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ÚVOD 
 

Dizertační práce se zaměřuje na studium urbanizace a urbanizačních procesů 

v městských regionech Prahy a Vídně. Dizertační práci tvoří dvě části. První část představuje 

přístupy ke studiu urbanizace a suburbanizace a shrnutí výsledků analýz městských regionů 

Prahy a Vídně. Druhá část je kolekcí šesti publikovaných a k publikování odeslaných 

příspěvků analyzujících rozmístění obyvatelstva a bydlení, novou bytovou výstavbu 

v městském regionu Prahy a srovnávajících urbanizaci v městských regionech Prahy a Vídně 

v 80. a 90. letech 20. století.  

Vstupní část představuje zaměření dizertační práce a vývoj přístupu ke studiu 

suburbanizace v kontextu urbánního vývoje postsocialistických měst. Klíčová je kapitola 

věnovaná obecným perspektivám, která utřiďuje soubor poznání a ukazuje využití těchto 

přístupů na příkladu Prahy a Vídně. Poslední kapitola je věnována srovnání Prahy a Vídně 

s ohledem na odlišné historické a politicko-ekonomické podmíněnosti vývoje obou měst a 

jejich regionů.  

V rámci studia urbanizace v městských regionech Prahy a Vídně jsem dospěla ke 

čtyřem přístupům, jak nahlížet na urbanizaci, suburbanizaci a jiné urbanizační procesy. Jeden 

z přístupů vyhodnocuje jednu formu urbanizačního procesu pro region jako strukturovaně se 

vyvíjející celek. Tuto rovinu poznání jsem použila jako výchozí při srovnávací analýze 

městských regionů Prahy a Vídně. Druhý přístup hodnotí urbanizaci a suburbanizaci jako 

procesy, které probíhají v rámci metropolitního území současně. Z tohoto úhlu pohledu jsem 

sledovala především rozložení nové bytové výstavby, ale i obyvatelstva. Podobně jako 

v prvním přístupu je hodnocen růst jádra a zázemí, nicméně ve srovnání se strukturálním 

hodnocením, jehož výsledkem je jedna forma urbanizace, je zde posuzována velikost a míra 

růstu obou územních složek městského regionu a jejich vzájemná proporce. Z hlediska 

morfologie zástavby je řešen prostorový vzorec metropolitních oblastí, jenž představuje třetí 

přístup ke studiu urbanizace. Ten jsem využila výhradně pro sledování rozmístění nové 

bytové výstavby. Čtvrtý přístup klade důraz na migraci jako vysvětlující faktor ovlivňující 

urbanizační procesy.    

Obecné přístupy jsou využity při výzkumu urbanizačních a suburbanizačních procesů 

v městských regionech Prahy a Vídně v období od 80. let 20. století až do roku 2006.  

V poslední kapitole věnované srovnání obou městských regionů v letech 1980-2002 

jsem shrnula a také doplnila to, co bylo nad rámec přiložených příspěvků. V historickém 

úvodu se věnuji podmíněnostem odlišností a podobností obou měst, poté představuji oba 
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městské regiony v kontextu národního systému Česka a Rakouska. Dále prezentuji výběr 

výsledků srovnávací analýzy, který zakončuji vysvětlením politicko-ekonomických 

podmíněností urbanizačního procesu. Záměrem dizertační práce je sledovat několik křížících 

se rovin srovnání. Práce ukazuje vývoj města při jeho transformaci ze socialistického na 

postsocialistické, a to ve srovnání s kontinuálním vývojem města kapitalistického.      

Na vstupní část navazuje kolekce šesti publikovaných a k publikování odeslaných 

příspěvků. První dvě práce (Posová 2004a, 2004b), patřící mezi prvotní tvorbu, odrážejí 

počátky mého studia urbanizace a suburbanizace prostřednictvím hodnocení změn 

v rozmístění obyvatel a bytového fondu v městském regionu Prahy. Chronologicky třetí a 

čtvrtá práce (Ouředníček, Posová 2006; Sýkora, Posová 2007) pochází z období, kdy jsem 

svůj výzkum zaměřila na studium nové bytové výstavby jako významného faktoru určujícího 

rozvoj suburbanizace v městském regionu Prahy. Z posledního období pochází pátá a šestá 

práce (Posová, Sýkora 2010; Sýkora, Posová 2010). Tyto odborné články srovnávají 

urbanizaci v Praze a Vídni v 80. a 90. letech 20. století a využívají zkušenosti získané při 

pobytu v Rakousku na Universität Wien.   

Všechny samostatné příspěvky analyzují a hodnotí změny v rozmístění bytů 

v městském regionu. Čtyři příspěvky se zabývají jak změnami v rozmístění bytů, tak zároveň 

změnami v rozmístění obyvatelstva (Posová 2004a, 2004b; Posová, Sýkora 2010; Sýkora, 

Posová 2010). Všechny přiložené práce se zaměřují na městský region Prahy, dvě poslední na 

srovnání městských regionů Prahy a Vídně, které je pro dizertační práci klíčové. Tři 

z příspěvků řeší období 1980-2001 (Posová 2004b; Posová, Sýkora 2010; Sýkora, Posová 

2010), srovnávají tak situaci dvou zhruba desetiletých období před pádem a po pádu železné 

opony, tzn. urbanizaci komunistického a postkomunistického města. Dva závěrečné články 

srovnávají urbanizaci města, které se vyvíjelo v rámci tržně orientované ekonomiky, 

s urbanizací města, které se vyvíjelo vlivem totalitního politického systému a centrálně 

plánované ekonomiky. Rovněž se věnují srovnání kapitalistického města s městem, které se 

přizpůsobuje kapitalistickým principům. Stabilní rozvoj Vídně může pomoci naznačit, kam by 

mohl směřovat vývoj Prahy, je-li v souladu s Hamplem (2005) období socialismu zvláštní 

případ poruchy vývoje společnosti a její geografické organizace a přechodná forma vývoje  

považována za nápravnou změnu a návrat do „přirozené“ vývojové trajektorie. Ostatní 

příspěvky se zaměřují pouze na období transformace. Při hodnocení jsem používala absolutní 

i relativní hodnoty, abych vystihla různorodost situací a zejména podchytila ty, kde použití 

absolutních a relativních údajů vytváří rozdílné obrazy proměny městských regionů.  
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II. ČÁST: Soubor publikovaných a k publikování odeslaných příspěvků 

 

A  ZMĚNY V ROZMÍSTĚNÍ OBYVATELSTVA A BYDLENÍ V MĚSTSKÉM REGIONU PRAHY 
 

POSOVÁ, D. (2004a): Změny v prostorovém rozmístění obyvatelstva a bydlení 
v metropolitní oblasti Prahy. In: Balej, M., Jeřábek, M. (eds): Geografický pohled na 
současné Česko. Acta Universitatis Purkynianae 100. Studia Geographica VI. Univerzita 
J. E. Purkyně, Ústí nad Labem, s. 61-72. ISBN 80-7044-577-7.  

POSOVÁ, D. (2004b): Změny v prostorovém rozmístění trvalého bydlení a obyvatelstva 
v Praze: období socialistického a postsocialistického města. In: Wahla, A. (ed.): Geografie 
a proměny poznání geografické reality. Sborník příspěvků z Mezinárodní geografické 
konference. Ostravská univerzita, Ostrava, s. 238-253. ISBN 80-7042-788-4.  

 
B  REZIDENČNÍ SUBURBANIZACE V POSTSOCIALISTICKÉM MĚSTĚ: NOVÁ BYTOVÁ VÝSTAVBA 

V MĚSTSKÉM REGIONU PRAHY 
 

OUŘEDNÍČEK, M., POSOVÁ, D. (2006): Suburbánní bydlení v Pražském městském 
regionu: etapy vývoje a prostorové rozmístění. In: Ouředníček, M. (ed.): Sociální 
geografie Pražského městského regionu. Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 
katedra sociální geografie a regionálního rozvoje, Praha, s. 96-113. ISBN 80-86561-94-1.  

SÝKORA, L., POSOVÁ, D. (2007): Specifika suburbanizace v postsocialistickém kontextu: 
nová bytová výstavba v metropolitní oblasti Prahy 1997-2005. Geografie - Sborník České 
geografické společnosti, 112, č. 3, s. 334-356. ISSN 1212-0014.  

 
C  URBANIZACE A SUBURBANIZACE: SROVNÁVACÍ ANALÝZA MĚSTSKÝCH REGIONŮ PRAHY A 

VÍDNĚ  
 

SÝKORA, L., POSOVÁ, D. (2010): Formy urbanizace: kritické zhodnocení modelu stadií 
vývoje měst a návrh alternativní metody klasifikace forem urbanizace. Odborný článek 
odeslaný do redakce časopisu Geografie - Sborník České geografické společnosti.  

POSOVÁ, D., SÝKORA, L. (2010): Urbanizace a suburbanizace v městských regionech 
Prahy a Vídně: strukturální rozdíly v podmínkách odlišných politicko-ekonomických 
režimů. Odborný článek odeslaný do redakce časopisu Geografie - Sborník České 
geografické společnosti.  

 
VÝVOJ STUDIA URBANIZACE A SUBURBANIZACE  
 

Ve své prvotní tvorbě (Posová 2004a, 2004b) jsem byla ovlivněna a inspirována 

pracemi svého školitele L. Sýkory a jeho kolegy M. Ouředníčka (např. Sýkora 2001b; 

Ouředníček, Sýkora 2002; Sýkora 2002). Oslovily mě práce zaměřené na teoreticko-

metodologické aspekty geografického výzkumu prostorové struktury města (Matlovič 1998, 

Sýkora 2001a). Aktuálním předmětem zájmu byly výsledky nového sčítání lidu, domů a bytů 

(Sčítání lidu, domů a bytů 2001), což mě podnítilo k vypracování empirické analýzy 

metropolitní oblasti Prahy. Zatímco cílem jednoho příspěvku bylo poukázat na probíhající 

proces suburbanizace na základě hodnocení změn v rozmístění obyvatelstva a trvale 
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obydlených bytů (doplňkově domů) v metropolitní oblasti Prahy (Posová 2004a), druhý 

příspěvek si kladl za cíl zjistit nejvýznamnější změny v prostorovém rozmístění bydlení i 

obyvatelstva socialistické a postsocialistické Prahy a tím poukázat na probíhající proces 

suburbanizace (Posová 2004b). 

Uprostřed studia jsem svou pozornost zaměřila na proměny fyzického prostředí města, 

především na novou bytovou výstavbu jako důležitý prvek rozvoje metropolitní oblasti. 

Položila jsem si otázku, jakou roli hraje bytová výstavba v geografické organizaci 

metropolitní oblasti. Bytová výstavba reprezentuje sice dílčí, ale významný faktor ovlivňující 

formování geografické organizace metropolitních oblastí, který je důležité sledovat a 

analyzovat pro poznání a hodnocení suburbanizace. Proč je významné zjišťovat rozmístění 

nové bytové zástavby ve vztahu k suburbanizaci?    

V příspěvku, který byl mou první zkušeností spolupráce v rámci publikační činnosti 

(Ouředníček, Posová 2006), jsem přesunula své zaměření ještě více na příměstskou oblast. Ve 

spolupráci s M. Ouředníčkem jsme si kladli tyto cíle: (1) vymezit etapy suburbánní výstavby 

a vysvětlit podmínky ovlivňující vznik lokalit rezidenční suburbanizace v období 

transformace, (2) hodnotit rozmístění nové příměstské rezidenční zástavby.    

O rok a půl později vzniká další příspěvek analyzující a hodnotící metropolitní oblast 

Prahy na základě sledování nové bytové výstavby, avšak z jiného úhlu pohledu. Cílem článku 

bylo postihnout a vyhodnotit územně diferencovaný růst v metropolitní oblasti Prahy na 

základě sledování bytové výstavby, a tak přispět k poznání procesu suburbanizace (Sýkora, 

Posová 2007). Oproti předešlé práci analyzujeme se školitelem L. Sýkorou rozmístění nové 

bytové výstavby s důrazem na porovnání jádra a zázemí. Příspěvek se snaží rozšířit stávající 

neúplné poznání hodnotící suburbanizaci v postsocialistických městech jen na základě 

charakteristik relativního růstu a intenzity změny o pohled zdůrazňující absolutní růst 

v jednotlivých částech metropolitních oblastí (Sýkora, Posová 2007).  

V poslední fázi svého studia se vracím ke své původní myšlence z počátku studia, a to 

srovnávat Prahu a Vídeň. Můj další učitel, rakouský školitel W. Matznetter, se věnuje 

srovnávací analýze dvou městských regionů Vídně a Bratislavy (Matznetter 2004; Matznetter, 

Nitsch, Wisbauer 2004). Dotazy ve vztahu k Vídni, Praze a jejich srovnání přicházejí 

především od W. Matznettera, ale i od P. Dostála. Matznetter využívá model stadií vývoje 

měst van den Berga a kol. (1982) a zařazuje městský region Bratislavy v letech 1991-2001 do 

stadia desurbanizace. Řada prací pojednává o suburbanizaci Prahy v 90. letech a zejména od 

druhé poloviny 90. let 20. století. Článek Sýkory a Posové (2007) ukazuje na dvě alternativy 

růstu odehrávající se na území metropolitní oblasti, z nichž suburbanizace představuje sice 

 6



významnou, ale ne jedinou a jednoznačně dominující variantu růstu. Pro téměř stejné období, 

90. léta 20. století a počátek 21. století, se u dvou městských regionů Prahy a Bratislavy 

setkávám s termíny urbanizace, suburbanizace, desurbanizace, a to v různých úhlech pohledu. 

Proto se obracím tentokrát podrobně ke knize van den Berga a kol. (1982) jako k teoreticko-

metodologickému základu, na kterém postavím svou práci.  

Srovnání urbanizace a suburbanizace v městských regionech Prahy a Vídně jsem 

připravila ve spolupráci se svým školitelem L. Sýkorou ve dvou článcích, které mají mezi 

sebou spojitost (Posová, Sýkora 2010; Sýkora, Posová 2010). Cílem článku, který analyzuje, 

srovnává a hodnotí urbanizační a suburbanizační trendy v městských regionech Prahy a Vídně 

v 80. a 90. letech 20. století, bylo ukázat, jak se lišil urbanizační proces v bývalém 

komunistickém a současném postkomunistickém městě od urbanizace v metropolitní oblasti, 

jejíž rozvoj nebyl ovlivněn principy direktivně řízeného společenského systému (Posová, 

Sýkora 2010). 

Původním teoreticko-metodologickým východiskem srovnávací analýzy se po vzoru 

prací mého školitele - konzultanta W. Matznettera (Matznetter 2004; Matznetter, Nitsch, 

Wisbauer 2004) stal model stadií vývoje měst (van den Berg a kol. 1982). Ten však při 

aplikaci v městských regionech Prahy a Vídně přinášel rozdílné výsledky. Cílem článku 

vyplývajícím z použití modelu stadií vývoje měst (van den Berg a kol. 1982) ve srovnávací 

analýze Prahy a Vídně bylo ukázat neúplné formulace a nedostatky modelu stadií vývoje měst 

(Sýkora, Posová 2010).  

 

OBECNÉ PERSPEKTIVY A PŘÍKLADY VÝSLEDKŮ 
 

V kapitole „Obecné perspektivy a příklady výsledků“ jsem se pokusila vysvětlit 

podstatu a komplexnost hodnocení urbanizace a suburbanizace a zároveň obecné perspektivy 

doložit na příkladech výsledků analýz.     

(1) Na základě empirické analýzy městských regionů Prahy a Vídně při použití 

modelu stadií vývoje měst (van den Berg a kol. 1982) jsem zjistila, že metodika van den 

Berga a kol. přináší v některých situacích zcela odlišné výsledky (obr. 1). Rozdílné výsledky 

jsem diskutovala společně se školitelem L. Sýkorou, a tak vznikl základ pro společný článek 

(Sýkora, Posová 2010). Zaměřili jsme se na situace, kde model přináší rozporuplné výsledky 

(obr. 1; Praha 1991-2001, Vídeň 1981-1991) a kde naopak funguje. Při použití relativních 

údajů v případě Prahy dostáváme pro region výsledek (region roste), který neodpovídá realitě 

(skutečnému poklesu regionu, -2,54 %). Ve Vídni 1981-1991 při použití absolutních a 
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relativních hodnot dostáváme urbanizaci a suburbanizaci (tzn. centralizaci a decentralizaci). 

K tomu dochází v takových městských regionech, které mají velmi odlišnou váhu jádra a 

zázemí. 

 
Obr. 1: Praha a Vídeň v modelu klasifikace vývojových typů městských regionů 

 

Zdroj: Sčítání lidu, domů a bytů 1981, 1991, 2001; Volkszählung 1981, 1991, 2001; Sýkora, Posová 
2010 

 

Detailní studium práce van den Berga a kol. (1982) a dalších prací (Hall a Hay 1980; 

Gaebe 1987; Cheshire 1995; Osada 2003) se stalo podnětem a inspirací k vypracování 

alternativní metody klasifikace forem urbanizace (tab. 1). Tato metoda přiřazuje městskému 

regionu jednu formu urbanizace: urbanizaci, suburbanizaci, desurbanizaci a reurbanizaci 

pomocí kombinace dvou charakteristik: (1) růstu/poklesu celého funkčního městského 

regionu, (2) centralizace/decentralizace uvnitř městského regionu (tab. 1). Výsledky ukazuje 

tab. 2.   
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Tab. 1: Klasifikace forem urbanizace 
 Centralizace 

(růst podílu jádra) 
Decentralizace 

(růst podílu zázemí) 
Růst regionu urbanizace suburbanizace 
Pokles regionu reurbanizace desurbanizace 

Zdroj: Sýkora, Posová 2010 
 

Tab. 2: Formy urbanizace v městských regionech Prahy a Vídně 
Obyvatelstvo Byty 

  
  

Forma 
urbanizačního 

procesu 

Centralizace/ 
decentralizace

Forma 
urbanizačního

procesu 

Centralizace/ 
decentralizace

Praha  
1980-1991 

Urbanizace 
Absolutní  
centralizace 

Urbanizace 
Relativní  
centralizace 

Praha  
1991-2001 

Desurbanizace 
Absolutní  
decentralizace

Suburbanizace
Absolutní  
decentralizace

Vídeň  
1981-1991 

Suburbanizace 
Relativní  
decentralizace

Suburbanizace
Relativní  
decentralizace

Vídeň  
1991-2001 

Suburbanizace 
Relativní  
decentralizace

Suburbanizace
Relativní  
decentralizace

Zdroj: upraveno ze Sýkora, Posová 2010 a Posová, Sýkora 2010 

 

(2) V druhé rovině poznání a hodnocení je předmětem studia urbanizace zachycení 

všech urbanizačních procesů, které mohou v jednom městském regionu probíhat současně. 

K urbanizaci nebo suburbanizaci dochází příchodem obyvatelstva a jeho aktivit (bydlení, 

obchod, skladování, výroba) do jádra (urbanizace) nebo do zázemí (suburbanizace) (Gaebe 

1987, Friedrichs 1995, Sýkora 2003). Suburbanizace zahrnuje všechna přemístění a nová 

založení domácností a firem mimo jádrové město, pokud zůstávají funkčně úzce propojená 

s jádrovým městem (Gaebe 1987). Na základě empirické analýzy jsem zjistila, že urbanizace 

kompaktního města a suburbanizace příměstské zóny představovaly v městském regionu 

Vídně po celé sledované období a v městském regionu Prahy od roku 1997 dvě tváře 

společného obrazu proměn metropolitních území. V rámci městských regionů přináší bytová 

výstavba vyšší růst v zázemí a tím i její mírně se zvyšující podíl na celku. V jádru městských 

regionů se však staví více bytů než v příměstské zóně.  

(3) Hodnocení prostorového vzorce využívá hodnocení vybraných charakteristik 

morfologické struktury metropolitních území (např. Galster a kol. 2001). Inspirováni 

Galsterem a kol. (2001) jsme se školitelem L. Sýkorou připravili článek přispívající 

k poznání, zda dochází k rozpínání bytové výstavby směrem od centra k okrajům metropolitní 

oblasti Prahy a jak se svým charakterem liší nově stavěné byty v závislosti na rostoucí 

vzdálenosti od centra (Sýkora, Posová 2007). Jaká je průměrná vzdálenost bytu postaveného  
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Obr. 2: Zóny městského regionu Prahy v pětikilometrových vzdálenostech od centra 

 

Obr. 3: Zóny městského regionu Vídně v pětikilometrových vzdálenostech od centra 
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v metropolitní oblasti Prahy od centra? Výsledky analýzy bytové výstavby v závislosti na 

vzdálenosti od centra Prahy ukazují, že ve sledovaných deseti letech (1997-2006) nedošlo 

k decentralizaci výstavby do větších vzdáleností od centra. Stejné výsledky přineslo obdobné 

hodnocení rozmístění nové bytové výstavby v městských regionech Prahy a Vídně. 

V městském regionu Vídně se nacházejí obce až do vzdálenosti posledního pásma od 55 do 

60 km (obr. 3) od centra města, v případě Prahy ve srovnatelném regionu pouze do 

vzdálenosti 35 km (obr. 2). Rozpínání do vzdálenějších lokalit se nepotvrdilo ani v jednom ze 

sledovaných regionů. 

(4) Urbanizační procesy jsou v literatuře spojovány se stěhováním. Při definování 

suburbanizace používají migraci např. Ouředníček (2003, 2005, 2008) a Tammaru a kol. 

(2009). Stěhování vytváří největší část suburbanizační dynamiky. Přestože se v první práci 

(Posová 2004a) objevuje krátký vstup o stěhování obyvatelstva mezi Prahou a zázemím, 

nebylo a ani není mým cílem se této oblasti věnovat, neboť migraci považuji za doplňující 

charakteristiku, nikoliv však za definiční charakteristiku.  

 

PRAHA A VÍDEŇ VE SROVNÁNÍ   
 

Srovnávací analýzu dvou městských regionů je nutné vnímat v kontextu postavení a 

rozvoje obou městských regionů v rámci jejich národních systémů, tzn. pohledem na vývoj 

váhy městských regionů Prahy a Vídně v rámci Česka a Rakouska. Metropolizace (Hampl, 

Gardavský, Kühnl 1987; Hampl a kol. 1996; Hampl 2005) ve smyslu růstu váhy 

metropolitního území v rámci národního systému se potvrdila pouze v případě Prahy v letech 

1980-1991. Mezi lety 1991 a 2001 se podíl regionu Prahy v tomto vymezení na národním 

systému snižoval. Tento závěr kontrastuje s výrazným růstem dominance Prahy jako 

mezoregionálního centra ve stejném období (Hampl 2005).  

V rámci studia diferenciace růstu metropolitního území se nabízela další otázka: Kde 

se koncentruje největší množství nově postavených bytů? Koncentraci bytové výstavby 

v jednotlivých katastrálních územích Prahy, městských okresech Vídně a okolních obcích 

v rámci obou městských regionů ilustrují obr. 4 a 5.  
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Obr. 4: Počet dokončených bytů a intenzita bytové výstavby v městském regionu Prahy 
v letech 1997-2002 

 
Legenda: stupně šedi: intenzita výstavby bytů na 10 tis. obyvatel; velikost kruhů: počet nově 

dokončených bytů; přepočteno na 1 rok. 
Zdroj: Bytová výstavba 1997-2002  
 

V Praze v 80. letech 20. století se nová bytová výstavba koncentrovala do zóny sídlišť. 

Urbanizace byla upřednostňována investiční politikou státu. Vlivem zásahu státu a 

uplatňováním střediskové soustavy osídlení byla výstavba bydlení v příměstské zóně 

omezena. Po roce 1989 dochází k dokončování rozestavěných budov v rámci komplexní 

bytové výstavby (Sýkora 2004) na okraji kompaktního města a v příměstské oblasti se začíná 

rozvíjet pozvolna suburbanizace, která sílí po roce 1997 v souvislosti s využíváním státních 

podpor pro financování bydlení – např. Jesenice, Hostivice (obr. 4). Staví se také byty do 

osobního vlastnictví (kondominia) – např. Jinonice. 
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Obr. 5: Počet dokončených bytů a intenzita bytové výstavby v městském regionu Vídně 
v letech 1997-2002 

 
Legenda: stupně šedi: intenzita výstavby bytů na 10 tis. obyvatel; velikost kruhů: počet nově 

dokončených bytů; přepočteno na 1 rok.   
Zdroj: Wohnen 1997-1999, Wohnbautätigkeit 2000-2002  

 

Ve Vídni se střídaly fáze rozšiřování města a obnovy města. Nová bytová výstavba se 

odehrávala jak ve Vídni formou nových obytných komplexů a také rezidenčních parků 

(urbanizace) – např. Donaustadt, tak v jejím zázemí (suburbanizace), uskutečňovaly se 

revitalizace starého bytového fondu a brownfields – např. Simmering (obr. 5). Ve Vídni je 

velmi silná komunální výstavba bydlení. Rozhodující roli ve výstavbě bydlení má městská 

správa, Lichtenberger (1993a, 1993b, 1994, 1995) hovoří o obecním socialismu.  
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Srovnáním urbanizace Prahy a Vídně v letech 1980-2002 jsem ukázala základní 

odlišnosti v prostorové struktuře městských regionů. Vídeň představuje město, jehož 

prostorová organizace odráží dlouhodobý kontinuální rozvoj za podmínek kapitalismu, 

zatímco Praha je příkladem dynamické reorganizace v důsledku přizpůsobování se revoluční 

změně v základních principech organizace společnosti (Sýkora 2008). Tyto odlišnosti jsem 

vysvětlila s důrazem na politicko-ekonomické podmíněnosti urbanizačního procesu.  

Vídeň jako modelové město, jehož rozvoj nebyl ovlivněn principy direktivně řízeného 

společenského systému a centrálně plánovaným hospodářstvím, představuje kontinuální 

vývoj. Vídeň se rozvíjela v kontextu tržně orientovaného sociálního státu jako specifické 

formy kapitalismu, a proto ji nelze označit za ryze kapitalistické město. Při sledování růstu 

obyvatelstva a bytů je patrná plynulost přírůstků v jádru i zázemí. Zhruba stejně srovnatelná 

polovina obyvatelstva přibyla současně v jádru i zázemí a více než dvojnásobné množství 

bytů přibylo v jádru Vídně ve srovnání se zázemím při porovnání dvou desetiletých období 

před pádem a po pádu železné opony. Nepřetržitost ve vývoji ukazují také relativní změny při 

hodnocení relativního růstu obyvatelstva i bytů jádra a zázemí Vídně, v zázemí je přírůstek 

větší přibližně o 10 %. I když se celkově nárůst obyvatelstva i bytů v městském regionu 

Vídně, ale současně také v jeho jádru a zázemí, nepatrně zvýšil, vykazuje stálost. Tím se 

Vídeň velmi liší od Prahy. Dynamika růstu ve Vídni je poměrně stálá při hodnocení změn 

obyvatelstva i bytů v obou obdobích a v obou případech docházelo k decentralizaci v rámci 

regionu.   

Sledování urbanizačních procesů s využitím ukazatelů relativních změn v kontextu 

postsocialistických měst s vysokým podílem kompaktně zastavěného území zděděného 

z období komunismu a rovněž v městech s rozsáhlou bytovou výstavbou podporovanou 

z veřejných zdrojů posilující kompaktní morfologii města přináší pouze jednu stránku obrazu. 

Kontrast mezi vyššími absolutními hodnotami růstu v kompaktním městě a vyššími 

relativními hodnotami růstu v příměstské zóně je dán strukturálními charakteristikami 

městských regionů, pro které je typický malý podíl zázemí na celkovém regionu.    

Urbanizace určuje trend vývoje regionu společně se suburbanizací. Tato situace se podstatně 

liší od struktury metropolitních území v zemích s dlouholetou historií suburbanizace a velkým 

podílem obyvatel žijících v příměstských oblastech (např. v USA, Kanadě).  

Praha je modelem města socialistického před pádem železné opony a města 

postsocialistického po jejím pádu. Praha je tak ukazována při své transformaci ze socialistické 

na kapitalistickou společnost, při přizpůsobování se kapitalistickým principům. Období 

socialismu je často označováno za zvláštní případ poruchy vývoje společnosti a její 
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geografické organizace (Hampl 2005). Suburbanizaci rozbíhající se v postsocialistickém 

období je pak možné chápat jako žádoucí. Transformační proces může být chápán jako 

historicky unikátní fáze vývoje. A tak lze hovořit o transformaci ve smyslu parciálních 

nápravných změn spojených s návratem do „přirozené“ vývojové trajektorie společnosti. 

Zatímco jádro v období socialismu v Praze výrazně rostlo a příměstská zóna spíše stagnovala, 

v postsocialistickém období stagnuje spíše jádro nebo dokonce ubývá a naopak roste 

příměstská zóna. Ve srovnání s městským regionem Vídně a jeho kontinuálním vývojem se 

v městském regionu Prahy odehrávají dynamické změny, které se výrazně promítají do 

rozmístění rezidenční zástavby (Horáková 2000; Posová 2004a, 2004b; Ouředníček, Posová 

2006; Sýkora, Posová 2007). V období socialismu měla Praha vyšší dynamiku růstu 

způsobenou zejména komplexní bytovou výstavbou soustředěnou do sídlišť na okraji města, 

ale počet obyvatel rostl pomaleji než v následujícím období. Dynamika změny 

v postsocialistické Praze je nepatrně nižší při hodnocení bytů a mnohem vyšší u obyvatelstva 

ve srovnání s předchozím obdobím, ale tentokrát jde o výstavbu a soustředění obyvatel do 

příměstské oblasti (Posová, Sýkora 2010).  
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