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Abstrakt

Hlavním  cílem  je  zhodnocení  kvality  bydlení  a  lidského  kapitálu  v Libereckém  kraji 

na počátku 21. století. Hodnocení probíhá na základě zkonstruovaných souhrnných indexů, 

které  se  snaží  poukázat  na  významné  územní  diferenciace  bydlení  i  lidského  kapitálu 

na úrovni obcí a správních obvodů pověřených obecních úřadů. Souhrnné indexy kvality 

bydlení  se  opírají  o  vlastní  definici  kvality  bydlení,  vycházející  z interdisciplinarity  a 

komplexnosti tohoto tématu, zatímco definice a ukazatele kvality lidského kapitálu jsou 

převzaty z jiných publikací. V práci je použita dvojí metodika založená na sběru, analýze a 

hodnocení  statistických  údajů  na  straně  jedné  a  na  přípravě,  vyhotovení,  vyplnění  a 

zhodnocení dotazníků na straně druhé.  Práce se snaží přispět k dosavadním výzkumům 

geografie druhého bydlení, periferních oblastí, venkova i bytové politiky. Zdůrazněn je vliv 

neveřejných  a  především veřejných  institucí  na  rozvoj  bydlení,  stejně  tak  nechybí  ani 

nástin nových trendů bydlení v zájmovém území. Výsledkem práce je prokázání vysoké 

kvality bydlení mimo centrální oblasti kraje, dosud nejvíce protěžované novou výstavbou. 

Významnou úlohu přitom hraje poloha, cena bydlení ale i další faktory. 
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Abstract

The main goal is to analyse the quality of housing and human capital in the Liberecky kraj 

in the beginning of 21st century. The survey gets on constructed aggregate indexes, which 

aspire to refer important spatial differentiations in quality of housing and human capital 

measured on municipalities and microregions. Aggregate indexes of the quality of housing 

rely on own housing quality definition gets out of the interdisciplinarity and complexity 

this topic, whereas definition and indicators of the quality of human capital are assumed 

from other publications. In the thesis are two main methodologies based on collecting, 

analyse and valuation the statistical data on the one hand and preparing, execution and 

valuation on the other hand. The thesis conduces to second housing, peripheries, rural areas 

and housing policy research. The influence of private and public institutions on housing 

development  is  emphasized  and the  research  deals  with  new trends  of  housing  in  the 

interest area. The results inhere in approving high housing quality out of the central areas, 

to  these  days  very  intensively  built-up.  The  place  and  price  of  housing  are  the  most 

important factors.
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1. Úvod: volba tématu, struktura a cíle práce, bydlení

Tematické zaměření této práce postupně vznikalo již před dvěma lety v období těsně před 

dokončením bakalářské práce (Baxa 2006). Inspirativní byly zejména tehdejší cesty napříč 

bývalým vojenským výcvikovým prostorem Ralsko a územím v okolí Stráže pod Ralskem. 

Tedy oblastí, která se dodnes nevypořádala s důsledky desetiletí trvající přítomnosti vojsk 

ani s pozůstatky těžby uranové rudy. Atraktivní obydlené přírodní prostředí se v případě 

Ralska  díky  několika  politickým  rozhodnutím  stalo  po  dobu  více  než  čtyřiceti  let 

neobydleným1. V případě území v okolí Stráže pod Ralskem se v průběhu šedesátých let 

dvacátého století začalo s budováním těžkého průmyslu, výstavbou stovek nových bytů a 

došlo k velkému plošnému růstu residenčních zón stávajících sídel.  Dnes jsou obě tato 

území velmi neatraktivní pro bydlení, plná asanačních vrtů, trubek a pozůstatků vojenské i 

těžební činnosti. V okolí Stráže pod Ralskem obyvatelé však zůstali a postupně se začalo 

s revitalizací hospodářství i s rekonstrukcí stávajícího bytového fondu, v omezené míře se 

život vrací i do území bývalého VVP.

Výrazně přitažlivější pro bydlení byla území opuštěná českými Němci po druhé světové 

válce v příhraničních částech severních Čech2.  Domy a byty Němců,  které  se  původně 

přidělovaly téměř zdarma, byly prvním lákadlem pro nově příchozí obyvatele. Navíc zde 

byl dostatek pracovních příležitostí  a stejně tak i  relativně atraktivní přírodní prostředí. 

Mimo  vysídlená  území  se  domovní  a  bytový  fond  vyvíjel  bez  výrazných  zásahů 

politických rozhodnutí v podstatě kontinuálně, což se nejen na stavu bytů a domů muselo 

nějakým způsobem, spíše pozitivně, projevit. Lze předpokládat, že tato území na severu 

Česka proto mohou mít potenciál pro rozvoj bydlení, který je třeba podrobit geografické 

analýze, a to v širším jak územním, tak i společenském kontextu.

Atraktivita území nemusí být pouze subjektivně vnímatelná (Gehl 2000). Chápána je v této 

práci pouze v oblasti prvního bydlení a nutně nemusí souviset pouze s kvalitou fyzického 

prostředí, ale i s kvalitou prostředí sociálního, zejména lidského kapitálu. 

Cílem  je  hodnotit  a  analyzovat  území  na  základě  kvality  bydlení  po  roce  2000 

v modelovém území. Očekáván je vliv lidského kapitálu na hodnocení bydlení, který dosud 

v odborné  literatuře  nebyl  řešen3.  Případné prokázání  vztahu mezi  bydlením a lidským 

kapitálem  může  mít  značný  dopad  na  bytovou  politiku,  regionální  politiku  a  územní 

1 Po roce 1990 téměř neobydlitelné (Baxa 2006).
2 Prakticky celá severozápadní polovina zájmového území.
3 Přitom například Poláková a kol. (2006, s. 9) uvádí, že „bydlení napomáhá kultivaci lidského 
kapitálu a sociální společnosti“.
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plánování.

Výzkum lidského kapitálu se stále častěji objevuje v geografických pracích. Důvodem je 

význam lidského kapitálu  pro regionální  rozvoj  (Hallér  2006)  i  pro rozvoj  jednotlivců 

samotných a jejich uplatnění na trhu práce. Regionální rozdíly v kvalitě (úrovni) lidského 

kapitálu jsou pozorovány na všech řádovostních úrovních. Stejně jako bydlení je i lidský 

kapitál považován za ukazatel hospodářské vyspělosti regionů. Hodnocení rozdílů (nejen 

regionálních) mezi úspěšnými a neúspěšnými, vyspělými a zaostalými se objevuje téměř 

dvacet let poté, co byli všichni a všude považováni za sobě rovné. Toto prohlubování změn 

pokračovalo ještě intenzivněji po roce 2000, kdy se Česko začalo integrovat do evropských 

struktur a přibližovat nejvyspělejším zemím i v otázkách bydlení a lidského kapitálu. Právě 

proto je  územní diferenciace kvality  bydlení  a  lidského kapitálu hodnocena na počátku 

21. století, v období intenzivní transformace celé socioekonomické sféry.

Za zájmové území byl zvolen Liberecký kraj. Hlavním důvodem pro výběr Libereckého 

kraje  jako  modelového  území  je  jeho  různorodost,  vnitřní  členitost,  odlišný  historický 

vývoj a roztroušená sídelní struktura.

Práce je příspěvkem k dosavadnímu výzkumu periferních oblastí, sídel, druhého bydlení a 

bytové politiky na katedře sociální geografie a regionálního rozvoje. Věnuje se především 

tématu  bydlení,  dosud  zkoumanému  hlavně  sociology  (viz  dále),  a  poměrně  nové 

disciplíně geografie bydlení, které je v geografických pracích věnována velká pozornost 

převážně v angloamerické literatuře (Balchin 1995, Malpas, Murie 1994, Bourne 1981).

Hodnocení lidského kapitálu je spíše druhořadým tématem této práce a bude mu věnována 

menší pozornost než hodnocení územní diferenciace kvality bydlení. Zdůraznění výzkumu 

bydlení je uvedeno na konci úvodu, v návaznosti na činnosti člověka v prostoru.
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Práce  je  strukturována  do  sedmi  kapitol,  které  jsou  dále  členěny  do  několika  dílčích 

podkapitol a částí. 

V první  kapitole  je  zdůvodněna  volba  tématu  práce  a  stanoveny  cíle  práce.  Význam 

bydlení není v současné době příliš zdůrazňován výzkumnými institucemi ani orgány státní 

správy.  Poslední  část  první  kapitoly  se  proto  snaží  o  zhodnocení  významu  bydlení  a 

o zhodnocení  možností  výzkumu bydlení  nejen na poli  sociální  a  regionální  geografie. 

Výchozím předpokladem této práce je vliv lidského kapitálu na všechny činnosti člověka, 

z nichž bydlení zaujímá čelní pozici v prostředí, kde se tyto činnosti odehrávají.

Lokalizaci  bydlení  a  lokalizaci  pracovních  příležitostí  můžeme  považovat  za  základní 

rozhodovací procesy jedince/společnosti v prostoru a čase, tedy geografická témata. Oba 

procesy se odehrávají v jiné podobě, na základě přetváření prostoru pro tři odlišné činnosti 

(viz  dále).  Rozdíl  mezi  lokalizací  bydlení  a  lokalizací  pracovních  příležitostí  je 

i v náročnosti  na  prvopočáteční  investici,  v záboru  ploch  a  ve  formě  výstavby.  Jakým 

způsobem a na základě čeho se rozhodují jedinci i skupiny obyvatel při lokalizaci bydlení? 

Odpověď lze hledat v literatuře, jíž je věnována první část druhé kapitoly, a snahou autora 

je i díky literatuře vysvětlit a diskutovat základní použité termíny a pojmy. Druhá část této 

kapitoly pojednává o institucionální roli v bydlení a klade si za cíl analyzovat současný 

stav bytové politiky, kterou nelze posuzovat jen na úrovni celého Česka, ale je nutné se jí 

zabývat i v zájmovém území, na úrovni administrativních jednotek nižšího řádu. Koncepce 

bytové politiky je nástrojem, který může napomoci řešit bytovou situaci převážně sociálně 

slabých, např. mladých rodin (těch nejméně majetných a nejvíce potřebujících bydlení). 

Přitom  je  důležité  brát  v  úvahu,  že  české  domácnosti  se  ve  srovnání  s domácnostmi 

v západní  Evropě  málo  stěhují,  a  proto  jejich  volba  nového  bydlení  může  být 

i rozhodnutím s doživotními dopady.

Metod výzkumu použitých v této práci je více, ovšem těmi základními způsoby hodnocení 

jsou dva, a to kvantitativní a kvalitativní, uvedené v první a druhé části třetí kapitoly práce.

Součástí čtvrté kapitoly je vymezení zájmového území a také vývoj bydlení v zájmovém 

území, který je zde zařazen pro lepší pochopení současného stavu a územní diferenciace 

kvality bydlení na počátku 21. století. Diskutovány jsou územní jednotky výzkumu a volba 

jejich řádovostní úrovně, čemuž předchází vymezení zájmového území samotné.

Pátá kapitola zhodnocuje výsledky výzkumu kvality bydlení a lidského kapitálu, srovnává 

je  s  tím,  kam se  lidé  opravdu stěhují  a  s  mírou  nezaměstnanosti  v  zájmovém území. 

Sestaveny jsou souhrnné indexy kvality bydlení a lidského kapitálu a jsou vyhotoveny 

i výsledné kartogramy. 
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Nové trendy bydlení v zájmovém území jsou popsány ve šesté kapitole a doplňují uvedený 

výzkum o  analýzu  fotografií  a  některé  charakteristiky  bydlení,  nezahrnuté  v hodnocení 

kvantitativní a kvalitativní povahy.

V závěru jsou shrnuty hlavní výstupy, možné implikace pro bytovou politiku i celkové 

zhodnocení  kvality  bydlení  a  lidského kapitálu  v  zájmovém území.  Zodpovězeny jsou 

výzkumné otázky a diskutováno je naplnění jednotlivých cílů práce.

Před  diskuzí  literatury  a  vysvětlením  užití  jednotlivých  ukazatelů  i  metod  jejich 

zpracovávání je důležité stanovit si cíle práce:

Najít a diskutovat vhodnou definici kvality bydlení a definici lidského kapitálu

Posoudit vztah mezi kvalitou bydlení a lidského kapitálu

Analyzovat vliv institucí na rozvoj bydlení a residenčních částí obcí

Analyzovat  současnou  územní  diferenciaci  kvality  bydlení  a  lidského  kapitálu 

v Libereckém kraji

Porovnat jednotlivé části kraje z hlediska potenciálu rozvoje bydlení
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Před  teoreticko-metodologickým  zarámováním  je  třeba  vyjádřit  se  k  tématu  bydlení 

obecněji. V této části kapitoly je nastíněna odlišnost v chápání bydlení a vývoj přístupů 

k bydlení i geografii bydlení. Pozornost je věnována činnostem člověka, na základě nichž 

je vysvětlen význam studia bydlení.

Bydlení a jeho kvalitu lze považovat za jeden z nejvhodnějších indikátorů životní úrovně 

nebo kvality  života.  Mourek (1998)  uvádí,  že  stejně jako potrava  a  spánek je  potřeba 

bydlení základní potřebou v životě jedince a je složkou celkové kvality života. Vzhledem 

k obtížné kvantifikovatelnosti bydlení se jako indikátory životní úrovně častěji používají 

indikátory  související  s  produktivní/pracovní  činností  člověka  (průměrná  mzda, 

nezaměstnanost a jiné, převážně ekonomické ukazatele; Kuncová 2007). Tyto indikátory 

hůře vypovídají o konzumních možnostech společnosti, domácností nebo jedinců4 a vůbec 

nepoukazují na stav či vnímání krajiny a především jejích sídel svými obyvateli. Některé 

kvalitativní ukazatele bydlení by mohly poukázat nejen na životní úroveň v regionech, ale 

i na  kvalitu  lidského  kapitálu  obyvatel  regionů  (přičemž  v  této  práci  je  očekáván 

oboustranný vliv).

Společně  s  vývojem lidské  civilizace  se  vyvíjela  i  forma  bydlení  úměrně  k soudobým 

požadavkům. Významným trendem byly i  proměny funkcí  území  sloužících  k bydlení. 

Charakteristický  je  například  ústup  od  obranné  funkce  k  funkci  čistě  odpočinkové při 

zachování  projevu  prestiže  (příslušnosti  k  určité  sociální  skupině)  nejen  jednotlivých 

domů, ale i celých obytných čtvrtí.

Návaznost na bydlení lze hledat ve všech projevech lidské činnosti.  Činnost člověka je 

základním  psychologickým  subjektem  zkoumání.  V  geografii  se  zabýváme  činností 

člověka v prostoru a čase. Celkově můžeme rozlišit tři typy činností člověka5, a to činnost 

a) produktivní (práce, studium), b) konzumní (odpočinek, volnočasové aktivity, strava) a 

c) spánek, nespadající do žádné ze dvou uvedených kategorií, dá se také charakterizovat 

jako nečinnost6. 

Produktivní činností se vytvářejí hodnoty, produkty (např. výrobky). Nejčastěji se jedná 

o pracovní činnost,  vykonávanou za finanční či jinou odměnu v jednotlivých odvětvích 

(primér, sekundér, terciér, kvartér). Konzumní činnost se mění v závislosti na produktivní 

4 Často se proto nahrazují indikátory upravovanými – HDP v paritě kupní síly, HDI atd.
5 Použít  lze  i  jiná  rozdělení  činností  člověka jako například práce/učení/hra (Hartl,  Hartlová 
2004), v pohybu/na místě, ve vztahu k ŽP nedestruktivní/destruktivní, duševní/pohybové a jiné.
6 Do uvedeného  rozdělení  nelze  zařadit  sport  a  umění  (na pomezí  konzumní  a  produktivní 
činnosti), spánek lze zařadit i mezi konzumní činnosti. Jako činnost nutnou zařadit mimo uvedené rozdělení 
je  činnost  duchovní,  která  s  geografií  bydlení  souvisí  jen  okrajově  a  je  více  ovlivněna  religiózním  a 
filozofickým „klimatem“ jedince/společnosti v regionu.
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činnosti  jedince/společnosti  (využívá  jejích produktů,  informací),  na  technologiích i  na 

individuálních  vlastnostech  jedince/společnosti.  Všechny  činnosti  jsou  determinovány 

lidským kapitálem jedince i okolním prostředím v nejširším slova smyslu. V konzumních 

činnostech a při spánku člověka zaujímá bydlení čelní pozici v čase i prostoru (Poláková a 

kol. 2006, Hektner a Csikszentmihalyi 2002). Všechny tyto činnosti se pravidelně opakují 

a jsou součástí života každého jedince, a to odlišnou dobu a na odlišném místě. Bydlení 

tedy tvoří významnou součást života lidí a lidský kapitál tento život ovlivňuje. 

Oddělování prostorů, kde se odehrávají jednotlivé činnosti jedince/společnosti a vytváření 

určitých  funkčních  zón  sídel,  je  především  znakem  průmyslové  revoluce.  Před 

industrializací  plnila  nejen  sídla,  ale  často  i  domy  vlastní  soběstačnou  produkční 

i konzumní jednotku.  V dnešní  postindustriální  společnosti  dochází  ke kombinaci obou 

předchozích typů. Zóny určené čistě k bydlení (residenční zóny) se mísí s dalšími zónami 

s jinými funkcemi, a přestože vznikají nové monofunkční („monočinnostní”) komplexy7, 

produktivní  činnost  se  v  těchto zónách mísí  s  konzumní a  naopak8.  Změna všech sfér 

bydlení  probíhá  v zájmovém  území  i  jinde  v  Česku  se  značnou  dynamikou  a  právě 

v geografii by této problematice měla být věnována velká pozornost.

Potřebu studia bydlení prokazuje i několik strohých faktů. Bydlení pro většinu obyvatel 

znamená  největší  životní  investici  a  bydlení  je  produktem  oboru  stavebnictví,  který 

zaměstnává  nemalou  část  obyvatel9.  Dostupnost  bydlení  může  být  též  uvažována  jako 

ekonomický, resp.  vyspělostní ukazatel  jednotlivých regionů. Průměrná cena bytů nebo 

m2 obytné plochy, průměrná obytná/celková plocha bytu jsou těmi nejčastěji používanými 

ukazateli (Statistiky MMR, www.mmr.cz 2007). Návrh dalších ukazatelů je uveden v části 

o metodách výzkumu práce a jsou očekávány jejich významné regionální rozdíly. Bydlení 

má  odlišné  charakteristiky  v  metropolitních  areálech  a  jejich  zázemích,  periferiích  a 

strukturálně postižených oblastech, a proto můžeme předpokládat posuzování vhodnosti 

regionů nejen podle ekonomických, demografických a sociálních charakteristik, ale i podle 

bydlení10. Rozdíly se projevují nejen v cenách bytů či domů, ale i v jejich kvalitě, odvíjející 

se  od  charakteristik  stabilních  i  dynamicky  měnících  se  v  čase.  Lze  očekávat  určitou 

typologii regionů stanovenou na základě bydlení resp. Určitých charakteristik bydlení.

Stejně jako většina procesů i oblast bydlení prošla v Česku radikálními změnami po roce 

1990,  a  to  v  rámci  celkové  demokratizace,  liberalizace  a  ekologizace  společnosti 
7 Např. průmyslové zóny na okrajích měst, velké developerské projekty v suburbánních zónách.
8 Např. zelená prostranství u výrobních hal resp. pracovny v bytech/domech.
9 V pětině obcí zájmového území je to více jak 10 % ekonomicky aktivních obyvatel (Mapa č. I, 
GIS Libereckého kraje 2007, údaje ze SLDB 2001).
10 Např. ukazatele bydlení pro výpočet financování veřejné správy v NL (Dostál, Blažek 1992).
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Zdroj dat: www.czso.cz 2008
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(Bičík a kol. 2001). Přestože výstavba bytů po roce 1989 v celém Česku klesala až do roku 

1995 (Graf č. 1), neustále docházelo k implementaci nových technologií do výstavby domů 

i  bytů, zvětšovalo se pohodlí obydlí  a samozřejmě také i cena na trhu s nemovitostmi. 

Ceny nemovitostí v Česku jsou v současné době pod průměrem zemí bývalého ES, avšak 

v krajských metropolích se začínají těmto cenám přibližovat a v Hlavním městě Praze tuto 

hranici již dosáhly (Černík 2007). Jejich další růst se dá očekávat, zvláště pak s klesající 

nabídkou  obydlí  v  zázemí  metropolitních  areálů  a  celkovým vzrůstem cenové hladiny 

v Česku. Dalším faktorem ovlivňujícím ceny nemovitostí bude i možnost volně nakupovat 

nemovitosti i občany z ostatních zemí EU11. 

Graf č. 1 – Vývoj počtu dokončených a zahájených bytů v Česku v letech 1993–200712

Obecně můžeme rozlišit dva typy osob, kupujících objekty sloužící k trvalému bydlení. 

První  skupinu  tvoří  majetní  spekulanti13,  většinou skupující  nemovitosti  s  očekávaným 

výnosem investice, a to převážně v metropolích nebo jejich zázemí. Druhou skupinu pak 

tvoří rodiny i jednotlivci kupující domy nebo byty jen za účelem trvalého bydlení14. Tyto 

11 Dosud tento proces probíhal skrze zakládané firmy s ručením omezeným a nakupujícími jsou 
často lidé pocházející ze zemí bývalého SSSR.

12 Od 1. 1. 2006 se za zahájený byt považuje byt, na který bylo vydáno stavební povolení. Do 
konce roku 2005 se za zahájený byt považoval byt, jehož výstavba byla zahájena podle zápisu ve stavebním 
deníku.

13 Investice do bydlení jsou často výnosnější než investice na akciových trzích a nemohou být 
rychle znehodnoceny nebo ukradeny.

14 Upraveno podle Bourne (1981) a Poláková a kol. (2006), jiné rozdělení na privilegované a 
neprivilegované bydlící nabízí Lux (2002b).
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dvě skupiny mají odlišný systém financování15 i vztah k obydlí.

Nájemníci tvoří specifickou skupinu, která neovlivňuje ve značné míře výstavbu nových 

domů/bytů ani  rekonstrukci  starších.  Nájemníci  si  často nevytváří  těsný  vztah k území 

jejich  bydliště  (Kostelecký  2005)  a  kladou  i  menší  důraz  na  výběr  jejich  nájemního 

bydlení. Na základě poptávky po pronájmech lze částečně vysledovat kvalitu pracovních 

příležitostí v regionech (Černík 2007). Již hůře lze vysledovat závislost lidského kapitálu 

na kvalitě (v případě soukromých bytů dočasného) bydlení, a proto se nájemnímu bydlení 

tato práce věnuje jen okrajově.

Se  vzrůstem celkových  nákladů  na  bydlení  nesouvisí  pokles  počtu  objektů  sloužících 

druhému bydlení v Česku (Vágner 2003). Kvůli růstu cen bydlení se objevuje nový trend 

přestavby  rekreačních  objektů  na  objekty  trvale  obydlené  stále  častěji.  Tyto  přestavby 

vyžadují nižší pořizovací náklady než pořízení nových obydlí.

Poměrně výrazný růst nákladů domácností na bydlení, a to nejen pořizovací náklady, ale 

i náklady na energie a provoz domů/bytů, je hlavní charakteristikou transformace bydlení 

v Česku.  Lux  (2000)  uvádí,  že  přestože  ceny  bytů  rostly  mezi  roky  1989  a  1996 

geometricky, stále se nedostaly na úroveň zemí tehdejší  EU a index dostupnosti  koupě 

bydlení zůstal v Česku přibližně stejný jako v těchto zemích. Tento jev měl za následek 

značné disparity mezi velkými městy a zbytkem Česka, kdy se ve městech objevila početná 

menšina bezdomovců (Obrázek č.  1)  a venkov si  zachoval převládající  počet obyvatel, 

bydlících v domech nižší střední úrovně16. 

Transformace hospodářství v průběhu 90. let znamenala také radikální změnu v systému 

vlastnictví  objektů  sloužících  k  bydlení.  Z  původních  čtyř  dominantních  typů:  státní 

nájemní byty,  podnikové nájemní byty,  družstevní byty a rodinné domy (Lux 2000) se 

postupně začaly utvářet různé typy vlastnictví domů a bytů s hlavním trendem přechodu 

k osobnímu vlastnictví. Stát přestal financovat výstavbu bytových domů, a to se výrazně 

promítlo na poklesu počtu nových bytů na straně jedné i na vzrůstu individualizace bydlení 

na straně druhé. Dále stát začal převádět státní byty na obce. 

V transformaci  hospodářství  jsme  zaznamenali  i  spekulace  s  pozemky17,  kdy  původně 

levná  zemědělská  půda  se  jediným rozhodnutím v rámci  jednotlivých municipalit  buď 

několikanásobně  zhodnotila  změnou  územního  plánu  na  pozemky  určené  k výstavbě 

rodinných domů a nebo ztratila na hodnotě například výstavbou velkých infrastrukturních 

15 Hotovost vs. hypotéky, stavební spoření atd.
16 Např. velké rodinné domy v horším fyzickém stavu.
17 Aféry  týkající  se  Pozemkového  fondu  České  republiky  (www.archiweb.cz 2008, 
ekonomika.ihned.cz 2008).
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projektů  v  jejich  blízkosti.  Tento  problém  měl  horší  důsledky  pro  bydlení  obyvatel, 

akumulaci  majetku  méně  informovaných/angažovaných  skupin  i  jednotlivců  nebo 

na celkový lokální rozvoj, a to pravděpodobně i  důsledky dlouhodobější,  než problémy 

s regulovaným nájemným18.

18 Do roku 2010 se očekává deregulace nájemného ve všech bytech. V roce 2003 bylo v Česku 
zhruba 700 000 bytů s regulovaným nájemným, z nichž polovina patřila obcím a polovina soukromým 
majitelům (www.mmr.cz 2007).
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2. Teoreticko-metodologické zarámování

2.1 Diskuze s literaturou a vymezení pojmů

Velkou inspirací k této práci je nedostatek dostupné česky psané literatury k tématu bydlení 

a geografie bydlení. Snahou autora je posoudit vztah mezi kvalitou bydlení a hodnocením 

bydlení na základě lidského kapitálu. V této kapitole je analyzována stávající  literatura, 

týkající  se  bydlení  i  lidského  kapitálu,  stejně  tak  na  základě  literatury  jsou  nalezeny 

definice jednotlivých pojmů.

Problematice  bydlení se  věnují  sociologové,  ekonomové,  politologové,  architekti, 

geografové i další odborníci v rámci svých vědních disciplín, a to každý jiným způsobem a 

s  jinou  specifikací  objektu  zkoumání  (Schéma  č.  1).  Odlišné  vnímání  bydlení  lze 

přisuzovat  celkové  interdisciplinaritě  tématu  a  chybějící  vědní  disciplíně  zabývající  se 

bydlením  výhradně  (Kroha  1933).  Bydlení  je  „velmi  heterogenním,  komplexním, 

multidimenzionálním  zbožím“  (Lux  2002a,  s.  15),  které  je  „dlouhodobě  trvanlivé, 

investičně významné a prostorově fixní“ (Lux 2002a, s. 15, s. 16). Bydlení je chápáno jako 

ochrana19,  zboží,  fyzická  entita,  sociální  prvek,  politické  téma  i  projev  postavení 

ve společnosti  (Bourne  1981),  tedy  bydlení  je  závislé  na  své  poloze  (přírodním  a 

socioekonomickém prostředí).

Bližší  hodnocení polohy bydlení nabízí  geografie bydlení.  U vzniku geografie bydlení 

Bourne (1981) udává čtyři základní sféry výzkumu bydlení v prostorovém kontextu, a to 1) 

residenční využití ploch a realitní trh, 2) stěhování a residenční mobilita, 3) změna okolí, 

4) analýza sociálního prostředí a urbánní ekologie. Výhodou výzkumu geografie bydlení 

v Česku  je  poměrně  rozsáhlý  soubor  dat  poskytovaný  jednotlivými  censy,  a  to  až 

do úrovně obcí, u některých ukazatelů až do úrovně základních sídelních jednotek. Česká 

literatura  ovšem věnuje pozornost  geografii  bydlení  jen okrajově.  Geografií  bydlení  se 

částečně  zabývají  některé  práce pojednávající  o  geografii  osídlení  (Hampl,  Gardavský, 

Kühnl 1987) nebo práce věnované procesu urbanizace a suburbanizace (Ouředníček ed. 

2006), posuzující vliv nové i stávající výstavby a s tím spojených společenských procesů. 

Bližší komparace sídel na základě bydlení v geografickém výzkumu ovšem chybí, stejně 

tak publikace zabývající se výhradně prvním bydlením v Česku. Jediným souhrnným dílem 

zabývajícím se geografií bydlení, především pak ekonomickými, politickými a sociálními 

aspekty v závislosti na prostoru a čase, je dílo Bourna (1981). Bournova práce vychází 

19 Bydlení je spojováno s klíčovým slovem „domov“.
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z podmínek  sídelní  struktury  v  USA  a  nesrovnává  venkovské  bydlení  s  městským, 

případně v dichotomii jádro–periferie (Havlíček, Chromý 2001), které by bylo na příkladu 

modelových území Česka nejlepším zdrojem informací pro tuto práci nejen v metodologii, 

ale i ve výstupech empirických studií.

Přestože  se  česká  geografie  nevěnuje  tématu  výhradně  prvního  bydlení,  bylo  napsáno 

několik monografií  na téma druhé bydlení.  Výzkum druhého bydlení, který probíhá na 

katedře sociální  geografie  a regionálního rozvoje Přírodovědecké fakulty  UK v Praze i 

jinde v Česku déle než třicet let (např. Bičík a kol. 2001, Vágner, Fialová a kol. 200420), 

bude zdrojem informací nejen o geografii  druhého bydlení,  ale i  o metodách výzkumu 

tohoto fenoménu, transformaci na první bydlení v zázemí metropolitních oblastí i jinde a 

konečně  i  o preferenci  lokalit  v  závislosti  na  lidském  kapitálu.  Výstupy  z konference 

Bydlení  –  nové formy a  dimenze (Szczyrba  2004)  lze  díky své komplexnosti  vnímání 

bydlení považovat za důležitý zdroj informací pro tuto práci při konstrukci celé definice 

kvality bydlení21.

Ze zahraničních prací je použita převážně angloamerická literatura, zabývající se hlavně 

bytovou  politikou  (housing  policy).  Výsledky  bytové  politiky,  tvořené  nejen  státními 

institucemi a  právním prostředím, mají velký vliv na celkový rozvoj bydlení v regionu 

(Malpas,  Murie  1994).  Proto  je  výzkum  rozvoje  bydlení  a  residenčních  částí  obcí 

na základě  bytové  politiky  stejně  významný  jako  výzkum  regionálních  rozdílů  a 

regionálního rozvoje na základě regionální politiky (Blažek, Uhlíř 2002).

Ekonomové v rámci svých prací hodnotí závislost bydlení na koupěschopnosti obyvatel, 

vývoji hypotečních trhů a prosperitě hospodářství (Smith, Munro, Christie 2006), to vše při 

převažující aplikaci makropohledu. Při aplikaci mikropohledu se ekonomie bydlení zabývá 

pořizovacími  náklady  na  bydlení,  údržbu  nebo  rekonstrukci  a  analýzou  dvou  tržních 

subjektů:  spotřebitele  (kupujícího)  a  výrobce  (prodávajícího)  (Lux  2002a).  Hlavním 

indikátorem při hodnocení bydlení je cena v jejím nejširším smyslu chápání a její vývoj. 

Vývoj  cen  bydlení  pak  má  výraznou  regionální  diferenciaci  v  závislosti  na  celkové 

atraktivitě  regionu  (Jaklín  2008),  kterou  je  třeba  hlouběji  studovat  a  analyzovat,  což 

prokazuje i výzkumný projekt zabývající se regionálními disparitami v dostupnosti bydlení 

(www.disparity.cz 2008). Ekonomické faktory bydlení, stejně jako roli institucí, zdůrazňuje 

i Johnston, Gregory a Smith (1994). V sociologických výzkumech se věnuje problematice 

20 Zdůrazňují  nutnost  interdisciplinarity  přístupů  při  výzkumu druhého  bydlení,  také  zájem 
o výzkum ze strany geografů, politiků, ekonomů, sociologů, architektů i jiných vědců.

21 Vnímány  jsou  ekonomické,  politické,  sociologické,  demografické  a  urbanistické  aspekty 
bydlení.
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bydlení  několik  autorů  ze Sociologického  ústavu  AV  ČR  (Musil  1971,  Lux 2000, 

Kostelecký  2005,  Lux  2005  atd.).  Například  Lux  (2000)  analyzuje  výdaje  českých 

domácností  na  bydlení  a  popisuje  výsledný  proces  transformace,  kdy  jedna  část 

domácností využívá podmínek státem regulovaného nájmu a druhá skupina domácností je 

vystavena volnému trhu s byty za výrazně méně cenově příznivých podmínek. Práce Luxe 

(2002b) Spokojenost českých občanů s bydlením monitoruje vývoj22 subjektivního vnímání 

velikosti  bydlení  a  jeho  finanční  dostupností  obyvateli.  Nepříliš  se  tato  studie  zabývá 

hodnocením lokalit bydlení, ale klíčové je zdůraznění subjektivní složky a individuálního 

rozhodování  jednotlivců  v  otázce  bydlení.  Sociologií  bydlení  se  detailněji  věnuje  také 

Musil  (2005), který zkoumá souvislost bydlení s bytovou politikou, sociální stratifikací 

společnosti, rodinou, sousedstvím, ale i architekturou obydlí. Sociologové potvrzují vliv 

lidského kapitálu na třídy bydlení (Kostelecký 2005), ale často zmiňovanou kvalitu bydlení 

blíže nespecifikují a nepolemizují s literaturou.

Psychologové se zabývají činností člověka z mnoha hledisek. Význam činností člověka 

v prostoru  byl  kvůli  své  návaznosti  na  lidský  kapitál  a  svému  významu  pro  bydlení 

zdůrazněn již na konci úvodu této práce.

Informace o hodnocení bydlení poskytuje i Česká společnost pro rozvoj bydlení, instituce 

zabývající se všemi aspekty bydlení23, za účelem kvalifikovaného zpracovávání podnětů, 

připomínek,  doporučení  a  stanovisek  pro  všechny  stupně  státní  správy  a  samosprávy 

v oblasti bydlení (Stanovy České společnosti pro rozvoj bydlení, www.csrb.cz 2007), právě 

pro bytovou politiku. Poměrně neuceleným, přesto velmi kvalitním, zdrojem informací je 

soubor příspěvků vydaných VUT Brno v rámci sborníku konference České společnosti pro 

rozvoj  bydlení  (Kolektiv  autorů  2006).  Z  jednotlivých  článků  převládá  ve výzkumu 

bydlení zaměření  technické (např. pasivní domy, vytápění domů), sociální (problematika 

nájemného, sociálního bydlení) a urbanistické. Naopak lokalizační faktory, hlavně polohu, 

zdůrazňují při teoretickém zarámování výzkumu periferií a všech jejich aspektů Havlíček, 

Chromý, Jančák a Marada (2005). 

Myšlenku  odlišných  typů  vnímání  perifernosti  území  lze  vnímat  i  u  bydlení  a  jeho 

atraktivity.  Snahou  je  zjistit  jestli  a  především  kde  vznikají  území  protěžovaná  novou 

výstavbou a celkovou polarizaci kvality bydlení v zájmovém území. 

V  této  práci  jsou  používány  některé  termíny,  které  jsou  odlišně  interpretovány  a 

22 Data  jsou  pouze  za  stav  z  roku  2001  –  Postoje  k bydlení  2001  vypracovaný  týmem 
socioekonomie bydlení Sociologického ústavu AV ČR.

23 V oborech práva, ekonomie, stavitelství, urbanismu, architektury a sociologie. Geografie a 
další vědy o krajině či životním prostředí v těchto výzkumech chybí.
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explanovány jednotlivými autory. Prvním z těchto termínů je  kvalita bydlení.  Kvalitou 

bydlení rozumíme spokojenost a vnímání bydlících jejich vlastního (nebo potenciálního) 

bydlení  (kognitivní  složku)  na  straně  jedné  a  obecné  charakteristiky  bydlení  v  sídlech 

na straně  druhé.  První  složka  kvality  bydlení  je  zjistitelná  prostřednictvím  metod 

kvalitativního  výzkumu  (Lux  2002b)  a  v  této  práci  bude  zastoupena  dotazníkovým a 

anketárním  šetřením.  Druhá  složka  představuje  základnu  pro  kvantitativní  výzkum  a 

pro tuto formu analýzy jsou použitelná například data z censu. Odlišný pohled na kvalitu 

bydlení nabízí odlišné vědní disciplíny (viz též Schéma č. 1). Zatímco v ekonomii (při užití 

liberálního pohledu) je směrodatný trh, který stanovuje cenu umožňující prodej bydlení, 

například u územního plánování jsou hlavním aktérem instituce veřejné správy, stanovující 

podmínky nové výstavby (územní plán).

Finanční stránka bydlení je důležitá především z toho důvodu, že některé rodiny, případně 

jedinci  ze sociálně nejslabší  skupiny obyvatelstva si  vlastními  silami nemohou vydělat 

na bydlení v kvalitě  odpovídající  soudobé společnosti  (Zúbková 2006).  Na řadu potom 

přichází stát a obce, které jsou zákonem pověřeny k zajištění bydlení této skupiny obyvatel 

na odpovídající  úrovni (Černín 2006). Proto lze uvést,  že instituce významně ovlivňují 

bydlení obyvatel v území (nejen prostřednictvím bytové politiky).

Při výzkumu geografie bydlení je nutné omezit kvalitu bydlení převážně na charakteristiky 

exteriéru a oprostit se od metod detailně hodnotících interiér a architekturu (Očovský 1989, 

Šteis 1985), což přísluší spíše technickým disciplínám24.

Vlastní definice kvality bydlení vychází z předpokladu komplexního výzkumu bydlení a 

opírá  se  o  několik  složek  v  závislosti  na  vědních  disciplínách  s  odlišným  přístupem 

k bydlení:

a)technickou (architektura, stavebnictví)

b)lokalizační (geografie, ŽP, krajinářství)

c)právně-institucionální (právo, územní plánování, bytová politika)

d)finanční (ekonomie, marketing)

e)percepční (sociologie, psychologie)

Lze  proto  vyslovit  tvrzení,  že  kvalita  bydlení  závisí  na  výše  uvedených  složkách 

24 Dudák  (2007)  uvažuje  při  hodnocení  kvality  bydlení  pouze  užití  stavebních  materiálů, 
architektonické  projekty  a  technické  řešení  dispozice  domů,  na  rozdíl  od  Qmagazínu  (2007)  alespoň 
zmiňuje energetickou náročnost bydlení.
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komplexního systému25 a koncept můžeme považovat za kombinaci mikroúrovňových a 

makroúrovňových přístupů vyžadující kvantitativní i kvalitativní pojetí analýzy (Drbohlav, 

Uherek 2007).

Jiné chápání kvality bydlení nabízí například Lux (2002a), a to:

a)charakteristiky týkající se interiéru

b)charakteristiky vnějšího prostředí (bezprostřední okolí domu/části obce/obce) 

c)charakteristiky daného regionu (bez bližšího určení)

Toto  rozdělení  lépe  navazuje  na  výzkum  měst  (sídel),  kdy  se  rozlišuje  morfologická 

(fyzická), funkční a sociální struktura sídel (Sýkora 2001).

Pojem kvalita bydlení, stejně jako například pojem kvality života, je vnímán rozličnými 

způsoby  dnes  i  v  minulosti.  Podobně  jako  je  tomu  u  kvality  života,  kdy  se  definuje 

nejčastěji  jako  možnost  uspokojování  základních  potřeb26,  se  i  kvalita  bydlení  odvíjí 

od uspokojování jedné ze základních potřeb – bydlení (vžil se pojem „střecha nad hlavou“ 

nebo zmíněný „domov”). 

Pojmy vyžadující si zvláštní pozornost při výzkumu bydlení jsou obydlí, trvale obydlený 

dům  (Schéma č. 2) a  byt. Lidské stavby, jakožto základní morfologické prvky lidských 

sídel, se rozlišují na základě jejich funkce, z nichž ta nejdůležitější je funkce obytná.

Obydlími rozumíme všechny objekty sloužící k bydlení (Očovský 1989). Obydlí vzniká a) 

novou  výstavbou,  b)  rekonstrukcí  a  modernizací  stávajícího  obydlí  nebo  c)  vznikem 

residenční funkce u objektů původně nesloužících k bydlení. Součástí obydlí jsou domy a 

prozatímní stavby, které se dále dělí na trvale obydlené, občasně nebo přechodně obydlené 

a neobydlené27 (jiné rozdělení nabízí ČSÚ v metodice Registru sčítacích obvodů a budov 

na www.czso.cz 2008, kdy dům je zde chápán jako výše uvedený termín obydlí), zatímco 

byty  jsou  pouze  částí  trvale  obydlených  domů.  Tato  práce  se  zabývá  výhradně  trvale 

obydlenými  domy  (dlouhodobá  stagnace  jejich  počtu  je  patrná  z  Grafu  č.  2).  Vývoji 

bydlení v Libereckém kraji je věnována samostatná kapitola.

25 Extrémní  komplexnost  tématu  bydlení  zmiňuje  i  Bourne  (1981)  a  zdůrazňuje  i  závislost 
na socioekonomickém, politickém a okolním (sousedském) prostředí.

26 Definic  kvality  života  je  mnoho  (Slováček  2004,  Kohoutek  2006).  Jedná  se 
o interdisciplinární  téma,  založené  především na  dvou odlišných rovinách  vjemu,  a  to  subjektivního a 
objektivního. Objektivní vjem je snahou standardizovat, někdy kvantifikovat kvalitu života. Sporný je též 
vliv jedince samotného a vliv prostředí na kvalitu života jedince.

27 Ztratily svojí bydlící funkci nebo je u nich předpokládán vznik této funkce.
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Graf č. 2 – Vývoj domovního a bytového fondu Česka v letech 1950–2001 (podle SLDB)

Lidský kapitál je druhým sledovaným znakem resp. souborem znaků. Definic lidského 

kapitálu  je  řada,  přesto  většina  z  nich  se  orientuje  pouze  na  finančně  ohodnocovanou 

produktivní činnost jedince. Od sociálního kapitálu se liší tím, že se nezabývá kvalitou 

společenských vztahů, ale zahrnuje produktivní kvalitu jednotlivce jako „souhrn znalostí, 

dovedností  a  schopností“  (Münich,  Švejnar  2000,  s.  4).  Lidský  kapitál  se  vytváří 

schopností jednotlivce učit se novým poznatkům a následně je umět použít. Jinými slovy 

lidský kapitál se vytváří investicemi do lidského kapitálu, na základě kterých se dostavuje 

peněžní i psychický příjem rozvíjející blahobyt (Kameníček 2003) i kvalitu života jedince. 

Otázkou je, zda-li se blahobytem jedince myslí i jeho bydlení. Procesem získávání lidského 

kapitálu  je  vzdělávání,  kdy  jedinec  získává  a  přijímá  nové  poznatky,  dovednosti  a 

schopnosti za účelem integrace do dané kulturní společnosti a participace na jejím rozvoji 

(Simonová 2007). Proto nejvýznamnějším znakem lidského kapitálu, který lze jednoduše 

sledovat na základě údajů z jednotlivých censů nebo jiných veřejně přístupných datových 

zdrojů, je vzdělání, dělící se zpravidla do čtyř kategorií, a to na základní, střední/učňovské 

bez maturity, střední s maturitou a vysokoškolské. Vymezit se dají i další kategorie, zvláště 

pak u  kategorie  vysokoškolského vzdělání  jako  například  a)  vyšší  odborné/bakalářské, 

b) pětileté  nebo  šestileté  magisterské/inženýrské  a  c)  postgraduální28.  Podrobně  se 

28 Viz též rozdíl mezi oběma posledními censy, SLDB 2001.
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lidskému kapitálu a jeho územní diferenciaci věnuje ve své diplomové práci Hallér (2006, 

s. 14), který poukazuje na význam lidského kapitálu pro regionální rozvoj a považuje jej 

za „zásobu  znalostí  a  dovedností  ztělesněných v  pracovní  síle“29.  Hallér  používá  pro 

hodnocení lidského kapitálu sociálně-demografické, vzdělanostní a ekonomické ukazatele 

na příkladu okresů Česka. A právě i tyto soubory ukazatelů budou použity v této práci, 

doplněny o další složku lidského kapitálu (lidským kapitálem může být například jazyková 

vybavenost, ale i sportovní výkon, hudební nebo výtvarný um atd.). 

V rámci hodnocení lidského kapitálu lze velmi těžko hodnotit  dovednosti  a schopnosti 

projevující se mimo pracovní prostředí jedince. Stejně tak obecná kvantifikace lidského 

kapitálu se zdá, s ohledem na složky lidského kapitálu jako například: potenciál, talent, 

vlohy a zkušenosti, velmi složitá. 

Z výše uvedeného vyplývá několik výzkumných otázek:

Teoreticko-metodologické zarámování:

•Které ukazatele jsou nejvhodnější pro měření kvality bydlení a lidského kapitálu?

•Prokáží obě metody kvalitativního i kvantitativního výzkumu stejnou územní 

diferenciaci kvality bydlení (byla vhodná jejich kombinace)?

Vymezení zájmového území a hodnocení dat:

•Kde je nejvyšší kvalita bydlení a kvalita lidského kapitálu a proč právě tam?

•Jaké jsou nové trendy bydlení v Libereckém kraji podle jednotlivých složek kvality 

bydlení?

•Jakou roli hraje při výběru nového bydlení jeho cena?

•Jak se projevuje na kvalitě bydlení podíl nezaměstnaných v obci?

29 Chápání omezené pouze na pracovní schopnost jedince.

26



Na základě  diskuze  literatury lze vyslovit  tvrzení,  že  použitá  literatura  se  zabývá více 

územní diferenciací lidského kapitálu než územní diferenciací bydlení. Kvalita bydlení a 

lidského  kapitálu  je  poměrně  často  zmiňována,  pokaždé  však  odlišným  způsobem. 

Literatura obsahuje mnoho aspektů bydlení,  z nichž právě nejvíce se  použitá  literatura 

věnuje  technickým,  lokalizačním,  finančním,  institucionálním a  sociálním (v  této  práci 

zahrnuté do percepční) složkám bydlení.
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2.2 Institucionální podpora bydlení

Podpora  v  oblasti  bydlení  je  zajišťována  veřejnými  i  neveřejnými  institucemi.  Role 

institucí, veřejných i neveřejných, má významný vliv na celkovou kvalitu bydlení. Přitom 

neveřejné instituce respektují výhradně tržní mechanismy, veřejné instituce se musí snažit 

aplikovat  prvky  solidarity.  Neveřejné  instituce  většinou  zasahují  pouze  do technické  a 

ekonomické  složky  kvality  bydlení,  resp.  do  otázek  týkajících  se  interiéru  a  exteriéru 

obydlí.  Jedná  se  především  o  banky  a  stavební  firmy  nabízející  služby  v  oblasti 

financování  bydlení  a  jeho  výstavby  nebo  instituce  na  pomezí  těchto  dvou  sektorů 

(developeři,  realitní  kanceláře).  Veřejné  instituce,  v  Česku  zastoupeny  obcemi,  svazky 

obcí, kraji a státem, mají vliv převážně na všechny složky kvality bydlení s důrazem na 

právně-institucionální složku, resp. na otázky týkající  se exteriérů a vnějších podmínek 

bydlení (Lux 2002a). Úloha veřejných institucí v oblasti bydlení zahrnuje přímé nástroje, 

které  jsou  součástí  bytové  politiky,  a  nástroje  nepřímé  (sociální  politika,  regionální 

politika atd.). Důležitá je přitom míra centralizace bytové politiky, míra její  solidarity a 

zdroje jejího  financování (Poláková a kol. 2006). Bytová politika si klade za cíl rozvoj 

bydlení v souladu s udržitelným rozvojem, ekonomickým rozvojem, sociální integrací a 

individuálním blahobytem (Anderle 2001). Tedy závisí i na institucích zainteresovaných 

v těchto čtyřech okruzích, které by rozvoj bydlení měly brát v potaz, přestože to nemají 

mezi svými kompetencemi. Při špatném působení bytové politiky dochází k prohlubování 

sociálních rozdílů ve společnosti  a  především k residenční segregaci,  která  je částečně 

chápána  jako  přirozený  proces  s  pozitivními  i  negativními  dopady  (Sýkora, 

Temelová 2005).

Bytovou politikou se zabývají jednotlivé instituce již od průmyslové revoluce, kdy bylo 

třeba řešit bytovou situaci pracovních sil, stěhujících se do měst (Anderle 2001). Podpory 

bydlení i bytová politika mají však výrazně delší historii sahající až ke starověkým státům, 

protože  i  v  této  době  byla  potřeba  bydlení  pro  specificky pracující  –  vojáky,  stavitele 

velkých staveb a  další.  Dokonce i  dříve používaný pojem bezzemek se dá přirovnat  k 

dnešnímu pojmu bezdomovec (člověk bez domova, který má nejnižší sociální status ve 

společnosti). Se zrušením nevolnictví a zrušením zákazu stěhování v roce 1781 došlo na 

území Česka k uvolnění poměrů a podpořilo to urbanizační tendence. Právě toto můžeme 

považovat  za  nejdůležitější  projev  bytové  politiky  ještě  před  začátkem  průmyslové 

revoluce.  Bytová  politika  během  19.  století  řešila  otázky  zrychlující  se  koncentrace 

obyvatel do měst a postupně nabývala různých podob v závislosti na rychlosti i způsobu 

28



změny feudálního systému i veřejné správy. Bytová politika první poloviny 20. století byla 

charakteristická vytvářením tržních mechanismů a základních norem pro fungování trhu. 

Podporována byla výstavba malometrážních bytů pro sociálně slabé domácnosti, stejně tak 

bylo regulováno nájemné (Sunega 2005). Po druhé světové válce byla bytová politika v 

tehdejším  Československu  součástí  centrálně  plánované  ekonomiky,  charakteristické 

například  přidělováním bytů,  regulací  nájemného i  státem řízenou bytovou výstavbou. 

Následná  transformace  hospodářství  na  konci  20.  století  znamenala  v  bytové  politice 

důležitý  posun  k  míře  zásluhovosti  a  postupné  zmírňování  prvků  solidarity.  Jediným 

aktérem již  není  pouze stát  a  mimo institucí neveřejných mají  i  další  veřejné instituce 

významnou úlohu v rozvoji bydlení.

Stát

Stát  je  nejdůležitějším subjektem v oblasti  bydlení  a  bytové politiky a  vláda považuje 

oblast  bydlení  za  svojí  prioritu  (MMR,  Koncepce  bytové  politiky  2005,  www.mmr.cz 

2008). Stát ovlivňuje jak legislativní prostředí, tak i fiskální politiku, a právě tyto faktory 

bytovou politiku v zemi v podstatě determinují. Přímá kompetence bydlení je příslušná 

Ministerstvu  pro  místní  rozvoj  České  republiky  (MMR).  Státní  podpora  je  udělována 

selektivně  na  základě  předpokladu  nerovnosti  příležitostí  na  trhu  s  byty,  a  to  nejen 

za pomocí finančních prostředků. Oproti období před rokem 1990 je role státu založena 

na tzv.  umožňovacím  principu  (Poláková  a  kol.  2006),  nikoliv  na  přímé  účasti 

v poskytování bydlení. V současné době dochází k přechodu od korporativistického typu 

bytové politiky státu k typu liberálnímu, kdy je kladen velký důraz na aktivitu jedince, což 

dokládá  i  vzrůst  počtu  bytů  v  osobním vlastnictví  (Bourne  1981)  a  pokles  celkových 

výdajů na bytovou politiku státu (viz dále).

Jednou z  hlavních náplní  činnosti  MMR je bytová politika.  MMR se snaží  o  zajištění 

fungujícího trhu s byty,  zvyšování finanční dostupnosti bydlení,  zvyšování nabídky 

bydlení, zvyšování kvality bydlení (zde chápáno jako zvyšování technické složky kvality 

bydlení), monitoring  a  podporu společného trhu Evropské unie (www.mmr.cz 2008). 

Tyto priority naplňuje ministerstvo návrhy zákonů (rekodifikace občanského a obchodního 

zákoníku)  nebo  vynaloženými  finančními  prostředky  (podpora  hypotečního  úvěrování, 

stavebního spoření  a  daňových úlev)  ze Státního fondu rozvoje  bydlení  (ustanoveného 

Zákonem č.  211/2000),  tedy MMR používá legislativní  nebo finanční  podpory (MMR, 

Koncepce  bytové  politiky,  www.mmr.cz 2008).  Koncepce  bytové  politiky  dále  také 
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upřesňuje  podporu  všech  právních  důvodů  užívání  bytů  s  odlišným  zacílením  podle 

sociálního postavení rodin (podpora vlastnického bydlení, podpora družstevního bydlení, 

podpora nájemního bydlení, podpora bydlení v obecních bytech). Pro rok 2008 jsou dotace 

MMR udíleny na a)  podporu regenerace panelových sídlišť  (až do 70 % rozpočtových 

nákladů), b) podporu výstavby technické infrastruktury (50 000 Kč na jeden vzniklý byt), 

c)  podporu  výstavby  podporovaných  bytů (až  850  000  Kč  na  jeden  vzniklý  byt, 

podporovány  jsou  především  nízkoenergetické  byty30)  a  d)  podporu  oprav  domovních 

olověných rozvodů (20  000 Kč na byt)  (www.mmr.cz 2008). Významná byla  podpora 

hypoték, například hypotéka pro mladé lidi (mladší 36 let) na starší byty (domy nebo byty 

starší  dvou let).  Tyto podpory skončily v roce 2007, přestože byly stanoveny v bytové 

politice  jako  hlavní  pilíře  rozvoje  vlastnického  i  nájemního  bydlení.  Celková  finanční 

podpora  státu  má  navíc  mezi  roky  2005  a  2010  významně  klesat  z 1,7 mld. Kč 

na 1,3 mld. Kč.  Přitom například  pro  rekonstrukci  a  zateplení  všech  panelových  domů 

v Česku je třeba financí ve výši zhruba třetiny jednoho státního rozpočtu Česka (MMR, 

Koncepce bytové politiky, www.mmr.cz 2008). 

Koncepce bytové politiky MMR je zaměřena i na rekonstrukci panelových domů a sídlišť 

a  podporu  výstavby  sociálních  bytů31.  Forma  podpory  zvyšování  kvality  bydlení  není 

v dokumentech MMR blíže upřesněna, přitom je často zmiňována. Stejně tak není kladen 

důraz  na  analýzu  a  tvorbu  návrhů  řešení  regionálních  diferenciací  v kvalitě  bydlení, 

přestože by se mělo jednat o jednu z priorit této politiky.

Kraj

Liberecký kraj  v  otázce  bytové  politiky funguje  spíše  jen  jako  druhořadý orgán státní 

správy. Do jeho pravomocí spadá pouze podpora vybraných projektů z oblasti  bydlení. 

Většinou se jedná o podporu sociálního bydlení sociálně nejslabších skupin obyvatelstva. 

V některých případech kraj  prostřednictvím svého odboru krajského úřadu daná obydlí 

i spravuje a financuje jejich chod32, avšak nakládání s vlastním nemovitým majetkem není 

u Krajského  úřadu  Libereckého  kraje  běžnou  záležitostí33.  Poměrně  malé  pravomoci  a 

30 Příjemci těchto dotací mohou být pouze obce resp. obecní úřady.
31 MMR s Českou komorou architektů také vyhlašuje každoročně soutěž o nejlepší  projekt 

(bytové domy, rodinné domy nebo jejich rekonstrukce) NOVÝ DOMOV. Tento projekt může pomoci ke 
zlepšení technické kvality jednotlivých obydlí, bohužel chybí obdoba této soutěže pro celé plochy určené k 
bydlení, obytné komplexy a hodnocení jejich zařazení do krajiny.

32 Jeho Odbor sociálních věcí, bezpečnosti a problematiky menšin je zřizovatelem některých 
příspěvkových institucí, například domovů důchodců.

33 Potvrzují  to  i  téměř  prázdné  internetové  stránky  Odboru  investic  a  správy  nemovitého 
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nevelký objem majetku krajů v Česku jsou způsobeny i jejich nízkými rozpočty. Například 

návrh rozpočtu Libereckého kraje na rok 2008 byl ve výši 2,43 mld. Kč, z toho právě 

na příspěvkové organizace zajišťující mimo jiné i bydlení sociálně slabých skupin obyvatel 

připadlo necelých 0,9 mld. Kč, zatímco rozpočet statutárního města Liberce v roce 2007 

činil 1,6 mld. Kč (www.kraj-lbc.cz 2008 resp.  www.liberec.cz 2008). Lze konstatovat, že 

kraj vydává velkou část svých prostředků na bydlení,  ale v celkovém objemu se jedná 

o nízkou částku. Odbor územního plánování a stavebního řádu funguje pouze jako vyšší 

odvolací instance. Náplň jeho činnosti je v otázce bytové politiky spíše omezená, přestože 

působí jako nadřazený úřad všech 36 stavebních úřadů v kraji (Odbory krajského úřadu, 

www.kraj-lbc.cz 2008). Bydlení se částečně dotýká i  ochrana památek, kterou zaštiťuje 

Odbor  kultury,  památkové  péče  a  cestovního  ruchu.  Bytová  politika  se  v  této  oblasti 

neprojevuje v otázce podpory objektů sloužících k trvalému bydlení,  ale spíše v otázce 

omezování  rozvoje  bydlení  v  rámci  jednotlivých  obydlí  a  ve  prospěch  zachování 

architektonických prvků. Nadřízeným orgánem v oblasti památkové péče je ministerstvo 

kultury. Rozvoj bydlení má na starost Oddělení přípravy a řízení projektů v rámci Odboru 

regionálního rozvoje a evropských projektů, které zároveň spolupracuje se Státním fondem 

rozvoje bydlení (www.kraj-lbc.cz 2008). Působnost tohoto oddělení v oblasti bydlení je 

však  pouze  monitorovací  nebo poradenská.  Vlastní  odbor  nebo alespoň oddělení  kraje 

vykonávající bytovou politiku v Libereckém kraji ovšem chybí. Přitom v rámci Strategie 

rozvoje Libereckého kraje (Kolektiv autorů, www.kraj-lbc.cz 2008) se v kapitole věnované 

bydlení  a  bytovému fondu  konstatuje  špatný  stav  bytového fondu  (vysoké  stáří,  málo 

intenzivní rekonstrukce, nízká průměrná hodnota obytné plochy bytů, nadměrné zatížení 

krajiny v zázemích měst dotčených suburbanizací).  Místo konkrétních návrhů řešení se 

ve strategii objevuje pouze konstatování o absenci koncepčních dokumentů řešících mimo 

jiné  právě  rozvoj  bydlení  a  žádnou  z  navrhovaných  aktivit34 nemůže  kraj  vlastními 

prostředky  řešit35.  Krajský  úřad  Libereckého  kraje  hraje  podstatnou  úlohu  v bydlení 

sociálně nejslabších skupin (převážně důchodců a postižených), avšak v celkovém rozvoji 

bydlení  není  významně  působící  institucí.  V krajských  i  státních  dokumentech  chybí 

koncepce  bytové  politiky  s cílenou  podporou  rekonstrukce  stávajících  budov  před 

majetku  (www.kraj-lbc.cz 2008),  více  informací  o  správě  nemovitého  majetku  kraje  poskytuje  Fond 
investic Libereckého kraje (www.kraj-lbc.cz 2008).

34 Vytvoření fungujícího trhu s byty, podpora nové bytové výstavby, včetně sociálního bydlení, 
podpora obnovy a modernizace bytového fondu, včetně regenerace panelové výstavby, zvýšení dostupnosti 
bydlení pro mladé rodiny atd.

35 Ve Strategii rozvoje Libereckého kraje (Kolektiv autorů,  www.kraj-lbc.cz 2008) se zmiňuje 
také migrační atraktivita Liberecka a Jablonecka, což je v rozporu s údaji ČSÚ, viz Mapa č. 5.
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podporou nové výstavby (na rozdíl od VB, Malpas a Murie 1995), a to má za následek 

nebývalý růst záboru ploch převážně v extravilánu obcí. 

Svazky obcí

Svazky obcí ze své povahy dobrovolných uskupení obcí nemají významný vliv v oblasti 

bydlení. Na území Libereckého kraje působí celkem 27 mikroregionů (účelových uskupení 

obcí, RIS,  www.risy.cz 2007). Největší z mikroregionů, co do počtu obcí, jsou například 

Český ráj (14 obcí), Novoborsko (17 obcí), Frýdlantsko (18 obcí), Jilemnicko (18 obcí), 

Máchův kraj (18 obcí), Podralsko (23 obcí) a Krkonoše (39 obcí). Význam mikroregionů 

je  většinou  stanoven  společnou  rozvojovou  koncepcí  podepsanou  všemi  obcemi 

mikroregionu,  kde  je  zmíněna  vzájemná  podpora  i  vzájemná  sounáležitost  s  územím. 

Přitom obcím je umožněno stát se členy i více mikroregionů najednou a dochází ke vzniku 

mikroregionů i napříč hranic krajů. Cíle těchto koncepcí mikroregionů se opírají o rozvoj 

cestovního ruchu,  rozvoj  technické infrastruktury,  ekonomický rozvoj,  životní  prostředí 

nebo rozvoj lidských zdrojů (www.sweb.cz/region.kamenice 2007) a nemají  přímý vliv 

na rozvoj  bydlení  a  zlepšování  jeho kvality.  Síla  těchto mikroregionů je  v  možnostech 

čerpání dotací z krajských, státních i evropských fondů (www.krkonose-smo.cz 2007).

Přeshraniční  spolupráce  v  Libereckém kraji  probíhá  především  na  úrovni  Euroregionu 

Nisa,  který  si  také  neklade  za  cíl  řešení  otázek  bydlení,  ale  uvádí  dva  ze  čtyř  cílů 

s bydlením souvisejících – zlepšení životního standardu obyvatel Euroregionu a zlepšení 

přirozených a kulturně-politických podmínek života (www.neisse-nisa-nysa.org 2008).

Obce

V  rámci  koncepce  bytové  politiky  z  roku  2005  (www.mmr.cz 2008)  se  stát  snaží 

o vyjasnění role obcí v oblasti bydlení. Obce na jednu stranu musí zajišťovat bydlení pro 

sociálně nejslabší obyvatele, na druhou stranu díky prodeji obecních bytů a dalším krokům 

se  snaží  zvyšovat  příjmy  svých  rozpočtů  (Donner  2006),  což  způsobuje  dualitu 

v rozhodování  jejich  představitelů.  Dualita  postojů  obcí  se  týká  také  regulace  nové 

výstavby v obcích. Méně atraktivní obce se snaží přilákat nové obyvatele prodejem nově 

zainvestovaných pozemků, zpravidla v extravilánu obce, zatímco více atraktivní obce se 

snaží zamezovat další výstavbě, která v nejkrajnější fázi může dojít až ke stavební uzávěře, 

kterou podle nového stavebního zákona (Zákon o územním plánování a stavebním řádu 
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č. 183/2006) musí schvalovat i Krajský úřad. 

Územní plán je dokumentem, jenž schválila již většina obcí v kraji. V tomto dokumentu je 

vymezeno, kde a za jakých podmínek se může stavět, proto jej lze považovat za klíčový 

dokument všech obcí v oblasti bydlení. Obce disponují významným majetkem, z něhož 

velkou  část  tvoří  byty,  domy  a  pozemky.  Obce  tento  majetek  buď  prodávají,  nebo 

pronajímají,  a  tím  i  výrazně  zvyšují  své  příjmy  (Rozpočet  města  Česká  Lípa  2006, 

www.mucl.cz 2008).  Zároveň  dochází  k  další  výstavbě  obecních  bytů  a  vykupování 

pozemků a domů pro účely rozvoje města, s tím souvisí i zvyšování výdajů obcí. Obce 

podporují  bydlení  svých  občanů  především  značnými  prostředky  do  infrastruktury, 

do veřejných prostranství i do dalších aspektů významně ovlivňujících bydlení. Jedná se 

především o podporu nepřímou, zajišťovanou fondy pro rozvoj bydlení (Rozpočet města 

Liberce 2007,  www.liberec.cz 200836) nebo přímými výdaji z rozpočtů obcí. Velký důraz 

kladou obce na solidaritu v bydlení se sociálně nejslabšími domácnostmi37, ale méně již 

řeší bydlení sociálně slabých domácností, ohrožených ztrátou bydlení. 

Důvodem poměrně nízké  podpory takto bydlících  je  na jedné straně  nemožnost  bránit 

tržnímu prostředí v bydlení, na druhé straně nedostatečná výstavba obecních nájemních 

bytů (Lux 2005), kterou si mohou dovolit jen větší města s možností získání větších úvěrů 

(výstavba  bytových  domů  Lada  v České  Lípě,  www.mucl.cz 2008,  výstavba  bytových 

domů v Zeleném údolí v Liberci,  www.stavebni-forum.cz 2008). Naopak menší města a 

obce s dostatečným počtem nevyužitých bytů nemohou získat další prostředky na údržbu a 

rekonstrukci  svých  bytů  převážně  v  panelových  domech  a  převážně  venkovské  obce 

s nedostatečným počtem  obecních  bytů  nemají  šanci  vzhledem k  výši  jejich  rozpočtů 

zajistit  ani rekonstrukci a údržbu ani výstavbu nových obecních bytů. Z toho plyne, že 

v otázce  podpory  bydlení  lze  vnímat  značné  rozdíly  mezi  obcemi  ve velkých  městech 

kraje, ve venkovských obcích a ve strukturálně postižených obcích.

36 Také fond na zlepšení úrovně bydlení, www.mestojablonec.cz 2008.
37 Částečně díky pokračujícímu regulovanému nájmu v obecních bytech.
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3. Zájmové území

3.1 Vymezení zájmového území

Zájmové území se nachází v severní části Česka u hranic s Polskem a Německem. Tento 

prostor můžeme orograficky vymezit jako území mezi Českým středohořím a Krkonošemi 

nebo také mezi Lužickými horami a Českým rájem, resp. Jičínskou pahorkatinou. Středem 

zájmového území probíhá výrazný hřbet (s dominantou kraje horou Ještěd, 1012 m n.m.), 

který odděluje údolí dvou řek s odlišným úmořím, a to Lužické Nisy a Jizery, v zájmovém 

území též pramenících. Tento hřbet dělí severovýchodní polovinu kraje od jihovýchodní a 

dále vymezuje Frýdlantský výběžek - významnou periferii kraje.

Mapa č. 1 – Administrativní členění Libereckého kraje k 1. 1. 2007

Celková rozloha Libereckého kraje činí  3 163 km2  (4 % rozlohy ČR, obecné informace 

www.kraj-lbc.cz 2007), čímž se kraj řadí mezi plošně nejmenší v Česku. 44 % území kraje 

tvoří lesní plochy a stejný podíl zemědělská půda (Kolektiv autorů, www.kraj-lbc.cz 2008). 

Na  území  kraje  se  nachází  několik  maloplošných  a  velkoplošných  chráněných  území 

(KRNAP, GEOPARK Český ráj), stejně tak i mnoho jiných přírodních atraktivit relativně 
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rovnoměrně  rozmístěných.  V  Libereckém  kraji  je  velký  přírodní  potenciál  nejen  pro 

cestovní ruch, ale i pro atraktivní bydlení.

Liberecký kraj vznikl reformou veřejné správy 1. 1. 2000, a to sloučením okresů Česká 

Lípa, Liberec, Jablonec nad Nisou (původně Severočeský kraj) a okresu Semily (původně 

Východočeský kraj). V roce 2006 zde žilo 430 tisíc obyvatel (4,2 % populace ČR), z toho 

15 % mladších 15 let (Obecné informace, www.kraj-lbc.cz 2007). Krajské centrum Liberec 

se  i  s  přilehlými  obcemi  rozkládá  sice  jen  na  malé části  plochy kraje,  avšak  žije  zde 

čtvrtina obyvatel kraje (Graf č. 3),  je zde jediná univerzita v kraji a velká koncentrace 

terciérních i sekundérních aktivit.

Graf č. 3 – Počet obyvatel v obcích Libereckého kraje v roce 2001

V roce 2006 bylo v Libereckém kraji 215 obcí (3,4 % ČR, Mapa 

č. 1)38, z toho 39 měst, 10 obcí s rozšířenou působností (ORP) a 21 pověřených obecních 

úřadů (POÚ). 

Většina měst a obcí se nachází v klimaticky nejpříhodnějších podmínkách, v údolích nebo 

v nížinách hlavně ve střední a v jižní části kraje. Hlavní dopravní tahy probíhají krajem 

38 215 obcí zahrnuje celkem 683 částí obce a 1182 základních sídelních jednotek. Po roce 2000 
zanikla jediná samostatná obec Častolovice, která byla k 1. 1. 2005 sloučena s obcí Česká Lípa (Statistický 
lexikon obcí České republiky 2005).
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ve směru od ostatních mezoregionálních center, tedy od Prahy (Mladé Boleslavi) a Hradce 

Králové  (Jičína)  na severovýchod  resp.  na  severozápad,  od  Ústí  nad  Labem  (Děčína) 

na východ, od Zhořelce (Žitavy) na jih a od Vratislavi (Jelení Hory) na jihozápad. Tyto 

dopravní tahy spojují dvě rychlostní silnice R35 a R10, vedoucí středem kraje, a několik 

silnic první třídy (č. 9, č. 13, č. 14, č. 16 a č. 38). Žádná železnice na území kraje není 

elektrifikovaná,  přesto  krajem prochází  několik  páteřních i  vedlejších železničních  tras 

spojujících  všechna  významná  města  kraje.  Nejméně  jsou  dopravně  propojeny  obce 

v zázemí bývalého vojenského výcvikového prostoru Ralsko a v horských oblastech.

3.2 Volba územních jednotek výzkumu

Za nejvhodnější územní jednotky pro hodnocení kvality bydlení a lidského kapitálu lze 

považovat  obce,  nejmenší  samosprávní  jednotky  Česka.  Problémem  výběru  těchto 

jednotek je bezpochyby jejich heterogenita (Graf č. 3)39, která ovlivňuje například rozdílný 

počet obyvatel, domů, pracovních příležitostí nebo služeb (veřejných i komerčních). Tento 

problém  lze  řešit  například  použitím  základních  sídelních  jednotek,  které  jsou 

homogennějším souborem (ve srovnání s obcemi) co do počtu obyvatel, avšak jejich počet 

předurčuje  velmi  rozsáhlý  výzkum  nad  rámec  této  práce.  Dalším  řešením  může  být 

i uvažování  obcí  a  měst,  rozdělených  na  městské  části,  jež  svojí  sociogeografickou 

strukturou obce připomínají, ale v tomto případě není k dispozici dostatečné množství dat, 

o něž je možné se opřít. Ani použití okresů, případně malých okresů (správních obvodů 

obcí s rozšířenou působností) není úplně vhodné (Hampl 2005, Burda 2003 a další) a při 

jejich  použití  se  práce  s  daty  nevyhne  některým problémům,  vyplývajícím  z  reformy 

veřejné správy. Stejně tak nebude možné popsat vývoj bydlení a lidského kapitálu v těchto 

územně  správních  jednotkách,  jejichž  hranice  se  do  roku  2003  několikrát  měnily. 

Vhodnější  se proto zdá použití  nově vymezených jednotek,  sestavených pro tento účel 

právě z obcí, respektujících dichotomii městského prostředí a venkova. Jejich vymezení 

může být provedeno na základě hustoty zalidnění nebo počtu obyvatel40. 

Uvažovány jsou i rozdíly ve stavu hospodářství regionů zájmového území. Na jedné straně 

jsou to hospodářsky slabé oblasti (periferie a strukturálně postižené oblasti) a na druhé 

straně  hospodářsky  vyspělé  oblasti.  Při  výsledném  shrnutí  jsou  použity  obce  i  území 

správních obvodů obcí s pověřeným obecním úřadem. 

39 Statutární město Liberec má zhruba sedmsetkrát více obyvatel, než malá obec Janovice 
v Podještědí.
40 Musil (2002) za venkovské obce považuje obce s méně než 2 000 obyvateli.
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3.3 Vývoj bydlení v zájmovém území

Tato  část  kapitoly  se  zabývá  vývojem  osídlení  Libereckého  kraje,  rozvojem  jeho 

residenčních částí území a změnou ve vnímání pojmu kvalita bydlení i změnou kvality 

bydlení sídel. 

Zatímco počátek budování vlastních obydlí  znamenal významný sociální skok a rozvoj 

civilizace, růst populace a zábor ploch (nejen pro bydlení) na úkor přírodního prostředí 

znamenal i významný environmentální skok. Člověk se stal „pánem tvorstva“, odlišujícím 

se od ostatních živočišných druhů nejen svým jednáním a zvyky, ale i možností budování 

svých sídel, organizovaných a vnitřně provázaných skupin obydlí.

V období starověku zabírala sídla pouze zlomek povrchu pevnin Země, dnes je to mezi 

2 – 4 % a celkový podíl transformovaných ploch tvoří dokonce 39–50 % (Moldan 1999). 

Významný  vliv  na  zmírnění  dalšího  záboru  ploch  má  nejen  snižující  se  růst  světové 

populace,  ale  i  intenzifikace  světového  hospodářství  a  zbrzdění  dalšího  extenzivního 

rozvoje ve vyspělých zemích. Česko můžeme vnímat jako území se stagnujícím vlivem 

člověka na krajinu, protože zde žil již před sedmdesáti lety přibližně stejný počet obyvatel 

jako  dnes.  Tomuto  tvrzení  však  neodpovídá  současný  prudký  zábor  ploch  (nejen)  pro 

residenční funkci znamenající  značný dopad vlivu člověka na tvář krajiny,  a to zvláště 

v ekonomicky  prosperujících,  sociálně  stabilních  i  přírodně  atraktivních  územích.  Při 

bližším  pohledu  do  historie  osídlení  Libereckého  kraje  můžeme  předpokládat  určité 

projevy vhodnosti některých částí poměrně různorodého území pro bydlení. 

Nejdříve je nutné ověřit determinaci rozvoje bydlení fyzickogeografickým prostředím. Lze 

vyslovit tvrzení, že člověk postupně osídloval nejúrodnější části země. V případě Česka se 

jedná  o  specifičnost  nížiny  uprostřed  země  a  horského  masívu  uzavírajícího  Českou 

kotlinu. Liberecký kraj není fyzickogeograficky rozdělený stejně jako Česko, neboť pohoří 

Liberecký kraj ohraničují jen v oblasti Krkonoš a Lužických hor, v oblasti Jizerských hor a 

Ještědskokozákovského  hřbetu  naopak  oddělují  Frýdlantsko  od  zbytku  kraje  i  celého 

Česka,  resp.  Libereckou  kotlinu  od Železnobrodska.  Z  výše  uvedeného  vyplývá,  že 

můžeme předpokládat prvotní osídlení (již během neolitu) nejexponovanějších částí kraje 

v jeho jižní části. Keltské osídlení zde doloženo nebylo a jeho hranice přímo kopíruje jižní 

hranici kraje (Rašín 2007). Další růst sídel se odvíjel od přítomnosti obchodních stezek a 

významných  historických  center.  Proto  je  druhým  předpokladem  vývoj  na  základě 

sociogeografických podmínek, měnících se rychleji v prostoru a v čase. Nejvýznamnější 

obchodní stezka vedla ve středověku z Prahy přes Mladou Boleslav do Žitavy, přes dnešní 
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vnitřní periferii kraje, přes Mnichovo Hradiště, Český Dub a Jablonné v Podještědí. Podél 

této hlavní obchodní stezky a několika menších stezek vznikala v příhodných přírodních 

podmínkách  větší  sídla  jako  centra  obchodu,  církve  a  panské  samosprávy.  Větší  sídla 

(města) měla od ostatních sídel odlišnou sociální i fyzickou strukturu (vyšší domy, užší 

ulice).  Rozvíjela  se  venkovská sídla  návesního typu a  v  údolním lánovém půdorysu  a 

postupně byla jejich zástavba zahušťována chudšími domy hlavně v údolích (www.lidova-

architektura.cz 2007). Převládaly především dřevěné stavby, ale bylo zde i poměrně dost 

kamenných staveb41. Postupně se dominantními staly domy hrázděné v severní části kraje a 

domy roubené v jeho jižní části.  Bydlení ve venkovských domech mělo horší  úroveň z 

pohledu  bezpečnosti  (nepřítomnost  hradeb  u malých  sídel)  i  dalších  aspektech,  avšak 

znatelné rozdíly byly spíše v otázce kvality života. Lidé se nemohli volně stěhovat, byli 

závislí  na  rozhodování  jejich  panovníka  a  měli  malou  možnost  ovlivnit  svou  kvalitu 

bydlení,  v které  byly  odlišné  rozdíly  na  základě  jejich  sociálního  statusu.  Zatímco 

technická složka kvality bydlení byla vyšší ve městech (větší, prostornější a vybavenější 

domy), lokalizační složka byla lepší na venkově (dostatek vody, půdy, méně epidemií atd.).

Růst  populace  v  území  dnešního  Libereckého  kraje  nebyl  na  přelomu  středověku  a 

novověku  značný,  spíše  se  jednalo  o  stagnaci.  Významnější  byly  jednotlivé  vlny 

stěhujících  se  horníků  a  zemědělců  do  méně  příznivých  oblastí  (do  Podještědí  česky 

mluvící,  ale  jinam  převážně  německy  mluvící  obyvatelé),  a  ty  způsobily  významnou 

změnu v architektuře, urbanistických prvcích i ve vnitřní morfologii sídel a jednotlivých 

obydlí. Z tohoto důvodu nedocházelo k extenzivnímu nárůstu sídel. Koncem 16. století a 

ve století 17. vznikaly ve větších městech (již také Liberec) první manufaktury. Využívaly 

potenciál řek, roztroušenou zástavbou byla hojně zastavována podhůří Krkonoš, Jizerských 

a Lužických hor. Rozsáhlá část území kraje byla postupně odlesněna a stavěna nová sídla, 

čímž  docházelo  k  dalšímu  záboru  ploch  pro  bydlení  (Scheybal,  Scheybalová  2006). 

Nejvýznamnějším  mezníkem  byl  počátek  průmyslové  revoluce,  která  se  projevila 

ve srovnání se zbytkem Česka v území rozkládajícím se od Šluknova po Tanvald velmi 

brzy. Textilní a sklářský průmysl zaznamenal významný růst, s tím souvisel i demografický 

přechod, růst populace a počátek její koncentrace, zvýšení životní úrovně, práv a svobod 

obyvatel a samozřejmě i celkové zlepšování kvality bydlení. 

Domy  se  postupně  stávaly  prostornějšími,  velkoryse  řešenými,  architektura  se  začala 

individualizovat  podle přání  jednotlivých stavitelů,  resp.  majitelů.  Stejně tak se  kvalita 

bydlení  začala  mírně  nivelizovat  (končil  propastný  rozdíl  mezi  venkovskými  domy  a 

41 Například v územích pískovcových skal.
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zámky). Větší váha byla přikládána institucím, plánům výstavby, řízenému rozvoji bydlení 

a ekonomickým otázkám. 

Na konci devatenáctého a v první polovině dvacátého století byla budována první zahradní 

města  s  vícegeneračními  vilami  i  vícepatrové  budovy  v  centrech  měst.  Vilové  čtvrti 

(například celá východní část města Liberce) pozdvihly tehdejší standard bydlení velmi 

vysoko,  byly  stavěny  v  odlišné  architektuře,  ale  se  stejnými  urbanistickými  zásadami. 

Dominovaly jim rozlehlé  zahrady, dostatek veřejných prostranství  i  zeleně,  prostor pro 

automobilovou, ale hlavně pěší dopravu. Po odsunu německého obyvatelstva a na počátku 

komunistické  éry  došlo  k  silné  degradaci  úrovně  bydlení  nejen  v  Libereckém  kraji. 

Regulace  cen  a  vlastnictví  většiny  bytů  státem byly  hlavní  charakteristikou  této  doby 

(Sýkora 1996).

Domy se  stavěly s  ohledem na  co nejmenší  zábor  zemědělské půdy (Donner  2006),  z 

nekvalitních materiálů a bez smyslu pro prostor (nižší stropy, okna, menší obytné plochy 

bytů) i individualizaci. Posléze se začala stavět i první sídliště, která postupně obestavěla 

velkou část měst na území dnešního kraje (Obrázek č. 2). V údolích se objevily specifické 

vysoké  panelové  domy  se  čtvercovým  půdorysem  (Železný  Brod,  Semily,  Tanvald), 

naopak na kopcích se stavěly protáhlé tvary panelových domů s menším počtem pater 

(českolipský  Špičák,  liberecké  Ruprechtice,  Broumovská,  Rochlice  atd.).  Ve větších 

vesnicích  a  malých  městech  se  stavěly  tzv.  „bytovky”  podobné  kvality  jako  městské 

„paneláky”. Výstavba rodinných domů a celková individualizace staveb postupně upadala. 

Pozitivní  byl  vliv  státu na zvyšování  technické vybavenosti  všech bytů,  negativní byla 

nedostatečná rekonstrukce stávajícího bytového a domovního fondu. Stavěly se především 

domy kvádrového nebo krychlového tvaru s rovnou střechou, nebo levné řadové domy 

nezapadající do dosavadní zástavby (okály). 

Zdařilá zástavba některých nových forem bydlení byla spíše výjimkou (finské domky v 

libereckém Pilínkově  a  Dolním Hanychově,  odlišné  domy:  Hubáčkova  vila  v  Liberci, 

Wolkerův  dům  v  Liberci).  U  všech  těchto  „typových  domů”  chyběla  návaznost  na 

dosavadní výstavbu, přejímání místních architektonických prvků i urbanistických zásad, 

stejně tak i důslednost při výstavbě a zvláště pak důraz na použité materiály. 

Po roce 1990 došlo ke spekulacím s pozemky v zázemí velkých měst kraje a k tendencím 

vylidňování  venkova mladými  lidmi.  Špatná  situace  bytového trhu  byla  jen  vyústěním 

neřešené legislativy,  bytové politiky státu i  samospráv (Poláková a kol. 2006). Po roce 

2000  se  objevily  pozitivní  snahy  obyvatel  i  komerčního  sektoru  o používání  nových 

technologií  v  nově  budovaných  residenčních  částech  obcí,  především  dobře  dopravně 
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dostupných.

V atraktivních venkovských oblastech se objevila i snaha o obnovu dřívějšího sídelního 

rázu  významným  napodobováním  exteriérů  budov  z  konce  19.  století  při  zachování 

požadavků na kvalitní moderně řešené interiéry i použité materiály. Tento trend se velmi 

příznivě  projevil  na  vizáži  obcí  i  na  celkovém krajinném rázu  (Bedřichov,  Slunečná). 

Významný je  nárůst  vlastnického a  pokles  nájemního bydlení,  stejně  tak  i  růst  podílu 

domácností bydlících v rodinných domech na úkor domů bytových. 

Graf č. 4 – Vývoj počtu zahájených bytů v Libereckém kraji a v Česku v letech 1995–2005 

(rok 1995 = 100 %)

S  rostoucí  cenou  pozemků  se  začala  zástavba  u  měst  významně  zahušťovat  domy 

s menšími  zahradami.  Velmi  pozvolná  změna  územních  plánů  obcí  v  porovnání 

s dynamicky se rozvíjejícím realitním i hypotečním trhem přestala stačit potřebám nových 

residentů. Bytová výstavba se dostala na úroveň z počátku devadesátých let až v roce 2003 

a požadavky silných populačních ročníků po dalších volných bytech i domech neúměrně 

vzrostly  společně  s růstem  celkové  životní  úrovně  a  samozřejmě  i  relativní  celkovou 

atraktivitou kraje. Celkový růst cen nemovitostí byl natolik dynamický (výdaje domácností 

se významně zvýšily, Sunega, Čermák, Vajdová 2002), že proti dřívějším předpokladům 

dnes  již  dosahuje  cenové úrovně  rakouských a  německých nemovitostí  v příhraničních 

oblastech. Na tom má výrazný podíl sektor stavebnictví, vyvíjející se poměrně nezávisle 
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na ostatních  složkách  sektorové  struktury  zaměstnanosti.  Nově  se  začaly  používat 

nejmodernější  technologie  (pasivní  domy)  a  stejně  jako  před  rokem  1989  u  objektů 

individuální rekreace se i první bydlení stalo projevem společenského postavení s možností 

vlastní seberealizace. 

Graf č. 5 – Vývoj počtu dokončených bytů v Libereckém kraji a v Česku v letech 1995–

2005 (rok 1995 = 100 %)

Transformace  objektů  individuální  rekreace  na  trvale  obydlená  obydlí  jsou  další 

charakteristikou bydlení v zájmovém území na počátku 21. století. Tento trend lze těžko 

přesně  sledovat  na  základě  statistických  údajů,  avšak  lze  vyslovit  tvrzení  o  velkém 

potenciálu  využití  objektů  individuální  rekreace  pro  trvalé  bydlení  na  základě  údajů 

ze Statistického lexikonu obcí České republiky 200542 a na základě nové bytové výstavby, 

která  je  v některých  správních  obvodech POÚ velmi  nízká.  Ve srovnání  s Českem má 

výstavba bytů v Libereckém kraji nižší dynamiku (Graf č. 4 a č. 5). Při srovnání Česka a 

Libereckého kraje v počtu stavebních prací (Graf č. 6) je dynamika za stejné časové období 

podobná. To lze vysvětlit částečně i transformací druhého na první bydlení.

V Libereckém kraji  můžeme sledovat  již  od  počátků osídlení  zrychlující  se  zvyšování 

42 V Libereckém  kraji  15  %  neobydlených  objektů  sloužících  k  rekreaci,  v okrese  Semily 
dokonce 24 % (SLDB 2001).
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kvality bydlení, zvyšování dostupnosti  bydlení a zahušťování zástavby sídel (i  dnes při 

celkové stagnaci počtu obyvatel kraje, Graf č. 7). Celkový kvalitativní růst bydlení je i 

projevem postupného přechodu od extenzivních k intenzivním procesům (Hampl a kol. 

1996). 

Graf č. 6 – Vývoj počtu stavebních prací dle dodavatelských smluv v Libereckém kraji a 

v Česku v letech 1995–2005 (rok 1995 = 100 %)

Nejednoznačný  je  vývoj  formy  bydlení  domácností:  od  samostatného  bydlení 

vícegeneračních rodin, přes kolektivní bydlení v bytových domech až k opětovnému růstu 

domů s pouze jednou bytovou jednotkou a jednou domácností. S liberalizací společnosti se 

postupně umožnilo jednotlivcům volit nejen svůj komfort bydlení, ale i lokalitu bydlení. 

Díky  změně  bydliště  obyvatel  můžeme  pozorovat  a  analyzovat  základní  geografický 

proces – stěhování.  Nově je více ovlivněn rozhodnutím jedinců/rodin,  nikoliv vnějšími 

faktory.
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Graf č. 7 – Vývoj počtu obyvatel  ve správních obvodech obcí s  rozšířenou působností 

v Libereckém kraji v letech 1994–2008 (rok 1994 = 100 %)
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4. Metodika výzkumu práce

V této kapitole jsou popsány použité metody výzkumu i jejich návaznost na výzkumné 

otázky a cíle práce. Výzkum naráží na omezené zdroje aktuálních dat jak v otázce bydlení, 

tak  i  v  otázce  lidského  kapitálu.  Samotný  výběr  dat  byl  nejsložitější  úlohou  celého 

výzkumu, proto jsou u každé části kapitoly popisovány i alternativní ukazatele, které lze 

při obdobném výzkumu použít. Použití více ukazatelů kvality bydlení bylo aplikováno po 

vzoru  předchozích  výzkumů  sociologů  a  ekonomů  (Lux  2002b,  Sumka  1977).  Jakým 

způsobem  jsou  tato  data  zpracována,  je  popsáno  na  začátku  této  kapitoly.  Výsledek 

jednotlivých výzkumů je obsažen v další kapitole, věnované výhradně hodnocení územní 

diferenciace kvality bydlení a lidského kapitálu.

Pro  výzkum v  této  práci  jsou  použita  data  a  údaje  kvantitativní  i  kvalitativní  povahy. 

Zdrojem kvantitativních dat je census Sčítání lidu, domů a bytů z roku 2001 a další data 

z otevřených internetových zdrojů (databáze a publikace ČSÚ o obcích Libereckého kraje, 

portál České informační agentury životního prostředí  geoportal.cenia.cz, a data o cenách 

bytů ze serverů  bydleni.idnes.cz,  www.realitycechy.cz,  www.sreality.cz atd.).  Zkoumaná 

závislost  vybraných  kvantitativních  ukazatelů  vykáže  buď  pozitivní,  negativní  nebo 

žádnou vzájemnou závislost.  Data jsou hodnocena z hlediska souvislostí  nebo blízkostí 

v případě extrémních hodnot a jsou porovnávána vždy s mediánem Libereckého kraje a 

aritmetickým průměrem Libereckého kraje i Česka. Obce za každý ukazatel obdrží určitý 

počet  bodů  ze  škály  1–5  bodů43.  U  každého  ukazatele  jsou  údaje  za  jednotlivé  obce 

seřazeny  podle  velikosti  a  po  odečtení  dvou  nejvyšších  a  dvou  nejnižších  hodnot  je 

nejvyšší  hodnota  vydělena  pěti,  a  tím  je  získána  šíře  jednoho  intervalu,  odpovídající 

jednomu bodu.

Zdrojem kvalitativních údajů je dotazníkové šetření prováděné začátkem roku 2008, jehož 

součástí jsou i mentální mapy. Dotazníky (Příloha č. 4) zjišťují vnímání důležitosti výše 

uvedených  pěti  složek  kvality  bydlení  i  jejich  dílčích  ukazatelů,  mentální  mapy  jsou 

koncipovány za účelem zjištění individuálních preferencí lokalit  vhodných pro bydlení. 

Obě části  výzkumu jsou provedeny u jednotlivců studujících vysokou školu ve věkové 

skupině mezi osmnácti a dvaceti pěti lety života44, tedy ve skupině pravděpodobně nejvíce 

uvažující o změně bydlení (změně lokality i standardu bydlení). Skupina vysokoškolských 

studentů byla vybrána záměrně, aby byl zajištěn předpoklad vyšší kvality lidského kapitálu 

43 Čím více bodů, tím vyšší hodnota kvality bydlení/kvality lidského kapitálu.
44 Nejnespokojenější skupina s bydlením podle Luxe (2002b).
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dotazovaných. 

Dotazovaní přidělují pěti ukazatelům jednotlivých složek kvality bydlení určitý počet bodů 

na škále 1–5 podle vnímané důležitosti  (5 bodů – nejvýznamnější  ukazatel) a následně 

ze všech  složek  vybírají  pět  nejvýznamnějších  ukazatelů.  Ukazatele  jsou  převzaty 

z jednotlivých  komponent  souhrnného  indexu  kvality  bydlení  váženého,  z výsledků 

anketárního  šetření  (viz  dále)  a  doplněny o  další  ukazatele,  které  by mohly  mít  velký 

význam  pro  kvalitu  bydlení,  ale  nebylo  možné  je  podložit  daty  a  analyzovat  při 

kvantitativním hodnocení.

Cílem výzkumu kvalitativní  povahy je  rozlišení  kvality  bydlení  na  základě  preferencí, 

dotazovaných ve  venkovských,  příměstských a  městských oblastech  zájmového území, 

případně v rozdělení hospodářsky vyspělé a slabé oblasti. Na závěr výzkumného šetření je 

použita  forma  mentální  mapy,  kam  první  část  dotazovaných  umísťuje  do mapy  své 

plánované  bydliště  na fyzickogeografický  podklad  a  druhá  část  dotazovaných 

na sociogeografický podklad.  Lze  očekávat  rozdílné  preference  u lokalit  ve strukturálně 

postižených  oblastech,  periferních  oblastech,  v  zázemí  metropolí  a  v metropolitních 

oblastech samotných. 

Některé metody jsou použity po vzoru předchozích výzkumů druhého bydlení. Jedná se 

o dotazníkové  šetření  zkoumající  technické,  institucionální,  ekonomické  a  především 

polohové  aspekty/faktory  bydlení  (Vágner,  Fialová  a  kol.  2004).  Zdrojem  informací 

o ekonomické složce kvality bydlení byl řízený rozhovor s manažerem realitní kanceláře 

BYTY CZ v říjnu roku 2007.

Z  výzkumu  Sociologického  ústavu  Postoje  k  bydlení  2001  (Lux  2002b)  vyplývá,  že 

na vzdělání,  velikosti  domácnosti,  pohlaví  respondenta,  jeho  politickém  sebezařazení 

na škále  pravice-levice  a  dokonce  i  výši  jeho  osobních  příjmů  je  míra  spokojenosti 

s bydlením nezávislá.  Lux (2002b)  také  uvádí  konstatování,  týkající  se  závislosti  míry 

spokojenosti  obyvatel  na jejich věku, části  sociodemografické složky lidského kapitálu. 

Proto při posuzování závislosti kvality bydlení a lidského kapitálu může být provedeno 

hodnocení  vzájemné závislosti  jednotlivých složek  kvality  bydlení  a  lidského kapitálu. 

Diskutovat lze například to, že obyvatelé s vyšším vzděláním vyhledávají kvalitní životní 

prostředí nebo například to, že mladší obyvatelé (mladé rodiny) vyhledávají méně finančně 

náročné  bydlení45.  Zda percepční  složka kvality  bydlení  závisí  více na přírodním nebo 

socioekonomickém prostředí,  se  bude snažit  objasnit  zmíněná mentální  mapa přiložená 

k dotazníkům.

45 S nižšími pořizovacími i provozními náklady.
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Metodicky  se  práce  snaží  o  aplikaci  více  přístupů  ke  kvalitě  bydlení  a  na  rozdíl 

od souhrnného  ukazatele  lidského  kapitálu  jsou  souhrnné  ukazatele  kvality  bydlení 

doplněny dalšími metodami výzkumu a jsou pouze výstupem z hodnocení kvantitativní 

povahy. Celkově došlo k hodnocení jak vývoje bydlení v Libereckém kraji, k hodnocení 

stávajícího bydlení a lidského kapitálu, tak i k hodnocení podmínek bydlení budoucího.
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4.1 Kvalita bydlení

Kvalita bydlení je klíčovým tématem této práce, proto je na její výzkum kladen větší důraz 

než na výzkum lidského kapitálu a k její analýze je zapotřebí více ukazatelů. Celkem bylo 

vybráno 15 ukazatelů kvality bydlení a byly hodnoceny dvojím způsobem: a) neváženým 

indexem bez uvažování finanční složky a b) váženým indexem zahrnujícím všechny složky 

kvality  bydlení.  Tyto  složky byly  stanoveny na  základě  jednotlivých vědních  disciplín 

zabývajících se kvalitou bydlení:

1)technická

2)lokalizační

3)právně-institucionální

4)finanční

5)percepční

Hodnocení  kvantitativní  povahy  jsou  provedena  sběrem,  zpracováním  a  následným 

vyhodnocováním dat z výše uvedených zdrojů. Nejprve je hodnocena kvalita bydlení, její 

složky technická, lokalizační, ekonomická a právně-institucionální. Následně je hodnocen 

lidský kapitál za pomocí čtyř ukazatelů, zastupujících vzdělanostní, sociodemografickou a 

ekonomickou složku.

1) technická složka

Ukazatele  technické  složky  kvality  bydlení  můžeme  rozdělit  na  vnější  (týkající  se 

exteriéru)  a  vnitřní  (týkající  se  interiéru).  V publikaci  Poměřování  Libereckého  kraje 

v sekci bydlení (Český statistický úřad – Liberec, www.liberec.czso.cz 2008), byly použity 

například tyto údaje: průměrné stáří domů, podíl trvale obydlených bytů II. – IV. kategorie, 

podíl nájemních bytů, podíl bytů vytápěných plynem, počet dokončených bytů na 1000 

obyvatel či počet rozestavěných bytů na 1000 obyvatel. Právě tento výčet ukazatelů a výčet 

ukazatelů zahrnutý do analýzy Očovského (1989) byl inspirací pro výběr ukazatelů níže 

uvedených s tím, že podíl nájemních bytů byl přeřazen do institucionální složky kvality 

bydlení.  Dalšími  uvažovanými  ukazateli  byla  například  velikost  zahrady  (jako  zdroj 

informací  by  posloužil  katastr  nemovitostí  nahlizenidokn.cuzk.cz 2007),  možnost 

parkování (vlastní garáž) nebo například materiál střechy či jiné stavební charakteristiky, 

které zatím nebyly v české literatuře statisticky zjišťovány.
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Mezi vnější ukazatele můžeme zařadit podíl obyvatel žijících v RD. Lze předpokládat, že 

vyšší podíl obyvatel žijících v RD bude ve venkovských oblastech a hlavně pak v obcích 

s nízkým počtem obyvatel. 

Tento  ukazatel  lze  považovat  za  indikátor  urbanizace,  protože  s  vyšší  koncentrací 

obyvatelstva dochází k většímu záboru ploch, a tím i k nutnosti úspory zastavění ploch 

formou  bytových  domů.  Podíl  obyvatel  žijících  v  rodinných  domech  poukazuje  i  na 

významnou  koncentraci  průmyslových  aktivit  z  druhé  poloviny  20.  století,  kdy  došlo 

k intenzivní bytové (levnější) výstavbě pro zaměstnance podniků. Právě proto lze očekávat 

nejnižší  podíl  obyvatel  žijících  v  rodinných domech nejen  v  největších  městech,  ale  i 

v menších městech, dnes převážně strukturálně postižených, a v malých obcích v jejich 

zázemí (Mapa č. II). 

Podíl domů podle materiálu nosných zdí: ze stěnových panelů je pravděpodobně nejvyšší 

v obcích nevenkovského rázu, hlavně ve větších městech. Jedná se o podíl ze všech domů, 

a to nejen těch trvale obydlených, a vyjadřuje náročnost na údržbu a rekonstrukci bytového 

fondu v obci za předpokladu, že nejhůře jsou na tom právě domy panelové konstrukce46. 

Vhodnějším ukazatelem může být podíl obyvatel žijících v domech ze stěnového panelu, 

ale ani tento ukazatel by dostatečně nezdůraznil rozdíly v technické složce kvality bydlení 

mezi jednotlivými obydlími, resp. sídly47.

Průměrné  stáří  trvale  obydlených  domů poukazuje  na  převažující  dobu  výstavby  i  na 

hlavní  etapy  rozvoje  obce.  Nejnižší  průměrné  stáří  domů  je  očekáváno  v  pozdně 

industrializovaných městech např. na Českolipsku a ve venkovských obcích, které nebyly 

postiženy  vysídlením  českých  Němců,  např.  v  okolí  Lomnice  nad  Popelkou 

na jihovýchodě Libereckého kraje (Mapa č. III).  Naopak nejvyšší  údaje  pravděpodobně 

vykáží obce z brzy industrializovaného regionu vymezeného mezi městy Tanvald a Hrádek 

nad Nisou a  další  obce  vysídlené po druhé  světové  válce  (Frýdlantsko,  Lužické  hory). 

Celkově jsou nejlépe hodnoceny obce s nejnižším průměrným věkem domů, jelikož jejich 

technický stav by měl být nejlepší. 

Podíl domů postavených před rokem 1919 je ukazatel opačný, než častěji používaný podíl 

domů postavených po roce 1990 nebo po roce 2000. Domy postavené před rokem 1919, 

přestože prošly částečnou nebo úplnou rekonstrukcí, již jsou na hranici své životnosti a 

představují v tomto ohledu hrozbu pro celkový stav domovního fondu obce.

Tento ukazatel byl použit i v publikaci  Regionální rozdíly  v demografickém, sociálním a 
46 Domy z panelové konstrukce jsou i hůře vnímány bydlícími než domy cihlové konstrukce (Lux 
2005).
47 Ukazatel neřeší, jestli je dům zateplený, s výtahem, vícepatrový, s parkováním atd.
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ekonomickém  vývoji  Libereckého  kraje  v  letech  2000  až  2005  (www.liberec.czso.cz 

2007), avšak můžeme u něj nalézt několik podstatných nedostatků. Prvním nedostatkem je, 

že v censu uvedená kategorie stáří domů obsahuje bezpochyby neúplné údaje (součet všech 

domů rozřazených do  jednotlivých časových kategorií  leckdy nedosahuje  ani  poloviny 

celkového počtu domů v obci). Druhým nedostatkem je nemožnost postihnout stav domu, 

od doby, kdy byl zkolaudován nebo od základů zrekonstruován. Třetím nedostatkem tohoto 

ukazatele i ukazatele průměrného stáří jednotlivých domů je vyvolání negativního vjemu 

starších budov, které mohou mít při dobré údržbě výrazně lepší vizáž a technický stav než 

domy postavené v sedmdesátých letech minulého století, často nerespektující urbanistické 

ani architektonické zásady výstavby obce (nedodržení uliční čáry, orientace domu, výšky 

krovu, pozice garáže atd.). Z výše uvedených důvodů je tomuto ukazateli dána při slovním 

hodnocení menší váha než ostatním ukazatelům. 

Jako jeden z ukazatelů,  týkajících se  technického vybavení domů,  je vybráno  připojení 

domů  na  kanalizační  síť obce.  Vzhledem  k  výbavě  bytů  vodovodem  ve  většině  obcí 

zájmového území (převyšující 95 %), lze očekávat při užití ukazatele vybavenosti domů 

kanalizací  větší  regionální  diferenciaci.  Nevýhodou  tohoto  ukazatele  je  výrazná 

opožděnost (velká část obcí od roku 2001, kdy proběhlo poslední sčítání lidu, domů a bytů, 

již kanalizaci začala budovat, případně rozšiřovat do dalších částí svého území) a stejně tak 

i menší vliv na kvalitu bydlení než přísun kvalitní vody obecním vodovodem. Uvažováno 

bylo i použití ukazatele vybavenosti domů přípojkou na plynovod. Vzhledem k rostoucí 

ceně plynu na světových trzích i  u českých distributorů,  stejně tak i  dynamice rozvoje 

plynových  přípojek  v  posledních  letech,  se  tento  ukazatel  nejeví  pro  indikaci  kvality 

bydlení jako správný. Při uvažování náročnosti realizace budování technické infrastruktury 

(drahé budování čistírny odpadních vod, malý rozpočet obcí s nízkým počtem obyvatel) 

lze očekávat nejvyšší  podíl domů připojených na kanalizační síť ve městech a v jejich 

zázemí.

Stejně jako u předchozího ukazatele i podíl bytů I. kategorie poukazuje na blízkost/součást 

domů s  městem.  Na  rozdíl  od  práce  Klapuchové  (2004)  byl  použit  rozdíl  mezi  byty 

I. kategorie a ostatními. Jedná se o byty vybavené jak ústředním topením, tak i sociálním 

zařízením.  Snahou  hodnocení  tohoto  ukazatele  je  poukázat  na  přibližování 

transformujícího se regionu regionům západní Evropy, kde byty I. kategorie tvoří výraznou 

většinu všech trvale obydlených bytů.
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Ukazatele plochy bydlení bývají často používány při souhrnných hodnoceních bydlení jako 

hlavní  indikátory  celkové  kvality  bydlení  (Lux  2005).  Jejich  nevýhodou  je  odlišná 

metodika  výpočtu  i  další  jejich  dělení,  avšak  důležitá  je  jejich  vysoká  vypovídající 

schopnost o celkovém standardu bytů a domů. Celková plocha bytu je hodnocena za obce 

údaji  též  ze  SLDB  2001.  Na  rozdíl  od  celkové  obytné  plochy  nebo  obytné  plochy, 

přepočtené na počet členů domácnosti obývající byt, celková plocha bytu uvažuje celkovou 

užitnou plochu bytu včetně veškerého zázemí. Výše uvedené charakteristiky spolu souvisí 

(experimentálně ověřeno na datech ze SLDB 2001) a lze očekávat, že mezi jednotlivými 

obcemi se objeví výrazné rozdíly. Obytná plocha na obyvatele je přesto v Libereckém kraji 

okolo  16  m2,  což  je  ve srovnání  například  s  regiony  Bavorska  zhruba  polovina 

(www.statistik.bayern.de 2007).  Alternativou  tomuto  ukazateli  může  být  například 

průměrný počet obytných místností na byt.

2) lokalizační složka

Tato složka kvality bydlení se zdá být nejkomplikovanější, protože se týká komplexního 

tématu – geografické polohy. Výčet použitých ukazatelů je velmi malý, přesto dostatečně 

různorodý, aby mohl alespoň částečně postihnout všechny části lokalizační složky kvality 

bydlení.

Polohový faktor je vyjádřen především vzdáleností obce od nadřazených center v regionu, 

v této práci vzdáleností od ORP a krajské metropole  48  . Vlivem dopravní dostupnosti území 

se  blíže  zabývá  například  Čermák  (2005),  který  používá  k  časové  dostupnosti  ještě 

ukazatel  frekvence spojů veřejné  dopravy a  výzkum provádí  na úrovni  obcí  II.  stupně 

(s pověřeným obecním úřadem) a uvažuje dopravní dostupnost do krajského města.

Pro  vzdálenost  od  krajské  metropole  a  obcí  s  rozšířenou  působností  (centra  „malých 

okresů”) jsou použity výpočetní metody serveru  www.mapy.cz (2007) v sekci „plánovač 

tras”. Předpokládaným dopravním prostředkem je osobní automobil, i když vhodnější by 

bylo vážení dostupností veřejnou dopravou, a to ve třech kategoriích: 1) dostupnost jen 

autobusem, 2) autobusem i vlakem a 3) městskou hromadnou dopravou, podle zvyšující se 

frekvence  spojů.  Vzdálenost  je  udávána  v minutách,  nikoliv  v kilometrech,  a  jedná  se 

o aritmetický průměr hodnot vzdálenosti od krajské metropole a od ORP. Metodě použité 

48 Čím kratší vzdálenost, tím vyšší je očekávaná kvalita bydlení (Schéma č. 3), odvíjející se 
od blízkosti základních i doplňkových, veřejných i komerčních služeb (obchody, lékaři, školy), a blízkosti 
větší nabídky pracovních příležitostí.
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serverem www.mapy.cz lze vytknout přílišnou prioritu pro dálnice a silnice první třídy (při 

užití  módu  nejrychlejší  trasa,  placené  úseky).  Z  tohoto  důvodu  mají  lepší  dopravní 

dostupnost například obce u řeky Jizery mezi Turnovem a Mnichovým Hradištěm než obce 

v Podještědí, přestože rozdíl ve vzdálenosti v kilometrech (měřeno vzdušnou čarou) je více 

než dvojnásobný. Časová dostupnost též nepočítá s odlišnostmi v zimních měsících, kdy 

jsou některé obce ve vyšších nadmořských výškách s přístupovou trasou pouze po méně 

udržovaných silnicích druhé a třetí třídy hůře dostupné. Dalším faktorem je předpoklad 

používání  individuální  silniční  dopravy,  která  zatím není  v Česku rozšířená  tolik,  jako 

například v sousedním Německu. Vzhledem ke zvyšování cen jízdného hromadné dopravy, 

při téměř nezvyšujícím se pohodlí cestujících, lze nárůst individuální dopravy očekávat. 

Doprava  železniční  je  v  Libereckém  kraji  významná  především  při  spojení  obcí 

s rozšířenou  působností  (Frýdlant,  Turnov,  Tanvald),  nikoliv  při  spojení  s krajskou 

metropolí. Železniční síť je v Libereckém kraji poměrně hustá, ale musí překonávat velká 

převýšení v podhorském reliéfu. Cesta rychlíku na trase Praha – Turnov trvá 39 minut, 

zatímco přímo jedoucím autobusem 25 nebo 20 minut (Jízdní řády,  www.idos.cz 2007). 

Rozdíl je způsoben délkou železniční tratě převyšující silniční trasu o 13 km, což je o více 

než polovinu celkové trasy49. Mezi Libercem a Jabloncem nad Nisou je situace podobná a 

rychlejšímu  spojení  mezi  největšími  městy  kraje  nenapomáhá  ani  unikátní  tramvajové 

spojení50.

Občanskou vybaveností obcí se zabývají především geografické práce, z nichž v některých 

je chápána občanská vybavenost stejně jako služby v obci (Peterek 2007). Pro bydlení je 

nejdůležitější  základní  občanská  vybavenost,  jako  například  přítomnost  lékaře,  školy, 

obchodu  nebo  pošty  v  obci.  Další  občanskou  vybavenost  můžeme  považovat 

za doplňkovou, tudíž významně neovlivňující kvalitu bydlení.

Jako  ukazatel  občanské  vybavenosti  je  vybrán  p  očet  ordinací    praktických  lékařů–  

stomatologů v obci (včetně detašovaných pracovišť). Údaje o počtech stomatologů jsou 

převzaty z  Veřejné databáze ČSÚ (www.czso.cz 2007).  Na rozdíl  od údajů o ostatních 

zdravotnických zařízeních v obcích nejsou ve statistice dále členěny, což je jejich nesporná 

výhoda  (www.liberec.czso.cz 2007).  Důvodem  výběru  tohoto  ukazatele  je  i  fakt,  že 

návštěva stomatologa dvakrát do roka je téměř nutností každého obyvatele Česka a jedná 

se  o  pravidelnou dojížďku za určitou službou,  ovlivňující  chování  obyvatel  v  prostoru 

49 Autobusy i vlaky vyjíždějí ze stejných stanic.
50 Na území obce Jablonec nad Nisou je na jediné železniční trati pět stanic a vlaková doprava 

je zde velmi pomalá. Trasa tramvaje kopíruje trasu vlaku z Jablonce nad Nisou až do Vratislavic nad Nisou 
(na okraj Liberce) a je ještě pomalejší než trasa vlaková (18 nebo 27 min. resp. 29 min. www.idos.cz 2007).
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(Apparicano,  Séguin  2006;  Mapa  č.  IV).  Nevýhodou  tohoto  ukazatele  je  jeho  časová 

různorodost, tedy výsledný stav je v jednotlivých obcích mezi roky 2002 a 2006, a také 

málo intenzivní navštěvování stomatologů (nejedná se o denní ani týdenní dojížďku).

Dalšími  uvažovanými  ukazateli  byla  sociální  a  vzdělávací  zařízení  (mateřská  škola, 

základní škola, nemocnice, ústavy sociální péče a jiné), ale kvůli jejich velké různorodosti 

nebyly zahrnuty do dalších výpočtů. Možností je též užití váženého indexu počet obyvatel 

na jednoho lékaře/stomatologa. 

Ukazatel podílu lesních a vodních ploch na celkové ploše obce lze nazvat i jako ukazatel 

„krajinného rázu”51. Tyto přírodní prvky kulturní krajiny mohou mít obrovskou regionální 

diferenciaci,  část  kraje  je  totiž  zemědělsky  intenzivně  využívána  (jih  území  správního 

obvodu  ORP  Semily)  a  část  je  podhorského  rázu  (příhraniční  obce  s  výjimkou 

Frýdlantska). Ukazatel se odvíjí nejen od nadmořské výšky, ale i od zemědělství v regionu 

závislého na bonitě půdy. Pro bydlení je stejně důležitý jako pro rekreaci, kdy lidská bytost 

v rámci své přirozenosti touží po blízkosti vodních i lesních ploch (Černík 2007). 

Uvažování rozdílů mezi obcemi se statutem města a ostatními v Libereckém kraji nemá 

příliš  smysl,  vzhledem  k  tomu,  že  městem  je  například  i  obec  Ralsko  s  osmi  sídly 

vzdálenými od sebe i přes deset kilometrů.

Počet  starých  ekologických  zátěží je  ukazatel  zastupující  oblast  životního  prostředí. 

Starými ekologickými zátěžemi rozumíme kontaminovaná místa (podzemní vody, zeminy, 

skládky,  stavební  konstrukce),  kde  bylo  státními  podniky  před  privatizací  způsobeno 

poškození  životního prostředí  (www.cizp.cz 2008).  Ukazatel  byl  vyhotoven na základě 

prostého  součtu  starých  ekologických  zátěží,  evidovaných  mapovým  portálem  České 

informační  agentury  životního  prostředí  geoportal.cenia.cz (2007).  Dalšími  možnými 

ukazateli  životního  prostředí  mohly  být  uvažovány  i  počty  překračování  libovolných 

imisních limitů v obcích, obce vybavené čističkou odpadních vod nebo ekologická stabilita 

krajiny,  či  podíl  výdajů obcí do životního prostředí  na celkových výdajích (Regionální 

rozdíly v demografickém, sociálním a ekonomickém vývoji v Libereckém kraji v letech 

2000 až 2005, www.liberec.czso.cz 2007) nebo hluk (Lux 2005).

51 Pileček (2005) používá ukazatel lesnatosti obcí jako indikátor perifernosti území. Syntetický 
ukazatel  kvality  přírodního  prostředí  se  objevuje  v  publikaci  Nedomové  (ed.,  1999)  a  zhodnocuje 
narušenost území.
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3) právně-institucionální složka

Právní vztah k bydlení52 je nejen nejvýznamnějším důvodem ke spokojenosti s bydlením 

(Lux 2002b), ale je i významným determinantem stěhování (Sunega 2005). 

Rozlišuje se několik základních kategorií vlastnictví obydlí (právního důvodu k užívání 

bytu, podle SLDB 2001):  a) osobní vlastnictví,  b) družstevní  vlastnictví  (člen bytového 

družstva),  c) nájemní  a  d) nájemní  družstevní  bydlení  (člen  družstva  nájemců).  Lze 

předpokládat, že nejnižší kvalita bydlení je u nájemního bydlení a s rozvojem společnosti 

roste podíl osobního vlastnictví bydlení (Balchin 1995). Proto byl jako ukazatel vybrán 

podíl obyvatel žijících v nájemním bydlení53, a údaje za obce byly převzaty ze SLDB 2001. 

Tento ukazatel neuvažuje nízký podíl velkých a komfortních nájemních bytů (například 

firemních), které celkovou kvalitu bydlení obcí nezhoršují.

Jako  druhý  zástupce  právně-institucionální  složky  byl  zvolen  ukazatel  Vesnice  roku  54  . 

V soutěži vesnice roku se hodnotí celková vizáž obce, veřejná prostranství, rozpočet obce, 

občanská vybavenost, společenská aktivita (místní spolky, kroužky pro mládež, kulturní 

akce), ale i bytová politika obce (výstavba obecních bytů, příspěvky na zateplení RD) nebo 

například  územní  plán  obce  či  budování  technické  infrastruktury  v obci 

(vesniceroku.obce.cz 2007).  Bodovací  systém vychází z předpokladu nadřazenosti  zlaté 

stuhy nad ostatními oceněními, a proto za zlatou stuhu dostala oceněná obec 2 body, za 

další ocenění 1 bod, a to za každý rok, kdy byla obec oceněna (hodnocení není děleno na 

intervaly jako u jiných ukazatelů a je v rozsahu 1–6). Každá obec obdrží navíc jeden bod 

bez ohledu na výsledek či účast v soutěži. V rámci této soutěže se udělují ještě další ceny, 

které nebudou součástí hodnocení obcí v této práci. Jedná se o diplomy za vedení obecní 

knihovny,  kroniky,  květinovou  výzdobu  nebo  rozvíjení  lidových  tradic  a  mimořádná 

ocenění. Hodnocení obcí za titul „Vesnice roku” znevýhodňuje všechna města, která se této 

soutěže  nemohou  účastnit  (Podmínky  soutěže,  vesniceroku.obce.cz 2006).  Další 

nevýhodou tohoto ukazatele je poměrně nízká účast obcí (v posledním ročníku dokonce jen 

17 obcí v celém Libereckém kraji).  Žádná z obcí Libereckého kraje nevyhrála od roku 

1995, kdy byla poprvé soutěž vyhlášena, titul Vesnice roku České republiky.

Do této složky kvality bydlení mohou být dále uvažovány ukazatele, týkající se územních 

plánů obcí, zadluženosti obcí nebo například podíl zahájených obecních bytů na celkovém 

52 Nebo také právní důvod k užívání bytu/domu (SLDB 2001).
53 Bez kategorie nájemního družstevního bydlení, ve kterém bydlí méně než 1 % obyvatel kraje.
54 Vyhlašuje  každoročně  Svaz  měst  a  obcí  České  republiky,  Spolek  pro  obnovu  venkova, 

Ministerstvo pro místní rozvoj; vesniceroku.obce.cz 2007.
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počtu zahájených bytů. Hodnocení by vyžadovalo rozsáhlou analýzu nestandardizovaných 

dat,  která  by i  přes svojí  pracnost  přinesla  důležité výsledky s  velkým významem pro 

posuzování právně-institucionální složky kvality bydlení obcí.

4) finanční složka

Počet  let,  kdy  nájemník  současnou  výší  nájmu zaplatí  celou  cenu  bytu je  souhrnným 

ukazatelem,  pro  který  byla  použita  data  ze  serveru  bydleni.idnes.cz 2007  (původ  dat 

z Institutu  regionálních  informací,  s.  r.  o.  2000  –  2007)55.  Tento  ukazatel  vypovídá 

o nadhodnocenosti současných cen bytů proti aktuálním výším nájemného. Zatímco výše 

nájemného je u velké části bytů stále regulována, prodejní ceny bytů regulovány nejsou. 

A proto v obcích, zvláště pak ve velkých městech, lze označit zvolené údaje za ukazatele 

poptávky po bytech i atraktivity území. Stejně tak se liší i  cena nájmů od ceny obydlí 

v dlouhodobém  vývoji  (bydleni.idnes.cz 2007)  a  odráží  aktuální  poptávku  po  bydlení 

v území, dostatek nájemních bytů a stav služeb v obci, protože na rozdíl od koupi obydlí se 

placení nájemného liší tím, že není placena cena zboží, ale jen cena služeb (nájmem se 

neplatí nic hmotného, koupí obydlí ano). Údaje použité v této práci jsou k dispozici pouze 

za okresní města. Data byla doplněna a obce kraje ohodnoceny takto: obcím, kde je nutné 

uvažovat pro splacení celé prodejní ceny bytů více než 20 let splátek, byl přidělen pouze 

jeden bod (do této kategorie byly zahrnuty i obce s vysokým podílem apartmánových bytů 

a  s nejvyšší  cenou  bytů  v  celém  kraji,  podle  serveru  www.sreality.cz 2007  jsou  jimi 

Harrachov a Rokytnice nad Jizerou), obcím s hladinou přesahující 15 let byly přiřazeny 

2 body, 3 body byly přiděleny obcím s více než 10 000 obyvateli a obcím v nejbližším 

zázemí Liberce, s rozvíjející se suburbánní zástavbou (Bedřichov, Dlouhý Most, Chrastava, 

Jeřmanice, Stráž nad Nisou, Šimonovice), 4 body pak obcím s více než 3 000 obyvateli a 

obcím sousedícím s prvními dvěma kategoriemi, bez projevů suburbanizace (prodejní cena 

stavebních pozemků méně než 1 000 Kč/m2, Černík 2007). Vliv výše nájmů se zdá být v 

Libereckém kraji velmi významný, jelikož podíl nájemních bytů se pohybuje okolo 28 % a 

žije v nich čtvrtina obyvatel kraje (www.czso.cz 2007).

Druhým použitým ukazatelem finanční  složky kvality  bydlení  je  průměrná  kupní  cena 

stavebních  pozemků.  Údaje  poskytuje  liberecká  pobočka  ČSÚ  (www.liberec.czso.cz 

2007). Data monitorují průměr cen mezi lety 2000 a 2004 v okresech kraje a jsou rozlišena 
55 Údaje se liší od ostatních statistik jen mírně, srovnání proběhlo s nestandardizovanými daty 

ze  serveru  www.realitycechy.cz,  aritmetický  průměr  z  inzerovaných  cen  jedno-,  dvou-,  tří-  a  čtyř-
pokojových bytů)
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podle  velikostních  kategorií  obcí  celkem do  čtyřech  intervalů.  Liberci  (obci  s  vyšším 

počtem obyvatel než 50000) a obcím Harrachov a Rokytnice nad Jizerou (viz výše) byl 

přidělen 1 bod,  cena  stavebních pozemků zde byla  vyšší  než  750 Kč/m2.  2  body byly 

přiděleny obcím,  kde  kupní  cena  byla  menší  než  750 a  vyšší  než  501 Kč/m2,  3 body 

u kupní ceny nižší než 500 a přesahující 251 Kč/m2, 4 body obcím s kupní cenou nižší než 

250 a vyšší než 101 Kč/m2 a 5 bodů obcím s nejnižší kupní cenou. Rozdíly v prodejních 

cenách stavebních pozemků na základě velikostních kategorií obcí mohou být stejné jako 

uvádí ČSÚ, ale v absolutních číslech je cena již významně vyšší a liší se nejen podle počtu 

obyvatel, ale i podle atraktivity území a jeho blízkosti k centrům s dobrými pracovními 

příležitostmi. 

Jako  další  vhodné  ukazatele  pro  srovnání  finanční  složky  kvality  bydlení  mohou  být 

vybrány například průměrná výše regulovaného nájemného nebo cena nemovitostí v každé 

obci. Avšak jednalo by se o velmi heterogenní, takřka nesrovnatelný soubor dat, v případě 

že  údaje  přejmeme  z  realitních  serverů,  protože  standardizovaná  data  s  dostatečným 

počtem údajů za obce nejsou bohužel k dispozici.

Vhodným  ukazatelem  může  být  i  počet  hypoték  poskytnutých  do  jednotlivých  obcí 

v přepočtu na jednoho obyvatele, na celkový počet bytů nebo na jeden km2. Informace by 

bylo nutné sehnat od všech bankovních ústavů poskytujících hypotéku (zhruba 20).

V publikaci  Poměřování  Libereckého  kraje  v  sekci  bydlení  (Český  statistický  úřad  – 

Liberec,  2005),  byly  použity  například  tyto  údaje:  Průměrná  kupní  cena  RD 

za obestavěný m3 nebo průměrná kupní  cena bytu v Kč/m2.  Při  hodnocení  ekonomické 

vyspělosti  řádovostně  vyšších  jednotek  (okresů)  používá  Hampl  (2005)  ukazatel 

ekonomického agregátu, což je součin počtu pracovních příležitostí a průměrných mezd 

zaměstnanců.  Na základě  použití  tohoto  ukazatele  lze  potvrdit  významné  územní 

diferenciace v rámci Libereckého kraje, především pak mezi okresem Semily a okresem 

Liberec.

Zásadním dilematem při uvažování finanční složky kvality bydlení je otázka ceny bydlení. 

Nelze uvažovat, že vyšší ceny poukazují na vyšší kvalitu bydlení, nebo snad nižší ceny 

poukazují na vyšší kvalitu bydlení, jelikož cena může odpovídat aktuální prestiži lokality, 

ale nemusí být vždy úměrná právě kvalitě bydlení kvůli nadhodnocování prodejních cen 

v lokalitách, kde poptávka významně převyšuje nabídku (obyvateli vnímáno jako „drahé“ 

bydlení). 

55



Hodnocení kvalitativní povahy zpracovává pouze jednu složku kvality bydlení, a to složku 

percepční. Klíčovým bodem výzkumu je ověření vybraných charakteristik pro hodnocení 

kvality bydlení u cílové skupiny vysokoškolských studentů, skupiny obyvatel, u které lze 

předpokládat  vysokou  úroveň  lidského  kapitálu  a  zároveň  brzkou  poptávku  po novém 

bydlení.  Aplikován  je  behaviorální  přístup,  který  si  klade  za  cíl  analýzu  rozhodování 

jedinců při lokalizaci bydlení.

5) percepční složka

Hodnocení percepční složky kvality bydlení je pravděpodobně závislé na lidském kapitálu, 

proto byla vybrána skupina obyvatel s očekávaným vysokým lidským kapitálem. Je třeba 

zdůraznit, že 80 % domácností Česka je spokojeno se svým stavem bydlení, ale jen 20 % 

domácností  hodnotí  celkový stav  bydlení  v  Česku pozitivně  (MMR, Koncepce  bytové 

politiky,  www.mmr.cz 2008).  Tento  protiklad  se  může  promítnout  i  na  výsledcích 

dotazníků, kdy u dotazovaných bylo předpokládáno odlišné hodnocení vlastních postojů a 

postojů, které podle nich zaujímá společnost v daném území. Dotazovaní vyplnili dotazník 

(Dotazník  č.  1),  v  němž  bodují  předložené  ukazatele  podle  důležitosti  a  významu při 

výběru  bydlení.  Dotazníkům  předcházelo  anketní  šetření  mezi  manažery  regionálních 

poboček  realitní  kanceláře  (BYTY  CZ  s.r.o.),  kteří  byli  dotazováni  na  výčet  deseti 

nejdůležitějších faktorů při lokalizaci bydlení (Dotazník č. 2). Na základě výsledků tohoto 

anketního  šetření  lze  ověřit  předpokládaný  vliv  jednotlivých  složek  použité  kvality 

bydlení, stejně tak i vliv jejich dílčích faktorů (5 ukazatelů z každé složky, celkem 25 

ukazatelů). Následně je možné zakomponovat všechny podstatné prvky do dotazníku pro 

studenty. 

Provedený výzkum se uskutečnil mezi studenty Technické univerzity v Liberci v únoru 

roku  200856.  Dotazovaným  studentům  byly  mimo  dotazníků  předloženy  i  dvě  mapy 

s fyzickogeografickými a socioekonomickými mapovými prvky (Mapa č. V a č. VI), kam 

studenti  umísťují  bod, který označuje místo,  kde by v budoucnu chtěli  bydlet  v  rámci 

Libereckého kraje. Touto mentální mapou je zjišťována převažující  preference přírodně 

nebo socioekonomicky atraktivního území pro bydlení a hlavně je možné diskutovat obce 

vystupující z kvantitativní analýzy jako nejlepší pro bydlení na základě uvedené kvality 

bydlení.

56 Mezi manažery realitní kanceláře v lednu roku 2008.
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4.2 Kvalita lidského kapitálu

Kvalita  lidského  kapitálu  je  hodnocena  jen  pomocí  „tvrdých“  dat  zastupujících  jeho 

a) vzdělanostní, b) ekonomickou, c) sociodemografickou složku a d) složku ostatní, která 

do celkového hodnocení lidského kapitálu nevstupovala. 

a) vzdělanostní složka

Vzdělanostní složka lidského kapitálu je nečastěji zmiňována při konstrukci souhrnných 

ukazatelů i dalšími autory (Hallér 2006, Čermák 2005). Je mimo jiné ovlivněna blízkostí 

vzdělávacích institucí i strukturou okolních pracovních příležitostí. Nakolik je ovlivněna 

atraktivitou prostředí nebo kvalitou bydlení nelze zatím jednoznačně určit. Jako zástupci 

byly použity ukazatele nejnižšího vzdělání a nejvyššího vzdělání v obcích.

Podíl obyvatel s vysokoškolským vzděláním byl jinak chápán ve SLDB v roce 1991 a 

200157.  Podíl  obyvatel  ve  věkové  kategorii  starších  patnácti  let  s  vysokoškolským 

vzděláním je klíčovým ukazatelem pro hodnocení lidského kapitálu, a to hlavně díky jeho 

velké dynamice po roce 2000 (Graf č. 8). Do této kategorie nebyli začleněni obyvatelé 

s vyšším odborným vzděláním,  ani  tato  kategorie  nebyla  podrobněji  členěna.  Nejvyšší 

hodnoty lze očekávat v obcích s nejvyšší kvalitou bydlení nebo nejlepšími (především těmi 

nejlépe placenými) pracovními příležitostmi, převážně ve větších městech a jejich zázemí. 

Podíl  obyvatel  se  základním a neukončeným vzděláním,  bez vzdělání se  jako ukazatel 

používá  spíše  při  hodnocení  zaostalejších  zemí  než  je  Česko,  přesto  poukazuje 

na významné  územní  diferenciace  vzdělanostní  složky  lidského  kapitálu.  U  tohoto 

ukazatele  jsou  očekávány  opačné  hodnoty  než  u  podílu  obyvatel  s  vysokoškolským 

vzděláním. Obce s vyšším podílem lidí s nižším než základním vzděláním včetně můžeme 

považovat v otázce lidského kapitálu za nejhorší. Alternativou tomuto ukazateli by mohla 

být například míra gramotnosti v obci, nebo i podíl obyvatel bez znalosti cizích jazyků.

57 Došlo  k  rozdělení  kategorie  vysokoškolské  vzdělání  na  vyšší  odborné  a  nástavbové  a 
vysokoškolské  (z toho  bakalářské),  v  roce  2001  podle  klasifikace  ISCED  –  Mezinárodní  norma  pro 
klasifikaci vzdělání (SLDB k 1. 3. 2001 – Základní informace o obcích).
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Graf č. 8 – Vývoj základních ukazatelů o obyvatelstvu v Libereckém kraji v letech 1993–

2006 (rok 1993 = 100 %)

b) ekonomická složka

Ukazatele  ekonomické  složky  lidského  kapitálu  lze  uvažovat  i  jako  složky  sociálního 

kapitálu,  ale  pro  účely  této  práce  je  nutné  omezit  jejich  chápání  jako  složky kapitálu 

lidského. Ukazatele ekonomické aktivity vycházejí z dat Sčítání lidu, domů a bytů v roce 

2001. Proti  vážení jednotlivých složek58 použitých v práci Čermáka (2005), byly brány 

v úvahu pouze dvě kategorie, které by měly zahrnout nejprogresivnější pracující v obcích. 

Problémem  těchto  dvou  kategorií  je  jejich  velmi  nízký  podíl  v  porovnání  s ostatními 

sektory a někdy dokonce i absence pracujících v těchto odvětvích vůbec (menší obce).

Podíl obyvatel pracujících v peněžnictví a pojišťovnictví (součást progresivního terciéru) 

činí  v  okrese  Liberec  podíl  cca  2,2  %  ekonomicky  aktivních  obyvatel  (EAO).  Podíl 

obyvatel  činných  v  oblasti  nemovitostí,  služeb  pro  podniky  a  výzkumu (součást 

progresivního  terciéru  a  kvartér)  činí  v  okrese  Liberec  4,6  %  EAO,  obě  kategorie 

dohromady  v  okrese  Liberec  6,8  %59.  Na  rozdíl  od  slovenské  statistiky  (Ukazovatele 

58 Těmito složkami jsou primér, sekundér a terciér, kdy terciér je významně zvýhodňován proti 
sekundéru a zvláště pak proti priméru bez bližšího zdůvodnění.

59 V Hlavním městě Praze 16,4 %, v okrese Jeseník 3,7 % (SLDB 2001), údaje za tyto okresy 
nám určují významnost podílu těchto ukazatelů na ekonomické úspěšnosti jednotlivých okresů.
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ekonomického  vývoja  SR  portal.statistics.sk 2007)  není  v  posledním  censu  výzkum 

vyčleněn zvlášť  od  ostatních  kategorií  a  nemá v  Česku  obdobnou kategorii  uvedenou 

v SLDB60.

Dalšími zvažovanými ukazateli byly i ukazatele o podnikavosti a zaměstnanosti obyvatel 

(celková  zaměstnanost  žen,  celková  nezaměstnanost,  dlouhodobá  nezaměstnanost  nebo 

nezaměstnanost  ve  věkové  skupině  do  25  let).  Rozdílné  metodiky  zaměstnanosti 

(ČSÚ/Úřady  práce/Eurostat)  a  významné  změny  tohoto  ukazatele  od  doby  posledního 

censu donutily autora do výsledného indexu tento ukazatel nezahrnout a diskutovat zvlášť.

c) sociodemografická složka

Průměrný  věk je  jediným  ukazatelem  sociodemografické  složky  lidského  kapitálu 

použitým v této práci. Data jsou stejně jako u předchozích ukazatelů převzatá ze SLDB 

2001.  Alternativou  tomuto  ukazateli  je  i  index  stáří  použitý  např.  Hallérem  (2006)  a 

Pilečkem  (2005)  nebo  index  závislosti  (Čermák  2005),  který  lépe  vypovídá 

o demografickém potenciálu zájmové oblasti, méně však o věku všech žijících obyvatel. 

Dalšími možnými ukazateli sociodemografické složky mohou být například zdravotní stav, 

sociopatologické  jevy  (kriminalita)  nebo  rozvodovost  či  sňatečnost.  Tyto  ukazatele 

můžeme spíše hodnotit jako součásti sociálního kapitálu a lze je těžko hodnotit za úroveň 

obcí z důvodu nesnadné dostupnosti dat.

d) složka ostatní

V rámci této kategorie jsou hodnoceny i některé charakteristiky sociálního kapitálu, které 

by mohly vypovídat o lidském kapitálu, za který je velmi obtížné získat dostatečný počet 

dat (volební účast, religiozita, kulturní a sportovní instituce). Tyto ukazatele však nejsou 

použity v souhrnných indexech.

60 V publikaci Poměřování Libereckého kraje v sekci práce a mzdy (Český statistický úřad - 
Liberec,  2005),  byly  použity  například  tyto  údaje:  podíl  ekonomicky  aktivního  obyvatelstva,  podíl 
zaměstnaných  v primárním  sektoru,  registrovaná  míra  nezaměstnanosti,  podíl  žen  z  celkového  počtu 
uchazečů  o zaměstnání,  podíl  nezaměstnaných  ve  věku  25  -  34  let,  podíl  uchazečů  o  zaměstnání  se 
základním vzděláním, počet uchazečů o zaměstnání na 1 volné pracovní místo, průměrná měsíční mzda 
(přepočtené počty).
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4.3 Souhrnné ukazatele

Index kvality lidského kapitálu (IKLK) obcí je vypočten na základě ukazatelů ze třech výše 

uvedených  složek  lidského  kapitálu,  a  to  vzdělanostních,  sociodemografických  a 

ekonomických.  Použitou  metodou je  prostý  aritmetický  průměr  bodů za všechny užité 

ukazatele,  tj.  průměrného věku (PV),  podílu  vysokoškolsky vzdělaných obyvatel  (VŠ), 

podílu obyvatel se základním a s neukončeným vzděláním nebo bez vzdělání (ZŠ)61, podílu 

EAO  zaměstnaných  v progresivním  terciéru  (PT).  Na  vzdělanostní  složku  je  kladen 

dvojnásobný důraz proti ostatním složkám lidského kapitálu.

Pozn.:  PV – průměrný věk, VŠ – podíl vysokoškolsky vzdělaných obyvatel, ZŠ – podíl obyvatel se základním nebo neukončeným 

vzděláním a bez vzdělání, PT – progresivní terciér

Index kvality bydlení nevážený (IKBN) je prostým aritmetickým průměrem ukazatelů třech 

použitých  složek  kvality  bydlení,  a  to  technické,  lokalizační  a  institucionální.  Jako 

technické  ukazatele  byly  použity  podíl  obyvatel  žijících  v  RD  (PRD),  podíl  domů 

postavených před rokem 1919 (P19), průměrné stáří trvale obydlených domů (PSD), podíl 

domů  majících  nosné  zdi  ze  stavebního  materiálu  stěnové  panely  (PSP),  podíl  domů 

připojených na kanalizační síť (PKA), průměrný počet m2 celkové plochy na byt (CPL) a 

podíl  bytů  v  domech  první  kategorie  (P1K).  Z  lokalizačních  ukazatelů  byly  použity 

průměrná vzdálenost (VZD), podíl lesních a vodních ploch na celkové rozloze obce (PLV), 

počet ordinací praktických lékařů – stomatologů v obci (včetně detašovaných pracovišť) 

(STM) a počet starých ekologických zátěží v obci (SEZ). Institucionální ukazatele byly 

použity pouze dva, a to právní vztah k bydlení (VZT) a titul Vesnice roku (VES). Tento 

nevážený  index  je  proto  silně  determinován  technickými  ukazateli  a  velmi  málo 

institucionálními.  Finanční  složka  z  tohoto  ukazatele  byla  vyčleněna  záměrně,  kvůli 

nejasné indikaci kvality bydlení na základě použitých cenových ukazatelů.

61 U obou ukazatelů u věkové skupiny starší patnácti let.
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Pozn.: PRD – podíl rodinných domů, P19 – podíl domů postavených před rokem 1919, PSD – průměrné stáří domů, podíl domů ze 

stěnových panelů, PKA – podíl domů připojených na kanalizační síť, CPL – celková plocha bytů, P1K – podíl bytů v domech první 

kategorie,  VZD – průměrná vzdálenost,  PLV – podíl lesních a vodních ploch v obci,  STM –  počet  ordinací  praktických lékařů – 

stomatologů v obci, SEZ – počet starých ekologických zátěží v obci, VES – vesnice roku, VZT – právní vztah k bydlení

Index  kvality  bydlení  vážený  vychází  z  předchozího  indexu  a  používá  všechny  jeho 

ukazatele, avšak je doplněn o finanční složku (průměrná kupní cena stavebních pozemků – 

POZ, počet let, kdy nájemník na nájmu zaplatí celou cenu bytu – NAJ) a je vážen. Výpočet 

se  skládá  ze  součtů  prostých  aritmetických  průměrů  čtyřech  složek  kvality  bydlení 

(předpoklad je  založen na stejném významu těchto složek),  kdy technické složce kvůli 

vyššímu  počtu  ukazatelů  je  přidělen  koeficient  1,5,  lokalizační  složce  koeficient  1,3, 

právně-institucionální a finanční složce kvůli  pouze dvěma ukazatelům koeficient 0,6 a 

následně je součet dělen čtyřmi. Oba indexy bydlení nezahrnují percepční složku kvality 

bydlení.

Pozn.:  PRD – podíl rodinných domů, P19 – podíl domů postavených před rokem 1919, PSD – průměrné stáří  domů, podíl domů 

ze stěnových panelů, PKA – podíl domů připojených na kanalizační síť, CPL – celková plocha bytů, P1K – podíl bytů v domech první 

kategorie,  VZD – průměrná vzdálenost,  PLV – podíl lesních a vodních ploch v obci,  STM –  počet  ordinací  praktických lékařů – 

stomatologů v obci,  SEZ – počet  starých ekologických zátěží  v obci,  VES – vesnice  roku,  VZT – právní vztah k bydlení,  POZ – 

průměrná cena stavebních pozemků, NAJ – počet let, kdy nájemník na nájmu zaplatí celou cenu bytu

4.4 Analýza fotografií a otevřených zdrojů

Metoda  výzkumu  v  kapitole  o  nových  trendech  bydlení  v  Libereckém  kraji  se  opírá 

o analýzu všech výše zmíněných složek kvality bydlení na základě informací z otevřených 

internetových  zdrojů  a  fotografických  materiálů  vyhotovených  v  průběhu  výzkumu 

v celém zájmovém území.  V nových  trendech  bydlení  jde  o  shrnutí  pouze  základních 

poznatků  o  lokalizaci  nové  výstavby  a  jejích  charakteristikách.  Shromažďovány  a 

analyzovány jsou fotografie z residenčních zón, a to jak z městských, tak i z příměstských 

61



a venkovských oblastí zájmového území.

4.5 Analýza legislativy

V podkapitole  věnující  se  roli  institucí  a  jejich  podpoře  bydlení  (viz  výše)  je  použita 

metoda  práce  s převážně  otevřenými  internetovými  zdroji  veřejných  i  neveřejných 

(komerčních)  institucí.  Tyto  instituce  poskytují  údaje  o  podpoře  bydlení  z  veřejných  i 

soukromých zdrojů, převážně na základě jejich vyhlášek, nařízení a pravidel. Jedná se tedy 

o institucionální  přístup,  který byl  již  aplikován v předchozí  práci  autora (Baxa 2006). 

Kapitola si neklade za cíl zodpovědět na základní otázky vycházející z konceptů bytové 

politiky aplikované na území Libereckého kraje,  ale pouze zjištění,  které  instituce vliv 

na rozvoj bydlení v zájmovém území mají a jak velký je jejich vliv.
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5. Územní diferenciace kvality bydlení a lidského kapitálu

Cílem této kapitoly je zhodnocení územní diferenciace kvality bydlení a lidského kapitálu 

a zodpovězení na výzkumnou otázku „Kde je nejvyšší kvalita bydlení a kvalita lidského 

kapitálu a proč právě tam?“  Hodnocení kvantitativní povahy vychází z analýzy souboru 

dat, zahrnujících jednotlivé ukazatele rozlišené po obcích. Druhý soubor dat je již upraven 

a jednotlivé údaje za obce jsou obodovány (viz metodika výzkumu) a v této kapitole je 

hodnocena jejich územní diferenciace. Na závěr jsou hodnoceny souhrnné indexy tvořené 

zmíněnými ukazateli jak za obce, tak i za území správních obvodů pověřených obecních 

úřadů.

Hodnocení kvalitativní povahy zahrnuje pouze jedinou složku kvality bydlení, a to složku 

percepční.  Výzkumu  v  cílové  skupině  předcházelo  anketární  šetření,  ve  kterém  bylo 

po dotazovaných manažerech realitní  kanceláře  požadováno zhodnocení  nejdůležitějších 

faktorů při výběru a lokalizaci bydlení. Na základě tohoto šetření byly upraveny otázky 

pro studenty  zahrnující  všechny  složky  kvality  bydlení.  Vlastní  výsledky  anketárního 

šetření jsou uvedeny v níže vložených grafech a dají se shrnout do několika souhrnných 

poznatků:

Manažeři považovali za nejpodstatnější lokalitu bydlení v širším slova smyslu. Na druhém 

místě  hodnotili  cenu bydlení,  dále pak stav nemovitosti  a  občanskou vybavenost sídla, 

s odstupem  potom  dopravní  dostupnost,  dostupnost  pracovních  příležitostí  a  s dalším 

odstupem  životní  prostředí,  velikost  bydlení,  sousedské  vztahy  a  sociální  prostředí. 

Celkově  bylo  pořadí  jednotlivých  složek   kvality  bydlení  hodnoceno  na základě 

jednotlivých  ukazatelů  následovně:  1.  lokalizační,  2.  technická,  3.  ekonomická, 

4. percepční, 5. právně-institucionální. Celkem odpovědělo třináct dotázaných manažerů, 

což je asi třetina všech oslovených manažerů.

5.1 Územní diferenciace kvality bydlení

1) technická složka

Podíl obyvatel žijících v rodinných domech má v rámci Libereckého kraje velké variační 

rozpětí.  Vzhledem  ke  kombinaci  městskosti  a  projevů  strukturálního  postižení  žije 

v rodinných domech například ve Stráži pod Ralskem pouze 5 % obyvatel (SLDB 2001). 

Mezi  patnácti  a  třiceti  procenty  se  pohybuje  podíl  obyvatel  žijících  v RD ve  velkých 
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městech kraje (Česká Lípa, Liberec, Jablonec nad Nisou a Tanvald, stejně tak i specifický 

Jiřetín  pod Bukovou).  Vzhledem k současnému trendu přechodu na  vlastnické bydlení 

v rodinných domech můžeme proto tyto obce hodnotit jako nejhorší a očekávat u nich další 

výraznou změnu. Největší podíl  obyvatel  (nad 95 %),  žijících v rodinných domech byl 

v obcích  s nízkým  počtem  obyvatel  převážně  na Turnovsku  a  Semilsku.  Aritmetický 

průměr Libereckého kraje je jen mírně nižší než ten celorepublikový (43,6 % resp. 45,7 %) 

a mediánovou obcí kraje je Brniště s 79,2 %. 

Největší  podíl domů postavených před rokem 1919 je v některých obcích na Frýdlanstku 

(Jindřichovice pod Smrkem téměř 55 %) a nejméně v celém okrese Semily a v Ralsku 

(3,4 %). Medián i aritmetický průměr kraje jsou výrazně vyšší než celorepublikový průměr 

13,2 % (17,8 % resp.  21 %).  Vysoké stáří  domů potvrzuje i  ukazatel  průměrného stáří 

trvale  obydlených  domů.  Relativně  malé  variační  rozpětí  (27  let),  přibližně  shodný 

aritmetický průměr s mediánem a nadprůměr proti průměrné hodnotě Česka o 8 let, to jsou 

základní  charakteristiky.  Nejnižší  hodnoty  byly  zaznamenány  v  POÚ  Mimoň  a  POÚ 

Jilemnice, nejvyšší naopak na Frýdlantsku. 

Podíl domů podle materiálu nosných zdí: ze stěnového panelu je poměrně vysoký (aritm. 

průměr kraje 5 %, ČR 4,1 %, Hlavního města Prahy 11,8 %). Mimo Stráže pod Ralskem, 

která má domů ze stěnových panelů 50 %, má vysoký podíl ještě Jiřetín pod Bukovou, 

Ralsko, Liberec a Česká Lípa. 76 obcí kraje nemá žádné domy ze stěnových panelů.

Podíl domů připojených na kanalizační síť je v Libereckém kraji poměrně nízký (aritm. 

průměr: 34 %, ČR 43,4 %), mediánovou obcí je s pouhými 6,6 % Víchová nad Jizerou. 

74 obcí nemělo v době censu žádný dům připojený na kanalizaci. Více jak 90 % dosáhla 

obec  Sosnová  na  Českolipsku  a  přes  70  %  ještě  Nový  Bor,  Česká  Lípa  a  Stráž 

pod Ralskem. 

Poměrně dobré výsledky dosáhla většina obcí Libereckého kraje v  průměrném počtu m  2   

celkové plochy na byt. Téměř 130 m2 celkové plochy na byt měla obec Slunečná a další 

obce v POÚ Nový Bor a Česká Lípa. Nejmenší hodnoty dosáhly obce s vysokým podílem 

domů ze stěnových panelů, například Jiřetín pod Bukovou, Stráž pod Ralskem, Ralsko, 

Tanvald, Česká Lípa a Desná (méně než 70 m2). Aritmetické průměry Libereckého kraje 

i Česka jsou shodné, medián kraje dosáhl téměř 90 m2. 

Nejvyšší podíl bytů I. kategorie byl ve všech městech, ve Stráži pod Ralskem se pohyboval 

okolo 98 %. Mediánovou obcí je Svor se 65,8 %, to je o 18 % méně než průměr kraje a 

o 23 % méně než v Česku. Čtvrtina až třetina bytů první kategorie je v malých obcích 

s vysokým  počtem  objektů  sloužících  pro  druhé  bydlení  (Blatce,  Chlum,  Troskovice, 
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Mařenice, Janův Důl).

2) lokalizační složka

Nejlepší  dopravní  dostupnost mají  v  současné  době  obce  v  zázemí  Liberce,  Jablonce 

nad Nisou a Turnova včetně těchto měst samotných (do patnácti minut). Nejhorší dopravní 

dostupnost mají obce v POÚ Doksy a Jilemnice (větší jak 55 minut). Průměrná dopravní 

dostupnost  v  kraji  mírně  převyšuje  třicet  minut.  Tento  ukazatel  je  velmi  deformován 

použitou metodikou dopravní dostupnosti do příslušné ORP a do krajské metropole, ale již 

nebere v potaz dopravní dostupnost do Mladé Boleslavi, kam denně dojíždí z Libereckého 

kraje velký počet ekonomicky aktivních, stejně tak ani do hlavního města Prahy, jakožto 

nadřazené jednotky. Tím by se totiž prohloubila periferialita většiny obcí na Frýdlantsku a 

části obcí na Jilemnicku a Novoborsku.

Jako ukazatel  zastupující  občanskou vybavenost  byl  vybrán  počet  ordinací  praktických 

lékařů – stomatologů v obci, včetně detašovaných pracovišť. Celkem 149 obcí (dvě třetiny) 

nemá žádnou ordinaci stomatologa a dalších 42 jen jednu ordinaci. Celkový průměr kraje 

činí 1,13 stomatologické ordinace na obec. Nejvíce stomatologů ordinuje v Liberci (60), 

České Lípě a Jablonci nad Nisou (28 resp. 26). Při uvažování relativního ukazatele počtu 

obyvatel  (k  1.  1.  2004)  na  jednoho  stomatologa  jsou  na  tom  lépe  malé  obce,  kde 

na jednoho stomatologa připadá méně než 300 obyvatel, z větších měst je na tom nejlépe 

Stráž pod Ralskem, Turnov a Semily. Nejhůře jsou na tom malá města, kde na jednoho 

stomatologa připadá i více než 3 000 obyvatel (Cvikov, Hrádek nad Nisou). Nevýhodou 

relativizovaného ukazatele je neuvažování spádovosti jiných obcí a vybavení jednotlivých 

ordinací, počty asistentek, zubních laborantek atd. Nejvhodnějším ukazatelem se proto zdá 

zprůměrovaná časová dostupnost do nejbližších třech zubařských ordinací, vážená počtem 

klientů zubařské ordinace, což by bylo v zájmovém území velmi obtížné zjistit.

Nejnižší  podíl lesních a vodních ploch na celkové rozloze obce mají v Libereckém kraji 

obce v úrodné části ORP Turnov (méně než 10 %). Nejvyšší podíl mají obce podhorské 

Bedřichov a Harrachov (více než 90 %) a další obce v POÚ Tanvald, Mimoň, Doksy a 

Jablonec  nad Nisou.  Ne příliš  vysoký podíl  mají  obce na Jilemnicku poměrně vysoko 

položené (Martinice v Krkonoších jen 7 %), z toho můžeme usoudit, že podíl lesních a 

vodních ploch v obcích nezávisí na nadmořské výšce, ale na (ne)bonitě zemědělské půdy a 

hydroenergetickém potenciálu  toků.  Průměrný  podíl  lesních  a  vodních  ploch  v obcích 

Libereckého kraje se pohybuje okolo 37 %, přitom celkový podíl lesních a vodních ploch 
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je v Libereckém kraji více než 45 %, v ČR okolo 33 %, a to vypovídá o výrazném podílu 

přírodních prvků i celkové atraktivitě kraje jako celku.

Největší  počet  starých  ekologických  zátěží se  nachází  v  obcích  s  největší  koncentrací 

průmyslových  aktivit  i  v  obcích  s  největším  počtem  obyvatel  (Česká  Lípa,  Liberec, 

Jablonec nad Nisou), dále pak v obcích postižených těžbou uranu a působením vojenských 

posádek  (Stráž  pod  Ralskem,  Ralsko).  Nejméně  starých  ekologických  zátěží  bylo 

evidováno na území správních obvodů POÚ Český Dub, Jilemnice, Nový Bor a Doksy.

3) právně-institucionální složka

Podstatnou složkou celkové kvality bydlení je ukazatel  právní vztah k bydlení. Nejvyšší 

hodnoty  podílu  obyvatel  žijících  v  nájemním bydlení  jsou  v  obcích  s  velkým počtem 

obecních  bytů  a  s  výrazným  strukturálním  postižením  (Ralsko  téměř  75  %,  Stráž 

pod Ralskem 65  %,  Zákupy,  Hejnice  a  Mimoň  téměř  50  %).  Naopak  nejnižších  resp. 

nulových hodnot  dosahují  obce  s  nízkým počtem obyvatel,  pravděpodobně i  s nízkým 

počtem  obecních  bytů  a  s  vysokým  podílem  obyvatel  žijících  v rodinných  domech 

(Chotovice, Holenice, Cetenov). Mediánovou obcí s hodnotou 13,2 % je Stráž nad Nisou, 

zatímco aritmetický průměr obcí kraje činí 15,9 % (v ČR zhruba 20 %). 

Jako  druhý  zástupce  právně-institucionální  složky  kvality  bydlení  je  zvolen  údaj 

o úspěšných  účastnících  soutěže  Vesnice  roku.  Potvrdilo  se  uvedené  tvrzení 

o problematickém hodnocení tohoto ukazatele z důvodu neúčasti všech obcí kraje. Nejlépe 

jsou hodnoceny obce v POÚ Turnov, protože z prvních třinácti obcí, které získaly více než 

jednu stuhu (zlatá/bílá/modrá/zelená) bylo 7 z Turnovska (Příloha č. 2). Nejlépe dopadla 

obec Pěnčín, ležící severozápadně od Turnova, díky zisku jedné zlaté stuhy a třech dalších 

stuh. Na druhém místě skončila obec Koberovy z POÚ Železný Brod (jediná obec v kraji, 

která  zvítězila  v  krajském kole  vesnice  roku  dvakrát)  a  na  třetím  místě  obec  Osečná 

spadající  do správního  obvodu  POÚ  Český  Dub.  Negativně  z  hlediska  výsledků  této 

soutěže můžeme hodnotit obce z POÚ Česká Lípa, Cvikov, Doksy, Mimoň a Tanvald, které 

se i přes svůj potenciál málo participují na propagaci jejich rozvoje.

4) finanční složka

Nejvyšší  kupní ceny stavebních pozemků jsou v krajské metropoli Liberci a v horských 

střediscích Harrachov a Rokytnice nad Jizerou, kde probíhá i  nejintenzivnější  výstavba 
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objektů  sloužících  k  trvalému i  druhému bydlení.  V atraktivních  residenčních  čtvrtích 

Liberce  se  prodejní  cena stavebních pozemků pohybuje  již  okolo 2500 Kč/m2 (Černík 

2007) a lze předpokládat, že cena stavebních pozemků v residenčních čtvrtích se zvyšuje 

nikoliv geometricky,  ale exponenciálně se snižující  se vzdálenosti  od centra metropole. 

Naopak nejnižší ceny byly zaznamenány v celém okrese Česká Lípa s výjimkou obcí s více 

než 3 000 obyvateli a obcí v zázemí měst Česká Lípa a Nový Bor, dále pak na Frýdlantsku 

a v některých okrajových částech okresu Semily. 

Průměrná známka obcí Libereckého kraje je 4,17, a proto lze vyslovit tvrzení, že převážná 

část  Libereckého  kraje  nabízí  budoucím  obyvatelům  nízké  pořizovací  ceny  pozemků. 

U ukazatele  počet  let,  kdy  nájemník  na  nájmu zaplatí  celou  cenu  bytu je  rozdíl  mezi 

velkými  městy  (zvláště  pak  Libercem)  a  ostatními  částmi  kraje  ještě  propastnější, 

průměrná  známka obcí  kraje  je  4,76.  U tohoto ukazatele  lze  předpokládat  značný vliv 

pracovních  příležitostí  a  samozřejmě  i  dostatku  nájemních  bytů.  Celkově  je  důležité 

zmínit, že o něco více než libereckých 23 let pro splacení celé prodejní ceny bytu již má 

z celého Česka jen Praha (zdrojem dat bydleni.idnes.cz 2007).

5) percepční složka

Vlastního  dotazníkového  šetření,  provedeného  mezi  studenty  Technické  univerzity 

v Liberci, se zúčastnilo celkem 52 studentů z 60 oslovených. Ze všech dotazníků byl jeden 

vyplněn  špatně  a  nebyl  zahrnut  do  celkových  výsledků  šetření.  Více  jak  dvě  třetiny 

dotázaných studuje geografii na pedagogické fakultě a u těchto studentů lze předpokládat 

dostatečnou  znalost  Libereckého  kraje.  Dotazník  správně  vyplnilo  27  žen  a  24  mužů, 

přitom  mezi  odpověďmi  podle  pohlaví  nebyly  významné  rozdíly.  Průměrný  věk 

respondentů  v  době  dotazování  byl  21,9  let.  Starší  respondenti  (nad  24  let)  mezi 

nejdůležitějšími faktory při lokalizaci bydlení uváděli shodně cenu domu/bytu a dostupnost 

pracovních příležitostí, zatímco mladší respondenti (19 a 20 let) uváděli jako nejdůležitější 

inženýrské sítě a právní vztah k bydlení. 
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Graf č. 9 – Průměrný počet bodů přidělený studenty jednotlivým ukazatelům

Struktura  respondentů  podle  trvalého  bydliště  (na  úrovni  krajů  Česka)  neprokázala 

významné rozdíly v preferenci jednotlivých ukazatelů s výjimkou studentů z Ústeckého 

kraje a z Prahy, kteří více zdůrazňovali kvalitu životního prostředí a náklady na bydlení. 

Tři studenti měli své trvalé bydliště v obcích menších než 201 obyvatel a všichni shodně 

uváděli jako druhý nejdůležitější ukazatel dostupnost pracovních příležitostí. 14 studentů 

mělo své trvalé bydliště v obcích s více než 50 000 obyvateli a 12 z nich zdůrazňovalo 

právní vztah k bydlení a cenu domu/bytu. Průměrný počet přidělených bodů jednotlivým 

ukazatelům je vidět v Grafu č. 9. 

Nejdůležitějšími  ukazateli  při  výběru  bydlení  jsou  cena  domu/bytu,  přátelé  a  rodina  a 

dostupnost  pracovních  příležitostí.  Nejméně  jsou  brány  v potaz  sousedské  vztahy, 

okolnosti prodeje a občanská vybavenost v obci. 

Mentální mapu obdrželi všichni dotázaní studenti společně s dotazníkem, z toho 26 map 
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bylo  s fyzickogeografickým  a  25  map  se  sociogeografickým  podkladem.  Třetina 

dotázaných  by  chtěla  bydlet  na  území  města  Liberce  (většina  z nich  zakreslovala 

do sociogeografického podkladu) a celkem 27 studentů by chtělo bydlet v Liberci nebo 

v obcích sousedících s Libercem v rámci ORP. Usuzovat lze, že je to podmíněno jejich 

znalostí  Liberce  a  jejich  současnými  vazbami  na  Liberec  (univerzita,  přechodné  nebo 

trvalé bydliště, přátelé atd.). Jen dva studenti by chtěli bydlet na území obce Jablonec nad 

Nisou a žádný z respondentů by nechtěl bydlet v České Lípě, Turnově nebo Novém Boru 

(v dalších  nejlidnatějších  městech  kraje).  Ostatní  studenti  lokalizovali  své  potenciální 

bydliště do přírodně atraktivních území u Jizerských hor, Krkonoš nebo Českého ráje.

Graf č. 10 – Celkový počet bodů přidělený studenty a manažery jednotlivým ukazatelům
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Výsledky hodnocení studentů se značně rozcházejí s hodnocením manažerů (Graf č. 10), 

a to  především  u  ukazatelů  přátelé  a  rodina  a  občanská  vybavenost  v  obci.  Studenti 

i manažeři shodně přikládali velký význam ceně domu/bytu a atraktivitě prostředí. Shodně 

nepovažují  za  důležité  ukazatele  okolnosti  prodeje,  podporu bytové výstavby v  obci  a 

plánovanou výstavbu v obci. Z celkového zhodnocení významu jednotlivých složek kvality 

bydlení vyplývá, že nejdůležitější jsou při výběru bydlení složky lokalizační a ekonomická 

a nejméně je významná je složka právně-institucionální.
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5.2 Územní diferenciace lidského kapitálu

a) vzdělanostní složka

Nejvyšší podíl vysokoškolsky vzdělaných ve věkové skupině starších patnácti let není jen 

v  největších  městech,  ale  i  v  obcích  s  dobrou  dopravní  dostupností  a  atraktivním 

prostředím. Více než 16 % má obec Slunečná u Nového Boru, více než 10 % má krajské 

město  Liberec  s  jedinou  vysokou  školou  v  kraji  –  Technickou  univerzitou,  dále  pak 

Soběslavice, Malá Skála a Rakousy. Méně než jedno procento vysokoškolsky vzdělaných 

má  celkem  deset  obcí,  z  nichž  pět  se  nachází  v  ORP Frýdlant  (např.  Bílý  Potok  či 

Jindřichovice pod Smrkem, které mají více než 500 obyvatel). Medián pro tento ukazatel 

za Liberecký kraj je 3,9 % (např. Hodkovice nad Mohelkou) a aritmetický průměr 7 % (ČR 

8,9 %), obě hodnoty jsou velmi nízké. 

U  ukazatele  podíl  obyvatel  se  základním  vzděláním,  neukončeným  vzděláním  a  bez 

vzdělání se projevují podobné rozdíly v územní diferenciaci jako u ukazatele předchozího 

při obrácených hodnotách. Kladně můžeme hodnotit obce s nízkým podílem obyvatel bez 

vzdělání, s neukončeným vzděláním či se základoškolským vzděláním. Téměř polovinu 

obyvatel této kategorie mají obce Chlum a Tuhaň, podobně jsou na tom i některé obce 

na Frýdlantsku  (Horní  Řasnice,  Černousy,  Jindřichovice  pod Smrkem).  Nejmenší  podíl 

mají obce nerovnoměrně lidnaté i nerovnoměrně rozmístěné v celém Libereckém kraji: 

Slunečná,  Turnov,  Loužnice,  Skuhrov,  Malá  Skála,  Radčice,  Liberec,  Bozkov,  Rádlo  a 

Jilemnice. Aritmetický průměr kraje je 24,3 % (ČR 23,4 %) a mediánovou obcí může být 

například Cvikov s  28 % obyvatel.  Při  práci  s  daty se  ukázala  jako vhodnější  metoda 

hodnocení  obyvatel  „bez  maturity”,  zahrnující  výše  uvedené  kategorie  a  kategorii 

středoškolsky vzdělaných obyvatel bez maturity.

b) ekonomická složka

Podíl pracujících v peněžnictví, pojišťovnictví, službách pro podniky, v     oblasti nemovitosti   

a  ve  výzkumu  na  celkovém  počtu  ekonomicky  aktivních není  v  Libereckém  kraji 

ve srovnání  se  zbytkem  Česka  příliš  vysoký.  Tento  ukazatel  vypovídá  o  koncentraci 

zaměstnaných v nejprogresivnějším odvětví, ale předpoklad nejvyššího podílu v největších 

městech  a  jejich  zázemí  se  potvrdil  jen  částečně  (Liberec,  Rádlo,  Rakousy,  Dalešice, 

Žďárek,  Radvanec).  Některá  města  a  obce  v  zázemí  měst  mají  podíl  této  kategorie 

71



ekonomicky aktivních poměrně nízký (Železný Brod). Do intervalu s nejnižším podílem 

bylo  zahrnuto  dokonce  35  obcí,  a  to  většina  bez  výraznější  prostorové  diferenciace. 

Poměrně značný rozdíl mezi aritmetickým průměrem i mediánem kraje (5,6 % resp. 3,2 %) 

lze vysvětlit  bližším pohledem na podíl pracujících v průmyslu (v některých obcích na 

Železnobrodsku  i  přes  50  %)  a  v  dalších  odvětvích.  Nejvýraznější  rozdíl  je  mezi 

Libereckým  krajem  a  Českem,  ve  druhém  případě  je  totiž  v  progresivním  terciéru  a 

kvartéru zaměstnáno celkem 11,3 % ekonomicky aktivních (tento ukazatel výrazně zvyšuje 

hlavní  město  Praha).  Na základě  ukazatele  zaměstnanosti  v  priméru  a  v  obchodě  a 

opravách (GIS Libereckého kraje 2007)  můžeme vymezit  venkovské a městské oblasti 

(případně příměstské). Jedná se na jedné straně o jižní část  Libereckého kraje západně 

od Turnova,  o  sever  Frýdlantského  výběžku,  o  střed  okresu  Semily  a  na  druhé  straně 

o Liberec a Jablonec nad Nisou se sousedními obcemi, stejně tak i Nový Bor, Česká Lípa 

nebo Turnov s nejbližším zázemím. Tyto oblasti mají specifické ekonomické podmínky a 

lze očekávat dopad na celkovou kvalitu bydlení.

Zvláštní úlohu hraje stavebnictví, které by mělo poskytovat informace o podílu pracujících 

v  tomto  odvětví  na  základě  poptávky  po  stavebních  zakázkách  očekávané  v  zázemí 

největších měst kraje. Nejasná územní diferenciace zaměstnanosti v rámci tohoto odvětví 

neodpovídá tomuto předpokladu například v celém okrese Česká Lípa, a proto lze vyslovit 

tvrzení o koncentraci ekonomicky aktivních ve stavebnictví do obcí v zázemí Liberce a 

Jablonce nad Nisou, míst s nevyšším počtem veřejných zakázek a hlavně jejich vysokou 

celkovou hodnotou. 

Z  ostatních  charakteristik  vystupuje  do  popředí  též  nezaměstnanost,  která  se  od  doby 

posledního SLDB výrazně snížila, ale i tak převážně v severní části kraje převyšuje 10 %. 

Nezaměstnanost  nebyla  v  rámci  kvantitativního  výzkumu hodnocena  a  je  jí  věnována 

zvláštní pozornost při komparaci výsledných indexů.

3) sociodemografická složka

Nerovnoměrné  rozmístění  obcí  podle  průměrného  věku kopíruje  dva  trendy:  vysoký 

průměrný věk v periferních částech kraje (hlavně Českodubsko) a nízký průměrný věk 

v obcích s  velkým počtem volných obecních  bytů  uvolněných po  ukončení  působnosti 

VVP Ralsko a uranové těžby u Stráže pod Ralskem (vliv patrný i v České Lípě, Zákupech, 

Hamru  na  Jezeře  a  dalších).  Průměrný  věk  obyvatel  rozhodně  nekoresponduje 

s průměrným věkem domů (viz dále). V Ralsku a ve Stráži pod Ralskem byl při censu 

72



průměrný věk dokonce jen 30 resp. 32 let, proti tomu v Troskovicích je to téměř 49 let. 

Aritmetický průměr průměrného věku v kraji byl 38,1 let (ČR 38,8 let) a mediánovou obcí 

je například Lomnice nad Popelkou s 38,6 lety. 

d) složka ostatní

Participace  obyvatel  má  význam  pro  rozvoj  obcí,  jejich  komunitního  života  i  dalších 

faktorů (např. právně-institucionální složka kvality bydlení). Volební účast při posledních 

volbách do poslanecké sněmovny byla nejvyšší v okrese Semily a ve správních obvodech 

POÚ  Železný  Brod  a  POÚ  Český  Dub,  a  to  přes  50  %  (www.liberec.czso.cz 2008). 

V otázce  voleb  je  důležité  při  porovnání  s  ostatními  regiony  Česka  zdůraznit  velkou 

podporu strany zelených (ORP Jablonec, ORP Liberec, ORP Frýdlant), jejíž zástupci se 

v Libereckém kraji do poslanecké sněmovny nedostali. Vysoká podpora KSČM byla na 

východě a na západě ORP Česká Lípa (oblast těžby uranu u Stráže pod Ralskem). Největší 

podíl věřících byl zaznamenán v nevysídleném okrese Semily a POÚ Český Dub. Podobně 

je tomu i u podílu obyvatel narozených v obci (ke zmíněným mikroregionům se v případě 

tohoto ukazatele připojuje ještě Liberec a Jablonec nad Nisou). Nejvíce věřících se nachází 

v území, které nebylo dotčeno odsunem českých Němců. Jedná se převážně o velkou část 

správních obvodů ORP Semily, Turnov, Jilemnice a v POÚ Český Dub (více než čtvrtina 

obyvatel).
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5.3 Souhrnné ukazatele

Index kvality lidského kapitálu poukazuje na velké územní diferenciace v celém kraji. 

V rámci hodnocení území správních obvodů POÚ je rozdíl více než jednoho bodu (Nové 

Město pod Smrkem 2,42 vs. Liberec a Jablonec nad Nisou 3,5), při podrobnějším pohledu 

na úroveň obcí je rozdíl trojnásobný (Jindřichovice pod Smrkem 1,5 vs. Stráž nad Nisou 

4,75, viz Mapa č. 2). Vysvětlit to lze na základě rozdílných uplatnění obyvatel s odlišným 

lidským kapitálem v dichotomii město-venkov. Velký rozdíl je způsoben i poměrně nízkým 

počtem ukazatelů zahrnutých do výpočtu indexu. 

Mapa č. 2 – Index kvality lidského kapitálu v Libereckém kraji na počátku 21. století

Index kvality bydlení nevážený má proti předchozímu indexu nižší variaci jak na úrovni 

správních obvodů POÚ, tak i na úrovni obcí. Nejvyšší hodnoty mají celá území POÚ Nový 

Bor, Železný Brod a Turnov (Mapa č. 3). Jedná se zároveň o zázemí obcí s rozšířenou 

působností,  které  neměly dříve status  okresních měst.  Nejhůře  jsou  na tom z hlediska 

tohoto  ukazatele  území  správních  obvodů  obcí  s  POÚ  Frýdlant,  Hrádek  nad  Nisou, 

Mimoň, Česká Lípa a Nové Město pod Smrkem. Nejlépe můžeme hodnotit obce Okrouhlá 

(hodnota  4),  Bedřichov  a  Koberovy  (obě  hodnoty  3,85)  a  další  obce  převážně 
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na Turnovsku. Vysoké hodnoty na Turnovsku a Železnobrodsku jsou způsobeny převážně 

příznivým  vývojem  domovního  fondu  (bez  vysídlení  českých  Němců),  dobrou 

geografickou polohou, kvalitním životním prostředím a stabilním vývojem hospodářství 

bez výrazné orientace na textilní průmysl nebo další již neprosperující odvětví. Stejně jako 

u indexu kvality lidského kapitálu je průměrná hodnota obcí Libereckého kraje okolo 3.

Mapa č. 3 – Index kvality bydlení nevážený v Libereckém kraji na počátku 21. století

Výsledný  vážený  index  kvality  bydlení zaznamenává  podobné  variační  rozpětí  jako 

předchozí  nevážený index.  Celkově se však jedná o vyšší  hodnoty (průměr obcí  kraje 

s hodnotou 3,1),  na tom se  promítlo  nejen vážení,  ale  i  uvažování  ekonomické  složky 

bydlení (ceny bydlení), čímž byla zodpovězena další výzkumná otázka. Nejvyšší hodnoty 

mají  opět  obce  z  Novoborska,  Železnobrodska  a  Turnovska  (Mapa č.  4),  nejhůře  jsou 

hodnocena území správních obvodů POÚ Hrádek nad Nisou a Nové Město pod Smrkem, 

což jsou území s  nevýhodnou geografickou polohou u hranic a s významnými projevy 

strukturálního  postižení.  Nízké  hodnoty  tohoto  indexu  jsou  u  obcí  na  Liberecku  a 

Jablonecku, které mají sice kvalitní občanskou vybavenost, dobrou polohu, avšak velmi 

vysoké pořizovací ceny bydlení a špatný stav domovního i bytového fondu. Mezi obcemi 

byly nejlépe hodnoceny obce Okrouhlá (hodnota 4,05), Koberovy, Ohrazenice a Mírová 

pod Kozákovem. 
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Mapa č. 4 – Index kvality bydlení vážený v Libereckém kraji na počátku 21. století

Z  důvodu vstupu ukazatelů ceny bydlení  výrazně poklesl  Liberec až  na  poslední  215. 

pozici ze všech hodnocených obcí kraje. Je to dáno jednak silně nadhodnocenou cenou 

nemovitostí  v  obci,  jednak  neúplnou  konstrukcí  indexu  v  oblasti  nabídky  pracovních 

příležitostí, která by index posunula výše, a jejich dopravní dostupností (nejen čas potřebný 

k  dopravě  automobilem,  ale  i  počty  spojů  denně,  zvýhodnění  díky  městské  hromadné 

dopravě atd.). O něco vyšší hodnotu indexu kvality bydlení váženého mají obce Černousy 

(2,43) a Jindřichovice pod Smrkem (2,47). Díky odlišné konstrukci vykazuje vážený index 

kvality  bydlení  výrazně  odlišné  hodnoty  než  index  vyhotovený  ČSÚ  při  hodnocení 

regionálních  rozdílů  v  demografickém,  sociálním  a  ekonomickém  vývoji  Libereckého 

kraje v letech 2000 až 2005 (www.idnes.cz 2007). Soulad s výsledky v uvedeném článku je 

v pozitivním hodnocení obcí Bedřichov, Doksy a v negativním hodnocení obcí Kunratice a 

Chlum. V předložené publikaci i článku v této publikaci chybí komparace s tím, kam se 

lidé opravdu stěhují (Mapa č. 5). Rozdíl v indexu kvality bydlení použitém v této práci a 

výše uvedených charakteristikách ČSÚ je i v uvažování ukazatelů ceny bydlení.
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Mapa č. 5 – Saldo stěhování na 1000 obyvatel v Libereckém kraji v letech 2001-2006

Jak ukazuje Graf č. 11, největší rozdíl mezi indexem kvality lidského kapitálu a váženým 

indexem kvality bydlení se projevuje na území POÚ Liberec a dále v celém POÚ Jablonec 

nad Nisou, kdy index kvality bydlení dosahuje významně nižších hodnot než index kvality 

lidského kapitálu. Není to způsobeno jen finanční složkou kvality bydlení. Výrazně horší 

stav lidského kapitálu proti kvalitě bydlení mají území plošně malých správních obvodů 

POÚ Nové Město pod Smrkem a Jablonné v Podještědí, a to je dáno atraktivním zázemím 

v jejich mikroregionu, dobrou technickou vybaveností, průměrnou dopravní dostupností na 

straně  jedné  a  velmi  špatnou  vzdělaností  a  zaměstnaností  v  převážně  neprogresivních 

odvětvích  (primér  a  sekundér)  na  straně  druhé.  Z  hlediska  lidského  kapitálu  i  kvality 

bydlení můžeme hodnotit velmi dobře již zmíněné (POÚ) Novoborsko, Železnobrodsko, 

Turnovsko, ale i Chrastavsko, v druhé řadě Hodkovice nad Mohelkou. Jedná se o území 

bez výrazných projevů strukturálního postižení, s kvalitní nabídkou pracovních příležitostí, 

dobrou  dopravní  dostupností  a  především  i  výborné  po  technické  stránce  bydlení  a 

s nízkou nezaměstnaností (Mapa č. VII), s níž kvalita bydlení vykázala podobné územní 

rozložení (viz dále).62

62 Nechuť stěhovat se do území s rizikem ztracení práce potvrzuje i Sunega (2005).
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Graf č. 11 – Kvalita bydlení a lidského kapitálu ve správních obvodech POÚ Libereckém 

kraji na počátku 21. století

Pozn.: NM – Nové Město pod Smrkem, HR – Hrádek nad Nisou, JN – Jablonec nad Nisou, LB – Liberec, MI – Mimoň, FR – Frýdlant,  

HO – Hodkovice nad Mohlekou,  ČL – Česká Lípa,  DO – Doksy, RO – Rokytnice nad Jizerou, CV – Cvikov, ČD – Český Dub, 

JP – Jablonné v Podještědí, TA – Tanvald, CH – Chrastava, LO – Lomnice nad Popelkou, JI – Jilemnice, SM – Semily, TU – Turnov, NB 

– Nový Bor, ŽB – Železný Brod.

Na základě výstupů z kvantitativní analýzy lze vyslovit předpoklad, že kvalita  lidského 

kapitálu  nezávisí  na  kvalitě  bydlení  v  obcích  Libereckého  kraje.  Tento  předpoklad  je 

ověřen v kapitole věnující se hodnocení kvalitativní povahy.  Na závěr této kapitoly lze 

polemizovat,  zda  se  obyvatelé  stěhují  v  rámci  Libereckého kraje  tam,  kde  je  nejvyšší 

kvalita  bydlení,  či  jestli  se  při  výběru lokality  bydlení  rozhodují  z  jiných důvodů (též 

důvody stěhování podle SLDB, SLDB 2001). Lze vyslovit tvrzení, že obyvatelé se v rámci 

Libereckého kraje stěhují částečně na základě kvality bydlení, resp. nestěhují se do obcí 

s nízkou hodnotou indexu kvality bydlení váženého (Mapa č. 4). Nové trendy regionální 

diferenciace  bydlení  jsou  odhadnutelné  nejen  na  základě  stěhování  obyvatel,  ale 

i na základě kvality  bydlení,  která  prokázala  významné rozdíly  jak na úrovni  obcí,  tak 

i na úrovni území správních obvodů s rozšířenou působností.

Na základě údajů o nezaměstnanosti v obcích kraje (Mapa č. VII) lze vyslovit i tvrzení 

o částečné závislosti nezaměstnanosti na kvalitě bydlení (nevážený index) a nezávislosti 

na kvalitě lidského kapitálu. Tím byla zodpovězena i další výzkumná otázka. 
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Vztah mezi jednotlivými ukazateli je patrný z Tabulky č. 1, vyhotovené na základě výpočtů 

v programu Statistica  za  pomocí  Pearsonova koeficientu  korelace.  Podstatná  je  značná 

závislost  obou souhrnných indexů bydlení,  tedy lze vyslovit  tvrzení,  že kvalitu bydlení 

významně neovlivňuje cena bydlení, ani se významněji neprojevilo vážení indexu kvality 

bydlení.  V  zájmovém  území  je  i  významná  závislost  mezi  indexem  kvality  bydlení 

neváženým  a  podílem  obyvatel  s neukončeným  nebo  základním  vzděláním,  a  to  se 

projevuje  na  částečné  závislosti  indexu  kvality  bydlení  neváženého  s indexem  kvality 

lidského kapitálu.
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6. Nové trendy bydlení v Libereckém kraji

První část této kapitoly pojednává o nových trendech bydlení v Libereckém kraji, které 

byly  v  předchozích  letech  průběžně  přejímány  stejně  jako  ostatní  prvky  modernizace 

z ostatních (většinou vyspělejších) zemí nebo vznikaly „dodatečně“ hned po pádu Železné 

opony  jako  dohánění  deficitu  postsocialistických zemí.  Jako podklad  pro  tuto  analýzu 

poslouží fotografie residenčních částí obcí z celého území Libereckého kraje, zejména pak 

z  obcí  vykazujících vysokou hodnotu všech souhrnných indexů uvedených v předchozí 

kapitole. 

Druhá část kapitoly stručně pojednává o otázce financování bydlení, o cenách nemovitostí 

a úvěrové politice bank. Tyto tři prvky mají vliv na lokalizaci novostaveb i na rekonstrukci 

staveb stávajících (Poláková a kol. 2006). Důležitým poznatkem je i fakt, že prodejní ceny 

nové výstavby ve velkých městech kraje musí být stejně vysoké jako prodejní ceny starších 

domů a bytů (Černík 2007), aby byly konkurence schopné. Částečně to můžeme brát jako 

tržní  selhání,  když  cena  nového  zboží  je  stejně  vysoká  jako  cena  staršího  (použitého 

zboží), jelikož je to právě trh, který tyto ceny stanovuje.

Nová výstavba obydlí na území Libereckého kraje má mnoho podob i mnoho odlišných 

prvků. Ve vztahu ke krajině lze novou výstavbu hodnotit  jako šetrnou nebo nešetrnou. 

Hodnotícími kritérii jsou přitom architektonický ráz, urbanistické zasazení stavby do sídla 

nebo  použité  technologie  stavby  (zahrnující  například  energetickou  náročnost  obydlí). 

V otázce  architektury  lze  posuzovat  novou  výstavbu  podle  jejích  určitých  prvků  jako 

například: střecha, počet podlaží, okna, dveře, komín nebo garáž. Pokračuje trend staveb 

s rovnou střechou (nové funkcionalistické vily například v libereckých Ruprechticích) a 

obnovil se trend kulatých oken. Žádný z těchto prvků přímo nerespektuje dosavadní tradice 

v architektuře kraje. Na obnově tradiční architektury má vliv použití dřeva (Obrázek č. 3), 

ať již pro obklady staveb (tradiční roubení i hrázdění) nebo podbití jejich střech. V otázce 

urbanistického zasazení nových obydlí  do zástavby hraje klíčovou úlohu pozice staveb 

směrem ke komunikaci,  jejich vzdálenost od přístupové komunikace, velikost pozemku 

nebo  například  řešení  zahrady  (otevřená/uzavřená,  prostředí).  V případě  narušení 

dosavadních  tradic  dochází  k  celkovému  narušení  urbanistické  koncepce  sídla,  tedy 

k dlouhodobě  nezvratné  změně.  Urbanistické  zásady  řeší  většinou  územní  plán  obce, 

s odlišně přísnými regulativy výstavby v jednotlivých obcích.

Převládají dvě použité technologie nových obydlí, a to stavby cihlové nebo dřevostavby. 

Růst  podílu  dřevostaveb  se  stává  společně  s  transformací  druhého  bydlení  na  první 
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nejdůležitějším trendem na území Libereckého kraje. Výhodou dřevostaveb je především 

jejich  rychlá  konstrukce,  levné  pořizovací  náklady  a  dobrá  tepelná  izolace 

(www.archiweb.cz 2008).  Často  se  také  hovoří  o  nízkoenergetických  domech,  jejichž 

dokonalejší podobu představují domy pasivní resp. nulové domy, bez nutnosti vytápění. 

Nulové  (i  pasivní)  domy  můžeme  považovat  za  nejšetrnější  ke  krajině  i  k  životnímu 

prostředí a jejich výstavba se koncentruje především do zázemí velkých měst kraje, ale 

i do venkovských  oblastí  (www.ekolist.cz 2008)  s  vysokým  indexem  kvality  bydlení 

váženým (Okrouhlá,  Koberovy  www.pasivnidomy.cz 2008).  Rozvoj bydlení  na počátku 

21. století je především otázkou kvality (rodinné domy), designu a propojování s přírodou 

(reality.ihned.cz 2008).

Podle  Statistického  bulletinu  Libereckého  kraje  (www.czso.cz 2007)  se  třetina  bytové 

výstavby koncentruje do Liberce. Příčinu můžeme hledat v územním plánu města, který 

počítal s výstavbou dalších 8 000 bytů, z nichž byla do konce roku dokončena zhruba 

třetina a další třetina rozestavěna (Strategie rozvoje Libereckého kraje 2006 – 2020 2007). 

Liberec má při porovnání s ostatními českými městy s vyšším počtem obyvatel než 50 000 

nejvyšší podíl výstavby bytových domů (s výjimkou Prahy a Brna), a to 65 %. Přitom 

v Libereckém  kraji  stále  roste  podíl  výstavby  rodinných  domů63.  Nevýhodu  lze  vidět 

ve velmi rychlém rozprodeji městských bytů, kterých bylo po roce 1990 asi 15 000, dnes 

jich je jen 1040 (www.czso.cz 2007).

Bydlení je projevem sociálního statusu, proto nejen jeho komfortní vybavení interiéru, ale 

i jeho údržba znamená pro všechny majitele určitou odpovědnost i možnost seberealizace. 

Celkový vzhled residenčních částí obcí závisí nejen na finančních možnostech obyvatel, 

ale  i  na zájmu a časových možnostech residentů,  stejně jako na jejich vztahu k území 

(Obrázek č. 4). Důkladně udržovaná sídla mohou být vzorem kulturní krajiny a jsou také 

výsledkem  dlouhodobé  spolupráce  veřejných  i  soukromých  subjektů  a  institucí. 

V Libereckém kraji lze nalézt několik takovýchto sídel přibližujících se svým vzhledem 

například bavorským obcím. V těchto sídlech se často udržuje komunitní život, fungují 

různé  spolky  a  občanská  sdružení.  Tato  sídla,  resp.  obce  nemusí  vykazovat  vysokou 

technickou složku kvality bydlení,  přitom mohou mít kvalitní  životní  prostředí,  dobrou 

dopravní  dostupnost  do  center  s  vyšším  počtem pracovních  příležitostí,  navíc  i  nízké 

pořizovací náklady bydlení a schopné vedení obcí. U těchto obcí můžeme uvažovat vysoké 

hodnoty jednotlivých složek kvality bydlení s výjimkou složky technické (Schéma č. 3). 

Do budoucna lze očekávat rozvoj nejen residenčních částí těchto obcí, ale i rozvoj těchto 

63 Během pěti let nárůst pět procentních bodů (www.czso.cz 2007).
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obcí jako celku.

Trendem hodnoceným zvlášť  je  změna financování  bydlení,  která  se  odvíjí  především 

od rostoucích pořizovacích i provozních nákladů jednotlivých obydlí. Vlastnické bydlení 

znamená pro většinu domácností hlavní cíl v životě a hlavní položku v jejich rozpočtu 

(Sunega, Čermák, Vajdová 2002). Ceny bydlení v posledních letech v Libereckém kraji 

významně rostly, ale jedná se především o selektivní proces.  Nejvíce rostou ceny bytů 

v Liberci a Jablonci nad Nisou, a to dokonce o více než 10 % za rok (bydleni.idnes.cz 

2008).  Tento  fakt  může  být  významný  při  lokalizaci  bydlení,  kdy  domácnosti  budou 

pravděpodobně volit nižší pořizovací náklady bydlení v některé z obcí v zázemí velkých 

měst, na úkor vyšších nákladů na dopravu a každodenní dojížďky za prací. Stejně jako 

v dalších krajských městech i v Liberci stagnuje tržní nájemné a roste cena prodávaných 

bytů.

Pozitivní trend lze vidět v lepší finanční dostupnosti bydlení. Umožňuje to nejen vzestup 

kupní síly obyvatel, ale i úvěrová politika bank64 a samozřejmě chování dalších veřejných 

i neveřejných  institucí,  jak  již  bylo  zmíněno  výše.  Prodloužila  se  doba  splátek  a  tím 

i zvýšila  finanční  dostupnost  dražšího  bydlení.  Na  druhé  straně  dále  roste  zadluženost 

českých domácností, která mezi roky 1993 a 2005 vzrostla devětkrát, z toho bydlení se na 

zadluženosti domácností podílelo ze 72 % (ekonomika.ihned.cz 2008). 

64 V roce 2005 své bydlení financovalo hypotékou 80 % lidí (www.stavebni-forum.cz 2008). 
Například Hypoteční banka společně s ČSOB poskytla v Libereckém kraji po roce 2002 každý rok více než 
500 hypoték, z toho jen čtvrtinu na pořízení bytu (www.vseprobydleni.cz 2008) a asi polovinu na pořízení 
rodinného domu. Podle údajů MMR bylo v roce 2007 uzavřeno v Česku celkem 77 915 hypotečních úvěrů 
na bydlení s hodnotou smluvních jistin ve výši 147,63 mld. Kč, což je nárůst o 23 resp. o 28 % oproti 
předchozímu roku (www.czso.cz 2008).
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7. Závěr

Analýzou územní diferenciace kvality bydlení a lidského kapitálu v Libereckém kraji se 

nepodařilo prokázat jednoznačný vztah mezi oběma sledovanými znaky. Příčinu lze hledat 

na  jedné  straně  ve  vnitřní  heterogenitě  použitých  administrativních  jednotek  (obce 

i správní obvody POÚ), na druhé straně v použitých ukazatelích a konstrukci souhrnných 

indexů. Zároveň je nutné brát v úvahu dynamické procesy ve změně obou znaků (například 

růst  podílu  vysokoškolsky  vzdělaných  obyvatel,  růst  podílu  rodinných  domů)  a 

nevyvinutost trhu s bydlením v průběhu sledovaného období.

Na základě provedených analýz lze konstatovat, že přístup českých institucí k bydlení je 

poměrně nesystémový, avšak jejich vliv zanedbatelný rozhodně není.  Koncepce bytové 

politiky  se  zaměřuje  pouze  na  problematiku  regulovaného  nájemného  a  na  podporu 

výstavby  sociálního  bydlení.  Problém  lze  vidět  v dosavadní  nedostatečné  vědecké 

pozornosti k bydlení jako fenoménu nejen společenských věd, a to hlavně ve srovnání se 

značnou pozorností nevědeckých, převážně neveřejných institucí.

V celém transformačním období se v zájmovém území i v Česku projevuje institucionální 

nejistota,  a  to  ať  už  v  otázce  legislativní  (osmnáctkrát  novelizovaný původní  stavební 

zákon, od 1. 1. 2007 platný nový stavební zákon; regulované nájemné; nevystěhovatelnost 

některých nájemníků atd.), tak i v otázce tržní65. V otázce kvality bydlení není vyvinutá 

nejen  právně-institucionální  a  ekonomická  složka,  ale  i  složka  technická.  Z  hlediska 

výstavby  bytových  domů  můžeme  sledovat  ve  velkých  městech  zájmového  území 

na počátku  21.  století  kvantitativní,  ale  nikoliv  kvalitativní  růst,  zastoupený  hlavně 

developerskými projekty – „drahými domy z levných materiálů“. Dalším aspektem vývoje 

bydlení je nedostatečná rekonstrukce stávajícího bytového fondu na území Libereckého 

kraje (Strategie rozvoje Libereckého kraje 2006 – 2020, www.kraj-lbc.cz 2008). Výrazně 

lépe je na tom část bankovního trhu s hypotékami a půjčkami, kde stát zvýhodňoval mladé 

rodiny nebo spořící mládež a hypoteční banky zažívají dále nebývalý růst. I zde lze najít 

negativa, z nichž je nutné zmínit to nejpodstatnější – rostoucí zadluženost domácností a 

hrozící krach na trhu hypoték jak tomu bylo v roce 2007 v USA (finweb.ihned.cz 2008).

Vztah  mezi  kvalitou  bydlení  a  lidského kapitálu  nebyl  jednoznačně  prokázán,  čímž je 

vyvrácen první předpoklad uvedený v kapitole o územní diferenciaci kvality bydlení a 

lidského kapitálu. Předpoklad o potenciálu rozvoje residenčních zón s vysokou kvalitou 

65 Černík (2007) zmiňuje nevalné renomé realitních kanceláří i developerů, přestože se věnují 
obchodu s nejdražšími produkty na celém trhu.
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bydlení  lze  potvrdit  jen  částečně  a  připojit  tvrzení,  že  výběr  lokalit  bydlení  nesouvisí 

s lidským  kapitálem.  Z použití  jednotlivých  ukazatelů  kvality  bydlení  vyplývá,  že 

nevhodnými ukazateli byly především ukazatele: staré ekologické zátěže, vesnice roku a 

podíl EAO pracujících ve stavebnictví, který nebyl do výpočtu souhrnných indexů zahrnut. 

U  ukazatelů  kvality  lidského  kapitálu  je  nutné  zdůraznit  možnost  použití  ukazatelů 

ze složky „ostatní“.

Dotázaní vysokoškolští studenti považují za nejdůležitější při výběru bydlení pořizovací 

náklady domu/bytu, dopravní dostupnost, resp. dostupnost pracovních příležitostí, přátele a 

rodinu, atraktivitu prostředí a právní vztah k bydlení. Menší význam při výběru bydlení 

mají pro ně sousedské vztahy, okolnosti prodeje obydlí a občanská vybavenost v sídlech. 

Nejméně  důležité  jsou  ukazatele  právně-institucionální  složky  bydlení  (s výjimkou 

právního vztahu k bydlení).  Přestože ze souhrnných indexů kvality bydlení vyplývá, že 

nejkvalitnější  bydlení  je  v obcích na Turnovsku, Železnobrodsku a  Novoborsku (Mapa 

č. VIII  a  Mapa  č. IX),  dotázaní  studenti  by  nejraději  bydleli  v  Liberci.  Otázkou  však 

zůstává,  jestli  studenti  vybírali  na  základě  zvolených  charakteristik  vyplněných 

v dotaznících, nebo jestli se rozhodovali z jiných důvodů.

Další výzkum kvality bydlení bude z tohoto důvodu nutné opřít o respondenty ve vyšší 

věkové skupině (např. 25–35 let), která již s hledáním bydlení má jistou zkušenost, přitom 

o změně bydlení ještě uvažuje. Problémem zůstává i cena a její vnímání v rámci kvality 

bydlení, protože drahé bydlení je vnímáno při hodnocení kvality bydlení negativně, přitom 

je známkou prestiže vybraných residenčních zón obcí v zájmovém území.

V rámci Libereckého kraje, zvláště pak v blízkém zázemí krajské metropole, lze potvrdit 

tendence k suburbanizaci a desurbanizaci, jak byla definována Musilem (Musil 2002). Tyto 

tendence jsou hlavním trendem lokalizační složky kvality bydlení a mají dopad i na ostatní 

složky kvality bydlení.

Přestože  byla  v  zájmovém  území  potvrzena  významná  územní  diferenciace  v  kvalitě 

bydlení mezi jednotlivými obcemi i mikroregiony, koncepce bytové politiky a strategické 

dokumenty  kraje  neřeší  regionální  rozdíly  v  bydlení  a  ponechávají  rozvoj  bydlení 

municipalitám  a  tržním  mechanismům.  Přitom  v  koncepci  regionální  politiky  jsou 

výslovně uvedeny regiony, kam by se podpora státu soustředit měla (www.mmr.cz 2007). 
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Jedná  se  o  hospodářsky  slabé  regiony66,  zahrnující  a)  strukturálně  postižené  regiony 

s nedokončenou  restrukturalizací  průmyslových  odvětví,  projevující  se  vyšší 

nezaměstnaností (celé území ORP Frýdlant, POÚ Cvikov a Mimoň), b) venkovské oblasti 

vykazující velmi nízký podíl progresivních odvětví, celkové podnikatelské aktivity a jsou 

špatně  vybaveny  infrastrukturou  (dopravní  i  technickou)  a  v  neposlední  řadě  jejich 

obyvatelé mají velmi nízkou kvalitu lidského kapitálu (Mapa č. X), a c) ostatní regiony 

vyžadující  státní  podporu,  specifické  oblasti  jako  například  bývalý  VVP  Ralsko. 

Z hospodářsky slabých regionů mají ty strukturálně postižené průměrnou kvalitu lidského 

kapitálu  a  nízkou  kvalitu  bydlení.  Venkovské  regiony  jsou  z  hlediska  kvality  bydlení 

kvalitnější  než regiony centrální městské (Obrázek č.  5 resp.  Obrázek č.  6),  které jsou 

v otázce bydlení  neoprávněně propagované jako kvalitnější  (hn.ihned.cz 2008).  Jsou to 

regiony  s dobrou  dopravní  dostupností  do  měst  a  dobrou  dostupností  pracovních 

příležitostí  i atraktivním  přírodním  prostředím,  s  výrazně  nižší  cenou  bydlení  než  je 

například v Liberci. Do budoucna lze vidět v těchto obcích značný potenciál pro bytovou 

výstavbu a příliv nového obyvatelstva, je třeba v nich podporovat regulovanou výstavbu a 

zlepšovat  technickou  infrastrukturu.  Strukturálně  postižené  regiony  v  Libereckém kraji 

mají  dostatečný  počet  stávajících  bytů  a  jsou  dobře  vybaveny  technickou  i  dopravní 

infrastrukturou.  Právě  proto  by do  nich  měla  směřovat  podpora  nejen  podnikatelských 

aktivit  za  účelem  zlepšení  jejich  hospodářství,  ale  i  za  účelem  zvyšování  místního 

povědomí,  regionální  identity  a  využití  zmíněné  vysoké  kvality  lidského  kapitálu. 

V největších městech (Liberec, Jablonec nad Nisou, Česká Lípa, Nový Bor a Turnov) a 

v jejich  zázemích  lze  očekávat  pokračující  tlak  na  další  bytovou  výstavbu,  přitom by 

některá  města  měla  zvažovat  i  jiná  řešení  využití  volných  ploch  a  prioritně  řešit 

nedostatečnou dopravní infrastrukturu nebo jiné problémy. Tedy na jedné straně jsou si 

instituce i nejdůležitější aktéři dobře vědomi stavu určitých částí regionů, na druhé straně 

jejich  rozhodování  tyto  odlišnosti  nerespektují,  svou  úlohu  hraje  i  sídelní  struktura 

Libereckého kraje a financování veřejné správy (znevýhodnění menších obcí). 

Vzhledem k nízkému naplňování  cílů  stanovených ve strategických dokumentech obcí, 

kraje i státu v oblasti  bydlení (např. snižování prostředků státu na bytovou politiku) je 

nutné hledat jiné nástroje pro zlepšení kvality bydlení. Vhodným nástrojem pro regulaci 

i podporu bydlení je územní plánování, a to především na úrovni obcí. Územní plánování 

by  mělo  podporovat  fyzickou,  funkční  i  sociální  různorodost  sídel  (Sýkora,  Temelová 
66 ČSÚ (Regionální rozdíly v demografickém, sociálním a ekonomickém vývoji v Libereckém 

kraji  v letech 2000 až 2005,  www.liberec.czso.cz 2007) potvrzuje označení Rady Libereckého kraje za 
Cvikovsko, Frýdlantsko, Hrádecko-Chrastavsko, Podralsko, centrální Semilsko, západní Českolipsko.
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2005), tím výrazně přispět ke zlepšení všech složek kvality bydlení.

Je potřeba dále pokračovat ve výzkumu geografie bydlení, zkoumat polarizaci území na 

základě bydlení, a to jak v rámci jednotlivých sídel, tak i v řádovostně vyšších úrovních 

regionů. Podrobně je nutné analyzovat dopady bytové politiky a prohlubující se rozdíly 

mezi bydlením v Česku a okolních státech.  Při dalším výzkumu se lze opřít  o některé 

z použitých ukazatelů kvality bydlení i o pojem kvality bydlení samotný. Definice kvality 

bydlení i lidského kapitálu se zdají být vhodné, zvláště pak při sestavování kvantitativního 

i  kvalitativního  hodnocení  za  pomocí  jednotlivých  složek  obou  znaků.  Vztah  kvality 

bydlení a lidského kapitálu je nutné v dalších výzkumných pracích posuzovat odlišnými 

kvantitativními metodami  (například vzájemný vztah  mezi  jednotlivými  složkami  obou 

znaků) a rozsáhlejšími kvalitativně orientovanými šetřeními.
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http://  www.kraj  -  lbc.cz/index.php?page=1328   leden 2008

Krajský úřad Libereckého kraje, Návrh rozpočtu na rok 2008

http://  www.kraj-lbc.cz/index.php?page=445   leden 2008
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http://  www.kraj  -  lbc.cz/index.php?page=3360   leden 2008 
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http://  www.kraj-lbc.cz/index.php?page=22   listopad 2007
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http://  www.mmr.cz/koncepce-bytove-politiky-  schvalena-vladou-usnesenim-ze-dne-16-  
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MMR, Důvodová zpráva, Aktualizace vymezení regionů se soustředěnou podporou státu a 

Strategie regionálního rozvoje České republiky schválená usnesením vlády č. 682, 12. 7. 

2000

http://www.mmr.cz prosinec 2007
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Realitní server „Sreality“

http://  www.sreality.cz   listopad 2007 
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Soutěž Vesnice roku
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Stanovy České společnosti pro rozvoj bydlení
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Svazek měst a obcí Krkonoše

http://  www.krkonose-smo.cz   prosinec 2007
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Přílohy
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Zdroj: autor 

Příloha č. 1 – Schémata

Schéma č. 1 – Interdisciplinární chápání bydlení

Schéma č. 2 – Kvalita bydlení podle typu obydlí
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Zdroj: upraveno podle Očovský 1989 



Schéma č. 3 – Očekávaná kvalita bydlení v Libereckém kraji podle formy osídlení

Zdroj: autor
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Příloha č. 2 – Vesnice roku

Výherci soutěže vesnice roku: zlatá stuha – vítěz krajského kola: Heřmanice (2006), Malá 

Skála (2005), Mírová pod Kozákovem (2004), Koberovy (2003, 1996), Karlovice (2002), 

Osečná (2001), Košťálov (2000), Svijanský újezd (1999), Studenec (1998), Bozkov 

(1997), Pěnčín (1995), modrá stuha - za společenský život: Pěnčín (2006), Osečná (2005), 

Radimovice (2004), Svijanský Újezd (2003), Mírová pod Kozákovem (2002), Čtveřín 

(2001), Kobyly (2000), Poniklá (1999), Vyskeř (1998 a 1996), Všelibice (1997), Zdislava 

(1995), zelená stuha - za péči o zeleň a životní prostředí: Vlastibořice (2006), Prysk 

(2005), Všeň (2003), Sychrov (2002), Oldřichov v Hájích (2001), Osečná (2000), Rádlo 

(1999), Pěnčín (1998), Kryštofovo Údolí (1997), bílá stuha - za činnost mládeže: Zahrádky 

(2006), Radimovice (2005), Heřmanice (2004), Svijany (2004), Pěnčín (2003), Josefův 

Důl (2002), Bílá (2001), Žďárek (2000), Martinice v Krkonoších (1999), Benešov u Semil 

(1998), Zásada (1997), Bulovka (1996).
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Příloha č. 3 – Dotazníky

Dotazník č. 1 – Dotazník pro studenty TU v Liberci

Dotazník

vyplňte nebo zakroužkujte správné odpovědi

1. Věk: _______

2. Pohlaví: muž žena

3. Fakulta: ________________________________

4. Vaše trvalé bydliště se nalézá v kraji:

PH     SČ     JČ     PL     KV     UL     LB     KH     PA     VY     JM      ZL     OL     OT

      5. Obec, kde trvale bydlíte, má: a) méně než 200 obyv.

b) 201-2 000 obyv.

c) 2 001-10 000 obyv.

d) 10 001-50 000 obyv.

e) 50 001-150 000 obyv.

f) více než 150 000 obyv.

      6. Co hraje podle vašeho názoru největší roli při výběru nového bydlení? (obodujte 

podle významnosti jednotlivé ukazatele v rámci jednotlivých podotázek (A až E) 1,2,3,4 

nebo 5 body (5 bodů = maximum, u každé podotázky nesmí být udělen u dvou ukazatelů 

stejný počet bodů zároveň).

A)

__ Rodinný dům/byt

__ Stáří domu

__ Stavební materiál domu (např. cihla nebo panel)

__ Připojení na inženýrské sítě (vodovod, kanalizace, plyn)

__ Velikost bytu/domu (m2)

B)

__ Dopravní dostupnost

__ Dostupnost pracovních příležitostí

__ Občanská vybavenost

__ Životní prostředí

__ Možnost kulturního a sportovního vyžití
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C)

__ Chování úřadů obce

__ Plánovaná výstavba v obci (nové byty/domy/pozemky)

__ Podpora bytové výstavby v obci

__ Schválený územní plán obce

__ Právní vztah k bydlení (nájemní/družstevní/osobní vlastnictví)

D)

__ Cena bytu/domu/pozemku

__ Výše nájmu

__ Náklady na bydlení

__ Výhodnost investice do bytu/domu/pozemku

__ Okolnosti prodeje bytu/domu/pozemku

E)

__ Sousedské vztahy

__ Vztah k místu

__ Přátelé a rodina

__ Atraktivita prostředí

__ Osobní zkušenost

7. Vyberte 5 nejdůležitějších  ukazatelů ze všech podotázek (A až E) a obodujte 

stejným způsobem jako v otázce č. 6.
__              ______________________________

__               ______________________________

__               ______________________________

__               ______________________________

__               ______________________________

            8. Zakreslete do mapového podkladu bod, který ukazuje místo, kde byste chtěli 

bydlet.
Výsledky  tohoto  dotazníku  budou  statisticky  zhodnoceny  a  použity  v  diplomové  práci  vypracovávané  

na katedře sociální geografie a regionálního rozvoje PřF UK v Praze, s názvem: Územní diferenciace kvality  

bydlení  a    lidského  kapitálu  v  Libereckém  kraji  na  počátku  21.  století  ,  pod  vedením 

RNDr. Pavla Chromého, Ph.D.
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Dotazník č. 2 – Anketární šetření pro manažery realitní kanceláře

Co hraje podle vašeho názoru největší roli při výběru a lokalizaci nového bydlení? 
(vypište výčet deseti bodů a obodujte je podle významnosti)

a)

b)

c)

d)

e)

f)

g)

h)

i)

j)

Výsledky této ankety budou statisticky zhodnoceny a použity v diplomové práci vypracovávané na katedře  

sociální geografie a regionálního rozvoje PřF UK v Praze, s názvem: Územní diferenciace kvality bydlení a  

lidského kapitálu v Libereckém kraji  na počátku 21. století, pod vedením RNDr. Pavla Chromého, Ph.D.
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Příloha č. 4 – Tabulky

Tabulka č. 1 – Korelace jednotlivých ukazatelů kvality bydlení a lidského kapitálu
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Příloha č. 5 – Mapy

Mapa č. I – Podíl EAO pracujících ve stavebnictví v Libereckém kraji v roce 2001

Mapa č. II – Podíl rodinných domů v Libereckém kraji v roce 2001

108

Zdroj: GIS Libereckého kraje 2007, údaje ze SLDB 2001

Zdroj: GIS Libereckého kraje 2007, údaje ze SLDB 2001



Mapa č. III – Průměrné stáří trvale obydlených domů v Libereckém kraji v roce 2001

Mapa č. IV – Dostupnost zdravotní péče v Libereckém kraji v roce 2005
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Zdroj: GIS Libereckého kraje 2007, údaje ze SLDB 2001

Zdroj: www.liberec.czso.cz 2007
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Mapa č. V – Liberecký kraj – fyzickogeografická mapa

Mapa č. VI – Liberecký kraj – sociogeografická mapa
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Zdroj: autor 

Zdroj: autor 



Mapa č. VII – Míra nezaměstnanosti v Libereckém kraji v roce 2001

Mapa č VIII – Index kvality bydlení nevážený ve správních obvodech POÚ Libereckého 

kraje na počátku 21. století
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Zdroj: GIS Libereckého kraje 2007, údaje ze SLDB 2001 

Zdroje dat: viz Graf č. 11



Mapa č. IX– Index kvality bydlení vážený ve správních obvodech POÚ Libereckého kraje  

na počátku 21. století

Mapa č. X – Index kvality lidského kapitálu ve správních obvodech POÚ Libereckého 

kraje na počátku 21. století
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Zdroje dat: viz Graf č. 11 

Zdroje dat: viz Graf č. 11 



Příloha č. 6 – Obrázky

Obrázek č. 1 – Nejnižší kvalita bydlení a lidského kapitálu – spící bezdomovec na 

toaletách libereckého hypermarketu

Obrázek č. 2 – Bydlení na největším libereckém sídlišti Rochlice doprovází nejen problémy 

s parkováním
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Foto: autor 

Foto: autor 



Obrázek č. 3 – Nově zrekonstruovaný dům původně sloužící k druhému bydlení v obci  

Bedřichov

Obrázek č. 4 – Nejvyšší index kvality bydlení má například obec Mírová pod Kozákovem
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Obrázek č. 5 – Nové dřevostavby v Proseči pod Ještědem, v pozadí pasivní dům

Obrázek č. 6 – Bydlení v činžovních domech v centru Liberce připomíná spíše sociální  

bydlení
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