejí především vilové čtvrti, ale také sídlištní výstavba a obchodní a průmyslové zázemí města. 
21 Pro centrální zóny měst je charakteristické nižší zastoupení dětské složky, ale naopak vyšší podíl starších 
lidí (zejména vdov). Co se týče rodinného stavu, bydlí zde více svobodných a rozvedených lidí než ve městě 
jako celku. S tím také souvisí, že se obecně v centrálních částech měst nachází vyšší podíl bezdětných 
domácností a domácností jednotlivců. Často jsou zde také lidé, kteří bydlí ve městě jen přechodně nebo 
krátkou dobu. Rozložení obyvatelstva ve městě z hlediska sociálních skupin se velmi obtížně generalizuje 
(Musil 1967). Jak je ovšem zřejmé z předešlého výčtu, některé charakteristické rysy skladby obyvatelstva 
v centrálních částech měst se obsahově překrývají s indikátory gentrifikace, které jsem v této práci zvolila 
(např. svobodní, staří lidé). Jde tedy o to, aby např. vyšší podíl svobodných v Praze 1 než v Praze celé, 
nebyl  ukvapeně interpretován jako projev gentrifikace. Důležité je, zda se v určitém období podíl 
svobodných zvýšil v Praze 1 výrazněji než v Praze celé. 
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skutečnost byl výzkum koncipován jako sledování změn mezi Prahou 1 a  celou Prahou 

v několika sčítáních jsoucích po sobě, aby bylo možné pozorovat, jak se v jednotlivých 

sčítáních vyvíjely rozdíly mezi oběma lokalitami.  

Toto mi současně umožnilo předejít dalšímu potenciálnímu úskalí v interpretaci 

dat. Zvolené indikátory reprezentují rozličné charakteristiky – vzdělanostní, sociální, 

ekonomické aj., které neustále procházejí změnami a vyvíjejí se. V interpretaci proto bylo 

nutné oddělit obecné vývojové trendy příznačné pro celou společnost od těch změn, 

u kterých lze očekávat, že jsou spjaty s procesem gentrifikace22. K tomu bylo opět nutné 

pozorovat, jak se data za Prahu 1 a celou Prahu v několika sčítáních jdoucích po sobě vůči 

sobě mění, posouvají apod. S daty za celou Prahu jsem v tomto případě pracovala jako se 

základním měřítkem, standardem, vůči kterému jsem data za Prahu 1 poměřovala.  

K vyjádření změn dat v čase mezi Prahou 1 a celou Prahou, jsem použila výpočet 

bazického indexu, který ukazuje vývoj určitého jevu v čase vzhledem ke zvolenému, 

pevnému základu. Bazický index se stal stěžejním analytickým nástrojem mého výzkumu. 

Jako bázi jsem zvolila rok 1991. Uvědomuji si, že zvolit bází jiný než počáteční rok 

sledování je méně obvyklé řešení, ovšem s ohledem na okolnosti sledovaného jevu jsem 

toto řešení vyhodnotila jako příhodné. Údaje ze sčítání z let 1981 a 199123 odrážejí 

společenské a hospodářské podmínky komunistického režimu, sčítání z roku 2001 již 

vypovídá o situaci demokratické společnosti. Rok 1991 je zlomovým rokem a jako báze 

mi  proto umožní snadné srovnávání dat. 

Pro vyhodnocení výzkumu jsem stanovila tato pravidla: 

1) Hlavní hypotéza je potvrzena, pokud jsou potvrzeny obě vedlejší hypotézy. 

2) Vedlejší hypotéza je potvrzena v těchto případech: 

a) u souboru indikátorů nové střední třídy musí nejméně čtyři indikátory (z pěti) 

vedlejší hypotézu potvrdit 

b) u souboru indikátorů sociálně slabšího obyvatelstva musí nejméně dva 

indikátory (ze tří) vedlejší hypotézu potvrdit 

                                                 
22 Jedná se např. o indikátor základního vzdělání. V posledních desetiletích v celé společnosti trvale klesá 
počet lidí, kteří mají základní vzdělání. Při interpretaci jsem se proto musela zaměřit na to, zda byl mezi 
roky 1991 a 2001 pokles zastoupení lidí se základním vzděláním v Praze 1 ve srovnání s celou Prahou 
silnější než v předešlém období. 
23 Nelze očekávat, že by se demokratizační změny (spolu s případnou gentrifikací) mohly projevit již ve 
sčítání z roku 1991, pouhý rok a půl od sametové revoluce, což bylo chaotické období. 
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7.2. Analýza a interpretace indikátorů nové střední třídy 
 

7.2.1. Obyvatelé ve věkové skupině 25 – 34 let 
 
Tabulka 4: Vývoj obyvatel ve věkové skupině 25 – 34 let v Praze 1 a celé Praze 

Věková skupina  
25 - 34 let (v %) Rok 

sčítání MČ Praha 1 Hl.m. Praha Index Praha m. Hl.
1 Praha MČ Bazický index  

(1991 = 100 %) 
1980 16,2 16,3 0,99 110,04 
1991 11,2 12,4 0,90 100,00 
2001 15,0 14,9 1,01 111,46 

 

V roce 1980 se v obou sledovaných lokalitách vyskytoval totožný podíl obyvatel 

ve věkové skupině 25 – 34 let. V následujícím desetiletí došlo v obou lokalitách k 

výraznému poklesu podílu uvedené věkové skupiny. Tento pokles můžeme přičítat 

početně slabším ročníkům druhé poloviny šedesátých let. V Praze 1 oproti celé Praze byl 

však pokles ještě o 10,04 % silnější než pokles v celé Praze, což mělo pravděpodobně 

příčinu v odlivu mladších věkových kategorií do nových bytů na sídlištích24. 

Graf 2: Vývoj zastoupení obyvatel ve věkové
skupině 25 - 34 let
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Mezi lety 1991 a 2001 se však situace obrátila a podíl věkové skupiny 25 – 34 let 

se zvýšil, přičemž v Praze 1 došlo k významnějšímu nárůstu ve srovnání s celou Prahou. 

Podíl uvedené věkové skupiny se v Praze 1 ve srovnání s Prahou celkem zvýšil o 11,46 % 

oproti situaci v roce 1991. Tento vývoj je nutné vidět částečně v souvislosti se dříve 

                                                 
24 O této problematice bylo pojednáno na s. 18.  
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zjištěným velmi výrazným poklesem podílu osob starších 60 let v Praze 1. Tento indikátor 

ukazuje, že se do Prahy 1 ve větší míře stěhují mladší lidé a potvrzuje tím příslušnou 

vedlejší hypotézu. 

 

7.2.2. Vysokoškolsky vzdělané obyvatelstvo ve věku 15 let a více  
 
Tabulka 5: Vývoj vysokoškolsky vzdělaného obyvatelstva v Praze 1 a celé Praze 

Vysokoškolsky vzdělaní (v %) Rok 
sčítání MČ Praha 1 Hl.m. Praha Index Praha m. Hl.

1 Praha MČ Bazický index  
(1991 = 100 %) 

1980 14,7 12,2 1,20 97,86 
1991 19,7 16,0 1,23 100,00 
2001 24,2 18,8 1,29 104,55 

 

 Zastoupení vysokoškolsky vzdělaných obyvatel bylo na Praze 1 ve všech 

sledovaných rocích vyšší než v celé Praze, což je pro tuto část Prahy tradiční. V roce 1980 

mělo 14,7 % populace starší 15 let v Praze 1 vysokoškolské vzdělání, zatímco v Praze 

celé to bylo 12,2%, což je o 20% méně. V roce 2001 již měla vysokoškolské vzdělání 

téměř čtvrtina obyvatel Prahy 1 a 18,8% populace celé Prahy. 

 

Graf 3: Vývoj zastoupení vysokoškolsky 
vzdělaných obyvatel
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 Podíl vysokoškoláků se v obou lokalitách trvale zvyšoval a to v obdobném tempu. 

V Praze 1 oproti celé Praze došlo mezi lety 1980 a 1991 k nárůstu vysokoškoláků o 

2,14 % vůči roku 1991, přičemž v dalším desetiletí byl nárůst  o pouhého 2,41 

procentního bodu větší. Z toho vyplývá, že po roce 1991 došlo v Praze 1 jen k 

nevýznamně vyššímu nárůstu vysokoškoláků než v Praze celkem. Tento indikátor proto 

nepotvrzuje svou vedlejší hypotézu. 
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7.2.3. Svobodní 
 
Tabulka 6: Vývoj svobodné populace v Praze 1 a celé Praze 

Svobodní (v %) Rok 
sčítání MČ Praha 1 Hl.m. Praha Index Praha m. Hl.

1 Praha MČ Bazický index  
(1991 = 100 %) 

1980 17,6 16,5 1,07 99,19 
1991 21,4 19,9 1,08 100,00 
2001 28,8 26,3 1,10 102,66 

 

Podíl svobodných v populaci byl v Praze 1 trvale vyšší než v Praze celkem 

v průměru o 8,3 %. Současně se zastoupení svobodných v obou lokalitách ve sledovaném 

období zvyšovalo. K nejvýznamnějšímu nárůstu došlo po roce 1991, což souvisí 

s obecnou proměnou sňatkového chování po pádu minulého režimu. V roce 1980 

představovali svobodní 17,6 % populace v Praze 1, v roce 1991 už to bylo 21,4 % a v roce 

dokonce 28,8 %. Takřka identickým tempem  rostlo také zastoupení svobodných v celé 

Praze. 

Graf 4: Vývoj zastoupení svobodné populace
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V Praze 1 ve srovnání s Prahou celkem ovšem došlo mezi roky 1991 a 2001 ke 

zcela zanedbatelnému nárůstu (o 2,66%) podílu svobodných oproti roku 1991. Z toho 

důvodu tento indikátor nepotvrzuje přítomnost nové střední třídy v Praze 1. K nárůstu 

podílu svobodných totiž docházelo jak v Praze 1, tak v Praze celé. Proto tento indikátor 

nepotvrzuje svou vedlejší hypotézu. 
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7.2.4. Obyvatelé pracující v tržním kvartérním sektoru 
 
Tabulka 7: Vývoj obyvatel pracujících v tržních oborech kvartérního sektoru v Praze 1 a 

celé Praze 

Pracující v tržním kvartéru (v %)Rok 
sčítání MČ Praha 1 Hl.m. Praha Index Praha m. Hl.

1 Praha MČ Bazický index  
(1991 = 100 %) 

1980 - - - - 
1991 - - - - 
2001 17,7 16,4 1,08 - 

 

Tento indikátor představoval jedinou výjimku ve způsobu analýzy a interpretace 

dat. Za komunistického režimu u nás tržní kvartér neexistoval, protože prakticky veškeré 

činnosti byly podrobeny státní kontrole nebo je pohltily státní podniky. Z toho důvodu 

nemohly být uvedeny údaje za roky 1980 a 1991. Tržní kvartér se u nás etabloval 

v průběhu 90. let, proto první údaje o této kategorii pocházejí až ze sčítání z roku 2001.  

Zajímalo mě zde, jestli v Praze 1 bylo významně vyšší zastoupení obyvatel 

pracujících v tržních oborech kvartéru než v Praze celkem. Ukázalo se, že v Praze 1 bylo 

o 8% více pracovníků v tržním kvartéru, což nepovažuji za významný rozdíl. Vyplývá z 

toho, že lidé pracující v tržním kvartéru výrazně neupřednostňují bydlení v Praze 1. 

Příslušnou vedlejší hypotézu proto tento indikátor nepotvrzuje. 

 

7.2.5. Obyvatelé působící v zaměstnání na vedoucích pozicích 
   
Tabulka 8: Vývoj obyvatel působících na vedoucích pozicích v Praze 1 a celé Praze 

Vedoucí pracovníci, zákonodárci 
(v %) Rok 

sčítání MČ Praha 1 Hl.m. Praha Index Praha m. Hl.
1 Praha MČ Bazický index  

(1991= 100 %) 
1980 6,7 8,1 0,83 106,35 
1991 4,2 5,4 0,78 100,00 
2001 11,1 7,4 1,50 192,86 

 

Tato kategorie prošla ve sledovaném období značnými změnami, a to především 

v Praze 1. V roce 1980 byl podíl obyvatel na vedoucích pracovníků v Praze 1 o 17% nižší 

než v Praze celkem. Svědčí to o tom, že tito lidé, o kterých lze předpokládat, že patřili 

díky své vysoké pozici v zaměstnání mezi příjmově silnou skupinu, zřejmě dávali 

přednost jiným čtvrtím než bylo tehdy zanedbané historické jádro města.  
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Mezi lety 1980 a 1991 podíl této kategorie v obou lokalitách prudce poklesl, což 

považuji za dočasnou výchylku, kterou po revoluci v roce 1989 způsobil odchod mnohých 

vysokých státních představitelů a řídících pracovníků státních podniků původně 

dosazených komunistickým režimem. Z tohoto důvodu nelze prudký nárůst této kategorie  

mezi lety 1991 a 2001 považovat za zcela objektivní.  

Graf 5: Vývoj zastoupení obyvatel 
na vedoucích pozicích
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Ačkoli v roce 1980 i 1991 bylo v Praze 1 nižší zastoupení obyvatel pracujících na 

vedoucích pozicích než v Praze celkem, v roce 2001 nastala opačná situace. V Praze 1 v 

tomto roce činilo zastoupení této kategorie celých 11,1 % oproti  7,4 % v Praze celkem, 

což je o celých 50% více ve prospěch Prahy 1. V celkovém pohledu podíl této kategorie v 

Praze 1 od roku 1980 narostl o 4,4 procentního bodu, zatímco v celé Praze  poklesl o 0,7 

procentního bodu. Koncentrace obyvatel na působících na vedoucích pozicích se v Praze 

1 ve srovnání s celou Prahou mezi roky 1991 a 2001 zvýšila o téměř 93 %. Tento 

indikátor proto jednoznačně potvrdil svou vedlejší hypotézu. 
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7.3. Interpretace indikátorů sociálně slabších občanů 
 

7.3.1. Obyvatelé starší 60 let 
 
Tabulka 9: Vývoj obyvatelstva staršího 60 let v Praze 1 a celé Praze 

Starší 60 let (v %) Rok 
sčítání MČ Praha 1 Hl. m. Praha Index Praha m. Hl.

1 Praha MČ Bazický index  
(1991 = 100 %) 

1980 26,8 20,8 1,29 98,02 
1991 28,0 21,3 1,31 100,00 
2001 22,7 20,8 1,09 83,02 

 

Koncentrace obyvatel starších 60 let na území Prahy 1  prošla ve sledovaném 

období výraznou proměnou. V roce 1991 představovalo obyvatelstvo starší 60 let 26,8 % 

z celkového úhrnu obyvatel, v roce 1991 28%, ovšem v roce 2001 jen 22,7%. Ačkoli 

v roce 1980 byl podíl obyvatel starších 60 let v Praze 1 o 29% vyšší než v celé Praze a 

v dalším desetiletí se zvýšil ještě na 31 %, v roce 2001 již byl podíl obyvatel této věkové 

kategorie na Praze 1 jen o 9 %.  V celé Praze zaznamenal podíl osob starších 60 let při 

všech třech sčítáních zcela minimální výkyvy, trvale se pohyboval v rozmezí pouhého 

0,5 %. 

Graf 6: Vývoj zastoupení obyvatel 
starších 60 let
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Po počátečním dvouprocentním nárůstu koncentrace obyvatel starších 60 let na 

Praze 1 ve srovnání s celou Prahou došlo mezi roky 1991 a 2001 k jejímu výraznému 

poklesu a to o téměř 17 % oproti roku 1991. Významný pokles zastoupení obyvatel 

starších 60 let v Praze 1 má zřejmě souvislost s tlakem majitelů bytů, kteří usilují 

o vystěhování nájemníků s regulovaným nájemným a obecně se zvyšujícími náklady na 
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bydlení v centru města. Jednoznačně se potvrdilo, že v Praze 1 významně klesl podíl 

občanů starších 60 let. Indikátor proto potvrzuje svou vedlejší hypotézu. 

 

7.3.2. Obyvatelé se základním a neukončeným vzděláním ve věku 15 let a více 
 
Tabulka 10: Vývoj obyvatelstva se základním a neukončeným vzděláním v Praze 1 a celé 

Praze 

Základní a neukončené vzdělání 
(v %) Rok 

sčítání MČ Praha 1 Hl.m. Praha Index Praha m. Hl.
1 Praha MČ Bazický index  

(1991 = 100 %) 
1980 29,2 30,6 0,95 101,94 
1991 20,5 21,9 0,94 100,00 
2001 11,7 14,5 0,81 86,20 

 

Podíl obyvatel se základním vzděláním v celém období výrazně klesal a to v obou 

sledovaných lokalitách.  V roce 1980 mělo v Praze 1 základní vzdělání 29,2 % lidí 

z celkového úhrnu obyvatel na Praze 1, v roce 1991 to bylo 20,5% a o deset let později již 

pouhých 11,7%.  

Praha 1 po celé období vykazovala nižší podíl obyvatel se základním a 

neukončeným vzděláním než celá Praha, přičemž mezi lety 1991 a 2001 se tento rozdíl 

ještě významně narostl. Koncentrace obyvatel se základním a neukončeným vzděláním 

byla v Praze 1 oproti Praze celé v roce 2001 o téměř 14% nižší než v roce 1991, ačkoli v 

předešlém období nečinil rozdíl ani 2%. 

Graf 7: Vývoj zastoupení obyvatelstva se 
základním a neukončeným vzděláním
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Významný úbytek obyvatel s nízkým vzděláním na Praze 1 nelze přičíst jen 

narůstající finanční náročností bydlení v centru Prahy a následnému odchodu těchto lidí 

do levnějšího bydlení mimo centrální část města. Příčinu je nutné vidět také v souvislosti 

s velmi významným poklesem obyvatel starších 60 let v Praze 1 (jak ukazuje předešlá 

kapitola), kteří tradičně představují významnou část osob se základním vzděláním. 

Přestože pokles zastoupení osob s nízkým vzděláním částečně koreloval s poklesem 

zastoupení starých lidí, pokles zastoupení osob s nízkým vzděláním na Praze 1 byl natolik 

vysoký, že dostatečně vypovídá o úbytku této kategorie též z jiných důvodů než jen 

poklesu zastoupení starých lidí. Tento indikátor proto potvrzuje svou vedlejší hypotézu. 

  

7.3.3. Obyvatelé pracující v dělnických profesích 
 
Tabulka 11: Vývoj obyvatel pracujících v dělnických profesích  

Dělníci (v %)  Rok 
sčítání MČ Praha 1 Hl.m. Praha Index Praha m. Hl.

1 Praha MČ Bazický index  
(1991 = 100 %) 

1980 25,2 29,6 0,85 106,51 
1991 22,7 28,4 0,80 100,00 
2001 15,0 20,3 0,74 92,45 

 

V Praze 1 se trvale nacházel menší podíl obyvatel pracujících v dělnických 

profesích než v Praze celé. V roce 1980 představovali dělníci 25,2 % populace v Praze 1, 

v celé Praze jich bylo o 4,4 procentních bodů více.  Podíl dělníků v obou lokalitách klesal, 

mezi lety 1991 a 2001 pokles zrychlil. To bylo způsobeno především tím, že došlo 

k restrukturalizaci průmyslu. Údaje z roku 2001 také snížilo definitivní odbourání 

ideologického zkreslení této kategorie z dob komunistického režimu.  
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Graf 8: Vývoj zastoupení obyvatelstva pracujícího v 
dělnických profesích
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 Podíl dělníků klesal v obou sledovaných lokalitách podobným tempem. Mezi lety 

1991 a 2001 klesla koncentrace dělníků v Praze 1 ve srovnání s celou Prahou o 7,55 % 

více oproti roku 1991, což je pokles o pouhý jeden procentní bod silnější než mezi lety 

1980 a 1991. Z toho vyplývá, že po roce 1991 nebyl úbytek dělníků na Praze 1 významně 

vyšší než v celé Praze. Tento indikátor proto nepotvrzuje vytlačování dělníků z Prahy 1, 

takže  příslušnou hypotézu nepotvrzuje. 

 

 

7.4. Vyhodnocení výzkumu 
  

Z analýzy souboru indikátorů nové střední třídy vyplynulo, že dva z pěti šetřených 

indikátorů potvrzovaly svou vedlejší hypotézu. Jednalo se o indikátory reprezentující 

obyvatele ve věkové skupině 25 – 34 let a obyvatele pracující na vedoucích pozicích. U 

obou se ukázalo, že ačkoli v letech 1980 a 2001 jejich zastoupení v Praze 1 bylo nižší než 

v Praze celkem, v roce 2001 již byla situace opačná. Lze tedy pozorovat první náznaky 

formující se nové střední třídy v Praze 1. 

Indikátory zachycující vysokoškolsky vzdělané obyvatelstvo, svobodnou populaci 

a pracující v tržním kvartérním sektoru, vedlejší hypotézu nepotvrdily. Ukázalo se, že se 

jejich zastoupení nezvýšilo o nic významněji než v celé Praze. A protože dva indikátory z 

pěti šetřených k ověření hypotézy nepostačují, vedlejší hypotéza, která zní: „na území 

městské části Praha 1 významně vzrostlo zastoupení nové střední třídy“ byla vyvrácena.  
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U souboru indikátorů sociálně slabších občanů potvrdily vedlejší hypotézu dva ze 

tří indikátorů. Především se ukázalo, že mezi lety 1991 a 2001 došlo k významnému 

úbytku zastoupení starých lidí v Praze 1, ačkoli v celé Praze  bylo za poslední tři sčítání 

jejich zastoupení velmi stabilní. Je tedy vyloučeno, že by byl tak významný pokles 

způsoben pouze úmrtím. S tímto poklesem částečně souvisel také zjištěný pokles 

zastoupení obyvatel se základním a neukončeným vzděláním   

Dva indikátory z celkově tří sledovaných vypovídají o významném úbytku 

sociálně slabšího obyvatelstva, konkrétně lidí starších 60 let. Považuji proto příslušnou 

vedlejší hypotézu, která zní: „na území městské části Praha 1 významně kleslo zastoupení 

sociálně slabých obyvatel“, za potvrzenou.   

 Podmínkou k potvrzení hlavní hypotézy je potvrzení obou vedlejších hypotéz. 

Tato podmínka splněna nebyla, takže hlavní hypotéza je vyvrácena. Výsledkem výzkumu 

je zjištění, že gentrifikace na území městské části Prahy 1 neprobíhá. Výzkum byl 

prováděn k poslednímu sčítání, tedy k roku 2001.  
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Závěr 
 

 Existenci gentrifikace v Praze 1 výzkum provedený v této práci vyvrátil, poukázal 

však na jednu skutečnost, která by neměla být odsouvána do pozadí. Mezi lety 1991 a 

2001 došlo k velmi významnému poklesu podílu starých lidí v Praze. Můžeme oprávněně 

předpokládat, že velká část z nich podlehla tlaku majitelů domů a odstěhovala se mimo 

centrum města. Majitelé domů v centru města obecně usilují o vystěhování nájemníků s 

regulovaným nájemným, aby mohli byt tržně pronajmout za několikanásobně vyšší ceny 

než činí regulované nájemné. Svou roli pravděpodobně hrály také zvyšující se náklady na 

bydlení v centru města, které se mohly stát pro některé lidi v důchodovém věku  

nezvládnutelné.  

 Řešení této situace je velmi problematické. Střetávají se zde dva odlišné světy. 

Staří lidí volající po svém morálním právu dožít v místě, kde mnohdy strávili celý svůj 

život. A majitelé domů dožadující se svého legitimního práva svobodně nakládat 

s osobním majetkem a využívat ho pro podnikání. Má taková situace řešení, které by  

současně nepotíralo morální právo jedněch a zachovávalo svobodu druhých? Obávám se, 

že nikoliv. Přímá regulace nájemného a silná právní ochrana nájemníků diskriminuje 

majitele domů. Navíc, jak výzkum ukázal, v mnohých případech již nejsou tyto postupy 

účinné. Bez nich je ovšem morální právo starých lidí na dožití naprosto neuskutečnitelné.  

 Existují ovšem postupy, které majitelům domů jejich složitou situaci mohou  

alespoň částečně kompenzovat a které by snad mohly omezit vystěhování dalších starých 

lidí nejen z Prahy 1, ale obecně i z jiných lukrativních oblastí, kde je tlak na nájemníky 

nejsilnější. Majitelům domů by mohly být za ponechání původních nájemníků v bytech 

poskytovány kompenzace formou daňových úlev nebo zvýhodněných úvěrů a finančních 

dotací na opravu domu (Součková 1996). Takové řešení vidím v současné situaci jako 

velmi žádoucí. 

 V samém závěru práce se ještě krátce vrátím k samotnému tématu gentrifikace 

v Praze 1. Přestože výzkum provedený v této práci gentrifikaci v Praze 1 k roku 2001 

nepotvrdil, jednoznačně prokázal, že se v Praze 1 vyskytují tendence ke gentrifikačním 

procesům. Odrážejí se ve výrazném úbytku osob starších 60 let a současném nárůstu 

mladých lidí v produktivním věku a také ve významném zastoupení obyvatel působících 

v zaměstnání na vedoucích pozicích. Je velmi pravděpodobné, že se po roce 2001 

gentrifikační trendy dále rozvíjely a sílily. V této souvislosti by bylo velmi přínosné 
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výzkum zopakovat, až budou dostupná data ze sčítání z roku 2011. Mohou vyjít na 

povrch velmi zajímavá zjištění. 
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Anotace 
 

Práce reaguje na fyzické, sociální a funkční změny, kterými prochází centrum Prahy od 

pádu komunistického režimu. Cílem práce je zjistit, zda na území městské části Praha 1 

probíhá proces gentrifikace, při kterém dochází k fyzické obnově centrálních částí měst a 

současně k vytlačování původních, zpravidla chudších obyvatel příjmově silnějšími 

skupinami. Práce v první části zachycuje základní teoretická východiska gentrifikace. 

Následuje empirická část obsahující popis přípravy a realizace samotného výzkumu, který 

probíhal formou sekundární analýzy vybraných dat ze Sčítání lidu, domů a bytů v letech 

1980, 1991 a 2001 za hl. m. Praha a městskou část Praha 1. Hypotéza o existenci 

gentrifikace v Praze 1 byla ověřována prostřednictvím dvou souborů indikátorů. První 

odrážel gentrifiery a byl založena na Leyově konceptu nové střední třídy, druhý 

reprezentoval sociálně slabší obyvatelstvo ohrožené vytlačením ze svého bydliště. Na 

základě analýzy bylo dosaženo závěru, že k roku 2001 ke gentrifikaci v městské části 

Praha 1 nedochází. Ukázalo se ovšem, že došlo k velmi výraznému snížení zastoupení 

obyvatel starších 60 let, které je pravděpodobně důsledkem tlaku majitelů domů 

usilujících o vystěhování původních nájemníků za účelem tržního  pronájmu. 
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