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Abstrakt 
  Práce reaguje na změny, ke kterým dochází v posledních letech v zázemí našich 

velkých měst v důsledku procesu rezidenční suburbanizace. Obce v zázemí Prahy, které 

za socialismu často trpěly úbytkem obyvatel a celkovou stagnací, zaznamenávají prudký 

nárůst obyvatel přicházejících z měst.  

Cílem této případové studie je prozkoumat charakter sociálních vztahů mezi 

starousedlíky a novousedlíky v obci Nučice v okrese Praze – západ. Studie kombinuje 

dotazníkové šetření, polostrukturované rozhovory a pozorování v obci. Sleduji 

sociodemografické rozdíly mezi oběma skupinami, odlišnosti v sociálním statusu a  

integrační a komunitní aktivity obyvatel vycházející z Chapinovy typologie chování v 

lokalitě.  

Zjišťuji, že noví obyvatelé jsou průměrně mladší, vzdělanější a příjmově silnější 

než původní obyvatelstvo. Současně si s sebou přinášejí z města jiný způsob života, 

odlišné postoje a názory. Rozdíly mezi starousedlíky a novousedlíky komplikují 

vzájemnou integraci, takže sociální vztahy zůstávají značně nerozvinuté. 

 

 

 

 

 



   

Abstract 
The thesis responds to recent changes in the hinterland of our bigger cities 

arising from the process of residential suburbanization. Townships in the immediate 

vicinity of Prague, which often suffered from a population decline and overall 

stagnation under socialism, have seen a rapid increase in the number of people coming 

from the city.  

The aim of this case study is to examine the nature of social relationships 

between old-time residents and newcomers in Nučice, a village in the Prague West 

district. The study combines a questionnaire survey with semi-structured interviews and 

on-site observation. I have looked at the socio-demographic differences between the two 

groups, differences in their social status and integration and community activities based 

on Chapin's behavioural typology on site.  

I have found out that on average, new residents are younger, better educated and 

with a higher income than the original population. At the same time, they bring a 

different lifestyle to the countryside, with different attitudes and opinions. The 

differences between the natives and the newly-arrived population make their integration 

more difficult and their social relationships remain largely undeveloped. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klíčová slova 
Suburbanizace, sociální vztahy, integrace, případová studie, Praha 

 

Keywords 
Suburbanization, social relations, integration, case study, Prague 

 

Rozsah práce: 189 416 znaků 

 



   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prohlášení 

1. Prohlašuji, že jsem předkládanou práci zpracovala samostatně a použila jen uvedené 

prameny a literaturu.  

2. Prohlašuji, že práce nebyla využita k získání jiného titulu. 

3. Souhlasím s tím, aby práce byla zpřístupněna pro studijní a výzkumné účely.  

 

 

 V Praze dne 17.5.2013 Bc. Tereza Bezpalcová 

 

 



   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poděkování 
Na tomto místě bych ráda poděkovala vedoucímu mé diplomové práce JUDr., PhDr. 

Michalovi Illnerovi CSc. za cenné rady a připomínky. Velké poděkování patří také mé 

rodině a blízkým za podporu v průběhu studia. 

 

 

 



   

 

Téma: SOUŽITÍ STAROUSEDLÍKŮ A NOVĚ PŘÍCHOZÍCH OBYVATEL. 

PŘÍPADOVÁ STUDIE SUBURBIE V PŘÍMĚSTSKÉ ZÓNĚ PRAHY 
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1. Diskuze a vymezení výzkumného problému  

 Diplomová práce se bude zabývat problematikou soužití starousedlíků a nově 

příchozích v jedné suburbii v zázemí Prahy. Suburbanizace v průběhu posledního 

desetiletí významně proměnila sociální prostředí pražské příměstské zóny. Do 

pražských suburbií se stěhuje velký počet nových rezidentů. Přicházejí z městských 

rezidenčních lokalit se zcela odlišným sociálním klimatem (často z pražských sídlišť). 

Nově příchozí jsou většinou mladí, vzdělaní lidé s nadprůměrnými příjmy a městským 

způsobem života a obecně vyšším sociálním statusem. Často se jedná o rodiny s dětmi 

předškolního věku nebo páry, které rodinu teprve zakládají.  

Původní obyvatelstvo příměstských lokalit je naproti tomu charakterizováno 

spíše nižším sociálním statusem. Starousedlíci vykazují průměrně vyšší věk a nižší 

úroveň vzdělání, narozdíl od nově příchozích, kteří často pracují jako vedoucí 

pracovníci, jsou většinou řadovými zaměstnanci nebo v důchodu. Sociálně prostorová 

struktura českých měst, kterou jsme zdědili z období před rokem 1989, se vyznačovala 

klesajícím sociálním statusem obyvatel směrem od centra města k jeho okrajům.  

 Jak je zřejmé, sociální a demografická struktura starousedlíků a nově příchozích 

obyvatel se významně liší, z čehož do velké míry plynou také rozdíly v životním stylu a 

hodnotových preferencích obou skupin obyvatel. Velké rozdíly v socioekonomických 

charakteristikách a životním stylu mezi oběma skupinami obyvatel mohou vést k 

sociální polarizaci a vzniku konfliktu a negativních vztahů uvnitř obce.  

Úkolem diplomové práce bude popsat vzájemné soužití a rozvoj sociálních 

vztahů mezi starousedlíky a nově příchozími. Lze předpokládat, že s velikostí 

sociálních, ekonomických a hodnotových rozdílů mezi oběma skupinami obyvatel 

rostou bariéry v navazování sociálních kontaktů a sílí riziko vzniku negativních vztahů 

uvnitř obce.  

Institut sociologických studií, Katedra sociologie 
Teze diplomové práce  



   

Zkoumány budou tyto dílčí výzkumné otázky: 

o do jaké míry se nově příchozí rezidenti integrovali do sociálního života obce 

o jak starousedlíci a nově příchozí vnímají vzájemné soužití  

o zda příchod nových obyvatel vyvolal sociální napětí a vznik místních konfliktů, 

případně jaký je potenciál pro vznik těchto problémů   

 

2. Návrh metody  

 Potřebné informace pro řešení stanoveného výzkumného problému budou 

získány při vlastním terénním šetření. Výzkum bude kombinovat kvantitativní a 

kvalitativní metody. 

V první fázi studie probíhala prostřednictvím dotazníků, které obsahovaly 

uzavřené otázky v rozsahu deseti až patnácti otázek. Otevřené otázky nebyly použity 

z důvodu vysoké časové a technické náročnosti při jejich zpracování a vzhledem k 

riziku, že budou respondentem zcela vynechány nebo vyplněny ve velmi rozdílném 

rozsahu. Předpokládám, že počet respondentů se bude ve sledované obci pohybovat 

mezi čtyřiceti a padesáti, přičemž respondenti z řad starousedlíků a nově příchozích by 

měli být ve zhruba stejném poměru.  

Ve druhé fázi budou provedeny polostrukturované rozhovory, jejichž cílem bude 

doplnit některé informace získané na základě dotazníků. Předpokládám, že provedu 

čtyři až pět rozhovorů. Rozhovory budou vedeny s představiteli místní samosprávy a 

s občany z řad starousedlíků a nově příchozích. Konečný počet dotazníků a rozhovorů 

bude do velké míry záviset na ochotě místních občanů zapojit se do studie. 

 

 



   

3. Struktura práce 

Práce bude mít šest hlavních částí. Předpokládaná struktura je následující: 

I. Úvod 

 1. Kontext suburbanizace v České republice 

 2. Základní diskuze výzkumného problému 

 3. Formulace výzkumných hypotéz 

II. Teoreticko-přehledová část 

1. Zpracování teoretických východisek procesu suburbanizace, problematika 

soužití starousedlíků a novousedlíků s důrazem na proměnu sociální struktury a 

sociálních vztahů v suburbanizovaných lokalitách 

2. Vybrané empirické studie o sociálním prostředí suburbanizovaných lokalit 

v zázemí českých měst 

III. Popis zkoumané obce   

 1. Postup při výběru obce 

2. Poloha obce a její hlavní prostorové a sociální charakteristiky, demografie 

obce, vývojový pohled  

 3. Rozvoj suburbanizace v obci 

IV. Metodická východiska výzkumu 

 1. Popis metodiky výzkumu - dotazníkové šetření, polostrukturovaný rozhovor 

  2. Sestavení dotazníku a způsob jeho distribuce mezi respondenty 

 3. Průběh polostrukturovaného rozhovoru 

V. Analytická část  

 1. Vyhodnocení dotazníků a analýza rozhovorů 

 2. Interpretace zjištěných informací 

VI. Závěr 

 1. Shrnutí zjištěných poznatků 
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Úvod 
 

S příchodem nových společenských a hospodářských podmínek po pádu 

komunistického režimu začal zhruba od poloviny 90. let v České republice sílit proces 

suburbanizace, který významně proměnil sociální a fyzické prostředí okolí větších měst 

a  sociální život příměstských obcí. Na místech, kde se dosud rozprostíraly jen pole a 

louky, začaly často velmi překotně vyrůstat kolonie rodinných domů, do kterých se 

stěhovali  zejména movitější obyvatelé z měst. Plnili si tím svůj sen o bydlení 

v rodinném domku se zahradou v klidnějším a čistším prostředí za městem.  

Pražské příměstské obce ani jejich obyvatelstvo ovšem nebyly na tak masivní 

přísun nového obyvatelstva připraveny. Většina obcí v zázemí Prahy byla za socialismu 

méně oblíbeným místem k bydlení. Za bývalého režimu většinou postupně přicházely o 

obyvatele a zhoršovala se kvalita jejich fyzického prostředí. Výsledkem bylo, že 

v pražských příměstských obcích žilo na konci 80. let 20. století hlavně obyvatelstvo 

s nižším sociálním statusem a obce si do značné míry uchovaly svůj polorurální 

charakter (Musil 2002).  

Nová suburbánní výstavba na první pohled změnila ráz příměstské krajiny a 

prostorové uspořádání zdejších obcí. A nejen to. Významně zasáhla také do sociální 

struktury těchto lokalit a sociálních vztahů uvnitř obcí. Obyvatelé suburbanizovaných 

obcí se začali dělit na dvě skupiny - starousedlíky a novousedlíky. Nové obytné zóny 

obvykle vytvořily samostatné prostorové jednotky, které bývají od svého okolí 

izolovány nejen fyzicky, ale také sociálně. Noví obyvatelé mají odlišný způsob života, 

v průměru vyšší vzdělání, jiné hodnotové preference a mladší věkovou strukturu než 

starousedlíci (Potočný 2006). 

 Zatímco v Západní Evropě a Severní Americe probíhal  proces suburbanizace 

velmi intenzivně již desítky let, v České republice byl v důsledku striktního 

socialistického plánování výrazně utlumen. S návratem k tržním podmínkám u nás 

nabrala rezidenční suburbanizace rychlý spád. Příliv nových obyvatel z městských 

rezidenčních lokalit za posledních dvacet let v mnohých případech zdvojnásobil i 

ztrojnásobil původní počet obyvatel v příměstských obcích kolem našich největších 

měst.  

Masivní příliv nových obyvatel s městským způsobem života a vyšším sociálním 

statusem vnesl do příměstských obcí řadu nových prvků. Noví obyvatelé přicházeli z 
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městských rezidenčních oblastí (především ze sídlišť a staré blokové zástavby) s 

odlišným sociálním klimatem, než které panovalo v příměstských obcích. Jednalo se 

většinou o mladší, vzdělané lidi s nadprůměrnými příjmy a funkční vázaností na město. 

Pro původní obyvatelstvo příměstských lokalit bylo naproti tomu charakteristické nižší 

dosažené vzdělání a vyšší průměrný věk (Ouředníček, Puldová 2009).  

 Hlavním cílem této práce je zjistit, jak se nově příchozí obyvatelé integrovali do 

sociálního života ve vybrané obci v zázemí Prahy a jakým způsobem tato integrace 

probíhá. Na případu konkrétní obce zkoumám, jaký charakter a intenzitu mají vztahy 

mezi starousedlíky a nově příchozími. Zajímá mne, zda mají noví obyvatelé tendence 

sociálně a prostorově se izolovat od původních obyvatel, nebo zda naopak navazují se 

starousedlíky vztahy a kontakty vedoucí případně k vytvoření nové sousedské 

komunity. Významnou součástí mého šetření je mapování rozdílů v sociální struktuře 

nových a původních obyvatel. Zabývám se také rozdíly v životním způsobu mezi oběma 

skupinami obyvatel, které do velké míry vyplývají právě z odlišné sociální struktury 

obou skupin obyvatel. Velké rozdíly v sociálním statusu, životním způsobu a postojích 

obyvatel totiž vedou k sociální polarizaci, která může vyústit v negativní vztahy uvnitř 

obce a případné konflikty mezi obyvateli.  

Problematikou sociální integrace obyvatel přicházejících obecně z města na 

vesnici se zabývá velmi malý počet studií (Bernard 2006). Přitom lze očekávat, že 

integrace nově příchozích neprobíhá jako samozřejmý, neproblematický proces. Úskalí 

lze očekávat zejména v případech, kdy do obce přichází velký počet nových rezidentů a 

sociální začlenění není jejich záměrem (ibid.), což je právě mnou zkoumaný případ. 

Hlavním výzkumným cílem této práce je zhodnotit charakter soužití 

starousedlíků a novousedlíků v obci Nučice ležící v okrese Praha – západ. Charakter 

soužití se přímo odvíjí od povahy a intenzity vztahů mezi oběma skupinami obyvatel. 

Obec Nučice zasáhla v posledních 8 letech silná vlna suburbanizace, během které se 

počet obyvatel téměř ztrojnásobil. K tomu, abych byla schopna dosáhnout vytčeného 

výzkumného cíle, je nutné prozkoumat tyto tři tematické oblasti, které spolu úzce 

souvisí a vzájemně se ovlivňují: 

1. Sociodemografické rozdíly mezi starousedlíky a novousedlíky 

2. Socioekonomický status starousedlíků a novousedlíků  

3. Integrační a komunitní aktivity 
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V první části práce mapuji teoretická východiska mého výzkumného šetření. 

Zabývám se vymezením procesu suburbanizace, příčinami suburbanizačního procesu, 

specifickou podobou suburbanizace v České republice a v neposlední řadě také 

souvislostmi mezi suburbanizací a individualizací v moderní společnosti, protože proces 

suburbanizace s prohlubující se individualizací úzce souvisí. Důležitou částí 

teoretického uvedení do problému je představení vybraných teorií o transformaci 

komunity, sociálních vztahů a kontaktů v suburbánním prostoru a vysvětlení souvislostí 

mezi strukturou veřejného prostoru a rozvojem sociálních kontaktů.  

Dále se věnuji popisu metodologických otázek mé práce. Šetření probíhá formou 

případové studie, ve které kombinuji kvantitativní a kvalitativní přístup. Hlavní 

použitou metodou je dotazník s uzavřenými, polozavřenými a otevřenými otázkami, 

který doplňuji polostrukturovanými rozhovory. V empirické části práce nejdříve 

představuji hlavní sociální, demografické a prostorové charakteristiky zkoumané obce. 

Stěžejním bodem této části je analýza a vyhodnocení sebraných dat z dotazníků a 

interpretace rozhovorů.  

 

 

. 
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1. Suburbanizace 
 V této kapitole se nejprve zabývám teoretickými východisky a příčinami procesu 

rezidenční suburbanizace. Následně popisuji podobu suburbanizace v České republice, 

změny v sociální struktuře suburbanizovaných obcí a vliv prostorových vlastností na 

sociální kontakty. Nakonec hledám propojení mezi suburbanizací a individualizací 

v současné společnosti a věnuji se proměnám komunity v městském a příměstském 

prostředí.  

 

 

1.1. Teoretická perspektiva procesu suburbanizace 

 

Pod označením suburbanizace se v odborné literatuře setkáme s definicemi 

mnoha procesů s poněkud odlišným obsahem. Suburbanizace je značně komplexní 

proces, který je způsoben mnoha vzájemně provázanými faktory. Suburbanizace má tři 

základní stránky: prostorou, funkční a sociokulturní. Zatímco sociální geografové a 

urbanisté kladou důraz zejména na prostorovou a funkční stránku suburbanizace, 

sociologové se soustředí na změnu sociální struktury, životního stylu a sociálních 

vztahů uvnitř suburbáních obcí a jejími dopady na zdrojové oblasti (jádrová města).  

Termín suburbanizace je odvozen z anglického slova suburb (předměstí), které 

vzniklo složením latinského urbs (město) a předpony sub, která znamená vedle, za nebo 

pod něčím (Ouředníček, Puldová 2009). Suburbanizace je proces, při kterém dochází 

k populačnímu růstu sídel v zázemí měst. Tím dochází k rozšiřování předměstí, která 

jsou v některých v dlouhodobější časově perspektivě v některých případech postupně 

pohlcována jádrovým městem1. Nejedná se o novodobý jev spjatý pouze s městy 

vyspělých západních zemích. Počátky suburbanizace bychom našli již 18. století 

v Anglii, kdy se londýnská buržoazie stěhovala za lepším životním prostředím do vil na 

předměstí. V českých podmínkách proběhla první výraznější vlna suburbanizace za 

první republiky v pražských příměstských sídlech jako jsou Černošice, Řevnice, 

                                                 
1 Podíváme-li se např. na historii růstu Prahy, zjistíme, že Praha byla původně souměstím, které se 
skládalo ze čtyř samostatných měst. K jejich spojení a vzniku statutárního města Prahy došlo v roce 1784. 
Praha měla už tehdy svá předměstí, která postupně pohltila. Současně docházelo k připojování sousedních 
částí dnes již jádrového města, tehdy však ještě suburbií, které nejdříve vznikaly jako samostatné obce 
poblíž Prahy (Szentesiová 2009: 43) 
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Klánovice nebo Říčany (Szentesiová 2009).2 Suburbanizace v Čechách byla v té době 

silně vázána na železniční tratě, ale též silniční spojení (např. Jevany a okolí).  

Mezi odbornou veřejností bývá suburbanizace modelově pojímána jako jedna 

z vývojových stádií měst, která cyklicky ovlivňuje rozvoj a růst zázemí měst. Van den 

Bergova (1982) teorie vývojových stádií měst představuje evoluční přístup, který 

předpokládá čtyři vývojová stádia univerzálního urbanizačního procesu: urbanizaci, 

suburbanizaci, deurbanizaci a reurbanizaci. V průběhu urbanizace, prvního stadia, které 

počíná v éře průmyslové revoluce, dochází ke koncentraci obyvatelstva do měst. 

Následuje stadium suburbanizace, ve kterém odchází obyvatelstvo z měst na jeho 

předměstí a dochází k populačnímu růstu sídel v zázemí města. Stadium suburbanizace 

je podmíněno rozvojem dopravy a dobrým dopravním propojením příměstských lokalit 

s jádrových městem, které umožňuje oddělit místo práce a bydliště. Ve třetím stadiu 

dochází podle zmiňovaného modelu k deurbanizaci, při které klesá v důsledku exodu 

lidí na venkov počet obyvatelstva v celém městském regionu. Exodus na venkov je 

reakcí na dopravní přetížení městského regionu a zhoršující se podmínky života ve 

městě. Celý vývojový cyklus zakončuje stadium reurbanizace, které je na počátku 

vyvoláno programy usilujícími o rehabilitaci upadajícího městského prostředí. Dochází 

k obnově veřejných prostor, rozšiřování občanské vybavenosti a snahám řešit problémy 

s dopravou.  

Přestože teorie vývojových stádií měst nebyla plně empiricky potvrzena, je 

většinou odborné veřejnosti respektována. Van den Bergův pohled na suburbanizaci 

přejímá také Jiří Musil, významný český urbánní sociolog,  který definuje suburbanizaci 

jako „fázi urbanizačního procesu, kdy stagnuje nebo ubývá počet obyvatel jádrového 

města, příp. jeho centrální části, zatímco růst počtu obyvatel se největší měrou 

soustřeďuje v obcích příměstské zóny“ (Musil, Ryšavý 1984: 33). Suburbanizace je zde 

vymezena kvantitativně, na základě populačních přírůstků na okraji a v zázemí města.  

Sýkora (2003: 219) suburbanizaci definuje z jiného úhlu pohledu, a to z jejího 

prostorového hlediska, jako „růst města prostorovým rozpínáním do okolní venkovské a 

přírodní krajiny“. Nejedná se však o každé rozšiřování zastavěného území 

v příměstských lokalitách. Suburbanizací rozumí takový rozvoj okolních oblastí měst, 

který je charakterizován rozvolněností, rozptýleností a roztroušeností. Pokud město 
                                                 
2 Suburbanizace měla tehdy značně sociálně selektivní selektivní charakter. Jednalo se především o 
výstavbu luxusních, v mnoha případech prázdninových sídel tehdejších elit v přírodně atraktivních 
lokalitách. 
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roste jako jeden kompaktní celek tím, že přirůstá na svých okrajích, jde spíše o 

pokračující proces urbanizace. Podmínkou suburbanizace je prostorové oddělení 

suburbánní výstavby od kompaktního města rozsáhlejším neurbanizovaným územím. 

Suburbánní oblasti také vždy vykazují výrazně nižší hustotu osídlení oproti městské 

zástavbě. Pro suburbánní výstavbu jsou totiž typické samostatné nebo řadové rodinné 

domy s jedním až dvěma podlažními a s vlastní zahradou.   

Ouředníček (2002, 2003) vidí suburbanizaci v širších, celospolečenských 

souvislostech, přičemž vychází z pojetí suburbanizace jako sociálního procesu. Kromě 

kvantitativních charakteristik spočívajících v růstu obyvatel v suburbáních lokalitách, 

klade důraz také na kvalitativní proměny ve fyzické a zejména sociální struktuře, které 

suburbanizace vždy s sebou nese (Ouředníček 2002). Suburbanizaci definuje jako 

„jeden z druhů urbanizačních procesů, při kterém se obyvatelstvo a některé jeho aktivity 

stěhují z jádra města do zázemí“ (Ouředníček 2003: 236). Suburbanizaci pojímá jako 

komplex změn ve funkčním využití území, architektuře a infrastruktuře suburbánní 

lokality a ve významné proměně sociální struktury obyvatelstva v jak cílových, tak 

zdrojových oblastech. Ouředníček (2003: 236) uvádí, že „na suburbanizaci můžeme 

nahlížet i jako na změnu života „suburbanizujících“ se obyvatel“. Nově příchozí 

obyvatelé mají zpravidla odlišný životní styl a hodnotové preference vyplývající 

z městského způsobu života než starousedlíci v obcích kolem měst. Šíření městského 

způsobu života a městských prvků, které je součástí suburbanizace, pak bývá někdy 

označováno jako nepřímá urbanizace (Ouředníček 2003).  

Proces suburbanizace tedy přináší tři základní proměny. Za prvé dochází ke 

změnám v rozmístění obyvatelstva ve zdrojových a příjmových lokalitách migrace. Za 

druhé se mění prostorová struktura suburbanizovaných obcí. Za třetí dochází ke změně 

způsobu života nově příchozích obyvatel. Na první pohled nejvíce znatelná je fyzická 

rovina suburbanizace spočívající v proměně hmotných struktur suburbanizovaných 

sídel. Kolonie rodinných domů vystavěné na bývalých loukách a polích kolem 

příměstských obcí jsou dnes již nepřehlédnutelnou, často kritizovanou realitou okolí 

velkých českých měst.  

Méně viditelná už je rovina sociálních proměn v cílových lokalitách, která nás 

přednostně zajímá v této práci. Do malých obcí v okolí velkých českých měst, které si 

v mnohých případech ještě zachovaly svůj polorurální charakter, a které byly za 

socialismu méně preferovaným místem k bydlení, se během poměrně krátké doby 

přistěhovaly tisíce obyvatel z jádrového města, což nutně mělo vliv na sociální prostředí 
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a vztahy uvnitř obcí. Počet obyvatel se v některých obcích v zázemí Prahy za 

posledních 20 let více než ztrojnásobil (např. Dolní Břežany, Jesenice u Prahy)3 (ČSÚ 

2005).  

Procesem suburbanizace vzniká suburbie, což je označení pro rezidenční oblast 

v dojížďkové vzdálenosti do jádrového města, ale mimo kompaktní zástavbu města, 

která má převážně městský charakter. Vyznačuje se nižší populační hustotou než město, 

ale větší populační hustotou než přilehlé venkovské oblasti. Její obyvatelé jsou funkčně 

vázáni na jádrové město. Pojem suburbium se v českém prostředí všeobecně používá 

v souvislosti se suburbánní výstavbou nebo pro obce ležící v zázemí měst, jeho význam 

není jednoznačně ustálen. Ouředníček (2003) používá pojem suburbie obecně ve smyslu 

předměstí a také k označení lokalit nové suburbánní výstavby. Szentesiová (2009: 43) 

uvádí, že suburbium „je v současnosti vnímáno jako samostatné sídlo mimo intravilán  

(kompaktní zástavbu) jádrového města“. V této práci používám pojem suburbium pro 

označení obce ležící v suburbánní (předměstské) zóně. 

 Lokality nové sububurbánní výstavby se všeobecně vyznačují nízkou hustotou 

zastavěnosti, okrajovou pozicí vzhledem k jádrovému městu, architektonickou a 

urbanistickou jednotvárností, vnitřní monofunkčností a vnější funkční závislostí na 

jádrovém městě nebo dalších suburbánních oblastech (komerčních, administrativní, 

výrobní) (Galčanová, Vacková 2008).  

V souvislosti se suburbanizací se často skloňuje pojem urban sprawl neboli 

sídelní kaše (Hnilička 2005), která je také označována jako rakovina dnešních měst 

(Szentesiová 2009). Označuje nekoordinovaný, živelný suburbánní rozvoj způsobující 

rozlézání řídké, roztříštěné předměstské zástavby do okolní krajiny. Dochází k rozptylu 

koncentrovaných městských, dostupných funkcí a vzájemných interakcí na velké území, 

což s sebou nese řadu negativních dopadů (Hnilička 2005; Cílek, Baše 2005). Za sídelní 

kaší stojí nežádoucí ubývání volné krajiny, kterou pohlcuje nesourodá zástavba 

rodinných domů, která již nemá charakter ani města, ani vesnice. Vznikají téměř 

nekončící, uniformní periferie, místa bez vlastní identity a veřejných prostranství, která 

bývají nechvalně označována jako sídliště naležato.  

Sídelní kaše rozbíjí nejen krajinu daleko kolem měst, ale také potenciál pro 

sociální kontakty v místě bydliště. Chybí zde příležitosti pro vzájemné interakce a vznik 

soudržnosti (Putnam 2000). Obyvatelé těchto předměstských lokalit jsou odkázáni na 

                                                 
3 Počet obyvatel Dolních Břežan vzrostl od roku 1991 z 1045 obyvatel na 3139 obyvatel v roce 2011. U 
Jesenice byl nárůst ještě větší, z 1758 obyvatel v roce 1991 na 6601 v roce 2011. 
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používání automobilu, což způsobuje neúměrnou dopravní zátěž pro celý region města. 

Největších rozměrů dosáhl urban sprawl v USA, kde byly vystavěny nesamostatné, na 

dojížďce závislé, suburbánní lokality i ve vzdálenosti  60 kilometrů od jádrového města. 

V České republice zatím nelze hovořit o existenci sídlení kaše, ale existuje zde 

zcela jasný, alarmující potenciál pro její vznik, na který poukazuje zejména Hnilička 

(2005) a Gremlica (2002). Typické prvky neregulovaného rozpínání měst se všemi 

negativními souvislostmi u nás najdeme zejména kolem Prahy a Brna. Odstrašujícím 

příkladem extrémní sídlení kaše jsou metropolitní regiony velkých amerických měst 

(Los Angeles, Phoenix, Portland, Minneapolis atd.) (Gremlica 2002). V Evropě je za 

sídlení kaši označována předměstská výstavba např. kolem Londýna, Paříže, Bruselu a 

Zürichu (ibid.). Některá větší sídla v zázemí velkých českých měst se začaly přibližovat 

edge cities4 známým nejvíce z USA (Ouředníček a kol. 2008). 

 

 

1.2. Příčiny suburbanizace 

 

Suburbanizace jako komplexní proces má širokou paletu příčin - od 

individuálních preferencí jednotlivců až po situaci na trhu s nemovitostmi a pozemky 

nebo přístup státu k podpoře bydlení. Některé příčiny jsou obecně platné, např. sen 

většiny lidí o bydlení v rodinném domě se zahradou, jiné jsou specifické na základě 

konkrétní konstelace podmínek ve státě, kde suburbanizace probíhá. Z toho důvodu se 

částečně liší příčiny suburbanizace např. v České republice, kde se suburbanizace 

významným způsobem projevila až po pádu centrálního plánování, a např. ve 

Spojených státech amerických, které jsou kolébkou masivně probíhající suburbanizace 

již od poválečných let.  

Bydlení ve vlastním domě se zahradou za městem je převládajícím ideálem 

bydlení západní civilizace již od poválečných let. Rodinný dům se zahradou nejlépe za 

středně velkým nebo velkým městem se stal snem o bydlení většiny lidí a přetrval jako 

univerzální rezidenční stereotyp dodnes. Hnilička (2005: 21) uvádí, že „sen o vlastní 

                                                 
4 Edge city označuje okrajové městečko, které je méně závislé na jádrovém městě, protože se samo stalo 
novým centrem pracovní dojížďky. Obvykle vznikají na křižovatkách hlavních komunikačních os. Edge 
city je relativně autonomní sídelní jednotka, která má vlastní služby a další navazující infrastrukturu. Za 
edge city můžeme v České republice považovat areál kolem letiště Ruzyně, kde se v posledních letech 
výrazně koncentrují pracovní příležitosti a investice (Ouředníček a kol. 2008: 17) 
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vile se zahradou a výhledem v klidné rezidenční čtvrti se nepřímo spojuje s myšlenkami 

na šťastný a spokojený život“.  

 Preference Čechů v bydlení se nijak zásadně neliší od preferencí obyvatel jiných 

vyspělých států západního světa. Z reprezentativního šetření Postoje k bydlení 2001 

vyplývá, že 71,2 % Čechů si přeje bydlet v rodinném domě (i řadovém). Přání bydlet 

v rodinném domě je nejčastější mezi lidmi od 36 do 45 let. Uvedený typ bydlení 

považuje za ideální více než čtyři pětiny z nich (81,2 %). Současně by si 69, 8 % přálo 

mít kolem rodinného domu zahradu (Sunega 2003). Je zřejmé, že vidina vlastního 

venkovního prostoru je silný motiv stěhování do nově vystavěných subuurbánních 

lokalit.    

Z jiného výzkum, který provedla agentura SC&C pro MF Dnes v roce 2005, 

vyplývá, že v malém městě si přeje žít 33% Čechů a na vesnici 27% Čechů, což opět 

odpovídá preferencím průměrného západoevropana (Cílek, Baše 2005). Obecně ze 

všech skupin obyvatelstva bydlení v rodinném domě ve zdravějším prostředí za městem 

nejvíce upřednostňují mladé rodiny s dětmi, které jsou také nejvíce zastoupenou 

skupinou mezi lidmi stěhujícími se z měst do nových domů v suburbánních lokalitách 

(Puldová 2006).  

Rodinný dům se zahradou na předměstí je životním cílem, kterému je velká část 

západní společnosti ochotna věnovat značné úsilí. Je to symbol úspěchu, nezávislosti, 

osobní svobody a v neposlední řadě také vyššího sociálního statusu. Samostatný rodinný 

dům se zahradou je považován za vrchol individualizace a emancipace, což jsou typické 

charakteristiky dnešní společnosti (Hnilička 2005). Lidé také věří, že bydlení 

v rodinném domě za městem jim přinese život ve zdravějším, přírodě bližším prostředí a 

současně nepřijdou o výhody města a městského života (dobré pracovního uplatnění, 

dostupnost kvalitních škol, služeb, kulturních a společenských zařízení atd.). Postupně 

ovšem mnozí z nich začnou zjišťovat, že město s jeho veškerými výhodami není tak 

dostupné, jak si původně představovali.  

Rodinný dům se zahradou za městem byl nedílnou součástí tzv. amerického snu. 

Proces suburbanizace byl nastartován ve Spojených státech amerických za masivní 

politické podpory po druhé světové válce. Vedle splnění snu o rodinném domě se 

zahradou přestavovalo stěhování pro střední a vyšší třídu také útěk před zhoršujícími se 

podmínkami pro život v některých vnitřních čtvrtích amerických velkoměst. Stárnoucí 

činžovní domy přestávaly vyhovovat rostoucím nárokům na bydlení, narůstalo 

znečištění městského životního prostředí, zvyšovala se kriminalita a hlučnost ve městě 
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(Putnam 2000). Do upadajících vnitřních čtvrtí se koncentrovalo sociálně slabé 

obyvatelstvo a přistěhovalci.  Federální politika zejména v 50. letech 20. století 

intenzivně podporovala suburbanizační proces, protože nebyla ochotna komplexně řešit 

obnovu upadajících centrálních čtvrtí a rostoucí sociální problémy uvnitř městské 

společnosti (Putnam 2000, Gans 1962). Výsledkem byl mohutný odliv značné části 

příjmové základny města, což fyzický a sociální úpadek dále prohloubilo.  

Masivní odchod středních a vyšších tříd z centrálních částí měst nezasáhl jen 

Spojené státy5. Stěhování lépe situovaných obyvatel za město a na předměstí bylo 

typické pro společnosti s velkými třídními rozdíly (Musil 1967). Ve starších domech 

v centrech měst klesalo nájemné, v důsledku čehož se sem stěhovali lidé s nižšími 

příjmy. Stěhování střední a vyšší třídy bylo výrazem snahy segregovat se. Musil (1967) 

uvádí, že snaha segregovat se byla podporována úsilím rodičů umožnit dětem docházku 

do kvalitnějších a modernějších škol a snahou bydlet v lokalitě, kde žijí lidé s 

podobným sociálním statusem. Střední a vyšší třídy si tímto způsobem vytvářely 

sociálně homogenní prostředí, které jim dávalo pocit většího bezpečí a kontroly.  

Rozvoj suburbanizace je vždy podmíněn narůstajícím podílem lidí, kteří si 

mohou rodinný dům finančně dovolit. Růst reálných příjmů v období poválečného 

rozvoje a politická podpora nové výstavby v zemích západní Evropy a USA umožnily 

širším středním vrstvám financovat stavbu rodinného domu (Sýkora 2003). Západní 

státy finančně podporovaly stavební spoření a nízké úrokové sazby hypoték. 

Financovaly masivní výstavbu dopravní infrastruktury6 v okolí měst. Výstavbě 

rodinných domů se v některých případech dostávalo ze strany státu také ideové 

podpory. Hnilička (2005) uvádí, že např. v Německu bylo oficiálně proklamováno, že 

kdo se řádně stará o svůj rodinný dům, buduje si vztah k majetku, což vede ke 

správnému vztahu ke státu. Spolu s tím bylo vlastnictví domu předkládáno jako ideální 

způsob investice kapitálu.  

                                                 
5 Česká města se v důsledku socialistického plánování do situace amerických a některých 
západoevropských měst nedostaly. Ani dnes, více než 20 let od revoluce, nelze pozorovat trend 
k výraznějšímu fyzickému a sociálnímu úpadku vnitřních čtvrtí měst, který by vedl k útěku movitějších 
obyvatel za město. Nalezneme sice jednotlivé případy lokalit (např. Dolní Kročehlavy v Kladně, 
Mariánské Hory v Ostravě, litvínovský Chanov), které chátrají a žije zde vysoký podíl sociálně slabých 
obyvatel, jedná se však o jednotlivé a ojedinělé případy, které nemají na intenzitu české suburbanizace 
významnější vliv. 
6 Historicky byl rozvoj suburbanizace podmíněn technickým pokrokem v dopravě, který umožnil oddělit 
místo pracoviště a bydliště.  
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Souhrnně můžeme rozdělit příčiny suburbanizace na push a pull faktory (Sýkora 

2003). Push faktory podporují odchod obyvatel z center měst a sídlišť, pull faktory 

lákají potenciální obyvatele k bydlení v novém domě za městem.  

Mezi nejvýznamnější push faktory patří zdražování bytů a domů uvnitř měst, 

exhalace a hluk ve městech, narůstající kriminalita, deregulace nájmů, sousedství se 

sociálně slabými skupinami obyvatel nebo deregulace nájmů. Vedle jmenovaných 

typicky městských problémů působí jako push faktor také přístupné hypotéky s nízkými 

úrokovými sazbami.  

Nejsilnějšími pull faktory jsou cenově dostupné pozemky, zdravější životní 

prostředí, symbolika prestiže vlastnictví domu na předměstí a s tím spojená vertikální 

sociální mobilita vlastníků domů za městem nebo nízká regulace výstavby ze strany 

úřadů.  
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1.3. Rozvoj suburbanizace v České republice 

 

 Historie rozvoje suburbanizace v českých podmínkách je specifická tím, že byla 

na více než 40 let vynuceně přerušena v důsledku striktního socialistického centrálního 

plánování. Do druhé světové války odpovídal rozvoj metropolitního areálu Prahy 

rozvoji v ostatních velkých městech západní Evropy. Posová a Ouředníček (2006) 

uvádějí, že v období mezi světovými válkami došlo na okraji tzv. Velké Prahy7 

k výstavbě více než 30 projektů ucelených čtvrtí rodinných domů. Současně rostl i počet 

obyvatel a domů ve vzdálenějších, ale železniční dopravou dobře dostupných obcí 

v zázemí Prahy.  

Po nástupu komunistické strany k moci se vývoj českých měst odvrátil od linie 

vývoje měst západní Evropy. V poválečném období nefungovaly sociální motivy pro 

suburbanizaci, kterými jsou separace bohatších obyvatel od chudších a snaha bydlet 

mezi sousedy stejné příjmové i sociální vrstvy (Musil 1967). Rozvoj suburbanizace byl 

také znemožněn minimální nabídkou stavebních pozemků z důvodu ochrany 

zemědělského půdního fondu, nedostupností stavebního materiálu, nedostatkem 

finančních prostředků v rukou jednotlivců  a neexistencí trhu s hypotékami a stavebním 

spořením (Ouředníček 2003). 

Například v okolí Prahy bylo kvalitní životní prostředí i potenciál pro rozšíření 

nabídky pracovních míst, což jsou důležité aspekty pro rozvoj suburbanizace, zůstaly 

ovšem po více než 40 let socialismu nevyužity (ibid.). Ouředníček (2003: 238) uvádí, že 

„suburbanizační proces byl v socialistické Praze zcela nahrazen tzv. komplexní bytovou 

výstavbou. Charakter bydlení na sídlišti a v rodinném domě však odpovídal preferencím 

navzájem odlišných skupin obyvatelstva a ani sociální struktura nových rezidentů sídlišť 

nebyla charakteristická pro suburbanizaci“. Obyvatelstvo se koncentrovalo do sídlištní 

zástavby na okrajích měst, jejichž zalidňování reguloval stát prostřednictvím pořadníků 

na byt.  

Socialistická politika bydlení nebrala v úvahu preference odlišných skupin 

obyvatel. Naopak usilovala o to, aby obyvatelstvo sídlišť bylo maximálně sociálně 

diverzifikované. Obecně se snažila o minimalizaci rozdílů v bydlení mezi různými 

sociálními třídami, skupinami obyvatel, ale i v rámci měst a celých regionů (Musil 
                                                 
7 Tzv. Velká Praha vznikla v roce 1922 po připojení 37 osad a obcí k dosavadním čtvrtím Královského 
hlavního města Prahy. Postupně byly připojovány čtvrti současného širšího centra Prahy, např. Karlín, 
Smíchov, Dejvice, Bubeneč, Žižkov, ale i okrajovější čtvrti jako Strašnice, Jinonice, Hrdlořezy nebo Malá 
Chuchle.  
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2002a) . V rámci těchto snah např. docházelo k rozdělování velkých bytů ve staré 

zástavbě, aby jejich velikost odpovídala platným socialistickým normám (ibid.).  

Socialistické územní plánování se provádělo podle konceptu střediskové sídelní 

soustavy, který byl založen na soustředění investic do střediskových obcích (tj. obcích 

obvodního a místního významu). Technická a sociální infrastruktura preferovaných 

střediskových obcí byla určena také pro obyvatele okolních obcí ze spádového území. 

Ouředníček a Posová (2006) uvádějí, že obce označené v rámci konceptu jako „ostatní“, 

byly určeny k zániku nebo měly postupně zastávat pouze rekreační funkci. Přestože se 

některá nestředisková sídla rozvíjela rychleji než střediskové obce, koncept střediskové 

sídlení soustavy měl negativní dopady zejména na malé obce (ibid.). Podílel se na 

vytvoření několika vnitřních periferií, z nichž jedna vznikla podél hranic Středočeského 

kraje ve vzdálenost 50 až 70 km od Prahy (Musil 2002a). Ouředníček a Posová (2006: 

99) uvádějí, že mezi typické vnitřní periferie s nízkou kvalitou bydlení a chybějící 

infrastrukturou patřily také obce, které byly v roce 1974 připojeny k Praze z důvodu 

plánované sídlištní výstavby, jenž se nakonec nerealizovala. 

Koncentrace investic do střediskových obcí do značné míry způsobila chátrání 

fyzického prostředí malých obcí a je nepřímo příčinou změn v demografické a sociální 

struktuře obyvatelstva těchto lokalit (Ouředníček, Posová 2006). Výchozí fyzická a 

sociální situace většiny obcí, které se staly příjemci suburbanizační vlny, nebyla příliš 

příznivá. Puldová (2006) na základě výzkumu devíti obcí v různých lokalitách v zázemí 

Prahy prokázala, že starousedlíci příměstských obcí vykazují starší věkovou strukturu a 

nižší sociální status. 

V průběhu 90. letech 20. století postupně padly bariéry suburbanizačního 

procesu a po více než čtyřicetileté, vynucené přestávce se začala u nás suburbanizace 

opět rozvíjet. Krátce po revoluci, na začátku 90. let si mohla dovolit nový rodinný dům 

se zahradou za městem jen velmi úzká skupina nejbohatších. Běžné domácnosti neměly 

krátce po pádu socialismu dostatek prostředků na financování stavby rodinného domu a 

hypotéka byla pro naprostou většinu z nich nedostupná. Získání hypotéky v té době totiž 

banky podmiňovaly prokázáním trojnásobku měsíčního příjmu (Sýkora 1999). Pokud 

navíc klient neprokázal další finanční hotovost nebo vlastnictví jiné nemovitosti, kterou 

by ručil, bylo málo pravděpodobné, že hypoteční úvěr získá (Ouředníček, Posová 2006). 

V roce 1993 bylo na trh uvedeno stavební spoření kombinující spořící a úvěrový 

produkt s možností získat státní podporu. Trvalo však ještě několik let, než se jeho 

pozitivní účinky mohly projevit.  
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Stavba rodinného domu za městem byla v raných 90. letech především výsadou 

movitých podnikatelů, kterým se podařilo rychle zbohatnout za často netransparentních 

podmínek divoké privatizace. Jako symbol prestiže a úspěchu si někteří budovali na 

rozlehlých pozemcích okázalá rodinná sídla, pro která je příznačná snaha o fyzickou 

izolaci od okolního prostředí (obvykle prostřednictvím vysokých zdí). V obecném 

povědomí se u nás pro tyto stavby vžilo označení podnikatelské baroko, které se někdy 

poněkud stereotypně a nepřesně používá v souvislosti s veškerou novou suburbánní 

výstavbou (Potočný 2006).  

Podnikatelské baroko se vyznačuje pokleslou architekturou charakteristickou 

balustrádami, klenutými okny, vysokou členitostí střechy, věžičkami a antickými 

sloupy. Označení baroko poukazuje na snahu vyjádřit nově získané bohatství co 

nejviditelnějším způsobem (Potočný 2006: 4-5). Podnikatelské baroko bylo reakcí na 

uniformitu socialistické sídlištní výstavby. Investoři domů ve stylu podnikatelského 

baroka toužili po individuální, osobité architektuře bez ohledu na architektonický ráz 

okolního prostředí. Výsledkem je, že dnes není výjimkou, když v malé obci za Prahou 

najdeme vedle sebe stát dům připomínající pseudogotický hrádek a vilu ve 

funkcionalistickém stylu. Architekt Pavel Hron to vysvětluje v článku Top ten 

podnikatelského baroka v časopise Reflex tím, že „každá velká společenská změna 

přináší nabubřelost a nevkus v architektuře“ (Feřtek 2003). V českých podmínkách 

navíc prosazení nevhodných projektů usnadňuje příliš liberální územní plánování i 

stavební řízení.    

 Suburbanizace se u nás zpočátku rozvíjela pomalu. V ranných 90. letech panoval 

nedostatek stavebních pozemků a běžné domácnosti neměly finanční prostředky na 

stavbu domu. Situace se změnila až s nabídkou státem podporovaných stavebních 

spoření a dostupných, menších hypotečních úvěrů s nízkými úrokovými sazbami 

(Ouředníček 2003). Stavba rodinného domu za městem se tím postupně zpřístupnila 

také širším středním vrstvám.  

Důležitou roli v rozvoji suburbanizačního procesu sehrál také úbytek bytového fondu 

v centrech měst v důsledku postupující komercializace8, dlouhodobě zanedbaný stav 

bytů ve staré zástavbě v centrálních částech města a postupující deregulace nájemného. 

Významným faktorem byly také restituce a radikální zmírnění ochrany zemědělského 

                                                 
8 Komercionalizace označuje zvyšování podílu komerčních ploch (kanceláře, obchody, hotely apod.). 
Dochází k ní 1) nahrazením bydlení, 2) demolicí existující budovy a jejím nahrazením objemnější, vyšší 
budovou s komerčním využitím, 3) zástavbou volných pozemků komerčními budovami. 
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fondu. V rámci restitucí byly původním vlastníkům vráceny pozemky, často spadající 

do zemědělského půdního fondu. Restituenti je v mnohých případech odprodali 

developerským firmám, které je následně převedly na stavební pozemky pro rezidenční 

výstavbu. Tímto způsobem se dostalo na trh poměrně velké množství  stavebních parcel 

za nižší ceny. Spojení výhodných hypoték, stavebního spoření a cenově dostupných 

stavebních pozemků umožnilo tisíce Čechům splnit si svůj sen o rodinném domku za 

městem (ibid.).  

Suburbánní zóny se u nás nejvíce rozvinuly kolem Prahy, Brna, Plzně, Ostravy, 

Olomouce a Českých Budějovic (Musil 2002b). Pro nové lokality suburbánní výstavby 

se u nás v 90. letech vžil název „satelitní městečko“, což ovšem není zcela přesné. 

Satelitní městečko původně označuje samostatně stojící kolonii rodinných domů, která 

nepřiléhá k původní zástavbě. Obvykle je vystavěna na „zelené louce“ nebo je jasně 

fyzicky a sociálně separována od původní zástavby (např. závorou a vrátnicí s 

ochrankou) (Potočný 2006). Satelitní městečko není z hlediska sociální infrastruktury 

soběstačné, protože slouží výhradně k bydlení. Chybějí zde obchody, služby, místa pro 

setkávání a další potřebná vybavenost, za kterou musí obyvatelé dojíždět do jádrového 

města.  

Satelitní městečka známe především ze Spojených států amerických, kde začaly 

developerské firmy v 50. letech 20. století masivně budovat rozsáhlé obytné soubory 

rodinných domů ve volné krajině v blízkosti velkoměst.  S tím, jak kolonie rodinných 

domů expandovaly do volné krajiny, se zvětšovala také jejich vzdálenost od jádrového 

města. Není výjimkou, že satelitní městečka ve Spojených státech leží i ve vzdálenosti 

60 kilometrů od jádrového města. V České republice se ve volné krajině bez jakékoli 

návaznosti na stávající venkovská sídla staví nové suburbánní lokality jen velice 

výjimečně. V našich podmínkách zpravidla nová výstavba přiléhá alespoň částečně 

k původní zástavbě venkovských sídel. Pro českou suburbanizaci je totiž typické 

prostorové obrůstání venkovských sídel většinou v podobě několika desítek nových 

domů.  

K suburbánní výstavbě dochází v České republice několika způsoby. 

Developerské firmy (největší Central Group, Ekospol) stavějí celé rezidenční soubory 

obvykle s typovými rodinnými domy na klíč nebo skoupí zemědělskou půdu, vybudují 

inženýrské sítě a rozparcelovanou půdu prodají jednotlivým zájemcům, kteří si stavbu 

domě zajišťují individuálně (Sýkora 2002: 12). Vedle toho probíhá suburbanizace také 
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ve formě výstavby v prolukách uvnitř stávající zástavby obce a rekonstrukcemi domů 

(Sýkora 2002).  

K výraznému rozvoji suburbánního bydlení u nás dochází od konce 90. let 20 

století, přičemž proces graduje mezi roky 2002 až 2004 a není ještě zdaleka dovršen. 

Ouředníček a Posová (2006) uvádějí, že v letech 1998 -  2002 bylo v zázemí Prahy 

postaveno kolem 1000 bytů (v rodinných a bytových domech) ročně, přičemž nejvíce se 

jednalo o menší projekty nebo individuální výstavbu. Vzrostla intenzita výstavby 

bytových domů (zejména v okrese Praha – západ) a z důvodu nižších cen stavebních 

pozemků se stavělo také ve vzdálenějších a méně dostupných lokalitách pražského 

regionu (ibid.).  

Největší expanzi suburbánní výstavby v zázemí Prahy pozorujeme v letech 2002 

až 2004, kdy se výstavba oproti předchozímu období více než ztrojnásobila (ibid. 2006). 

V těchto letech byla dokončena výstavba řady velkých projektů rodinných i bytových 

domů realizovaných velkými developerskými společnostmi v obcích v zázemí Prahy 

(Hostivice, Roztoky u Prahy, Jesenice). Současně dále rostla poptávka po bytech 

v bytových domech za hranicí Prahy. Na konci 90. let se již  projevily účinky 

dostupných hypotečních úvěrů nízkými úrokovými sazbami a stavebního spoření 

s podporou státu, které jsou dosud hodně využívány.  

Výzkum suburbánních lokalit v Pražském městském regionu provedený na 

katedře Sociální geografie Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v letech 2002 – 

2004 ukázal, že nová suburbánní výstavba je u nás rozmanitá z hlediska velikosti, 

rozmístění i forem (Oředníček, Posová 2006). Zjištění výzkumu můžeme shrnout 

následovně. V zázemí Prahy byly postaveny jednak velmi luxusní domy na velkých 

pozemcích, ale také množství domů středního standardu, dvojdomky, řadové domy 

nebo bytové domy. Staví se v obcích těsně za administrativními hranicemi Prahy, ale 

také ve vzdálenějších a hůře dostupných lokalitách. Výstavba se uskutečňuje obvykle na 

okraji nebo uvnitř stávajících obcí, projekty zcela ve volné krajině jsou výjimečné.  

Výstavba suburbánního bydlení u nás probíhá spontánním a v některých 

případech ne zcela transparentním způsobem. Není výjimkou, že vzhled domů a jejich 

umístění na pozemku nerespektuje požadavky územního rozhodnutí. Nové suburbánní 

lokality vznikají překotně, často bez ohledu na kapacitní možnosti dopravní a sociální 

infrastruktury, což má negativní dopady na každodenní život rezidentů nejen v obci 

samotné, ale na celý mětský region. Pro českou suburbanizaci je charakteristickým 
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rysem „prostorová roztříštěnost suburbánní výstavby, nekompaktní rozvoj města a velký 

podíl realizací individuálních projektů“ (Ouředníček 2003: 241). 

Představitelé obecních samosprávy původně usilovali o přilákání  nových 

obyvatel. Doufali, že zvýšením počtu obyvatel zvýší příjmy obce, protože systém 

financování obcí se odvíjí od počtu trvale bydlících obyvatel a částečně od trvalého 

bydliště podnikatelů. Mnoho místních samospráv nekriticky schvalovalo návrhy 

vlastníků zemědělské půdy na její začlenění do zastavitelného území obce. K parcelaci 

pak často docházelo bez ohledu na jakoukoli urbanistickou koncepci. Nebylo výjimkou, 

že se jednotlivé parcely vyměřovaly libovolně podle přání kupujícího (Ouředníček 

2003).  

Místní samosprávy zaujaly k regulaci nové zástavby většinou pasivní roli, ačkoli 

disponují pravomocemi, kterými mohou novou výstavbu korigovat. Finanční situace 

obcí se v důsledku přílivu nových rezidentů zpravidla nezlepšila. Část nových rezidentů 

si totiž ponechává trvalé bydliště nebo sídlo firmy ve městě (Cílek, Baše 2005). Puldová 

(2006) na základě výzkumu 9 obcí v zázemí Prahy zjistila, že průměrně 13% nových 

rezidentů se v obci nepřihlásilo k trvalému pobytu. Výsledkem je, že v důsledku nové 

výstavby obcím stouply náklady na údržbu komunikací a technických sítí, příjmy ovšem 

úměrně k tomu zpravidla nevzrostly.  

Nové obytné okrsky jsou funkčně nesamostatné, závislé na infrastruktuře 

původní obce a jádrového města. Chybí jim diverzita funkcí a dostatečná hustota 

osídlení, která by umožnila dodatečně potřebné funkce vybudovat (Hnilička 2005). 

Nové obytné okrsky parazitují na stávající infrastruktuře původních sídel, což způsobuje 

výrazné problémy zejména malým venkovským obcím. Účinná řešení jsou obvykle 

v nedohlednu, protože na ně v obecní pokladně chybí finanční prostředky. Současně 

neexistuje způsob, jak přimět nové rezidenty k tomu, aby si přehlásili trvalé bydliště 

z pražské adresy do místa svého nového pobytu. V praxi pak dochází k tomu, že chudší 

starousedlíci dotují bohatší novousedlíky, protože výstavba nových lokalit znamená pro 

obecní kasu nárůst nákladů (Cílek, Baše 2005). Takový stav může v konečném důsledku 

snadno přerůst v konflikt mezi oběma skupinami obyvatel.  

Negativní stránky bydlení v monofunkčních suburbiích začínají být české 

veřejnosti dobře známé. Monofunkčnost nových suburbánních lokalit přináší sérii 

problémů, které mají bezprostřední vliv na každodenní život lidí, kteří zde bydlí. 

Starosta obce Dolní Břežany v okrese Praha - západ, Věslav Michalik (2009) uvádí, že 

v mnoha obcích kolem Prahy je v důsledku náhlého přírůstku obyvatel nedostatečná 
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kapacita v místní mateřské a základní škole. Často také chybějí obchody a další základní 

služby, zázemí pro společenský a komunitní život, sportoviště atd. Rostoucí požadavky 

obyvatel na již nedostačující občanskou vybavenost suburbanizovaných obcí opakovaně 

potvrzují šetření prováděná v posledních letech na Katedře sociální geografie 

přírodovědecké fakulty UK (např. Ouředníček 2003, Puldová 2006, Ouředníček et. kol 

2008). Neuspokojivá bývá také kapacita a kvalita silnic spojující příměstské lokality 

s Prahou, což vede k častým zácpám v dopravních špičkách. Veřejná hromadná doprava 

bývá použitelná jen omezeně, protože prostorově rozptýlená zástavba neumožňuje 

zavést spoje s vyšší frekvencí, což má za důsledek vysoký nárůst automobilové dopravy 

(Ouředníček a kol. 2008).  

Szentesiová (2009: 43) příznačně podotýká, že „dnes je již všem zřejmé, že si 

bydlením v satelitu nelze vzít z obojího (z venkova i města) jen to nejlepší“. Někteří 

bohatší lidé již odešli z téměř nových domů v rozsáhlých, unifikovaných suburbánních 

koloniích bez potřebné vybavenosti. Baše a Cílek (2005) uvádějí, že ceny několik let 

starých domů v průměrných příměstských lokalitách stagnují nebo mírně klesají, ale 

naopak atypické, třeba i starší domy v kvalitních lokalitách se zhodnocují. Pro vyšší 

střední třídu totiž začíná hrát stále více roli místo, kde je dům postaven a zda má dobrou 

adresu než samotný fakt, že vlastní nový dům (ibid. 2005). Vykrystalizovaly se 

oblíbenější, prestižní lokality, kde vzrostla cena pozemků, a které se staly místem 

bydlení vyšších sociálních vrstev (např. Průhonice, Nebušice).  
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1.4. Sociální struktura obyvatel příměstských lokalit 

 

Rozvoj suburbanizace vyvolal významné změny v sociální a demografické 

skladbě  většiny obcí v blízkosti velkých českých měst. Noví rezidenti se od 

starousedlíků liší věkem, dosaženým vzděláním, rodinným statusem i ekonomickou 

aktivitou (Čermák 2005, Puldová 2006). Současně si z města přinášejí jiný životní styl, 

zvyky a hodnotové preference (Doležalová, Ouředníček 2006). Rozdíly v sociální 

struktuře obou skupin obyvatel znesnadňují integraci nově příchozích obyvatel do 

života obce a představují potenciální riziko vzájemných konfliktů (Sýkora 2003; Cílek, 

Baše 2005). Puldová a Ouředníček (2006: 128) mezi „hlavní problémy spojované s 

přílivem nového obyvatelstva na předměstí řadí sociální separaci, ztrátu sociální 

soudržnosti a polarizaci sociální struktury obyvatelstva suburbánních obcí“. Jak dále 

uvádějí (ibid.), tyto problémy se projevují prostorovým i sociálním odloučeních 

starousedlíků a novousedlíků, nízkou interakcí mezi oběma skupinami obyvatel, malým 

zájmem nových obyvatel na veřejném životě obce a konflikty sociálně odlišných skupin 

obyvatelstva. 

Do rodinných domů se zahradou v příměstské zóně se stěhují zejména mladé 

rodiny s dětmi, které odcházejí nejčastěji z panelových sídlišť nebo činžovních domů 

ve vnitřních částech města za zdravějším a bezpečnějším prostředím mimo město. 

Preference bydlení v rodinném domě je totiž značně ovlivněná pozicí v životním cyklu. 

Rodiny s dětmi jsou   orientovány na rodinný styl života, chtějí bydlet v prostorném, 

rodinném domě se zahradou v blízkosti přírody a v lokalitě, která je bezpečná pro děti. 

Vedle mladých rodin s dětmi jsou další poměrně často zastoupenou skupinou, která se 

stěhuje do zázemí města, starší manželé s odrostlými dětmi (Puldová, Novák 2008). 

Bydlení ve městě naopak upřednostňují tzv. yuppies (young urban professional) neboli 

nová střední třída. Ley (1996) popisuje typické yuppies jako svobodné, bezdětné páry a 

singles do 35 let, jejichž životní styl je výrazně vázán na městské prostředí9. 

Noví rezidenti obcí v zázemí Prahy se nejčastěji stěhují z Prahy. Ouředníček a 

Puldová (2009) uvádějí, že do zázemí Prahy přišlo 61% nových rezidentů z Prahy, 24% 

procent ze zázemí Prahy (Praha - východ a Praha – západ) a obcí Středočeského kraje a 

zbylých 15% se přistěhovalo z ostatních částí republiky. Oproti jiným českým městům 
                                                 
9 Yuppies mají zpravidla vysokoškolské vzdělání, jsou zaměstnáni v kvartérním sektoru jako řídící, 
odborní nebo administrativní pracovníci a navzdory svému nízkému věku mají střední nebo vysoké 
příjmy, které jim umožňují zapojit se do rituálů konzumní kultury (Ley 1996: 35). Důležitou roli pro ně 
hraje, že bydlí v blízkosti obchodů, služeb a bohatého společenského vyžití, které město přirozeně nabízí. 
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je specifikem pražského zázemí vyšší podíl lidí stěhujících se z ostatních krajů 

republiky zejména z důvodu větší nabídky pracovních míst v Praze. Užitečné je také 

vědět, z jakých částí Prahy noví obyvatelé přicházejí. Výběrové šetření ukázalo, že 

polovina bydlela v panelovém domě na sídlišti, třetina v cihlovém domě ve vnitřním 

městě a ostatní v rodinném domě nebo v jiné obci (Puldová, Novák 2008).  

V průběhu socialismu trvale klesal počet obyvatel ve většině obcí v zázemí 

Prahy. O bydlení v blízkosti velkých českých měst byl sice tehdy zájem, ale bylo 

obtížně dostupné z důvodu restrikcí směřujících proti výstavbě v těchto lokalitách. 

Výsledkem bylo, že na počátku 90. let 20. století bydlelo v obcích v zázemí Prahy 

především obyvatelstvo s nižším sociálním statusem a vyšším průměrným věkem 

(Puldová, Ouředníček 2006). Sociální a ekonomické charakteristiky nově příchozích 

rezidentů naopak ukazují na jejich vyšší sociální status a nižší průměrný věk (ibid.).  

V pražském zázemí dochází od poloviny 90. let k výrazné změně ve 

vzdělanostní struktuře obyvatelstva. Praha – východ a Praha – západ vykazují ve 

srovnání s ostatním územím České republiky nejvyšší nárůst vysokoškolsky vzdělaného 

obyvatelstva, přičemž k této změně současně dochází největší měrou v důsledku 

migrace (Šnejdová 2006). Mezi lidmi, kteří se stěhují do předměstských obcí Prahy, je 

významně vyšší podíl vysokoškolsky vzdělaných10 lidí než mezi starousedlíky (Čermák 

2005). Ouředníček (2007) uvádí, že mezi novousedlíky, kteří se přistěhovali do okresů 

Praha-východ a Praha-západ, bylo 19,2% vysokoškoláků oproti 10,2% vysokoškoláků 

mezi původním obyvatelstvem. Za vyšším podílem vysokoškolsky vzdělaných mezi 

novousedlíky částečně stojí jejich nižší průměrný věk. Mezi mladými lidmi je obecně 

vyšší podíl vysokoškolsky vzdělaných lidí než mezi staršími věkovými ročníky. 

Rozdíly nacházíme také v příjmech obou skupin. Novousedlíci mají zpravidla 

průměrně vyšší příjmy než starousedlíci (Ouředníček, Puldová 2009). Musejí být 

schopni financovat nákladnou stavbu domu, koupi bytu nebo platit hypotéku, což 

působí jako silný selektivní mechanismus. Odchod mladšího, vzdělanějšího a příjmově 

silnějšího obyvatelstva do zázemí Prahy může představovat problém pro zdrojové 

oblasti suburbanizace. Téměř dvě třetiny novousedlíků se přestěhovaly z pražských 

sídlišť, což může v budoucnosti (zejména pokud by suburbanizace dále nabírala na 

intenzitě) představovat pro tyto lokality hrozbu úpadku.  
                                                 
10 Dosažené vzdělání je ze sociálního, ekonomického i demografického hlediska jedním ze základních, 
diferenciačních faktorů. Vzdělanostní struktura obyvatelstva je důležitou složkou kvalifikace v pracovní 
sféře a významným předpokladem ekonomické aktivity. Nejvyšší dosažený stupeň vzdělání je současně 
považován za určující statusový ukazatel ve většině stratifikačních studiích. 
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Selektivní charakter suburbanizace vede k nárůstu sociálních nerovností mezi 

obyvateli příměstských obcí, což má za následek sociální polarizaci v suburbánních 

obcích. Starousedlíci a novousedlíci se od sebe odlišují v mnoha ohledech – 

v socioekonomických a demografických charakteristikách,  v životním stylu, v názorech 

na budoucí rozvoj obce, hodnotových postojích a zvycích (Puldová, Ouředníček 2006). 

Ačkoli soužití polarizovaných skupin obyvatel může vést k sociálnímu napětí a vytvářet 

potenciál pro vznik konfliktů uvnitř obce (Sýkora 2003), výzkumy provedené v českých 

suburbiích dokládají, že ke konfliktům mezi oběma skupinami zpravidla nedochází 

(např. Galčanová, Vacková 2008; Potočný 2006; Puldová, Ouředníček 2006). Tyto 

výzkumy také ukazují, že obě skupiny mají k sobě spíše neutrální vztah a nebývají 

navzájem v kontaktu. Obecně má na integraci novousedlíků a starousedlíků vliv stupeň 

prostorové segregace nové zástavby. Puldová (2006: 101) uvádí, že „je pozorován 

přímý vliv pocitu izolovanosti (fyzické i sociální) na vznik kontaktu mezi oběma 

skupinami obyvatel. V lokalitách, kde je nová zástavba prostorově oddělena od staré 

části obce, tak tuto skutečnost jejich obyvatelé vnímají velmi dobře“. 

Je nutné také vzít v úvahu, že novousedlíky přicházející do zázemí Prahy nelze 

považovat za sociálně zcela homogenní skupinu. Jejich složení se do značné míry odvíjí 

od doby, kdy se přistěhovali, a od zvoleného typu zástavby (Ouředníček, Puldová 

2009). Na začátku 90. let se za Prahu stěhovali především velmi movití lidé. Nechávali 

si zde na velkých pozemcích stavět na klíč okázalé vily jako symbol svého úspěchu. Na 

konci 90. let se bydlení ve vlastním domě již otevřelo širším středním vrstvám. 

Rezidenti bydlící v honosných vilách z počátku 90. let se v sociálním statusu výrazně 

odlišují od rezidentů, kteří se přestěhovali o 10 let později do řadových domků nebo 

bytových domů v rámci velkého developerského projektu.  

Selektivní charakter suburbanizace způsobuje rostoucí tlak na určitý typ 

občanské vybavenosti. Příchod mladých rodin s dětmi má za následek zejména rostoucí 

nároky na kapacitu místní mateřské a základní školy (Puldová, Novák 2008). V malých 

obcích školská zařízení zcela chybějí a ve větší obcích, které jimi disponují, přestává 

jejich kapacita dostačovat. Obce zpravidla nemají finanční prostředky na jejich 

výstavbu nebo rozšíření stávajících zařízení. Nedostatečnou kapacitu mívají také místní 

lékařské ambulance (ibid.). Zařízení pro volnočasové vyžití dětí a rodičů (např. 

sportoviště, zájmové kroužky) zpravidla chybí úplně.  

Noví rezidenti přicházející většinou z města jsou zvyklí na dobrou dostupnost 

veškerých služeb. Často proto vyvíjejí tlak na zlepšování občanské vybavenosti a 
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technické infrastruktury v obci, což se v některých případech pozitivně odrazilo ve 

zkvalitnění a rozšíření sociální a technické infrastruktury v obci (Ouředníček 2003). 

Noví rezidenti jsou obvykle aktivnější, lépe orientovaní a disponují užitečnými 

kontakty, které mohou být ku prospěchu celé obce (Puldová, Novák 2008). Problém 

ovšem může nastat v situaci, kdy jednostranně prosazují své zájmy. Takovým případem 

může být tlak na investice plynoucí pouze do nové zástavby (např. požadavek na 

výstavbu chodníků nebo dětského hřiště pouze v nové části obce) (ibid.).  
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1.5. Fyzický prostor suburbií a jeho vliv na sociální kontakty 

 

Na úvod je třeba zopakovat, že výstavba nových suburbánních lokalit je u nás 

značně podřízená vidině rychlého zisku stavebních a  developerských firem. Výstavba 

obvykle probíhá bez jakékoli širší, promyšlené urbanistické koncepce (Michalik 2009) a 

se snahou co nejvíce šetřit místo. Z toho důvodu v mnoha nových suburbánních 

rezidenčních okrsků zcela chybějí chodníky, náměstíčko a jiná místa setkávání, dětské 

hřiště a veřejná zeleň. Nacházíme pouze šachovnicovitě rozparcelované pozemky a 

mezi nimi úzké komunikace s nezvykle vysokým podílem slepých ulic.  

Nový rezidenční okrsek není spojen s okolní krajinou turistickými stezkami, 

pěšinami nebo cyklostezkami. Domy jsou postaveny na bývalých polích a loukách bez 

vztahu k širšímu okolí i sobě navzájem. Zcela chybí dlouhodobá koncepce zástavby, 

která by brala v úvahu sociální a přírodní aspekty původního sídla. Monotónnost a 

prázdnota nových rezidenčních okrsků pak výrazně kontrastuje s různorodostí staré 

vesnické zástavby. Mnoho obcí v zázemí měst si totiž i přes funkční vazby na město 

zachovalo svůj polorurální charakter a takřka vesnickou atmosféru. Nové uniformní 

suburbánní lokality složené obvykle z katalogových domů ovšem nejsou vesnicí, ani 

městem.11  

Materiální struktura prostředí ovlivňuje navazování a uskutečňování sociálních 

kontaktů a způsob trávení volného času. Živé, sociálně fungující sídlo, potřebuje 

kvalitní, vhodně uspořádaný veřejný prostor, který poskytuje širší spektrum možností 

pro sociální kontakty. Pokud jsou veřejné prostory nekvalitní, odehrává se v nich jen 

minimum aktivit, protože lidé rychle spěchají domů (Gehl 1996). Ulice se stává místem, 

kde nikdo nechce být. Úzké, neutěšené ulice bez chodníků, zpravidla jediné veřejné 

prostory v nových suburbánních lokalitách, nikoho nelákají k pobytu delšímu, než je 

nezbytně nutné. 

V suburbánních lokalitách navíc dochází k tak extrémnímu rozptýlení lidí a 

událostí, že se aktivity obyvatel nemohou stimulovat a podporovat jedna druhou (Gehl 

1996). Lidi nelákají liduprázdné, mrtvé ulice z toho důvodu, že se tam nic neděje, čímž 

vzniká bludný kruh. Na ulici se nic neděje a nikdo tam nechce být proto, že se tam nic 

neděje. V takovém prostředí se obtížněji navazují sociální kontakty a sousedské vztahy. 

                                                 
11 Pro svou nejednoznačnou, hraniční pozici někde mezi městem a venkovem bývají suburbia označována 
jako liminální místa (Galčanová 2008). 
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Gehl (1996) jasně dokládá přímou souvislost mezi rozsahem venkovních aktivit a 

četností interakcí mezi sousedy.  

Netvrdím zde, že vhodná fyzická struktura obytného prostředí vede automaticky 

k rozvíjení kontaktů a sociálních pout mezi sousedy. Domnívám se ovšem, že vhodná 

fyzická struktura obytného prostředí vytváří potenciál pro sociální kontakty. „Fyzický 

rámec, funkce a sociální rozdělení prostoru otevírají nebo znemožňují příležitosti pro 

rozvoj. (…) Je možné navrhnout materiální strukturu tak, aby obsahovala prostory a 

zařízení, které  příznivě působí na všechny usedlíky nebo skupiny obyvatel“ (Bistrupová 

1976, cit. v Gehl 1996, s. 55-56). Nicméně fyzická struktura nových suburbánních 

lokalit, kde se veřejný prostor omezuje na uliční komunikace mezi jednotlivými 

soukromými prostory, v žádném případě nenapomáhá navazování sociálních kontaktů, 

naopak spíše klade bariéry.  

Cílek a Baše (2005: 35) v této souvislosti také varují, že „ryze soukromá sociální 

struktura suburbií dobře funguje u mladých lidí a bezdětných párů, ve středním věku je 

méně vyhovující a ke stáru se (jak ukazují západní analogie) často stává pastí“. Sociální 

vztahy v sousedství totiž potřebují zejména starší lidé, ženy v domácnosti starající se o 

malé děti a obecně děti, kteří jsou z důvodu nižší prostorové mobility více vázáni na 

místo bydliště. Soukromé a veřejné prostory by se tedy měly navzájem vhodně 

doplňovat. Bydlení se totiž neodehrává jen za zdmi bytu, domu a zahrady. Člověk 

potřebuje žít, bydlet také mimo tuto soukromou sféru.   
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1.6. Suburbanizace jako projev individualizované společnosti 

 

V této kapitole se budu věnovat tématu individualizace moderní společnosti u 

Ulricha Becka s Zygmunda Baumana. Beckův koncept rizikové společnosti a 

Baumanova analýza tekuté modernity vytvářejí široký myšlenkový rámec, který 

umožňuje částečně vysvětlit individualizační tendence související se suburbanizací – 

např. proč se lidé dobrovolně izolují od okolí nebo proč jsou ochotni realizovat osobní 

život ve stavbě domu (Potočný 2005: 6-7). 

Individualizace moderní společnosti bývá často dávána do přímé souvislosti 

s rozvojem suburbanizace (Putnam 2000, Potočný 2006, Sýkora 2003). Způsob života 

na předměstí je zde spojován s nárůstem individualizace v celé společnosti a s tendencí 

izolovat se od okolí. Sýkora (2003: 227) uvádí, že „suburbanizace přispívá k narůstající 

individualizaci, ztrátě sociální soudržnosti, oslabování sociálního kapitálu a občanské 

společnosti“. Potočný (2006) považuje izolaci nových rezidentů za neprůhlednými ploty 

pozemků v prostorově oddělených, sociálně homogenních rezidenčních okrscích za 

dobrovolné sociální vyloučení (exkluzi)12.  Jedním z nejvýraznějších kritiků 

suburbanizace je americký sociolog Robert Putnam, který považuje rozmach 

suburbanizace s návaznou závislostí na osobním automobilu za jednu z hlavních příčin 

úbytku občanské angažovanosti a sociálního kapitálu ve společnosti. Sociální kapitál 

pojímá jako základ sociální soudržnosti a charakterizuje ho jako „sociální sítě a 

související normy reciprocity“ (Putnam 2000: 21).  

Beck předkládá obecný model „"trojnásobné individualizace", kterou 

představuje:  vyvázání z historicky daných sociálních forem a vazeb ve smyslu 

tradičních vztahů nadvlády a materiální závislosti („dimenze osvobození“),  ztráta 

tradičních jistot v oblasti praktického vědění, víry a řídících norem („dimenze 

odkouzlení“) a - čímž se význam pojmu převrací takřka ve svůj opak – nový druh 

sociální vázanosti (dimenze kontroly či neintegrace“)" (Beck 2004: 206). 

Individualismus v Beckově pojetí neodkazuje na vlastnosti jedince jako je sobectví nebo 

egocentrismus, ale především na vyvázání člověka z tradičních sociálních forem. 

Individualizace způsobuje zánik tradičních myšlenkových kategorií velkých skupin jako 

je sociální třída a vrstva. Člověka stále více ovlivňují individualizované formy 

                                                 
12 Dobrovolné sociální vyloučení představuje „dobrovolné odloučení privilegovaných nebo odlišných 
skupin, chtějících si uchovat vlastní kulturu, způsob života či náboženství, popřípadě těžit ze společně 
sdíleného sociálního a kulturního kapitálu, kterým zbytek společnosti nedisponuje“ (Mareš 2008: 16). 
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existence, které ho tlačí k tomu, aby pojímal sám sebe za střed jednání. 

K individualizaci proto dochází systémovým tlakem, jedinec je k ní dotlačen 

společností. Individualizaci proto Beck (2006) vidí především v propojení s objektivně 

probíhajícími procesy ve společnosti a jako vyjádření strukturální proměny sociálních 

institucí.  

Individualizaci umožnila hospodářská prosperita, se kterou jsou spojeny 

zejména nárůst vzdělanosti, zlepšení životní úrovně, budování sociálního státu, 

zrovnoprávnění a emancipace žen a všeobecný rozmach výdělečné práce (Beck 2004). 

Individualizace je totiž ve všech dimenzích života závislá na trhu (zejména na trhu 

práce). Individualizovaný jedinec sice plánuje a vytváří své vlastní biografie ovšem 

vždy za vysokého stupně standardizace a institucionalizace. Vytvářené individuální 

životní situace jsou totiž současně situacemi institucionálními, protože soukromá sféra 

se nutně překrývá s institucionálně vymezenými prostory. „Osvobozená individua se 

stávají závislými na trhu práce, a proto závislými na vzdělání, na spotřebě, na 

sociálněprávních reglementací a formách zabezpečení, na plánování veřejné dopravy, 

na spotřební nabídce, na možnostech lékařského, psychologického a pedagogického 

poradenství a péče.“ (Beck 2004: 210).  

Nastíněný vývoj individualizace zasahuje také do forem bydlení a sídelní 

struktury. Tradiční, komunálně orientované formy bydlení a sídel byly nahrazeny ve 

velké míře moderními městy, která jsou charakteristická heterogenní sociální skladbou a 

mnohem volnějšími vztahy mezi sousedy a známými (Beck 2004). Samotné stavební 

dispozice bytů, domů i celých obytných čtvrtí jsou orientovány na individuální rodinnou 

mobilitu. Urbanismus a architektura tím vytvářejí podmínky pro individualizaci a 

vylučují sociální život (Beck 2004: 202).13   

V další části kapitoly se budu věnovat Baumanově pojetí individualizace v rámci 

jeho konceptu tekuté modernity a globalizace. Dosud představené tři prvky 

individualizace – vyvázání z historicky daných sociálních forem, ztráta tradičních jistot 

a nový druh sociální vázanosti, jsou jádrem Beckových úvah o individualizaci moderní 

společnosti a současně styčným bodem s Baumanovým konceptem tekuté modernity 

(Potočný 2006).  

                                                 
13 Tématem materiální struktury obytného prostředí a jejího vlivu na navazování sociální kontaktů jsem 
se již zabývala na str. 16-17. Zde bylo také poukázáno na konkrétní nedostatky urbanistické koncepce 
nových suburbánních lokalit vzhledem k navazování sociálních kontaktů . 
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Zhruba od 70. let 20. století dochází podle Baumana k přechodu od pevné 

modernity k modernitě tekuté.  V době tekuté modernity se roztavují tradiční sociální 

normy, instituce a závazky. Roztavují se tradiční kulturní, politické a etické vztahy a 

přichází nový řád definovaný především ekonomickými zájmy (Bauman 2002). Žijeme 

ve stadiu tekutosti,  kdy člověk ztratil  pevné vzory, pravidla a konfigurace, které ho 

v době pevné modernity vedly a poskytovaly mu oporu. Vzory a konfigurace v životě 

jednotlivce, které byly dříve pevně a jasně stanovené, jsou dnes v chaosu a působí často 

navzájem protichůdně. Již neurčují směr životní politiky, ale naopak z ní samy 

vycházejí a všechny náhlé zvraty a změny, se kterými životní politika přichází, do sebe 

absorbují a přetvářejí se (ibid.).  

Nová poddajnost tradičních vzorů a závislostí ovšem stejně jako u Becka 

neznamená, že by měl dnes člověk plnou svobodu v budování svého života. Člověk je 

stále závislý na společnosti, ale jiným způsobem než v období pevné modernity. 

Závislost a osvobození nejsou totiž podle Baumana (2002) v rozporu, ale naopak 

osvobození je neuskutečnitelné bez „podřízení se společnosti“. Společnost a 

individualizovaný jedinec jsou na sobě vzájemně závislí a neustále se ovlivňují, protože 

společnost nepřetržitě utváří individualitu a současně jedinci svými každodenními 

aktivitami přetvářejí vzájemné sítě a závislosti, které tvoří společnost.  

Člověk má dnes více než kdykoli dříve svobodu nakládat se svým životem, což 

také přináší tíhu zodpovědnosti za svůj život. Člověku není jeho identita přisouzena 

podle toho, do jakého stavu nebo sociální třídy se narodil. Tekutá modernity klade na 

člověka „tíhu nutnosti stát se tím, čím člověk je“ (Bauman 2002: 55). Každý si tedy 

teprve musí vydobýt své místo ve společnosti a stát se faktickým jedincem. Problém je 

ovšem podle Baumana (2002) v tom, že pokud je ustavena nezávislost jedince de iure, 

neznamená to ještě, že nastala také fakticky a jedinec může skutečně převzít osud do 

vlastních rukou. Skutečnost je taková, že mezi ustavením jedince de iure a faktickým, 

autonomním jedincem je propast, která se neustále zvětšuje a jež nelze zdolat 

individuálním úsilím. Propast se prohlubuje v důsledku mizení veřejné sféry, za kterým 

stojí pokles angažovanosti občanů a oslabování státu. Fakticky nezávislým jedincem se 

totiž nelze stát, není-li jedinec nejdříve občanem s příslušnými občanskými 

dovednostmi. Bauman (2002: 68) uvádí, že „bez nezávislé společnosti neexistují ani 

nezávislí jedinci“.  

Do individualizačního procesu vstupuje u Baumana (1999) nový, významný 

individualizační vliv - prostorová mobilita, který je v pozdně moderní či postmoderní 
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době  jednou z nejžádanějších hodnot. Stupeň prostorové mobility se totiž stává hlavním 

stratifikačním faktorem. Zatímco výše postavení si mohou vybrat, kde budou, ti níže 

postavení jsou odsouzeni setrvat v nepreferovaných lokalitách. Bauman (1999: 104) 

hovoří o dnešním městě jako „"o sídlišti apartheidu naruby": ti, kteří si to mohou 

dovolit, opouštějí špínu a sprostotu čtvrtí, k nimž jsou jiní lidé, pro které je změna 

nedostupná, připoutáni“. Potočný (2006) se domnívá, že na nové suburbánní lokality je 

možné pohlížet jako na bezpečné, klidné místo pro ty, kteří si mohou dovolit oddělit se 

od rizik města (nepohodlných sousedů, intenzivní dopravy, exhalací apod.). Elity si 

budují bezpečné domovy v dobrovolné izolaci „vylučujících prostor“, bez 

nepohodlných sousedů a odříznuti od lokální komunity (Bauman 1999). 

Galčanová a Vacková (2008: 8) vysvětlují, že „z teoretické perspektivy je na 

suburbia paradoxně nahlíženo jednak jako na projev individualizace a zároveň jako na 

projev hledání „ztracené“ komunity“. Některé tradiční instituce přežívají v moderní 

společnosti jako nefunkční, vyprázdněné zombie kategorie, které jsou ovšem přes 

všechny společenské změny stále ceněny ve svých původních významech (ibid.). 

Suburbánní bydlení svázané  s orientací na rodinný dům a odchod z rizikového, 

anonymního městského  prostředí na vesnici může být proto pojímáno jako výraz 

hledání „ztracené“ komunity. Ideál sousedské, pospolité komunity je tradičně spojován 

právě s vesnickým prostředím (Bernard 2006; Wellman, Leighton 1979). 
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1.7. Komunita a sousedství v městském a suburbánním prostředí 

 

 Obyvatele, kteří přicházejí do z města do suburbánních čeká integrace do nového 

sociálního prostředí na dvou úrovních. Jednak se začleňují do stávající struktury obce a 

sžívají se se starousedlíky, a jednak se novousedlíci sžívají mezi sebou navzájem. Pro 

pochopení těchto nově vznikajících společenství se nejčastěji používají pojmy komunita 

a sousedství (Galčanová, Vacková 2008: 8). V této kapitole se proto budu věnovat 

problematice formování komunity a sousedství v prostředí města a jeho zázemí.   

Tuto problematiku významně ovlivnil koncept Community question Wellmana a 

Leightona (1979: 365), který se si primárně klade otázku, jak v prostředí města 

„rozsáhlý systém dělby práce ovlivnil organizaci a obsah primárních interpersonálních 

sociálních vazeb“. Wellman a Leighton (1979) na základě komunitní studie ve vnitřní 

čtvrti Toronta formulovali tři argumentační postoje k vývoji komunit: ztracená 

komunita (community lost), zachráněná komunita (community saved) a osvobozená 

komunita (community liberated). Při studii v Torontu vycházející z analýzy užších 

sociálních sítí u 845 respondentů identifikovali přítomnost všech tří typů komunit. 

 Předtím než vysvětlím zmíněné Welmanovy a Leightonovy argumentační 

postoje k vývoji komunit, je nutné od sebe oddělit koncepty komunity a sousedství. 

Komunity jsou obvykle studovány v závislosti na sousedství, které je prostorově 

determinované na základě bydlení v jedné lokalitě. V této perspektivě pak bývá 

v komunitních studiích přisuzován konceptu komunity a sousedství stejný obsah, což je 

však podle Wellmana a Leightona (1979) mylný předpoklad. Existence komunity 

nemusí být v dnešní společnosti nutně vázána na sousedství a prostorovou blízkost. 

Wellman a Leighton uvádějí, že komunita bývá dosud definována (1979: 365) tradičně 

jako „sítě interpersonální vazeb (mimo domov), které poskytují svým členům 

společenské vazby a podporu, bydlení v jedné lokalitě a pocity vzájemné podpory“. 

Komunitu je ovšem podle Wellmana (1979) v dnešní společnosti vhodnější pojímat jako 

rozptýlenou síť primárních vazeb mezi jedinci než jako prostorově ohraničenou 

soudržnost v podobě sousedské komunity. Primárními vazbami jsou zde míněny vazby 

mezi příbuznými, přáteli, sousedy, vazby na pracovišti a mezi zájmovými skupinami. 

Argument community lost je první sociologickou odpovědí na Community 

Question. Dostal se ke slovu na konci 19. století, kdy byl především reakcí na rostoucí 

urbanizaci a modernizaci v západních společnostech. Vychází z tradičního pojetí 

komunity jako prostorově ohraničeného sousedství a dosud si udržel značný vliv. 



 44

Argument community lost trvá na tom, že v západních společnostech zanikly lokální 

komunity pod tlakem narůstající industrializace, byrokratizace a centralizace. Jako 

tradiční představitel tohoto postoje Wellman a Leighton (1979) jmenují Tönniese, 

Durkheima, Simmela a hlavní zástupce chicagské školy, Wirtha a Parka.  

Nejčastěji uváděné argumenty dokládající zánik lokálních komunit v moderních 

západních společnostech shrnuje Wellman a Leighton (1979: 368 - 369) do 

následujících šesti bodů. 1) Vzrostl vliv národního státu, což vedlo k poklesu autonomie 

lokálních komunit a jejich soudržnosti. 2) Nově vzniklé státní instituce převzaly některé 

úlohy, které dosud obstarávaly rodina, příbuzenstvo nebo přátelé. 3) Rostla města, což 

představovalo větší potenciál pro vznik různorodých zájmových skupin. 4) Narůstalo 

množství kontaktů mezi odlišnými segmenty ve společnosti, což vedlo ke změnám 

společenských poměrů. 5) Městské obyvatelstvo přicházelo do kontaktu s velkou škálou 

různých lidí v důsledku rostoucí prostorové mobility. 6) Rozvoj levných a efektivních 

dopravních prostředků a komunikačních technologií způsobil, že obyvatelé měst  

přestaly být odkázáni pouze na kontakty v rámci sousedství. 

Argumentaci community lost dále rozvinula chicagská škola a zejména její čelní 

představitel Louis Wirth (1938) v dnes již klasické stati Urbanism as a way of life. 

Velký počet obyvatel, vysoká hustota obyvatelstva a značná sociální a kulturní diverzita 

měst vedou  podle Wirtha (1938) k odcizenosti a anonymitě městského prostředí. 

Primární, trvalé vazby typické pro venkovské prostředí jsou ve městě nahrazeny 

povrchními, dočasnými a účelově vzniklými vztahy, což má za následek individualizaci 

a sekularizaci života a nárůst konkurence mezi jednotlivci. Tyto skutečnosti vedou 

k sociální disorganizaci a v konečném důsledku k zániku lokálních komunit. Podle 

obhájců argumentu community lost se odcizenost a izolace neomezuje jen na 

obyvatelstvo měst, ale shodně doléhá také na obyvatelstvo suburbánních zón (Wellman, 

Leighton 1979). 

Odezvou na práce dokládající zánik komunit byl postoj community saved. 

V průběhu 60. a 70. let vznikla řada komunitních studií s cílem najít důkazy, že 

sousedské a příbuzenské vztahy v moderní, industrializované společnosti přetrvaly a 

fungují jako významný zdroj sociální soudržnosti. Podle zastánců community saved 

totiž vedl vznik vysoce formálních, centralizovaných institucí paradoxně k zachování 

primárních sociálních vazeb jako flexibilnějšího zdroje soudržnosti, osobní podpory a 

neformální sociální kontroly (Wellman, Leighton 1979).  
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Komunitní studie zastánců community saved se orientovaly zejména na chudší 

dělnické a etnicky minoritní čtvrti ve vnitřním městě. Zastánci community lost totiž 

často spojovaly úpadek komunity s chudobou a chaosem hustě zalidněných vnitřních 

čtvrtí měst (Wellman, Leighton 1979). Jednou z nejznámějších komunitních studií 

obhajující koncept community saved je Gansova (1962) případová studie čtvrti West 

End v Bostonu, ve které analyzoval sociální vazby a způsob života potomků italských 

imigrantů. Gans (1962) zde prokázal existenci těsných primárních vazeb zejména 

v rámci rozvětvených rodin a mezi přáteli. Na bázi příbuzenství a přátelství se vytvářely 

relativně neměnné sociální skupiny, jejichž členové se velmi často setkávaly a 

poskytovaly si podporu. Tyto četné primární vazby vytvářely do jisté míry autonomní, 

vnitřní řád zdejší italské komunity a přirozený systém sociální kontroly. 

Z protikladnosti community lost a community saved se rozvinul argument 

community liberated, podle kterého komunitní vazby přervaly v transformované, 

volnější formě. Komunity v této perspektivě přestaly být na rozdíl od předešlých dvou 

konceptů vázány na prostorové ukotvení v rámci sousedství (Wellman, Leighton 1979). 

Vazby se přestaly koncentrovat na lokální, sousedské úrovni a přesunuly se do 

regionální a někdy i prostorově vyšší úrovně. Argument community liberated sdílí 

s community lost názor, že byrokratická povaha sociálních systémů způsobila oslabení 

sousedských komunit. Současně ale dává za pravdu také community saved v tom, že 

primární vazby jsou stále životaschopné, užitečné a důležité (Wellman, Leighton 1979: 

366–377).  

Charakteristickým znakem community liberated je prostorová rozptýlenost 

primárních sociálních vazeb a zapojení jedince do mnoha různých sociálních sítí se 

slabšími vazbami. Rozvoj komunikačních technologií a široce dostupná, efektivní 

doprava umožnily snadno udržovat primární vazby i na větší vzdálenosti. Roli sehrálo 

také oddělení místa bydliště a pracoviště od příbuzenských skupin, vysoká míra 

rezidenční mobility domácností a značný rozsah a různorodost městského prostředí 

(Wellman 1979). Komunity tohoto typu se vytvářejí zejména v lokalitách s dobrými 

socioekonomickými podmínkami (ibid. 1979).  

Koncept Community Question převzali Lupi a Musterd (2004) a aplikovali ho na 

analýzu komunit v suburbiích. Jejich cílem bylo zmapovat dosavadní, mnohdy 

protichůdné pohledy na vliv suburbanizace na sociální kohezi a sociální vazby v nově 

postavených suburbáních lokalitách. Sami provedli dvě případové studie v nizozemkých 

suburbiích, aby ověřili, k jakému ze tří konceptů Community guestion se vývoj 
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sousedství v suburiích nejvíce přiklání. V následující části kapitoly představím postoje 

Lupi a Musterda (2004) z článku The Suburban ''Community Question'', který je zásadní 

teoretickou oporou této práce. 

První vlna budování rozsáhlých satelitních městeček ve Spojených státech 

amerických z počátku 50. let 20. století byla považována za jednoznačně pozitivní vývoj 

v bydlení (Lupi, Mistere 2004). Bydlení v suburbiu bylo propagováno jako nejlepší 

způsob bydlení, přičemž suburbanizace byla především vnímána jako snadná cesta, jak 

uniknout před bydlením v přelidněném městě se všemi jeho typickými problémy jako je 

dopravní ruch, hluk, kriminalita a sousedství se sociálně slabými obyvateli (ibid.).  

Za nedlouho ovšem byly stále zjevnější negativní důsledky suburbanizačního 

procesu. Odliv dosavadní příjmové základny města do suburbánních lokalit vedl k 

prohlubování fyzického a sociálního úpadku některých již značně problémových 

vnitřních čtvrtí amerických velkoměst (Jacobs 1961). Někteří odborníci (např. Putnam 

2000, Oliver 2001, Sýkora 2003) spatřují v suburbanizaci jednu z hlavních příčin 

rozpadu lokální komunity a posilování individualizace a odcizení v dnešní společnosti. 

Lupi a Musterd (2004) shrnují výše uvedené názory pod argument community lost 

v suburbiích.  

Mezi hlavní zastánce tohoto argumentačního postoje řadí Whyta a jeho koncept 

organizační člověk. Whyte popisuje rezidenta suburbia jako typického 

individualizovaného člověka bez kořenů (ibid.). Přestože rezidenti suburbií mají 

společné sociální aktivity, Whyte je považuje za falešné a povrchní a směřující pouze ke 

konformismu. Whyte pokládá bydlení v novém suburbiu za dobrovolně zvolené vězení, 

přičemž většinu žen, které v něm bydlí, označuje jako „zelené vdovy“, jenž jsou podle 

něj více ohroženy alkoholismem, duševními nemocemi a rozvodem (ibid.). Rovněž děti 

žijící v suburbiu pokládá za nešťastné, protože na ně rodiče kladou přílišné nároky.  

Dalším významným obhájcem argumentu community lost v suburbiích je Robert 

Putnam (2000). V masivním rozvoji suburbanizace spatřuje příčinu poklesu sociálních 

vazeb a občanské angažovanosti v americké společnosti v poslední třetině 20. století. 

Tímto vyvázáním jedince z lokálních sociálních sítí a komunitního života dochází podle 

Putnama (2000) k dlouhodobé erozi sociálního kapitálu v americké společnosti. Putnam 

(2000) shrnuje důvody oslabení sociálních vazeb v důsledku masivní suburbanizace do 

tří hlavních bodů. 

Za prvé kritizuje každodenní odkázanost rezidenta suburbií na automobilovou 

dopravu. Průměrný dospělý Američan stráví denně 72 minut za volantem (Putnam 
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2000: 212). Více času v automobilu ovšem podle Putnama (2000) znamená také méně 

času na komunitní život, přátele, sousedy a různá setkání. Putnam (2000: 213) dále 

uvádí, že bylo zjištěno, že „každých dalších 10 minut denně strávených dojížděním 

zkracuje zapojení lidí do komunitních aktivit o 10 procent“. 

Za druhé, suburbanizaci provází podle Putnami (2000) nárůst sociální a rasové 

segregace, což má za následek vytváření sociálně homogenních lokalit. Americká 

suburbia se navzájem neodlišují pouze na třídním a rasovém základě, ale také podle 

vzdělání, pozice v životní cyklu a dalších atributů (Putnam 2000: 209). Vzniká tak 

velmi fragmentované prostředí, kde v jednotlivých suburbiích žijí ryze běloši, černoši, 

Hispánii nebo Asiaté. Jinde se nacházejí suburbia, která jsou rodinně orientovaná nebo 

naopak suburbia, kde žijí především singles (ibid.). Mnohé lokality mají navíc charakter 

uzavřené komunity (gated community)14. Suburbanizace tímto způsobem klade bariéry 

v navazování sociálních kontaktů mezi různými sociálními skupinami a vytváří 

oddělené enklávy obyvatel s různým životním stylem (ibid.). 

Za třetí, suburbanizace rozdělila životy lidí do velkého suburbánního 

trojúhelníku, který je každodenně vymezen v přesunech mezi místem bydliště, 

pracoviště a nákupů. Každodenní život se roztříštil do přejíždění mezi poměrně 

vzdálenými lokalitami, což narušuje „ohraničenost“ komunit (Putnam 2000: 214). Jinde 

se bydlí, pracuje a nakupuje. Ačkoli dříve bylo například zvykem, že se nakupovalo 

v místě bydliště v menších obchodech, obyvatelé suburbií jezdí na nákupy do velkých, 

anonymních nákupních center, které současně suplují chybějící veřejný prostor suburbií  

(ibid.). Nákupní centra však nemohou nahradit kvalitní veřejný prostor, který poskytuje 

dostatek příležitostí pro vzájemné navazování a upevňování sociálních kontaktů. 

„Způsob nakupování v nákupních centrech není o překonání izolace a navazování 

kontaktů s ostatními, ale pouze o přecházení od jednoho obchodu k druhému za 

přítomnosti ostatních, ale nikoli v jejich společnosti“. (Putnam 2000: 211). 

Mezi české zastánce argumentu community lost bychom mohli zařadit Luďka 

Sýkoru, což dostatečně dokládají jeho postoje z článku Suburbanizace a její společenské 

důsledky. Sýkora zde tvrdí (2003: 229-230), že „způsob života na předměstích vede k 

větší individualizaci a izolaci od dalších členů vlastní vrstvy. (…) Prostorová separace 

bydlišť, pracovišť, škol a služeb a velké dojížďkové vzdálenosti mezi nimi omezily 
                                                 
14 Uzavřené komunity (gated community) se vyznačují prostorovou separací od okolního prostředí. 
Zpravidla jsou oploceny a vstup vede přes vrátnici, která bývá hlídána bezpečnostní agenturou. Cílem 
uzavřených komunit je chránit rezidenty před vnějším okolí a dávat jim pocit, že jsou tzv. mezi svými. 
V USA je tento typ výstavby velmi častý, v České republice se objevuje výjimečně. 
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možnosti kontaktů mezi lidmi, stejně tak, jako charakter urbanizovaného prostředí, které 

si svojí anonymitou často nezadá s „panelákem“. Použitá Putnamova argumentace 

ovšem není jednoduše přenositelná na situaci v České republice. Domnívám se, že 

v důsledku čtyřicetileté zkušenosti české společnosti se socialismem, nemají Češi tak 

intenzivní sklony k prostorové separaci na základě sociálního statusu a životního stylu 

jako Američané. V českých podmínkách není například zdaleka výjimkou, že luxusní 

projekty bytových domů určené pro vyšší příjmové skupiny obyvatelstva vznikají 

v sociálně tradičně slabších čtvrtích jako je např. Žižkov nebo Karlín v Praze. 

Vnímání suburbií jako izolovaných ostrůvků bez vlastního sociálního života a 

sociálních vazeb mezi obyvateli se hluboce zakořenilo jak ve veřejném mínění a 

mediích, tak v akademické obci – a to i přesto, že argument community lost nebyl pro 

suburbánní prostor empiricky potvrzen (Lupi a Musterd 2004). Lupi a Musterd (2004) 

uvádějí, že mnoho studií ukazuje, že přístup community lost je zjednodušující a považují 

ho proto za vžitý „suburbánní mýtus“. Argument community lost především vůbec 

nebere ohled na rozdílnosti jednotlivých suburbií. Jak ukazují provedené studie, 

podstatně se liší sociální život v suburbiu, kde žije obyvatelstvo s nižším sociálním 

statusem od suburbia, kde žije vyšší střední třída (ibid. 2004). 

V jednoznačné opozici k argumentu community lost je slavná komunitní studie 

Levittownu v Kalifornii od Herberta Ganse (1967), která reprezentuje postoj community 

saved. Lewittown byl jedním z největších poválečných suburbií postavených zcela na 

zelené louce. V Levittownu mělo vyrůst do roku 1965 12000 typizovaných domů, 

nakonec se postavilo asi 6000 domů. Gans se se svou rodinou přestěhoval do 

Levittownu v roce 1958 jako jeden z prvních a po dobu dvou let zde pozoroval rodící se 

sociální život, formování sousedských vztahů a zapojování obyvatel do vznikajících 

spolků a organizací. 

V Levittownu žilo bělošské obyvatelstvo především dělnické a nižší střední 

třídy, přičemž sem přicházeli nejvíce mladé rodiny s dětmi. Levittown byl značně 

sociálně a demograficky homogenní, což bylo podle Ganse (1967) způsobeno nabídkou 

typizovaných domů v jediné cenové relaci. Gans (1967: 146) na základě dlouhodobého 

zúčastněného pozorování a více než 3000 dotazníků, došel k závěru, že komunita zde 

existuje15 a Levittown „pravděpodobně vykazuje větší smysl pro komunitu, sociální 

kohezi a symbolickou (a také prostorovou) jednotu než starší a obvyklejší sídla“.  

                                                 
15 Nejedná se ovšem, jak Gans (1967: 147) upozorňuje, o komunitu v tradičním smyslu, která tvoří 
ekonomickou jednotku, v rámci níž jsou na sobě jedinci existenčně závislí. 
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Gans (1967) zjistil, že se zde brzy rozvinul poměrně intenzivní společenský 

život, což neodpovídalo stereotypním představám o životě v suburbiu. Zdůrazňuje však, 

že lidé se do Levitownu nestěhovali proto, aby zde vytvořili novou komunitu, 

ale především za účelem bydlet v novém domě v klidné, bezpečné lokalitě, kde by se 

mohli dál orientovat na rodinný život (Gans 1967). Obyvatelé Levittownu se 

identifikovali s místem svého bydliště, vzájemně se znali a účastnili se 

místního spolkového života, přesto ale nevytvářeli těsně provázanou komunitu.  

Lupi a Musterd (2004) shrnují diskuzi o community saved s tím, že suburbánní 

lokality vykazují intenzivnější sociální kontakty mezi obyvateli než městské prostředí, 

což připisují (shodně jako Gans ve své studii Levittownu) selektivnímu charakteru 

migrace do suburbií a důrazu nových rezidentů na rodinný způsob života, který označují 

jako familialismus. Do suburbia se stěhují lidé podobného věku, příjmů i životního 

stylu, což usnadňuje navazování a udržování sociálních kontaktů. Komunita se proto 

v suburbiu vytváří především na základě podobného životního stylu a sdílení prostředí 

(ibid.). 

Třetím postojem je community transformed, který zastávají sami Lupi a Musterd 

a dokládají ho dvěma případovými studii holandských suburbií Almere a Zoetermeer, 

které provedli v letech 2000 a 2002.  Lupi a Musterd dávají částečně za pravdu 

argumentaci community saved v tom, že komunita v suburbiích dosud existuje. Jedná se 

ale podle nich pouze o „komunitu s ručením omezeným“ (community of liability) (Lupi, 

Musterd 2004: 808). Když se lidé do suburbia přestěhují, navazují sousedské vztahy a 

sociální kontakty, protože vše kolem nich je nové. Postupně ale kontakty vyprchávají a 

získávají především praktický význam. Lupi a Musterd (2004: 808) v tomto směru 

příznačně citují australského sociologa Richardse, který definuje dobrého souseda 

v suburbiu jako někoho, kdo pomůže, když je potřeba, ale jinak nestojí neustále za zády. 

Silnější a trvalejší sociální vazby jsou v suburbánních lokalitách patrné pouze mezi 

obyvateli s nižším sociálním statusem a mezi etnickými menšinami (Lupi, Musterd: 

2004). 

Lupi a Musterd (2004) na obhajobu svého argumentu dále uvádějí, že dnešní 

suburbia zejména v Evropě nejsou zdaleka tak homogenní, jak se domnívali zastánci 

community lost. Větší diverzita obyvatelstva v suburbích vede k nárůstu sociálních 

problémů, což má za následek, že nové lokality často vznikají jako skutečné gated 

communities, které jsou hlídány bezpečnostními kamerami a ostrahou (ibid. 2004). 

„Hodně se hovoří o „kulturalizaci“ bydlení a o budování rezidenčních sfér nebo 
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panství, které jsou sociálně utvářeny, kontrolovány a hájeny jejich obyvateli.“ (Lupi, 

Musterd 2004: 809). Tato nově utvářená panství tvoří základ pro nové, transformované 

formy lokální sociální koheze, která se aktivuje zejména v případech, kdy existuje 

nějaký zvláštní důvod. V tomto smyslu lze současný způsob života v suburbiu vnímat 

jako příklad kolektivní organizace individuality (ibid.).  

V prostředí nových suburbií je obecně kladen značný důraz na udržování 

soukromí, přičemž život je zde do značné míry založen na individuálních požadavcích. 

Zdejší obyvatelé sociální kontakty navazují jen slabé a povrchní a obvykle jsou 

omezeny jen na krátké období po přestěhování do lokality. Výjimkou jsou zpravidla 

situace, kdy se obyvatelé semknou za účelem hájit své prostředí před ostatními. V tomto 

ohledu lze nalézt určitý spící potenciál zdejší transformované komunity, kterou Lupi a 

Musterd považují za příznak moderní společnosti a předpokládají, že se bude dále 

rozvíjet. Je ovšem důležité poznamenat, že poznatky z euroamerického světa nelze 

mechanicky přenášet na české prostředí, protože česká suburbanizace má, jak již bylo 

dříve vysvětleno, specifický charakter.  

V další části této kapitoly se budu věnovat představení Chapinovy typologie 

různých druhů interakčního chování v lokalitě. Vzhledem k tomu, že jedním z hlavních 

cílů této práce je hlouběji poznat kontakty a sociální vztahy mezi starousedlíky a 

novousedlíky, je pro mne zásadní prozkoumat takové typy chování a situací 

v každodenním životě obce, které navazování kontaktů a budování vzájemných vztahů 

umožňují a nejlépe zároveň podporují. Vycházím současně z toho, že „sociální vztahy 

jsou vlastně ustálenými interakcemi lidí“ (Machonin 1996: 22). Chapin (cit. in Davies, 

Herbert 1993: 64-66) v polovině 60. let vytvořil doposud velmi používanou typologii 

interakčního a komunitního chování mezi lidmi žijícími v jedné lokalitě, která se stala 

důležitou součástí teoretického rámce mého dotazníkového šetření.  

Chapin vymezil sedm hlavních typů interakčního chování v lokalitě. První typ 

chování odráží, jakým způsobem lidé uspokojují v dané lokalitě své běžné potřeby jako 

např. nákup jídla nebo rekreační a pracovní aktivity. Jedná se tedy o takové interakce a 

aktivity, které jsou spojeny s využíváním místních zařízení a služeb (obchod, pošta, 

sportoviště, školy atd.).  

 Další typ lokálního chování Chapin označuje jako neformální  interakce, které 

představují interakce mezi sousedy, přáteli, spolupracovníky a interakce uvnitř 

příbuzenstva. Stěžejní funkcí těchto interakcí je jejich společenská stránka. Pro účely 

mého šetření jsou důležité neformální interakce mezi sousedy a přáteli. Ke vzniku a 
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rozvíjení neformálních interakcí významně napomáhá zapojení do společenském dění 

v dané lokalitě, zejména účast na místních společenských a sportovních aktivitách. 

V případě obce budou takovými akcemi např. vesnický bál, přehlídka sboru 

dobrovolných hasičů, pálení čarodějnic, řemeslný jarmark, utkání místního fotbalového 

klubu atd.  

Pokud kontakty a interakce mezi lidmi v místě jejich bydliště získají povahu 

vzájemného poskytování pomoci, jedná se o další, třetí typ lokálního interakčního 

chování, kterou je vzájemná kooperace (ibid.). Chapin jako příklady tohoto chování 

uvádí hlídání dětí a pomoc sousedovi nebo známému s nastartováním automobilu. 

Vzájemnou kooperaci dále dělí na kooperaci instrumentální, kterou je výměna zboží a 

služeb, a kooperaci informační, jenž představuje předávání rad a užitečných informací. 

V současné době mají lidé obecně méně času na rozvíjení neformálních vztahů než 

v minulosti, což vede k tomu, že vzájemná neformální výpomoc je často nahrazována 

placenými službami, které ovšem postrádají emoční podporu (ibid.).  

Další oblast lokálního chování představuje u Chapina aktivity kolem vytváření 

formálních organizací. Tyto organizace v dnešní době vznikají zejména proto, aby 

chránily a prosazovaly zájmy určité skupiny obyvatel. V našich podmínkách půjde 

nejčastěji o místní občanská a zájmová sdružení a organizace. Jejich záměrem může být 

například  prosadit zlepšení dopravní infrastruktury, výsadbu zeleně v okolí bydliště, 

výstavbu mateřské školy, ale také sdružování se účelem společné volnočasové aktivity 

(ibid.). Mezi posledně jmenované bude u nás patřit např. místní tělovýchovná jednota, 

divadelní spolek, skautský oddíl, mateřské centrum. 

Lidé se mohou také mobilizovat za účelem zamezení hrozícímu negativnímu 

jevu v jejich bezprostředním okolí (např. výstavba spalovny, průmyslového areálu, 

letiště apod.). Pro taková uskupení se vžil akronym NIMBY pocházející z anglického 

„not in my backyard“ (česky „ne na mém dvorku“).  Podle mého názoru můžeme 

ovšem očekávat, že aktivity a chování plynoucí z těchto motivů budou mít pro svou 

krátkodobost a zřetelnou účelovost spíše povrchní integrační účinek. 

Pátou oblastí chování, kterou Chapin vymezil, je politická participace.  Pokud se 

lidé aktivně zajímají o veřejné dění v místě svého bydliště a podílejí se na komunální 

politice přispívají k rozvoji komunity a k úspěšnější integraci obyvatel do komunitního 

života obci.  

Dalším typem chování jsou takové aktivity a chování, které se odehrávají mimo 

danou lokalitu, ale mají pozitivní dopad na charakter místní komunity. Chapin je 
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označuje jako podpůrné prostředí. „Jedná se o konkrétní styky, jež lidé navázali s 

vnějšími organizacemi, ať už s městem, korporacemi nebo národní vládou, které mohou 

pomoci zkvalitnit danou lokalitu“ (Davies, Herbert 1993: 65). 

Poslední typ interakce v Chapinově typologii, ekonomické a kapitálové toky, se 

od všech ostatních svým charakterem velmi odlišuje. Často se na něj též zapomíná, 

protože naše pozornost se soustředí především na interakce mezi lidmi (Davies, Herbert 

1993. Stěžejní zde je, zda se do lokality investují peníze. Pokud do lokality neplyne 

dostatek kapitálu, bude zaostávat a hrozí ji, že přijde o svou samostatnost (ibid.). 
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2. Metodologie 
   

2.1. Charakteristika případové studie 

 Výzkumné šetření, které provádím v rámci této práce je tzv. šetřením malého 

rozsahu, které se vyznačuje tím, že výzkumník je z důvodu limitovaných zdrojů omezen 

ve velikosti a rozsahu prováděného šetření (Punch 2008: 13). Rozhodla jsem se zaměřit 

se na jednu obec v zázemí Prahy a provést případovou studii. Předmětem zájmu 

případové studie je intenzivní studium jednoho prostorově a časově ohraničeného 

případu nebo menšího souboru případů, přičemž se vychází z toho, že intenzivní 

prozkoumání jednoho případu vede k osvětlení a pochopení širšího spektra podobných 

případů (Gerring 2007).  Geriing (2007) upozorňuje, že je vždy nutné mít na paměti, že 

reprezentativnost případových studií je ovšem přinejmenším diskutabilní. Cílem 

případové studie je prozkoumat zejména složitost, detaily a vztahy v kontextu jednoho 

konkrétního případu.  

 Navzdory tomu, že případová studie bývá tradičně spojována s kvalitativními 

etnografickými metodami jako je rozhovor, analýza dokumentů nebo zúčastněné 

pozorování, je pro případovou studii naopak příznačné, že dopředu neimplikuje 

konkrétní kvantitativní nebo kvalitativní metody, které by měly být aplikovány (Yin 

2003). Záleží na výzkumníkovi, jakou kombinaci metod s ohledem na charakter 

výzkumných otázek zvolí a také do jaké hloubky a šíře bude daný případ studovat. R. K. 

Yin (2003: 4) uvádí, že „k případové studii se přistupuje tehdy, kdy nelze studovaný 

fenomén snadno rozeznat od jeho kontextu“. Dále je případovou studii vhodné použít v 

takových výzkumech, kde zjišťujeme „jak“ a „proč“ a zajímá nás přítomný jev v jeho 

reálném kontextu (Hendl 2005). 

 Hendl (2005: 112) shrnuje tři důvody, proč přistoupit k případové studii 

následovně. Za prvé případová studie umožňuje hodně zjistit o situaci, která je  

specifická a málo známá. Za druhé umožňuje porozumět komplexním situacím 

sociálního života. Za třetí může případová studie dobře doplňovat jiné metody 

výzkumu. Pro případovou studii je důležité, aby data měla komplexní charakter a bylo 

jich větší množství. „Studie musí být úplná, musí vyhledávat a navrhovat alternativní 

vysvětlení fenoménu a dívat se na něj z různých perspektiv“ (Hendl 2005: 115).  
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2.2. Výzkumné metody 

 

Za hlavní výzkumnou metodu mého šetření jsem zvolila standardizovaný 

dotazník. Vybrala jsem ho zejména proto, že se jedná o velmi efektivní techniku, která 

umožňuje v poměrně krátkém čase získat informace od velkého počtu jedinců (Disman 

2002).  Dotazník jsem sestavila tak, abych na jeho základě byla schopna zodpovědět 

všechny položené výzkumné otázky a aby současně neobsahoval žádné nadbytečné 

otázky. Zároveň byl koncipován tak, aby jeho vyplnění respondentům nezabralo více 

než 10 minut. Cílem bylo eliminovat ztrátu pozornosti a zájmu respondenta o kvalitní 

vyplnění dotazníku.  

Při formulaci otázek jsem kladla důraz na to, aby otázky byly obecně 

srozumitelné a jednoznačné. Otázky neobsahovaly pojmy, které by mohly být 

respondentům nejasné a byly vždy položeny tak, aby neumožňovaly více výkladů. Dále 

jsem se při vytváření dotazníku soustředila na to, aby se jedna otázka neptala na dvě 

různé věci současně a aby otázky nebyly formulovány jakkoli sugestivně.  

Dotazník obsahoval celkem 25 otázek, z nichž 15 otázek bylo uzavřených, kde 

respondenti vybíraly svou odpověď ze dvou (ano/ne) až osmi kategorií, přičemž jsem 

dbala na to, aby rozložení jednotlivých kategorií v odpovědi bylo symetrické. Použila 

jsem uzavřené otázky dichotomické, škálové a alternativní. Otázky zjišťující subjektivní 

údaje jako postoje a názory respondentů jsem koncipovala jako polouzavřené, aby měl 

respondent možnost svou odpověď slovně rozvést a blíže vysvětlit jeho pocity.  

Výjimkou byly pouze poslední dvě otázky, u kterých jsem použila techniku 

sémantického diferenciálu, který je „účinným nástrojem pro zjištění toho, jaké 

stereotypní představy mají lidé o příslušnících jiných sociálních skupin, a tedy 

nástrojem k měření dimenzí předsudků, které máme“ (Disman 2002: 161). Nabídnutá 

škála měla záměrně sudý počet kategorií, aby se respondent musel přiklonit na jednu 

nebo na druhou stranu. Domnívám se totiž, že „střední“ bod v tomto případě ve 

skutečnosti neexistuje a jeho existence ve škále by respondentovi pouze umožňovala 

vyhnout se odpovědi.   

 Otevřenou otázku jsem zahrnula pouze v jediném případě, a to při zjišťování 

povolání. Ve větší míře jsem tento typ otázky nepoužila z důvodu její větší časové 

náročnosti pro respondenta, která často vede k tomu, že je odpověď zcela vynechána 

nebo vyplněna u jednotlivých respondentů ve velmi rozdílném rozsahu, což má za 

následek obtížné vyhodnocení odpovědí (Disman 2002).  
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Dotazník byl uveden krátkým průvodním dopisem a kontaktními údaji. Otázky 

jsem řadila podle tématických okruhů, aby byl dotazník přehledný a logický. Současně 

jsem se snažila o co největší pestrost dotazníku, aby respondent při jeho vyplňování 

udržel co nejdéle pozornost. Znění některých otázek bylo inspirováno již proběhlými 

výzkumnými šetřeními v českém prostředí (Puldová 2006; Klápště, Říha, Klápšťová 

2009).  
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2.3. Sběr dat 

 

Dotazníkové šetření se uskutečnilo ve všech lokalitách Nučic. Současně byli 

zahrnuti respondenti bydlící ve všech hlavních typech nučické zástavby (tj. ze 

samostatných rodinných domů na malých a středně velkých pozemcích a z řadové 

výstavby malých a středně velkých domů). Sběr dat probíhal čtyři dny v dubnu 2013 

vždy v odpoledních hodinách (ve všedních dnech i o víkendu), abych eliminovala 

zkreslení výběrového souboru, které by mohlo nastat, kdyby se mi nepodařilo oslovit 

adekvátní počet pracujících respondentů, protože by ještě byli v práci nebo na cestě 

z práce domů.  

Respondenti byly vybíráni prostřednictvím náhodného výběru. Pro zvýšení 

návratnosti dotazníků jsem je oslovovala osobně. 82,3% vyplněných dotazníků jsem 

získala oslovením potenciálních respondentů přímo v jejich domě. Vysvětlila jsem účel 

dotazníkového šetření a předala jsem dotazník s prosbou, aby ho jeden dospělý člen 

domácnosti vyplnil. Současně jsem s respondentem domluvila, kdy si vyplněný 

dotazník vyzvednu (ve většině případů to bylo ještě tentýž den). Celkem jsem se 

pokusila oslovit potenciální respondenty na 105 adresách, z toho 52 ve staré zástavbě a 

53 v nové zástavbě. K samovyplnění  jsem nakonec předala 55 dotazníků a další dva 

dotazníky jsem na žádost respondentů vyplňovala přímo s nimi v domě. Na zbývajících 

48 adresách buď nikdo neotevřel nebo mi rovnou odmítli dotazník vyplnit. Z počtu 57 

rozdaných dotazníků jsem jich získala zpět 51 vyplněných. Při tomto způsobu sběru dat 

jsem dosáhla poměrně vysoké návratnosti čítající 89,5%.  

Zbývající část vyplněných dotazníků (17,7%) jsem získala oslovením 

potenciálních respondentů na veřejných místech obce. Tímto způsobem jsem oslovila 

celkem 17 osob, z nichž 11 osob mi dotazník na místě vyplnilo. Celkem jsem oběma 

způsoby distribuce shromáždila 62 vyplněných dotazníků. 

První tři otázky zjišťovaly základní demografické údaje jako je pohlavní, věk a 

rodinný stav, které nevyžadují velkou koncentraci respondenta. Dále jsem přešla 

k jednoduchým otázkám zaměřeným na život v Nučicích. Zjišťovala jsem např. jak 

dlouho respondent žije v Nučicích, zda se považuje za starousedlíka nebo novousedlíka, 

jak často využívá místní služby, zda se zúčastňuje veřejných akcí pořádaných v obci. 

Tuto tematickou oblast uzavírala otázka, ve které respondenti hodnotili, jak se v obci 

změnila kvalita života s přílivem nových obyvatel.  
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Další soubor otázek byl zaměřen na odhalení respondentových vztahů v obci. 

Dotazovala jsem se na jeho přátele v obci, na pocity izolace v místě jeho bydliště nebo 

jak hodnotí vzájemné soužití starousedlíků a novousedlíků. Po dalších dvou otázkách, 

které se orientovaly na občanskou aktivitu respondenta (účast v místních volbách a na 

zasedání zastupitelstva) jsem přešla k otázkám zjišťujícím vybrané sociodemografické 

charakteristiky respondentů. Respondent byl dotázán na vzdělání, strukturu domácnosti 

a vzdělání a věk jednotlivých členů domácnosti, dále na svou ekonomickou aktivitu, 

povolání a příjem. Poté následovala baterie šesti otázek věnující se respondentovu 

životnímu stylu (návštěva divadel, sledování televize, četba beletrie, dovolená v 

zahraničí apod.). Dotazník uzavíraly otázky, v nichž respondent hodnotil vlastnosti 

každé skupiny obyvatel - starousedlíků a novousedlíků. 

Vzhledem k tomu, že provádím případovou studii, ve které se jedná do velké 

míry o postižení komplexních vztahů uvnitř jednoho případu, nechtěla jsem výzkumné 

šetření omezit pouze na dotazník. Navíc je mé téma do velké míry otázkou postojů a 

názorů, při jejichž zjišťování formou dotazníku dochází k nezanedbatelné redukci 

informace. Z těchto důvodů jsem pro doplnění informací získaných prostřednictvím 

dotazníku zahrnula do šetření také kvalitativní složku ve formě polostrukturovaných 

rozhovorů. Současně jsem se snažila s respondenty, kteří mi vyplňovali dotazníky 

zavést na mnou zkoumané téma nestrukturovaný rozhovor. O obsahu těchto rozhovorů 

jsem si průběžně vedla terénní poznámky. Součástí výzkumného šetření bylo také 

pozorování v obci. 

Uskutečnila jsem čtyři polostrukturované rozhovory, dva se starousedlíky a dva 

s novousedlíky, přičemž tři z mých respondentů byly v obci v té době politicky nebo 

jinak veřejně aktivní16.  Vzhledem k tomu, že jsem v obci neměla žádné sociální 

kontakty, bylo obtížné nalézt takové osoby, které by mi byly ochotné poskytnout 

nahrávaný rozhovor. Soužití starousedlíků a novousedlíků se ukázalo jako citlivé téma a 

ještě více za situace, kdy měl být rozhovor zaznamenán. Když začalo být zřejmé, že 

vzorek respondentů pro rozhovor bude z tohoto důvodu malý, zaměřila jsem se na 

získání respondentů, kteří jsou v obci veřejně aktivní a lze u nich proto očekávat hlubší 

vhled do dění a vztahů uvnitř obce. Provedené rozhovory trvaly v rozmezí od 13 do 43 

minut.  

 

                                                 
16 Vzhledem k nutnosti zachovat anonymitu respondentů není možné podat o jejich veřejném působení 
v obci bližší informace, protože by se stali snadno rozpoznatelnými. 
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2.4. Stanovení proměnných 

 

 V této kapitole stanovuji proměnné a příslušné indikátory tří výzkumných témat, 

kterým se následně věnuji v dotazníkovém šetření. 

  

 

Sociodemografické charakteristiky starousedlíků a novousedlíků 

Pro zmapování tohoto tematického okruhu jsem zvolila následující proměnné: 

pohlaví, věk, rodinný stav, vzdělání (indikátorem je nejvyšší dosažené vzdělání), 

velikost a struktura domácnosti (včetně pohlaví, věku a nejvyššího dosaženého vzdělání 

jednotlivých členů domácnosti), na základě čehož jsem získala data k další zkoumané 

proměnné, kterou je počet dětí do 15 let. Poslední měřenou proměnnou je zde 

ekonomická aktivita obyvatel. Pohlavní, věk, rodinný stav a struktura domácnosti jsou 

klasickými faktory horizontálně orientovaných diferenciací ve společnosti, které mohou 

ovlivňovat utváření sociálních nerovností, jejichž přítomnost a velikost ve 

sledované obci je důležitou součástí mého šetření. 

V rámci tohoto tematického okruhu se dále zabývám rozdělením obyvatel obce 

na starousedlíky a novousedlíky a době, po kterou v obci bydlí. Zejména u 

novousedlíků sleduji také místo jejich předchozího bydliště. 

 

 

Socioekonomický statusu starousedlíků a novousedlíků 

Součástí mého šetření je získat přehled o tom, jak se liší sociální struktura 

starousedlíků a novousedlíků a potažmo jak výrazné jsou sociální nerovnosti mezi 

oběma sociálními skupinami. Je vhodné poznamenat, že mým cílem není vytvořit 

samostatnou, ucelenou analýzu sociální stratifikace obyvatel obce (na to není v této 

práci prostor a ani to není jejím předmětem). Získané poznatky o socioekonomickém 

statusu starousedlíků a novousedlíků mi slouží zejména jako užitečné vodítko pro 

pochopení sociální situace, ve které jsou navazovány a budovány vztahy mezi oběma 

sociálními skupinami.  

Uskutečněné výzkumy v pražských příměstských obcích (Puldová, Ouředníček 

2006; Klápště, Říha, Klápšťová 2009; Voslářová, Puldová 2010) ukázaly, že 

socioekonomický status starousedlíků je oproti novousedlíkům významně nižší. 

Důsledkem rozdílu v socioekonomickém statusu je především obtížnější integrace 
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novousedlíků mezi starousedlíky. Výrazná sociální distance mezi oběma skupinami 

totiž způsobuje bariéru při navazování vztahů a vzájemném sdružování.  

Vycházím zde z teorie diferencovaného sdružování (anglicky homophily) 

opírající se o princip „rovnocenného kontaktu“, který formuloval G. Simmel. Podle G. 

Simmela [(1911) 1949, cit. in Šafr 2008: 27] „asociaci, která by měla demokratickou 

strukturu, může určitá sociální vrstva realizovat pouze uvnitř sebe sama a podle tohoto 

principu se často stává, že sociabilita mezi příslušníky odlišných sociálních tříd je 

obtížná a nepříjemná“. Mechanismus diferencovaného sdružování vede k tomu, že 

k vazbám a vztahům mezi sociálně odlišnými jedinci dochází s menší 

pravděpodobností. V důsledku toho se naše osobní sociální sítě vyznačují značnou 

mírou homogenity, ať již jde o sociodemografické charakteristiky, hodnoty, aspirace 

nebo chování (Šafr 2008: 27).   

Nejen životního partnera, ale také přátele a známé si často volíme z okruhu lidí, 

kteří nám jsou sociálně podobní, rovní. Šafr (2008: 29) vysvětluje, že „lidé ve 

srovnatelném postavení mají podobné hodnoty, zkušenosti i problémy. (…) Ty pak 

zakládají jejich konverzační tématické okruhy a společné zájmy (obecně jde o podobný 

životní styl), kolem nichž se soustředí jejich přátelské vazby“. Lidé mohou vztahy 

s jedinci s odlišným sociálním postavením nenavazovat záměrně z důvodu jejich 

hodnotových stereotypů a předsudků a zejména lidé s vyšším sociálním statusem 

z důvodu snahy upevňovat své „privilegované“ postavení. Může jít ovšem také o 

nezamýšlený důsledek toho, že se z důvodu odlišných zdrojů se lidé pohybují v jiných 

sociálních okruzích.  

Pokud se v Nučicích potvrdí, že starousedlíci a novousedlíci mají odlišný 

sociální status, můžeme na základě toho předpokládat, že vztahy mezi oběma sociálními 

skupinami budou slabé, nevyvinuté a obecně spíše problematické. Jako metodologické 

východisko mého šetření rozdílů v sociálním statusu starousedlíků a novousedlíků jsem 

použila model multidimenzionálního (souhrnného) statusu17 (Machonin, Tuček 1996, 

2003). Tento model se používá pro znázornění vertikální sociální diferenciace 

jednotlivců, která odráží sociální nerovnosti mezi lidmi s odlišnými vertikálními 

pozicemi tradičně označované jako sociální statusy (Machonin, Tuček 1996).  

                                                 
17 Model multidimenzionálního statusu se ustálil pro výzkumy sociální stratifikace u ekonomicky 
aktivních populaci. V mém šetření byl použit na celý výběrový vzorek, tedy včetně ekonomicky 
neaktivních. 
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Machonin a Tuček (1996, 2003) stanovili následujících pět statusotvorných 

sociálních charakteristik jednotlivců (proměnných): 

1) nejvyšší dosažený stupeň vzdělání  

2) zaměstnanecký status 

3) mocenské postavení 

4) individuální příjem jednotlivce 

5) životního styl (tj. kulturní úroveň aktivit v mimopracovní době) 

 

Nejvyšší dosažené vzdělání podle Machonina a Tučka (1996: 39)  představuje 

„nejdůležitější informační i institucionální předpoklad získávání sociálního postavení 

v moderních společnostech“ a považují ho proto za zcela určující statusovou 

charakteristiku jedince. Pro kategorizaci dosaženého vzdělání jsem v dotazníku použila 

šestibodovou škálu18, protože často používaná čtyřbodová škála poskytuje příliš hrubé 

rozlišení.  

Zaměstnanecký status byl operacionalizován jako složitost vykonávané práce, 

která odráží její tvořivost, kvalifikovanost, samostatnost, náročnost a odpovědnost 

(Machonin, Tuček 1996). Je stanovena základní devítistupňová škála složitosti práce, 

která se v běžné analýze obvykle redukuje na šestistupňovou škálu, v níž se krajní 

(méně frekventované) varianty slučují (ibid.). V dotazníku jsem tedy pracovala s touto 

redukovanou šestistupňovou variantou. Domnívám se ovšem, že sebezařazení do jedné 

z kategorií by bylo pro respondenty příliš náročné a otázka by zůstávala nevyplněná 

nebo vyplněná nepřesně. Z toho důvodu jsem otázku zjišťující složitost práce 

koncipovala jako otevřenou otázku tázající se na povolání respondenta. Zařazení do 

konkrétní kategorie jsem pak provedla sama v rámci zpracování dat. 

Další statusovou charakteristikou je mocenské postavení. Moc je v teoriích 

stratifikace tradičně vymezována jako „schopnost kontrolovat jednání druhých a je 

vlastně odvozena od postavení jednotlivce v nějaké instituci, která kontrolu umožňuje“ 

(Machonin, Tuček 1996: 76). Machonin a Tuček (1996) rozlišují dvě složky moci: za 

prvé pravomoc, která vychází z pracovně profesního zařazení, a za druhé vliv, jež je 

odvozen z členství ve volených samosprávných orgánech, politických stranách a 

asociacích. Pravomoc byla dále operacionalizována jako postavení jedince v hierarchii 

řízení, vycházející z počtu podřízených (ibid.). V mém šetření jsem pracovala s první 

                                                 
18 Škála obsahovala tyto stupně vzdělání 1) bez vzdělání, 2) základní včetně neukončeného, 3) odborné 
bez maturity, 4) maturitní včetně nástavbového, 5) vyšší odborné, 6) vysokoškolské. 
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složkou moci, což je pro účely mého šetření dostatečné, a převzala jsem také 

šestibodovou škálu stupňů pravomoci19. 

Výše příjmu jednotlivce je klasickou socioekonomickou statusovou 

charakteristikou vypovídající o majetkových poměrech. Skýtá ovšem riziko, že 

respondenti nebudou ochotni výši příjmu uvést, protože ji považují za příliš citlivý 

osobní údaj. V dotazníku byl zjišťován celkový čistý příjem (tedy včetně sociálních 

dávek, renty, darů atd.) respondenta, přičemž respondent měl na výběr ze sedmi 

kategorií. 

Poslední důležitou statusovou charakteristikou je kulturní úroveň životního stylu 

(též způsobu). Hlavní oblastí realizace životního stylu je způsob trávení volného času, 

který je sférou relativně nejsvobodnějších rozhodnutí individua z hlediska jeho účasti na 

kultuře (Machonin, Tuček 1996). Životní styl je do značné míry aktivní činitel, jímž 

jednotlivec nebo sociální skupina spoluvytvářejí svůj sociální status. Nejde tedy pouze o 

pasivní odraz sociálního postavení dosaženého ekonomickými nebo politickými 

aktivitami (ibid.). Tím se ovšem zároveň nemíní, že  by příjmové a majetkové poměry 

jednotlivce neovlivňovaly jeho možnosti zapojovat se do některých (zejména finančně 

náročnějších) kulturních a volnočasových aktivit. Životní styl má proto vždy dva 

aspekty: kulturní a materiální.  

Machonin a Tuček (1996) pro šetření v roce 1993 operacionalizovali kulturní 

aspekt životního stylu (tj. kulturní aktivity) do osmi proměnných, které sdružují do tzv. 

indexu kulturních aktivit. První čtyři proměnné  zastupují aktivity vyšší kulturní úrovně: 

1) návštěva divadel, koncertů, výstav, 2) studium odborné literatury, jazyků, 3) chození 

do přírody, sport, turistika, 4) četba krásné literatury. Další čtveřice proměnných 

postihuje kulturní aktivity střední a nižší kulturní úrovně: 5) návštěvy přátel, 6) návštěva 

restaurací, kaváren, zábav, 7) rukodělné koníčky, 8) náročnější fyzické práce doma.  

Výsledky stratifikačních výzkumů u nás ukazují, že životní styl orientovaný na 

vyšší kulturní aktivity, tj. zejména na osobní rozvoj jedince, je výrazně vázán na vyšší 

postavení v sociální struktuře (Machonin, Tuček 2003). Pro účely mého dotazníkového 

šetření jsem proto z modelu vybrala aktivity vyšší kulturní úrovně. Z aktivit nižší 

                                                 
19 Škála obsahovala tyto stupně pravomoci: 1) zaměstnanec bez podřízených, 2) podnikatel bez 
podřízených, 3) zaměstnanec s 1 až 9 podřízenými, 4) podnikatel s 1až 9 zaměstnanci, 5) zaměstnanec s 
10 a více podřízenými, 6) řídící pozice v nejvyšších orgánech státu nebo ve velkých podnicích a 
organizacích, podnikatelé s 10 a více zaměstnanci. Vzhledem k tomu, že podnikatelé mají větší volnost 
v rozhodování než zaměstnanci, jsou vždy posunuti o jednu kategorii výše (Machonin, Tuček 1996). 
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kulturní úrovně jsem pracovala s proměnnou „sledování televize“20, jež vhodně 

reflektuje nenáročnější, pasivní přístup ke způsobu trávení volného času. Co se týče 

frekvence jednotlivých aktivit, podržela jsem se pětibodové škály navržené 

Machoninem a Tučkem (1996: 108).  

Do šetření jsem zahrnula ještě jednu charakteristiku životního stylu, záměrně 

zcela jiného charakteru než byly ty předešlé, kterou je trávení dovolené. Na rozdíl od 

předchozích aktivit má také v sobě pro svou vyšší finanční náročnost silnou materiální 

složku. Způsob trávení dovolené je podle mého názoru v současné době významným 

statusovým symbolem. V dotazníku konkrétně zkoumám, jak často respondenti jezdí na 

zahraniční dovolenou.  

 

 

Integrační a komunitní aktivity obyvatel obce 

Pro stanovení proměnných, které by ukazovaly na integrační a komunitní 

aktivity obyvatel či obecně na takové každodenní situace v obci, při kterých dochází k 

navazování kontaktů a budování vzájemných vztahů mezi obyvateli, jsem se opřela o 

Chapinovu typologii chování v lokalitě (viz s. 51 - 53). Pro účely mého šetření jsem na 

základě této typologie zvolila následující čtyři proměnné:  

1) Využívání místních zařízení. Tuto proměnnou sleduji na frekvenci využívání 

místního obchodu s potravinami, restaurace/hostince, pošty a zdejší mateřské a 

základní školy.  

2) Neformální interakce mezi obyvateli. Vzhledem k obsáhlosti a obecnosti této 

proměnné jsem zvolila více indikátorů. V dotazníku zjišťuji účast obyvatel na 

společenských, zábavních a sportovních akcích (např. Oslava dne dětí, 

Jarmareční sobota atd.), počet navázaných přátelství,  pocit izolovanosti v obci a 

subjektivní hodnocení vzájemného vztahu starousedlíků a novousedlíků 

(Puldová 2006). 

3) Vzájemná kooperace mezi obyvateli. Jako indikátor vzájemné kooperace mezi 

obyvateli jsem zvolila sousedskou výpomoc v případě delší nepřítomnosti 

v místě bydliště (tj. zda si sousedé hlídají dům/byt, zalévají květiny apod.). 

                                                 
20 Proměnná „sledování televize“ byla do souboru zařazena ve stratifikačním šetření z roku 1999. 
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4) Politická participace v rámci fungování obce. Ukazatelem této proměnné je 

účast na veřejných zasedáních zastupitelstva a volební účast v posledních 

volbách do obecního zastupitelstva. 
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3. Případová studie obce Nučice 
 

V této kapitole nejprve představím obec Nučice a následně se budu věnovat 

nejdůležitější části práce - vyhodnocení dotazníkového šetření, provedených rozhovorů 

a pozorování v obci.  

 

 

3.1. Charakteristika obce21 

 Obec Nučice leží jihozápadně od Prahy v okrese Praha – západ22 ve vzdálenosti 

23 km od centra Prahy, její severní okraj sousedí s městem Rudná. V současné době zde 

žije 1918 obyvatel. Katastrální území obce se táhne mírným, začínajícím  údolím  

Radotínského potoka a zabírá plochu 5,95 km2. Zástavba obce je rozptýlená. První 

písemná zmínka o Nučicích pochází již z roku 1037 z dob panování knížete Břetislava I. 

Historie Nučice je úzce spjata s historií českého národa. Přes nučickou krajinu často 

táhla česká vojska nebo nepřátelská vojska postupující na Prahu, přičemž blízké okolí 

obce bylo svědkem mnoha krutých bitev.   

 Nučice měly až do poloviny 19. století tradičně zemědělský charakter, který 

začaly pozvolna ztrácet, když byla v obci nalezena bohatá ložiska železné rudy. Ještě 

v roce 1834 měly Nučice 343 obyvatel, kteří většinou hospodařili na statcích okolo 

návsi. Po roce 1845, kdy se ve zdejší dolech začala masivně těžit železná ruda, se 

Nučice dočkaly nebývalého rozvoje. Do obce se stěhovali horníci z Hořovicka a 

Příbramska a tak v období let 1843 až 1910 stoupl počet více jak čtyřnásobně.  

Od roku 1858 byla železná ruda z Nučic převážena po nově zbudované 25 

kilometrů dlouhé železniční dráze do nedalekých kladenských hutí. Nučické ložisko se 

rozkládalo v pásu dlouhém 8 km sahajícím od Loděnic až k obci Jinočany. Oficiální 

značení jednotlivých dolů dnes najdeme v některých místních názvech – jmenujme 

např. ulice Na Trojce, Na Čtyřce nebo ulici Na Vinici a Pod Vinicí pojmenované po 

bývalém dole Vinice. Za necelých 120 let těžby v bylo nučickém regionu vydolováno 

celkem 25,5 milionu tun železné rudy.  

Nučice se staly díky vysokým výdělkům horníků bohatou obcí, což vedlo 

k rozkvětu obchodu a živností. V roce 1930 byly v obci 3 cihelny, Báňské ředitelství 

                                                 
21 Tato kapitola čerpá z oficiálních internetových stránek obce (www.nucice.eu), rozvojového plánu  obce 
Nučice - Strategie rozvoje obce z roku 2011 a z informací místního muzea a od pracovníků OÚ Nučice. 
22 Další obec Nučice leží v okrese Praha – východ. 
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Pražské železářské společnosti, 11 obchodů se smíšeným zbožím, 8 hostinců, pekárna, 4 

obuvníci, 3 řezníci, 2 truhláři a řada dalších živnostníků. Dařilo se také spolkovému 

životu. Na přelomu 19. a 20. století vznikl hornický KOVKOP, Stodolní společnost 

Chmel, čtenářský spolek Palacký, Sbor tamburašů, ochotnický divadelní spolek Hus, 

Sbor dobrovolných hasičů, Obec Baráčníků a obec sokolská. Díky Dělnické tělocvičné 

jednotě byl v roce 1922 postaven Lidový dům s biografem nazývaný  Lido-Bio. Lidový 

dům je od března 2013 uzavřen, protože probíhá rekonstrukce, která z něj vytvoří 

funkční, moderní kulturní dům s víceúčelovým sálem a zázemím pro místní spolky. 

Rekonstrukce je spolufinancována 10 000 000 Kč z evropských rozvojových fondů. 

Uzavření dolů v roce 1964 vedlo k poklesu počtu obyvatel. Část obyvatel začala 

dojíždět za prací do Kladna nebo do Prahy. Počet obyvatel začal růst až po roce 2005 

v důsledku rezidenční suburbanizace. Nučice mají výbornou dostupnost do Prahy, leží 

pouhé 2 kilometry od exitu dálnice E50. Dobře dopravně spojeny jsou také s blízkým 

Kladnem a Berounem. V obci operují tři denní linky Pražské integrované dopravy a 

jedna noční. Obec má dále vlastní železniční stanici na trase Smíchovské nádraží – 

Beroun ležící při severním okraji obce. Cesta vlakem na  Smíchovské nádraží trvá 

pouhou půl hodinu. Obcí také vede dosud používaná železniční vlečka do lomů Mořina, 

která je pro svou hlučnost předmětem stížností nových obyvatel, kteří požadují její 

zrušení. 

 Centrum obce tvoří Prokopská náves s novým dětským hřištěm a 

pseudogotickou kaplí sv. Prokopa (patrona horníků), kde se příležitostně konají mše. 

Nučice disponují dobrou úrovní občanské vybavenosti. V obci najdeme mateřskou 

školu, základní školu (1. i 2. stupeň), poštu, kulturní dům (v rekonstrukci), matriku, dva 

obchody se smíšeným zbožím, dvě restaurace, sportovní areál TJ Sokol Nučice s 

fotbalovým hřištěm, tělocvičnou, tenisovými kurty a jezdeckou stáj. Služby poskytují 

také drobní živnostníci (např. kadeřnictví, masáže, instalatérství, truhlářství, 

autoopravna, cukrárna). V obci se nachází místní muzeum zaměřené na hornickou 

minulost obce a obřadní síň v budově obecního úřadu. Obec vydává čtvrtletně Nučický 

zpravodaj. 

Nučice jsou vybaveny všemi sítěmi technické infrastruktury - kanalizací, 

vodovodem, a plynovodem, což podpořilo výstavbu nových rezidenčních lokalit a 

prudký nárůst obyvatelstva v posledních osmi letech. Nárůst obyvatelstva způsobil, že 

přestala dostačovat kapacita mateřské školy. Přestože byla před dvěma loty přistavěna a 

kapacita se zvýšila z 22 na 70 dětí, pro školní rok 2013/2014 se do školky nedostalo 22 
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dětí. V důsledku velkého nárůstu obyvatel obec řeší také problémy s nedostatečnou 

kapacitou čistírny odpadních vod. 

V obci v současné době působí sbor dobrovolných hasičů, divadelní spolek 

Žumpa, občanské sdružení Zdravé a zelené Nučice, Tělovýchovná jednota Sokol 

Nučice, občanské sdružení Prokop, obec Baráčníků a své středisko zde má Junák. 

Divadelní spolek Žumpa vznikl v roce 2002, tvoří jej zejména učitelé a bývalí žáci 

nučické základní školy. Ochotnický spolek pravidelně uvádí představení nejen 

v Nučicích, ale i v širokém okolí. Obec baráčníků dnes není příliš aktivní. Jeho členové 

jsou zpravidla lidé vyšších věkových kategorií a mladší generace nejeví o převzetí 

činnosti zájem. Naopak stále velmi aktivní je spolek dobrovolných hasičů, který 

v Nučicích působí již od roku 1897 a v současnosti organizuje především různé aktivity 

pro děti.  

Spolek Prokop vznikl v roce 2005 z iniciativy několika maminek malých dětí ze 

staré i nové zástavby. Spolek si vytkl za cíl obnovu společenského života, kulturních 

hodnot v obci a ochranu životního prostředí. Jeho činnost ustala v roce 2010 a 

v současné době na něj  navázalo Občanské sdružení Zdravé a zelené Nučice založené 

v roce 2008 novými obyvateli. V současné době se podílí také na samosprávě obce, 

v komunálních volbách v roce 2010 byli jeho dva zástupci zvoleni do místního 

zastupitelstva. Sdružení se zasazuje zejména o regulaci další zástavby v Nučicích a 

trvale udržitelný rozvoj obce. Každoročně pořádá v obci jarní úklidovou brigádu. 

 
Obrázek č. 1: Mapa Nučic 

 
Zdroj: www.mapy.cz, upraveno autorkou 
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Jak jsem se již zmínila, Nučice zaznamenaly od roku 2005 prudký nárůst 

obyvatel v důsledku výstavby rezidenčních oblastí. Nová výstavba byla dosud 

realizována ve pěti lokalitách a to v severní, jihozápadní a severovýchodní části obce. 

Na severním okraji obce podél železniční dráhy vznikly dva developerské projekty, 

které jsou od zbytku obce prostorově odděleny místním lesoparkem. V roce 2005 zde 

byl realizován projekt řadových domků v lokalitě U Háječku (1) na velmi malých 

pozemcích podél železniční trati. V letech 2006 – 2007 probíhala východně od lokality 

U Háječku výstavba řadových domů, dvojdomků a samostatných domů v lokalitě U 

Cihelny (2). V severozápadní části obce s místním názvem Na Čtyřce (3) probíhal od 

roku 2005 individuální zástavba rodinných domů přiléhající částečně k původní 

zástavbě. V lokalitě vybudovala developerská firma inženýrské sítě a technickou 

infrastrukturu. Pozemky následně odprodala individuálním zájemcům. Výjimkou jsou 

pouze dvě řady řadových domů, jejichž výstavbu provedl developer. V lokalitě Na 

Čtyřku nadále probíhá individuální výstavba na volných parcelách. Zástavba je zde 

významně rozvolněnější než U Háječku a U Cihelny. V lokalitě Krahulov na 

jihovýchodě obce (4) taktéž probíhá v posledních 7 letech individuální výstavba. 

Lokalita je ovšem rozparcelována na velké pozemky a zůstává zatím zhruba ze dvou 

třetin nezastavěná. Další oblast nové rezidenční výstavby leží mezi Krahulovem a starou 

Prokopskou návsí a bývá označována jako lokalita E (5). Zdejší zástavba z let 2008 - 

2010 je velmi nahuštěná a unifikovaná, přítomny jsou řadové domky, dvojdomky i 

samostatné domy. Lokalita sklízí od obyvatel Nučic značnou kritiku, bývá také 

posměšně označována jako šmoulov. Na obecním úřadě ji komentují následovně: „my 

tomu říkáme lokalita E, to je šílený, to je nejhorší lokalita v obci, opravdu vypadá 

nešťastně, lidi tam jsou nešťastny (…) Ta lokalita je jako opravdu podle mě 

hrůzostrašná, ta tady vůbec neměla stát. Tam si vidí do talíře, ty řadový domečky jsou 

opravdu zrůdný, ostatní lokality jsou celkem ještě pořád rozumný“.  

Na začátku výstavby v roce 2005 měly Nučice 936 obyvatel, v současné době 

mají podle informací z obecního úřadu 1918 obyvatel. Počet novousedlíků již převýšil 

počet původních obyvatel. V obci navíc žije asi 220 cizinců (většinou Rusů a 

Ukrajinců), kteří nejsou zahrnuti v oficiálních statistikách. Obecní úřad odhaduje, že 

v Nučicích žije dalších 300 – 500 obyvatel, kteří nejsou přihlášeni k trvalému pobytu. 
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Graf č. 1: Vývoj počtu obyvatel v období let 1869 - 2013 
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Zdroj dat: ČSÚ 2005, SLDB 2001, 2011, OÚ Nučice 
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3.2. Základní sociodemografické charakteristiky obyvatel 

 

V úvodu této kapitoly vymezím obyvatele Nučic na starousedlíky a 

novousedlíky. Dále osvětlím, jak dlouho respondenti bydlí v obci a zhodnotím, odkud 

se obyvatelé Nučic přistěhovali do obce. Pro správnou analýzu získaných dat o 

vzájemných vztazích mezi zkoumanými sociálními skupinami je důležité získat přehled 

o základních demografických ukazatelích obyvatel jako je pohlaví, věk, vzdělání, 

rodinný stav a struktura domácností. Vyhodnocení sociodemografických charakteristik 

je proto hlavním předmětem následující kapitoly. Je nutné předeslat, že konkrétně údaje 

o věku, pohlaví a vzdělání, které byly zjišťovány v otázkách č. 1, 2 a 17 dotazníku (viz 

příloha), respondenti vyplňovali za všechny členy své domácnosti. Ostatní otázky 

vyplňovali pouze sami za sebe.  

 

 

Vymezení starousedlíků a novousedlíků 

 Rozdělení na starousedlíky a novousedlíky provedli sami respondenti 

sebezařazením do jedné či druhé skupiny. Analyticky určitě můžeme rozlišovat 

obyvatele obce na dvě skupiny - starousedlíky a novousedlíky. Obyvatelé Nučic vnímají 

toto dělení a sami ho aktivně používají, což se projevilo jak při běžném hovoru s lidmi 

v obci, tak v rámci polostrukturovaných rozhorů. Starousedlíci často označují 

novousedlíky jako „naplaveninu“ nebo „náplavu“, přičemž v tomto označení je 

přítomen negativní podtext. Mnozí v obci vnímají starousedlíky a novousedlíky jako 

dva odlišné tábory. Označením „naplavenina“ chtějí dát starousedlíci zejména najevo, 

že nově příchozí obyvatelé do jejich vesnice primárně nepatří.  

Všichni respondenti vyplnili otázku, ve které se měli do jedné ze skupin zařadit. 

Výběrový soubor je tvořen 30 starousedlíky a 32 novousedlíky. Mezi starousedlíky se 

zařadili respondenti, kteří v obci žijí ve velkém rozpětí 623 až 81 let. Novousedlíky se 

cítili být respondenti, kteří v Nučicích žijí od 1 do 9 let, což je doba korespondující 

s intenzivnější výstavbou nových rodinných domů v obci. Obecně délka období, po 

které novousedlíci v obci bydlí, ovlivňuje možnosti navázání sociálních vztahů se 

starousedlíky a intenzitu těchto vztahů. Průměrná doba, po kterou novousedlíci v obci 

                                                 
23 Celkově uvedlo 93,3% obyvatel, kteří se cítí být starousedlíky, že v obci bydlí 14 a více let, což 
považuji za adekvátně dlouhou dobu. Rozhodla jsem se proto sebezařazení u zbývajících sedmi procent 
nekorigovat.  
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bydlí, činí 4,9 let. Starousedlíci v obci žijí průměrně 34,7 let. Většina starousedlíků 

bydlí v Nučicích od narození nebo od dětství. Z těch, kteří se do Nučic přistěhovali 

v průběhu života, přišla polovina z Prahy a druhá polovina ze zázemí Prahy (Praha - 

východ, Praha - západ) nebo ze Středočeského kraje. Novousedlíci přicházejí v naprosté 

většině z Prahy. 

 

 

Pohlaví 

Své pohlaví uvedli do dotazníku všichni respondenti. Údaj by získán i za členy 

domácností, tedy celkem za 190 osob. Data ukazují, že populace starousedlíků a 

novousedlíků pokud jde o pohlaví se mírně odlišuje. Zatímco mezi starousedlíky 

převažují o 6% muži, mezi novousedlíky naopak převažují o 6% ženy. Oba údaje jsou 

oproti poměru mužů a žen ve Středočeském kraji (50,6% žen, 49,4% můžu) mírně 

vychýleny. 

 

Graf č. 2: Pohlaví 
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Zdroj: dotazníkové šetření 
 

 

Věková struktura 

Věk uvedlo celkem 99,5% respondentů (N=190). Z věkové pyramidy je patrné, že 

věková struktura novousedlíků je výrazně mladší než u starousedlíků, což ukazuje také 

rozdíl v průměrném věku mezi oběma skupinami obyvatel. Zatímco u starousedlíků činí 

38,1 let, což koresponduje s věkovým průměrem obyvatel Středočeského kraje (39 let) 

zjištěném při SLDB v roce 2011 (novější údaje nejsou k dispozici), věkový průměr 

novousedlíků dosahuje pouze 28,8 let. Nízký věkový průměr novousedlíků souvisí 
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s tím, že rozhodnutí přestěhovat se do rodinného domu za město činí obvykle mladí lidé 

v období zakládání rodiny, o čemž svědčí výrok obyvatelky nové zástavby: „Bydlela 

jsem na Staroměstském náměstí, všude ruch, turisti… Tím, že jsme si chtěli založit 

rodinu, takže jsme prostě chtěli něco klidnějšího.“ 

U věkové pyramidy novousedlíků proto vidíme dva jasné vrcholy, první se 

nachází kolem věku 5 - 9 let (téměř pětina populace novousedlíků) a druhý kolem věku 

35 – 39 let, což přesně odpovídá generaci rodičů a jejich dětí. Vzhledem k tomu, že 

nová výstavba se začala ve větším měřítku v Nučicích realizovat od roku 2005, zjištěné 

údaje spolu korespondují.  

 

Graf č. 3: Věková struktura 
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 Věková struktura starousedlíků je ve srovnání s novousedlíky celkově 

rovnoměrnější. Jednotlivé věkové kategorie v rozmezí od 35 až do 59 let jsou u 

starousedlíků všechny početně téměř vyrovnané, naproti tomu u novousedlíků 

s rostoucím věkem jejich zastoupení klesá. Celkově je ovšem u obou skupin obyvatel 
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velmi vyrovnaný podíl osob ve středním věku (40 – 49 let), který u starousedlíků činí 

19% a u novousedlíků 24% obyvatel.  

Výrazný rozdíl nacházíme u nejstarší skupiny občanů. Zatímco v nových 

lokalitách lidé v důchodovém věku (od 65 let) nebydlí, v původní zástavbě jich 

nalezneme kolem 12%.  Nejstarší věková skupina bydlící v nové zástavbě (tj. ve věku 

50 - 64 let) čítá pouze 12% zdejších obyvatel. Celkově je nízký průměrný věk 

novousedlíků dán vysokým podílem dětí mladších 10 let (29 %) a nepřítomností lidí 

v důchodovém věku v nové zástavbě.  

 Dosavadní analýza věkové struktury ukazuje na posun ve fázi životního cyklu 

mezi populací starousedlíků a novousedlíků. Vypovídá o tom podíl domácností s dětmi 

do 15 let. Mezi domácnostmi novousedlíků čítají 71%, zatímco u domácností 

starousedlíků jen 37%, čemuž současně odpovídá zjištěný vyšší podíl matek na 

mateřské a rodičovské a mizivý podíl osob v důchodu u novousedlíků, zatímco situace u 

starousedlíků se ukázala jako přesně opačná.  

 

 

Struktura domácností 

 S věkovou strukturou obyvatelstva souvisí složení domácností. Údaje o složení 

domácnosti vyplnilo 95,2% respondentů (N=59). V dotazníku byli respondenti vyzváni, 

aby napsali počet členů domácnosti a posléze byli požádáni, aby u každého člena 

domácnosti napsali, jaký k němu mají příbuzenský vztah (viz otázka č.17 v 

dotazníku)24. Průměrná velikost domácností starousedlíků a novousedlíků je 

srovnatelná: 3,4 osob u starousedlíků a 3,6 osob u novousedlíků, což je vysoko jednak 

nad celorepublikovým průměrem, který činí 2,3 osob, tak i nad průměrem v malých 

obcích (od 200 do 1 999 obyvatel), kde na jednu domácnost připadá 2,6 osoby (SLDB 

2011).  

 

 

 

 

                                                 
24 V některých případech se stalo, že oba údaje spolu vzájemně nekorespondují (číselný počet členů 
domácnosti je vyšší). Domnívám se, že je to většinou důsledkem toho, že respondenti v druhé části otázky 
nenapsali údaje ke všem členům domácnosti. Pracuji proto s takovým počtem členů, který respondenti 
číselně uvedli v první části otázky. 
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Graf č. 4: Počet členů domácnosti 
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Určité rozdíly mezi domácnostmi starousedlíků a novousedlíků nalezneme, když 

nahlédneme hlouběji do jejich složení. Počet členů domácností se v Nučicích pohybuje 

od jednoho do pěti. Ovšem jednočlenné domácnostmi se vůbec nevyskytovaly mezi 

domácnostmi novousedlíků. Ve staré zástavbě byly zachyceny ve 14,3 %, přičemž se ze 

tří čtvrtin jednalo o domácnosti mužů starší věkové kategorie. Mezi domácnostmi 

novousedlíků se také vůbec nevyskytují domácnosti rozšířené (tj. společně s partnery a 

jejich dětmi žije např. prarodič, teta, strýc). Naopak u starousedlíků nalezneme takové 

uspořádání v 11% domácností.  

Co však mají obě sociální skupiny společného je významná převaha klasických 

nukleárních rodin. U starousedlíků se mnohem častěji vyskytuje soužití již dospělých, 

samostatných dětí a jejich rodičů v jedné domácnosti, což opět potvrzuje posun ve fázi 

životního cyklu mezi oběma sledovanými skupinami obyvatel. Není také bez 

zajímavosti, že mezi novousedlíky se nevyskytla žádná neúplná domácnost, což 

připisuji tomu, že pro investici do nového bydlení se rozhodnou spíše lidé se stabilním 

partnerským vztahem. Jednočlenné domácnosti u starousedlíků představují ve většině 

muži vyšších věkových kategorií. 

 

 

Rodinný stav 

 Na otázku o rodinném stavu odpovědělo 100% respondentů (N=62). Zaujmou 

nás zde některé hodnoty vymykající se výrazněji celorepublikovým průměrům. Nízký 

podíl svobodných u obou sledovaných skupin je částečně dán metodologií šetření. 



 74

Dotazník byl do domácnosti předán s prosbou, aby ho vyplnil někdo z dospělých členů 

rodiny. Z údajů v dotaznících je zjevné, že se vyplňování ve většině případů ujal někdo 

z rodičů, ačkoli s nimi ve společné domácnosti žili jejich dospělé děti, které by mohli 

dotazník také vyplnit. Důsledkem je zjištění výrazně nižšího podílu kategorie 

svobodných (23,3% u starousedlíků a 9,4% u novousedlíků) než činil celorepublikový 

průměr (39,9% v roce 2011) a současně nadprůměrné zastoupení obyvatel žijících 

v manželském svazku. Zcela marginální zastoupení rozvedených u novousedlíků 

koresponduje s dřívějším zjištěním o nepřítomnosti neúplných rodin u novousedlíků. 

Stejně tak velmi nízký podíl svobodných u novousedlíků odpovídá dřívějšímu zjištění, 

že se do nové zástavby stěhují zejména rodičovské páry s mladšími dětmi. 

 

Graf č. 5: Rodinný stav 
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Vzdělání 

Další důležitý sociodemografický údaj, který jsem zjišťovala, je nejvyšší 

dosažené vzdělání. Své vzdělání vyplnilo 96,2% respondentů. Údaje o vzdělání jsou 

analyzovány za 123 osobách, přičemž celkový zjištěný počet členů domácností byl 211. 

Nižší počet je dán dvěma důvody. Za prvé, někteří respondenti neuvedli vzdělání členů 

své domácnosti. Za druhé, velkou část členů domácností představují osoby mladší 19 

let, jejichž proces vzdělávání v naprosté většině ještě není ukončen (věk skládání 

maturity je u nás obvykle 19 let) a respondenti proto často uváděli, že dotyčný ještě 

studuje. Z výběrového souboru jsem proto vyřadila všechny osoby mladší 19 let.  
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K tomuto kroku jsem přistoupila proto, abych zamezila zkreslení dat, jež by se výrazněji 

projevilo u populace starousedlíků, u které je vyšší podíl osob ve věkové kategorii 15 - 

19 let, a tedy vyšší podíl osob s ještě neukončeným vzdělávacím procesem.  

 
Graf 6: Vzdělání 
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Z grafu jsou na první pohled zřejmé velké rozdíly ve vzdělanosti starousedlíků a 

novousedlíků. Novousedlíci dosahují výrazně vyšší úrovně vzdělání, která se odráží ve 

vysokém podílu vysokoškolsky vzdělaných (41,7%), v nepřítomnosti osob se základním 

vzděláním a velmi nízkým podílem vyučených (10%). Vzdělanostní úroveň 

novousedlíků je celkově výrazně vyšší než vzdělanostní úroveň obyvatel Středočeského 

kraje (SLDB 2011). Současně podíl vysokoškoláků mezi novousedlíky zhruba o třetinu 

převyšuje podíl vysokoškolsky vzdělaných v Praze, která v této oblasti tradičně 

vykazuje nejvyšší čísla mezi všemi kraji v České republice. 

U starousedlíků je situace přesně opačná. Vyznačují se velmi vysokým podílem 

vyučených (50,2%) a podprůměrným podílem vysokoškolsky vzdělaných (6,3%). Jejich 

vzdělanostní struktura je ve srovnání s obyvateli Středočeského kraje (SLDB 2011) 

spíše podprůměrná25. Nižší úroveň vzdělanosti je částečně dána průměrně vyšším 

věkem starousedlíků. Starší lidé se vyznačují obecně nižším dosaženým vzdělání. 

Domnívám se, že nižší vzdělání starousedlíků dále souvisí s hornickou minulostí Nučic, 

která skončila až v 60. letech 20. století. Přestože zavření dolů vedlo k úbytku 

                                                 
25 Starousedlíci sice vykazují výrazně nižší podíl obyvatel pouze se základním vzděláním (4,8%) oproti 
obyvatelstvu Středočeského kraje (17,8%), domnívám se ovšem, že je to dáno metodickým posunem mezi 
mým šetřením a metodikou Českého statistického úřadu v SLDB. Zatímco v mém šetření byly do vzorku 
zahrnuty pouze osoby ve věku 19 let a starší, Český statistický úřad zjišťuje vzdělání u osob již od věku 
15 let.  
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obyvatelstva, nebyl úbytek zdaleka tak obrovský, jak byl nárůst obyvatelstva po 

otevření dolů v polovině 19. století. Někteří horníci, kteří v Nučicích zůstali, změnili 

zaměstnání a část začala dojíždět za prací do Kladna. Vzhledem k tomu, že vzdělanostní 

reprodukce byla v Československu výrazná i za dob socialismu (Simonová 2009), 

považuji za velmi pravděpodobné, že hornická minulost obce je hlavní příčinou 

průměrně nižšího vzdělání současných starousedlíků.  
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3.3. Socioekonomický status starousedlíků a novousedlíků 

  

V této kapitole se budu zabývat rozdíly ve statusových charakteristickách mezi 

starousedlíky a novousedlíky. Jak již bylo v této práci řečeno, mnohé výzkumy 

provedené v českém prostředí, identifikují významné rozdíly v sociální pozici 

starousedlíků a novousedlíků. Cílem této kapitoly je zjistit, zda také v případě Nučic 

platí, že novousedlíci mají  vyšší socioekonomický status než starousedlíci. Výrazné 

sociální nerovnosti mezi oběma skupinami by totiž měly negativní vliv na utváření 

vzájemných vztahů a kvalitu soužit. 

 První statusovou charakteristikou v modelu multidimenzinálního statusu, o který 

se zde opírám, je nejvyšší stupeň vzdělání. Vzdělanostní strukturou obyvatelstva jsem 

se podrobně zabývala v rámci předchozí kapitoly. Na tomto místě pouze zrekapituluji, 

že 41,7% novousedlíků má vysokoškolské vzdělání oproti pouhým 6,3% mezi 

starousedlíky. Tento údaj jasně dokládá markantně vyšší vzdělanostní úroveň mezi 

novousedlíky.  

 Další zkoumanou charakteristiku představuje zaměstnanecký status obyvatel 

operacionalizovaný jako složitost práce. Zaměstnanecký status byl zjišťován otevřenou 

otázkou na aktuální povolání, které jsem následně kategorizovala do redukované, 

šestistupňové škály složitosti práce26. Odpověď na otázku vyplnilo 88,4% ekonomicky 

aktivních obyvatel (N=38).  

 

                                                 
26 Základní devístupňová škála obsahuje následující kategorie: 1) práce nekvalifikované a pomocné (např. 
uklízečky, pomocní dělníci), 2) práce jednoduché a dílčí (např. poštovní doručovatelé, montážní dělníci), 
3) práce polokvalifikované, rutinní (jednostranné) a dílčí (např. číšníci, zahradníci), 4) práce 
kvalifikované, specializované, rutinní (jednostranné) (např. sekretářky, kuchaři), 5) práce střední složitosti 
a kvalifikovanosti (středně odborné), zpravidla dílčí (např. účetní, hasiči), 6) práce vyšší střední složitosti 
a kvalifikovanosti (odborné), s omezenou samostatností (např. laboranti, zdravotní sestry) , 7) práce 
vysoce složité a kvalifikované, jednostranné nebo opakované (specializované), s omezenou samostatností 
(učitelé na ZŠ, personalisté), 8) práce vysoce složité a kvalifikované, mnohostranné a samostatné (např. 
starostové, tlumočníci), 9) práce vysoce složité a kvalifikované, mnohostranné a tvůrčí (např. vědci, 
lékaři) (Machonin, Tuček 1996: 56). Redukovaná šestistupňová varianta spojuje krajní, méně 
frekventované kategorie tímto způsobem: 1=1, 2+3=2, 4=3, 5=4, 6+7=5, 8+9=6) ((Machonin, Tuček 
1996: 57). 
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Graf č. 7: Složitost práce 
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Šetření ukázalo, že novousedlíci většinou vykonávají kvalifikovanější, 

náročnější (z hlediska duševního úsilí) a odpovědnější povolání, když více než polovina 

z nich zastává práce spadající do dvou nejvyšších kategorií složitosti. Naopak 

zastoupení prací na dvou nejnižších úrovních je u nich zcela zanedbatelné. Mezi 

novousedlíky najdeme lékaře, zdravotní sestru, personalistku, pokladní v bance, 

učitelku, manažera, obchodního zástupce.  

Starousedlíci naproti tomu zastávají především práce s nižšími požadavky a 

menší mírou odpovědnosti, což také odpovídá jejich nižší úrovni vzdělání. Třetina 

starousedlíků vykonává jednoduché, nekvalifikované a polokvalifikované práce a další 

dvě třetiny zastávají práce se střední úrovní kvalifikovanosti. Mezi starousedlíky 

najdeme např. prodavačky, zedníka, pokladní, řidiče, recepční, zámečníka, 

vychovatelku nebo úředníka.  

Zastoupení povolání vyžadující vysokou kvalifikaci a míru odpovědnosti bylo u 

starousedlíků zcela marginální. Domnívám se ovšem, že tento údaj je oproti skutečnosti 

částečně posunut n k nižším hodnotám v důsledku relativně menšího vzorku 

respondentů. Současně ale nepředpokládám, že by tato nepřesnost mohla významněji 

zasáhnout do celkového vyznění této otázky, protože rozdíl oproti zastoupení u 

novousedlíků je stále velmi vysoký.  

Machonin a Tuček (1996: 100) uvádějí, že jedinci vykonávající práci s vysokou 

mírou složitosti, dosahují většinou, ale není to zatím zcela pravidlem, také vyšší úrovně 
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sociálního statusu. Vysoká míra složitosti práce u více než poloviny novousedlíků  

podle mého názoru dokládá průměrně vyšší socioekonomický status této skupiny.  

Další sledovanou statusovou charakteristikou bylo mocenské postavení 

operacionalizované jako postavení jedince v hierarchii řízení, které vychází z počtu 

podřízených. Na otázku odpovědělo 95,3% ekonomicky aktivních obyvatel (N=41). 

Téměř čtyři pětiny ekonomicky aktivních starousedlíků nemají v řízení fakticky žádné 

pravomoci, což je více než údaj z posledního stratifikačního šetření z roku 1999, ve 

kterém podíl lidí bez faktické pravomoci činil 66,6% (Machonin, Tuček 2003). Jde však 

samozřejmě o srovnání pouze orientačního charakteru.  

Mezi novousedlíky nalezneme významně více těch, kteří disponují 

rozhodovacími pravomocemi. 40% novousedlíků má ve svém zaměstnání podřízené 

nebo podniká, takže můžeme u nich očekávat větší svobodu rozhodování. Prakticky 

stejný podíl představují zaměstnanci bez podřízených. Můžeme shrnout, že novousedlíci 

celkově disponují většími rozhodovacími a řídícími pravomocemi. Výsledky 

korespondují se zjištěnými poznatky o složitosti vykonávané práce i se vzdělanostní 

strukturou obou skupin obyvatel.  

 

Graf č. 8: Postavení ve struktuře řízení u ekonomicky aktivních 
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Zdroj: dotazníkové šetření 
 

 Další dimenzí souhrnného statusu je výše příjmu jedince, jehož cílem je 

postihnout majetkovou diferenciaci. Šetření z českých suburbií často poukazují na 

příjmové rozdíly mezi starousedlíky a novousedlíky a novousedlíci jsou zpravidla řazeni 
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do vyšších příjmových kategorií (Puldová, Ouředníček 2006; Klápště, Říha, Klápšťová 

2009). I přes citlivost otázky údaj o příjmu vyplnily tři čtvrtiny všech respondentů 

(77,4%), což považuji za velmi dobrý výsledek (N=48). Můžeme předpokládat, že údaj 

většinou neuvedli lidé spadající do vyšší příjmové kategorie.27  

Rozdíl v příjmech starousedlíků a novousedlíků je dobře znatelný - novousedlíci 

celkově spadají do vyšších příjmových kategorií. Značná část novousedlíků disponuje 

nadprůměrnými příjmy, když téměř 30% novousedlíků má čistý příjem přesahující 

24 000 Kč měsíčně oproti necelým 5% u starousedlíků dosahujících tohoto příjmu. 

Shodně u starousedlíků i novousedlíků najdeme třetinu lidí, jejichž celkový čistý příjem 

zhruba koresponduje s výší průměrné hrubé mzdy v České republice, která ve 4. 

čtvrtletí 2012 dosahovala 27 170 Kč, i když se samozřejmě jedná o přirovnání 

orientační.  

Ačkoli jsou starousedlíci příjmově slabší než novousedlíci, domnívám se, že 

výsledky šetření ukazují, že v celorepublikovém měřítku rozhodně nejsou příjmově 

podprůměrní. Vycházím přitom z toho, že na celkových příjmech se mzdy trvale podílí 

zhruba ze tří čtvrtin (Machonin, Tuček 1996). Uvážíme-li, že průměrný příjem činil  

v roce 2012 ve Středočeském kraji 23 989 Kč, můžeme z toho usuzovat, že se 

starousedlíci se svými příjmy pohybují na průměrných hodnotách obyvatel 

Středočeského kraje. 

Zejména kvalitativní šetření z českých suburbií (např. Potočný 2006, Galčanová, 

Vacková 2008) poukazují na to, že starousedlíci obvykle vnímají nově příchozí poněkud 

stereotypně jako velmi zámožné. Z mého šetření je zřejmé, že bydlení v suburbiích již 

není výsadou pouze úzké skupiny bohatých obyvatel, jak tomu bylo především v 90. 

letech minulého století. Polovina starousedlíků má průměrné příjmy, přičemž třetina má 

nízké příjmy, což jsou ve většině případů ženy na mateřské nebo rodičovské dovolené. 

Díky přístupnějším hypotékám si mohou bydlení v domě se zahradou za městem dovolit 

také lidé s průměrnými příjmy, a jak ukázali předchozí výsledky, i ve velmi mladém 

věku.  

 

                                                 
27 V dotazníku respondenti vybírali odpověď ze sedmibodové škály, kterou jsem při vyhodnocování 
redukovala do pětistupňové, protože  tři krajní kategorie měly u starousedlíků jen minimální zastoupení. 
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Graf č. 9: Čistý měsíční příjem (v korunách) 
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Vzhledem k tomu, že ve dvou ze čtyř lokalit nové zástavby v Nučicích stojí 

především řadové domy s malou podlahou plochou a velmi malými pozemky, jejichž 

ceny se na trhu nemovitostí28 pohybuje na úrovni cihlových bytů velikosti 3+1 v Praze, 

můžeme z toho usuzovat, že se do těchto lokalit nestěhují velmi bohatí lidé 

s nadstandardními požadavky na úroveň bydlení, ale spíše lidé s lehce nadprůměrnými 

nebo průměrnými příjmy.  

V dalších dvou lokalitách - Na Čtyřku a Krahulov stojí samostatné domy střední 

velikosti obvykle postavené podle typových projektů. Luxusní individualizované vily 

větších rozměrů a na velkých pozemích jsou v Nučicích výjimkou. V lokalitě Krahulov, 

kde se v současné době pohybují ceny pozemků kolem 3000 Kč za m2, zůstává zatím 

většina nezastavěna. Můžeme předpokládat, že novousedlíci vyšších příjmových 

kategorií bydlí většinou v lokalitách Na Čtyřku a Krahulov, kde má zástavba vyšší 

úroveň standardu.  

Poslední konstitutivní složkou souhrnného statusu je kulturnost životního stylu. 

Zkoumala jsem, s jakou četností se obyvatelé Nučic věnují volnočasovým aktivitám 

různé kulturní úrovně. Cílem je zjistit, zda mezi starousedlíky a novousedlíky existují na 

úrovni kulturnosti trávení volného času nějaké významné rozdíly, na základě kterých by 

bylo možné spolu s dalšími sledovanými ukazateli usuzovat na rozdílný sociální status. 

Jedná se tedy o šetření životního stylu ve vztahu k určení sociálního statusu.  

                                                 
28 Údaje o cenách nemovitostí byly čerpány z největšího českého realitního serveru www.sreality.cz 
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Celkově mohu předeslat, že mezi starousedlíky a novousedlíky nejsou nijak 

významné rozdíly v kulturní úrovni jejich životního stylu, i když určité dílčí odlišnosti 

můžeme vysledovat. U obou skupin je patrná orientace na pasivní způsob trávení 

volného času, který je dobře vidět na vysoké míře sledování televize. Polovina 

starousedlíků a čtvrtina novousedlíků sleduje televizi každý den více jak dvě hodiny. 

Většina ostatních sleduje televizi denně nebo alespoň několikrát za týden. Nižší míru 

sledování televize u novousedlíků můžeme podle mého názoru připsat tomu, že lidé 

s vyšší mírou kvalifikace a vzděláním mívají méně času (Machonin, Tuček 2003). 

Nejedná se tedy o nic, co by mohlo naznačovat vyšší kulturní úroveň trávení volného 

času u novousedlíků. 

 

Graf č. 10: Sledování televize 
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Následující čtyři volnočasové aktivity, kterými se budu zabývat, reprezentují 

naopak aktivnější či náročnější způsoby trávení volného. Častější návštěva kulturních 

akcí (divadel apod.), samostatné studium, četba beletrie a sportovní aktivity vypovídají 

o orientaci na osobní rozvoj jednotlivce před pasivním způsobem trávení volného času.  

Jako první se budu věnovat účasti na kulturních akcích. Ukázalo se, že celá 

třetina starousedlíků prakticky nikdy nechodí do divadel, na koncerty a výstavy, mezi 

novousedlíky je takových jen 12,9%. Naproti tomu pětina všech novousedlíků se 

účastní těchto kulturních akcí alespoň jednou do měsíce. Nejpočetnější skupinou (kolem 

60%) jsou ovšem mezi starousedlíky i novousedlíky stále ti, kteří se zmíněných 
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kulturních akcí účastní jen výjimečně, takže mohu konstatovat, že rozdíly jsou celkově 

nízké.  

 

Tabulka č. 1: Přehled frekvence aktivit volného času v % 

  starousedlíci novousedlíci 
  1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

Divadla, koncerty, výstavy 34,5 58,6 3,4 0,0 3,4 12,9 64,5 19,4 0,0 3,2
Chození do přírody, sport, 
turistika 0,0 17,9 17,9 35,7 28,6 0,0 17,9 17,9 35,7 28,6
Odborná literatura, studium 
jazyků 55,6 18,5 3,7 7,4 14,8 41,4 24,1 13,8 10,3 10,3

Četba beletrie 37,0 18,5 0,0 7,4 37,0 18,8 15,6 25,0 15,6 25,0
 

Zajímavá situace nastala u četby beletrie, kde se u starousedlíků 

vykrystalizovaly dvě velmi početné skupiny, kde jedni nečtou vůbec (37%) a druzí 

naopak čtou velmi často (37%). Při bližším pohledu do dat se ukázalo, že těmi, kdo tak 

často čtou jsou v naprosté většině lidé vyšší věkové kategorie s již odrostlými dětmi. 

Naproti tomu mladí lidé s menšími dětmi čtou spíše málo. Způsob trávení času je tedy 

do značné míry ovlivněn množstvím volného času před osobními preferencemi 

jednotlivce. Celkově je míra intenzity s jakou se obě skupiny věnují četbě beletrie 

srovnatelná. Stejně tak se u obou skupin neliší ani míra studia odborné literatury a 

jazyků. Můžeme pouze konstatovat, že se jí obě skupiny věnují celkově málo.  

Otázka, která zjišťovala, zda se lidé věnují aktivitám v přírodě a sportu se 

nakonec v průběhu sběru dat ukázala jako nevhodně položená z hlediska validity. 

Zjistila jsem, že respondenti za „chození do přírody“ v některých případech mylně 

považovali pobyt na zahradě nebo venčení psa v okolních polích, což výsledky 

zkresluje směrem k vyšší frekvenci, než jaká by u nich byla reálná. Vzhledem k tomu, 

že se mi nejedná o absolutní hodnoty, ale o srovnání dvou skupin, nepovažuji zmíněné 

zkreslení za nějak určující. Celkově se ukázalo, že žádné významné rozdíly v 

provozování sportovních aktivit mezi oběma skupinami nepanují. Co se týče všech čtyř 

dosud sledovaných aktivit vyšší kulturní úrovně, mohu zde shrnout, že mezi 

starousedlíky a novousedlíky jsem nenalezla žádné významné rozdíly v míře intenzity 

s jakou se těmto aktivitám.  

Posledním zkoumaným ukazatelem životního stylu je způsob trávení dovolené, 

který se v 90. letech minulého století výrazně diferencoval (Machonin, Tuček 2003). 

Obyvatelé byli dotázáni, jak často tráví dovolenou v zahraničí, přičemž mohu předeslat, 
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že v tomto případě se ukázal výrazný rozdíl mezi oběma skupinami. Zatímco většina 

starousedlíků, konkrétně 61,5%, vůbec nejezdí na zahraniční dovolené, zhruba stejný 

počet novousedlíků na ni jezdí jednou ročně. Vzhledem k předešlým poznatkům o 

podobné kulturní úrovni trávení volného času u obou skupin se ovšem domnívám, že 

hlavní podíl na rozdílech v trávení zahraniční dovolené mají příjmové rozdíly mezi 

skupinami než osobní preference.  

 

Graf č. 11: Dovolená v zahraničí 
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Zdroj: dotazníkové šetření 
 

Dotazníkové šetření sice naznačuje, že životní styl, který jsem zkoumala 

prostřednictvím kulturní úrovně trávení volného času, se u obou skupin nijak významně 

neliší, uskutečněné rozhovory s obyvateli obce ovšem na určité rozdílnosti v životním 

stylu poukázaly. Jedná se ovšem o jiné parametry životního stylu, než které zahrnoval 

dotazník. Zabývám se jimi v další kapitole.  

Z pěti zkoumaných charakteristik multidimenzionálního statusu, se ve čtyřech 

případech ukázaly významné rozdíly mezi oběma skupinami obyvatel. Novousedlíci 

jsou významně vzdělanější než starousedlíci, současně jejich vzdělanostní úroveň je 

vyšší než celorepublikové průměry. Disponují vyšším zaměstnaneckým statusem, 

většími rozhodovacími a řídícími pravomocemi a průměrně vyššími příjmy. Jejich vyšší 

sociální pozice se neprojevila pouze v jediném ukazateli, kterým byl životní styl 

zkoumaný jako kulturní úroveň trávení volného času, který není tak významně propojen 

s ekonomickými kritérii. Na základě provedeného šetření považuji rozdíl v sociální 
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pozici obou skupin za významný. Starousedlíky řadím spíše do nižší nebo nižší střední 

třídy a novousedlíky do střední a zejména nižší vyšší třídy.  
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3.4. Integrační a komunitní aktivity v obci 

  

Cílem této kapitoly je zhodnotit, jak se obyvatelé obce zapojují do jejího 

běžného, každodenního života. Sleduji především takové situace v životě obce, které 

napomáhají navazování kontaktů a budování vzájemných vztahů mezi obyvateli, 

přičemž se zaměřuji na to, zda se liší míra a způsob zapojení mezi starousedlíky a 

novousedlíky. Na proces integrace novousedlíků mezi stávající obyvatele má významný 

vliv, nakolik jsou tito otevřeni běžným, každodenním aktivitám v obci (např. nákup 

v místním obchodě), zda se účastní různých akcí pořádaných v obci a zda se začleňují 

do samosprávných orgánů obce a participují na veřejném životě. 

Na základě již provedených výzkumů v prostředí českých suburbií existuje 

předpoklad, že starousedlíci se obecně zapojují do života obce více než novousedlíci 

(Potočný 2006; Puldová, Ouředníček 2006; Voslářová, Puldová 2010). Opakovaně se 

ukazovalo, že na míru zapojení obyvatel do života obce má vliv zejména délka doby, po 

kterou obyvatelé v obci žijí a zda jsou v obci přítomna vhodná místa k setkávání 

(Puldová  2006). Vzhledem k tomu, že novousedlíci žijí v Nučicích průměrně téměř pět 

let, domnívám se, že již měli dostatek času k tomu, aby vztahy uvnitř obce navázali.  

Nučice tradičně poskytují mnoho příležitostí k navázání vztahů mezi 

starousedlíky a novousedlíky v rámci různých společenských akcí pořádaných v obci. 

Najdeme zde také řadu míst, která jsou příhodná pro každodenní, běžné setkání 

obyvatel, např. místní fotbalové hřiště, dvě restaurace, dva obchody s potravinami, 

dětské hřiště na návsi. Příležitosti tedy zjevně existují a mým cílem je v první rovině 

prozkoumat, jak je obě skupiny obyvatel využívají a v druhé rovině, zda jsou tyto 

příležitosti využity k navazování vztahů a potažmo budování přátelských vztahů. 

Galčanová a Vacková (2008) identifikují ve svém výzkumu dvě dimenze, na 

kterých je založeno společné soužití obyvatel v obci. První dimenzí je sdílená historie 

vztahů a vazeb, které mohou sahat od společných kořenů táhnoucí se přes generace až 

po zážitky z dětství a školních let. Na základě sdílené historie se starousedlíci vymezují 

jako ohraničená skupina (ibid.). Starousedlíci se v Nučicích jako skupina vymezují  

poměrně důrazně, o čemž vypráví jedna z obyvatelek, která zde žije v obci 16 let a cítí 

se být stále někde mezi oběma skupinami: „starousedlíci velmi, velmi jako ostře 

vystupují proti novým přistěhovalým, nazývají je naplaveninami, tak jak to chodí, a 

ostře se vůči nim vymezují.“ Nově příchozím obyvatelům zůstává dimenze sdílené 

historie vztahů a vazeb mezi starousedlíky uzavřena, což dobře vyjadřuje následující 
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výrok: „znám tady jednu paní (…) ta se přistěhovala z Radotína a přesně ty, ty třecí 

plochy vnímá taky, že ji jako nikdy bezezbytku nepřijmou, protože ty seš ta z Prahy“. 

Starousedlíci vnímají vesnici jako specifický, pro ně dobře známý, historií jejich vztahů 

protkaný prostor, do něhož nepřipouštějí, že by se člověk přistěhovalý z města mohl 

bezezbytku začlenit. 

Druhá dimenze, jenž je nově příchozím lépe přístupná, a které Galčanová s 

Vackovou připisují z hlediska soužití významnou váhu, je sdílení každodennosti ve 

smyslu běžného sousedského kontaktu. V tomto ohledu jsou velmi důležité tzv. uzlové 

body integrace (Galčanová, Vacková 2008), kterými mohou být např. místní obchod, 

pošta, zastávky autobusu, ale také běžná místa venčení psů a vycházek maminek 

s kočárky. Jde tedy o taková místa, kde se odehrává každodenní běžný kontakt obyvatel. 

Na míru každodenních kontaktů v obci má značný vliv kvalita a uspořádání 

veřejného prostoru. Pokud jsou veřejné prostory nekvalitní, lidé omezují setrvání v nich 

na nezbytně nutnou dobu. Ukázalo se, že novousedlíci jsou často nespokojeni 

s vlastnostmi veřejného prostoru obce: „Já spíš táhnu k tý Rudný29. V těch Nučicích to je 

opravdu teda jakoby vesnice, taková náves, mě třeba hrozně vadí, že tam nejsou  prostě 

všude chodníky, takže já když jdu potom s dětma, se psem a s kolama a ty děti vlastně 

jedou po silnici, tak já jsem tam pak z toho taková nervózní. Je to ještě fakt takový jako 

nedodělaný, nedomyšlený. Když já jdu třeba s dětma do tý Rudný tak tam jdeme 

krásným satelitem, kde jsou právě všude chodníky, nejezdi tam moc auta.“ Novousedlíci 

veřejně upozorňují na nedostatečnou kvalitu veřejných prostor a nedostatky 

v infrastruktuře v obci, což ovšem bývá přijímáno s nevolí, jak potvrzuje komunikační 

partner z obecního úřadu: „Asi největší problém je,  že pokud přijdou z Prahy, tak by 

chtěli, aby to fungovalo ve všem jak Praha“. Na druhou stranu díky tlaku nových 

obyvatel došlo k vylepšení infrastruktury v obci, což v dotaznících často zmiňovali také 

starousedlíci. Na některých místech již byly vystavěny nové chodníky, na návsi vzniklo 

velmi pěkné dětské hřiště, v obci byl zaveden vodovod a kanalizace. Díky vyšším 

nárokům ze strany novousedlíků postupně dochází ke zlepšování infrastruktury obce. 

 

 

                                                 
29 Rudná bezprostředně sousedí s Nučicemi. Vyznačuje se lepší občanskou vybaveností a velmi 
rozsáhlými novými lokalitami, které prakticky pohltily starou část obce. 
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Využívání místních zařízení 

Z místních zařízení a služeb poskytujících v Nučicích příležitost ke kontaktu, 

jsem pro sledování vybrala takové, jež jsou svým charakterem vhodné a dostupné všem 

věkovým kategoriím obyvatel. Sleduji tedy frekvenci využívání místního obchodu, 

restaurace a pošty.  

Na otázku o využívání místního obchodu odpovědělo 96,8 % obyvatel (N=60). 

Naprostá většina starousedlíků i novousedlíků navštěvuje místní obchod alespoň občas, 

tedy pravděpodobně zejména jako záložní alternativu k obvyklým nákupům 

realizovaným na jiném místě. Starousedlíci celkově využívají místní obchod častěji než 

novousedlíci. Více než polovina z nich uvedla, že místní obchod využívají často, 

zatímco z novousedlíků navštěvuje místní obchod často zhruba třetina z nich.  

Můžeme předpokládat, že novousedlíci jsou více vázáni na jádrové město a 

realizují proto častěji nákupy v komerčních zónách při okraji Prahy, zatímco 

starousedlíci jsou zvyklí více využívat dva obchody s potravinami přímo v obci. To 

zároveň odpovídá Putnamovu (2000) zjištění, že suburbanizace rozdělila životy lidí do 

velkého suburbánního trojúhelníku, ve kterém se jinde bydlí, pracuje a nakupuje, na což 

také poukazuje následující postřeh starousedlíka: „ty noví to jsou opravdu lidi, který 

zase  a taky to je špatně, se sem jezdí vyspat. Ti téměř všichni dělají v Praze nebo řada 

z nich podniká, má vlastní firmy, taky jak jinak si vydělat na barák. (…) Třeba tady 

bydlí rok dva a nevědí kde je kino, prostě nevědí, kde je tady krám“. 

 

Graf č.12: Využívání místního obchodu s potravinami 
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 Míru využívání obchodu s potravinami téměř kopíruje míra návštěvy místních 

restaurací nučickými obyvateli, přičemž i podíl respondentů, který otázku o využívání 

restaurací zodpověděli byl identický (N=60). Rozdíl nalezneme pouze ve větším podílu 

těch (jak mezi starousedlíky, tak mezi novousedlíky), kteří restaurace v Nučicích vůbec 

nevyužívají. Celkově mohu konstatovat, že míra využívání těchto zařízení oběma 

skupinami obyvatel je poměrně vysoká, přičemž starousedlíci jsou opět o něco 

častějšími návštěvníky. Zajímavé je zde srovnání s výsledky šetření, jež provedla 

katedra sociální geografie a reginálního rozvoje v Praze, a jež zjišťovalo odpověď na 

stejnou otázku v celkem deseti suburbiích v zázemí Prahy, ovšem pouze u nově 

příchozích obyvatel (viz Puldová 2006). Nučice by mezi těmito obcemi patřily k těm, 

jejichž nově příchozí obyvatelé využívají restaurace v místě bydliště vůbec nejčastěji.  

Nelze z toho ovšem automaticky vyvozovat, že by v těchto zařízeních 

intenzivněji docházelo k integraci starousedlíků a novousedlíků. Pozorování v obci 

ukázala, že prosté sdílení prostoru ještě neznamená, že budou navazovány kontakty 

mezi oběma skupinami obyvatel. Například oblíbený hostinec na návsi běžně navštěvují 

v naprosté většině pouze starousedlíci. V případě jiného zařízení Nučicích jsem 

vypozorovala, že ani sdílení společného prostoru nemusí vést k 

vzájemnému navazování kontaktů. Přestože starousedlíci a novousedlíci seděli v 

místním bufetu na hřišti, bez výjimky starousedlíci zaujímali vnitřní část a novousedlíci 

venkovní část a k žádným vzájemným interakcím mezi skupinami nedocházelo.  

 

Graf č. 13: Využívání místních restaurací a hostinců 
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 Posledním sledovaným zařízením byla místní pošta (N=61), kterou alespoň 

občas využívají prakticky všichni obyvatelé Nučic a starousedlíci opět o něco častěji 

než novousedlíci. Zatímco třetina starousedlíků využívá poštu často, z řad novousedlíků 

je to zhruba poloviční počet. Rozdíl může být dán tím, že někteří nově příchozí 

obyvatelé, jak je v suburbiích časté, si do obce nepřehlásili adresu svého trvalého 

bydliště a jsou proto napojeni na poštu v místě svého předešlého bydliště. 

 

Graf č. 14: Využívání místní pošty 
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Celkově můžeme shrnout, že intenzita využívání vybraných místních zařízení a 

služeb je poměrně vysoká. I když starousedlíci využívali všechna zkoumaná zařízení 

častěji než novousedlíci, rozdíly mezi oběma skupinami nejsou nikterak markantní. 

V Nučicích se sice nachází dostatek míst pro setkávání, tzv. uzlových bodů, která jsou 

současně oběma skupinami obyvateli hojně využívána, moje pozorování v obci ovšem 

ukazují, že to ještě automaticky nevede k navazování kontaktů mezi oběma skupinami. 

Pozorování spíše naznačují, že i přes sdílení společného prostoru při příležitosti 

využívání místních zařízení a služeb, dochází k navazování vzájemných kontaktů jen 

ojediněle. Jedná se zejména o vynucené kontakty, které postrádají integrační charakter. 

 

 Dalšími důležitými místy pro navazování vzájemných kontaktů, ovšem jiného 

charakteru než tři předešlá, jsou místní mateřská a základní škola. Dosavadní provedené 

výzkumy v českých suburbiích mimo jiné ukázaly, že aktivity spojené s dětmi, zejména 

těmi malými, jsou silným integračním prvkem (Potočný 2006, Puldová 2006, 
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Galčanová, Vacková 2008). Šetření v Nučicích jasně poukazuje na totéž. V mém šetření 

jsem zjišťovala, zda děti obyvatel využívají místní mateřskou nebo základní školu, 

přičemž na otázku odpovědělo 98,4% respondentů (N=61).  

 

Graf č. 15: Využívání místní mateřské školy 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

ano ne, chodí jinam ne, nemám dítě v
příslušném věku

starousedlíci
novousedlíci

 
Zdroj: dotazníkové šetření 
 

Prakticky všechny dětí starousedlíků docházejí do místní mateřské nebo základní 

školy. Ze strany novousedlíků je využívání místních školských zařízení nižší, protože 

zhruba  třetina z nich posílá své děti do školy jinam. Důvodem není, že by novousedlíci 

záměrně vozili své děti do městských škol a školek v domněnce, že jsou například 

kvalitnější než vesnická zařízení, jak by mohlo být nasnadě. Šetření v obci ukázalo, že 

důvod bude u většiny pravděpodobně vynucený nedostatečnou kapacitou zdejší 

mateřské školy. Nemohu dát ovšem zcela jednoznačnou odpověď, protože otázka 

v dotazníku poněkud nešťastně zjišťovala využívání současně mateřské i základní školy. 

Avšak vzhledem k tomu, že 57,6% dětí novousedlíků je v předškolním věku, můžeme 

dovodit, že mateřské školy představují stěžejní podíl využívaných školských zařízení 

novousedlíky. 

 V důsledku velkého nárůstu obyvatel s malými dětmi kapacita zdejší mateřské 

školy nedostačuje, přestože byla před dvěma lety navýšena z 22 na 70 dětí. Na 

nedostatečnou kapacitu v mateřské škole si obyvatelé opakovaně stěžovali v dotaznících 

i v rozhovorech, přičemž jeden z respondentů uvedl, že mateřská škola přijímala 

přednostně děti starousedlíků. Je nutné zdůraznit, že se mi nepodařilo tuto informaci 

ověřit. Nicméně jedna z nových obyvatelek popisovala svou zprostředkovanou 
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zkušenost s bojem o místo v mateřské škole následovně: „Ty původní co tady bydlely se 

hádaly s těma novejma ().. že prostě se cejtily, že tady už bydlely, tak jako že ty jejich 

děti maj větší právo na tu školku. Ty maminy se sem stěhovaly, tak jim zase řekly, že tu 

školka je. A teď se tam prostě dohadovaly mezi sebou. Říkaly mi to holky, ze tam se 

proste strašně pohádaly.“  

 Nedostatečná kapacita mateřské školy je palčivý problém, který prokazatelně 

vyvolává mezi oběma skupinami obyvatel značné napětí a hrozí i konfliktem. 

Novousedlíci argumentují tím, že starousedlíci se mohli v rámci územního plánování 

zasadit o to, aby nebylo možné zastavět tak velká území, čímž by se příliv nových 

obyvatel omezil. Nicméně to starousedlíci neudělali: „Když se tady dělal nový uzemní 

plán nebyla (…) nebyla jako žádná petice, ať se nezastavuje. Asi ty lidi mohli vyjevit 

vůli, ze je tady nechtějí mít. Proč se jako nesebrali, proč pak jako v hospodě bude někdo 

nadávat, jak to český člověk umí“. Novousedlíci dávají najevo, že oni za vzniklou 

situaci nemohou, přičemž časté jsou u novousedlíků variace na tento výrok: „to mohli 

ovlivnit oni, ne my“. Novousedlíci zároveň vnímají situaci tak, že starousedlíci neměli 

developerům odprodávat velké pozemky, když si nepřejí novou výstavbu.  

 

 

Neformální interakce mezi obyvateli  

Starousedlíci a novousedlíci se liší v mnoha sociodemografických 

charakteristikách. Novousedlíci jsou v průměru mladší, významně vzdělanější a 

příjmově silnější. Jak ukázala předchozí kapitola, starousedlíci spadají spíše do nižší a 

nižší střední třídy a novousedlíci do střední a zejména nižší vyšší třídy. S ohledem na 

princip diferencovaného sdružování, který trefně vyjadřuje rčení „vrána k vráně sedá, 

rovný rovného si hledá“, můžeme předpokládat, že rozdílná sociální pozice 

starousedlíků a novousedlíků je překážkou v navazování vzájemných mezilidských 

vztahů mezi oběma skupinami. V následující podkapitole se pokusím ověřit, zda je můj 

předpoklad o vzájemném nenavazování vztahů mezi oběma skupinami v Nučicích 

opravdu na místě.  

Nejprve se budu zabývat účastí obyvatel na akcích pořádaných v obci. Dále 

se pokusím zmapovat navázané přátelské vztahy mezi obyvateli, a to vždy jak uvnitř 

jedné skupiny, tak zejména mezi oběma skupinami navzájem. V návaznosti na to se 

budu zabývat pocity izolovanosti v obci. Jak totiž podotýká Puldová (2006: 62), 
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„přátelské vztahy mezi těmito dvěma skupinami jsou ovlivněny jejich případnou izolací 

a zároveň ovlivňují charakter soužití mezi starými a novými obyvateli lokalit“.  

V závěru kapitoly se budu věnovat vyhodnocení třech spolu souvisejících 

postojových otázek z dotazníku: za prvé, jak sami obyvatelé vnímají soužití mezi 

starousedlíky a novousedlíky, za druhé, zda jsou v jejich názorech přítomny stereotypní 

představy o druhé skupině a za třetí, jak se podle nich změnila kvalita života v obci 

s příchodem nových obyvatel.  

 

Jak jsem již naznačila, za důležitou složku neformálních interakcí považuji účast 

na  veřejných akcích pořádaných v obci. Nučice v této oblasti nabízejí svým obyvatelům 

bohatou nabídku kulturních, společenských a sportovních akcí, ze kterých si mohou 

vybrat všechny věkové kategorie. Jeden ze starousedlíků, který po dlouhá léta pracoval 

v Nučicích v oblasti kulturních činností, shrnul situaci následovně: „kultura tady byla a 

je“. V obci se pravidelně uvádějí představení divadelního spolku Žumpa, pořádá se 

každoroční oslava dne dětí, vánoční zpívání před kapličkou, jarní nučický jarmark, 

pálení čarodějnic, běžecký závod Nučická stezka nebo občasné srazy Obce baráčníků, 

která má v Nučicích velmi dlouho tradici.  Řada akcí v obci je určena dětem, což je pro 

rozvoj vzájemných vztahů velmi přínosné.  

Mnoho akcí dříve pořádalo občanské sdružení Prokop, jak popisuje jedna 

z obyvatelek žijící v obci 16 let: „Potom vlastně začla taková vlna, kdy řekla bych ty 

starousedlici a pár nových,  maminky na mateřský, si tady založili ten spolek Prokop, 

který začal dělat jako obnovovat ty tradice, ty měli takový záběr.“ Společné aktivity a 

zájmy zde přirozeně propojily starousedlíky s novousedlíky. Spolek Prokop po několik 

let pořádal velmi oblíbený Nučický jarmark a oslavu dne dětí na místním hřišti. Taktéž 

měl od obecního úřadu v pronájmu klubovnu sousedící s poštou, kde organizoval 

cvičení pro maminky a děti a jiné společné aktivity. Činnost spolku ustala, když jeho 

iniciátorkám vyrostly děti a vrátily se do práce.  

V současné době na činnost spolku Prokop částečně navázalo Občanské sdružení 

Zdravé a zelené Nučice, které převzalo pořádání oslavy dne dětí a pronájem klubovny, 

kde pokračuje v organizaci aktivit pro maminky s dětmi, jak popisuje jedna 

z obyvatelek: „párkrát do týdne tam chodí ty maminky s dětma, takže je to zase takový, 

asi se to bude obměňovat že jo, ty děti když vyrostou, znáte to. Takže teď je to třeba 

zajímá se třikrát tejdně sejít ale až půjdou do práce, tak toho času nebude tolik, ale 

třeba budou jiný maminky, tady těch dětí je hodně“. Děti a dětské aktivity jsou 
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významný integrační prvkem, což potvrzuje nová obyvatelka těmito slovy: „známe se 

většinou přes děti a tak, že se děti skamaráděj ve škole nebo ve školce“. Potočný (2006) 

považuje děti (a psi) za nejúčinnější zprostředkovatele kontaktů. Maminky na mateřské 

nebo rodičovské dovolené se potkávají při procházkách s kočárky a snadno nacházejí 

společná témata týkající se péče o děti a jejich výchovy. Když děti povyrostou, chodí si 

k sobě domů navzájem hrát, což dále udržuje sociální vztahy mezi rodiči. 

Respondenti v dotazníku označovali, jakých veřejných akcí se v posledním roce 

v obci účastnili, přičemž měli v otázce na výběr ze šesti akcí s možností ještě další 

doplnit. Zjistila jsem, že návštěvnost veřejných akcí je lehce vyšší u starousedlíků, 

celkově se ovšem jedná o zanedbatelný rozdíl. V průměru se obyvatelé účastní ročně 

třech různých akcí pořádaných v obci, což podle mého názoru svědčí o tom, že je o 

aktivity tohoto druhu zájem. Pouze 8,1% všech obyvatel se nezúčastnilo žádné akce. 

Veřejné akce v obci proto skýtají významný potenciál pro sbližování a rozvíjení 

kontaktů mezi oběma skupinami obyvatel, jak to dobře popisuje jedna z nových 

obyvatelek: „teďka v sobotu tam bude nučickej jarmark, ten tam bejvá už čtvrtým 

rokem, je to strašně hezký (…) tak se tam třeba potom opravdu pozdravíme, že se známe 

zase třeba přes děti, který se kamaráděj“.  

 

Graf č. 16: Účast obyvatel na společenských a jiných akcích v obci (za rok) 
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Na otázku o počtu přátelství mezi starousedlíky a novousedlíky odpovědělo 

91,9% respondentů (N=57). Starousedlíci celkově uváděli, že mají mezi starousedlíky 
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velmi vysoké počty přátel. Jsem přesvědčena, že do uváděných hodnot v mnoha 

případech zahrnovali také lidi, které v obci pouze znají a nejsou přímo přáteli. V pěti 

případech uvedli zjevně nereálně vysoké počty přátel (300, 200, dvakrát 100 a 85). 

Těchto pět dotazníků jsem z hodnocení vyřadila, aby nezkreslovaly výpočet průměru. 

 Jak lze přepokládat, starousedlíci mají v obci většinu přátel mezi starousedlíky, 

průměrně 22, zatímco mezi novousedlíky mají průměrně 5 přátel. Pro starousedlíky je 

typické, že se většinou vzájemně znají (alespoň od vidění) a přikládají tomu důležitost. 

Starousedlíci si často stěžovali, že s přílivem nových obyvatel se lidé v obci přestávají 

vzájemně znát. Důsledkem toho byly následující výroky, které se objevovaly v různých 

variacích: „už si nepřipadám jako na vesnici“ nebo „narodila jsem se na vesnici, bylo 

soužití vždy jiné – lepší. Lidé se setkávali, nebo aspoň zdravili.“ Starousedlíci vesnici 

spojují s tím, že se lidé vzájemně znají, setkávají se, žijí více pospolu.  Novousedlíci 

mají naopak vesnici spojenou zejména s klidným, příjemným bydlením, od kterého 

očekávají, že poskytne bezpečné prostředí pro jejich děti: „tam je slepá ulice, takže děti 

si tam jako opravdu hrajou, jezděj na kole, malujou křídama a na kolečkovejch 

bruslích…, naše děti opravdu lítaj takhle venku“.  

Přátelské vztahy navazují novousedlíci zejména mezi sebou, průměrně mají 10 

přátel mezi novousedlíky a pouze 3 přátele mezi starousedlíky.  Novousedlíci se v rámci 

svého blízkého okolí dobře znají, jak o tom vypráví jedna z obyvatelek nové zástavby: 

„my se známe úplně všichni, protože vlastně ty baráčky byly tak nějak stejně dostavěný, 

takže jsme se tam nastěhovali všichni tak stejně, takže tam se opravdu známe úplně 

všichni a i ty děti vlastně teďka chodí spolu do školy.“ Do obce se často stěhovali  

v období zakládání rodiny nebo již s malými dětmi. Děti novousedlíků spolu vyrůstají, 

chodí často společně do školky a potom také do školy. Novousedlíky spojuje zejména 

podobná fáze v životním cyklu, ale také vzájemná prostorová blízkost uvnitř 

jednotlivých lokalit. Nepřekvapí tedy, že pouze 7% novousedlíků nemá v obci žádné 

přátele mezi novousedlíky.  

Ačkoli přátelské vztahy uvnitř obou skupin jsou velmi dobře rozvinuté, vztahy 

mezi starousedlíky a novousedlíky váznou zejména na tom, že se lidé dosud vzájemně 

nepoznali. Dotazníkové šetření ukázalo, že téměř polovina novousedlíků nemá mezi 

starousedlíky vůbec žádné přátele a se starousedlíky se obecně příliš neznají, což 

dokládají tyto pro novousedlíky typické výroky:  „moc tam ty lidi [starousedlíky] prostě 

neznám“ nebo „tak tady bydlej takový babičky spíš“. Ovšem i lidé, kteří se přistěhovali 

do Nučic již v 90. letech, navázali se starousedlíky přátelské vztahy dosud jen omezeně: 
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„Já tady za těch 17 let nějaký přátele mám nebo se sem i přestěhovali zase moji dobří 

přátelé z Prahy, takže si tady vytvářím jakoby vlastní sociální komunitu, která je mně 

blízká. Ale nikdy nebudete mít ty přátele jako v těch starousedlíkách, tam prostě ta 

hradba vždycky bude.“ Mezi starousedlíky a novousedlíky vládne i po mnoha letech od 

přistěhování do obce symbolická hranice, která novousedlíkům zabraňuje v integraci  do 

husté sítě sociálních vztahů založené na sdílené historii.   

 

Na utváření a míru přátelských vztahů mezi starousedlíky a novousedlíky má 

vliv, zda se obyvatelé cítí (ať již sociálně nebo prostorově) izolováni. Na tuto otázku, 

odpovědělo 98,4% obyvatel (N=61). Žádný ze starousedlíků se necítí izolován. 

Z novousedlíků se cítí být izolováno 9,6% lidí. Ze slovních odpovědí vyplývá, že 

důvody pocitu izolace jsou prostorové i sociální (z hlediska kontaktu).  

Novousedlíci zmiňují jako důvod jejich pocitu izolovanosti závislost na dopravě 

automobilem, což je typický negativní důsledek suburbanizace, a dále sociální 

uzavřenost starousedlíků, kterou dobře vyjadřuje následující slovní vysvětlení jednoho z 

respondentů: „Starousedlíci nejsou rádi, že v obci přibývají další obyvatelé, takže se 

s nimi moc nebaví a dokud se mi nenarodilo dítě nebyla dobrá záminka bavit se s mými 

sousedy“. Někteří novousedlíci se cítí být izolováni a nejsou s tímto stavem spokojeni, 

na druhou stranu starousedlíci se mnohdy domnívají, že se novousedlíci izolují 

záměrně: „vnímám to, že prostě jsou zvyklí z toho velkoměsta ve větší anonymitě asi žijí 

a nezapojí se tak do toho.“  

Ukázalo se, že důvodem nenavazování vzájemných kontaktů jsou mnohdy 

stereotypní uvažování o druhých. Významnou bariérou v integraci nově přistěhovalých 

obyvatel mezi starousedlíky současně představuje prostorová separace nové a staré 

zástavby, na jejíž negativní vliv poukázala zástupkyně vedení obce: „Líp bych řekla, že 

se začleňovali ty noví občane, kteří prišli a bydleli ve starý zástavbě, ale jakmile s těma 

satelitama, tak si pořad držej jakousi komunitu v těch satelitech a nezačleňuji se až tolik 

mezi ty ostatní obyvatele. Izolujou se i tím, ze maj vlastně celý ňáký jakýsi to svý 

sídliště.“  

 

Respondenti byli dále v dotazníku požádáni, aby zhodnotili, jak spolu vycházejí 

starousedlíci a novousedlíci. Cílem této otázky je podchytit, jak respondenti vnímají 

vzájemné soužití obou skupin. Měli možnost vyjádřit se ke své odpovědi také slovně, 

což však  většina z nich nevyužila. Otázku v dotazníku vyplnilo celých 98,4% obyvatel 
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(N=61), ovšem téměř čtvrtina starousedlíků a třetina novousedlíků uvedla, že nedokáží 

posoudit, jak spolu obě skupiny vycházejí. Nicméně při osobním kontaktu byli 

obyvatelé k tomuto tématu významně sdílnější. 

 Dotazník podal jen kusé poznatky, které můžeme ve stručnosti shrnout 

následovně. Novousedlíci viděli podle dotazníku soužití obou skupin celkově 

pozitivněji než starousedlíci. Mezi novousedlíky sice najdeme malou skupinu (12,5%) 

těch, kteří soužití vnímají jako špatné nebo velmi špatné, více než polovina z nich ho ale 

hodnotí pozitivně. Naproti tomu přes 40 % starousedlíků hodnotilo vzájemné soužití s 

novousedlíky spíše negativně.  

 

Graf č. 17: Hodnocení soužití starousedlíků a novousedlíků 
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Zdroj: dotazníkové šetření 
 
 

S přílivem nových obyvatel se starousedlíci často nevyrovnávají lehce. Lidé 

v obci se mezi sebou přestávají znát, mění se mezilidské vztahy, nově příchozí si 

s sebou z města přináší způsoby, které se starousedlíkům často nezamlouvají. Život na 

vesnici má svá zavedená pravidla a starousedlíci očekávají, že je budou ctít i nově 

příchozí obyvatelé (Galčanová, Vacková 2008). Typickým příkladem těchto nepsaných, 

ale vyžadovaných pravidel je zdravení na ulici. Lidé přicházející z města na vesnici 

nejsou zvyklí se na ulici zdravit, jak sama zmínila jedna nová obyvatelka: „třeba mě to 

na začátku překvapilo, ze všichni jako zdravili, ale i ty děti třeba, jako z tý školy tam 

nučický, jo, že nás neznali a řekli jako dobrý den, což  dneska je jako takový divný, když 

prostě fakt se ty lidi neznaj, tak se prostě nezdravěj, jako v tý Praze. Já už jsem si na to 
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teďka zvykla, že už taky jako zdravím první, protože jsou prostě starší“. Starousedlíci 

v dotaznících často novousedlíkům vytýkali, že neumí pozdravit a zjevně to považují za 

projev arogantního, přehlíživého chování. Nicméně se ve většině jedná o problém pouze 

dočasný, protože většina novousedlíků je ochotna se na situaci adaptovat. 

Jiná problematická oblast v soužití, která se při šetření v Nučicích ukázala, je 

obtížněji řešitelná. Novousedlíci jsou ve většině městští lidé, kteří si od nového místa 

bydliště slibují zejména klidné, příjemné bydlení. Jejich představy jsou někdy v rozporu 

s tradičním životem na vesnici, což pak snadno vytváří napětí mezi oběma skupinami, 

jak vypráví jedna z obyvatelek: „Neskutečně jsem překvapená některýma jejich 

postojema [novousedlíků] v tom smyslu, že se zkrátka stěhují na vesnici, ale oni nejsou 

připravený na tu vesnici. Oni se sem nastěhujou a začnou si stěžovat, že kokrhá kohout 

a smrděj sousedovy ovce“. Jiní starousedlíci zmiňovali, že novousedlíkům vadí, že 

štěkají psi nebo páchnou slepice. Vzhledem k tomu, že se toto téma v percepcích 

starousedlíků opakovaně vyskytovalo, domnívám se, že se nejedná ze strany 

novousedlíků o výjimečné excesy, ale spíše o častější sousedské rozpory zejména 

v místech, kde nová zástavba přímo přiléhá ke staré.  

 Domnívám se, že za problémy v soužití obou skupin by mohly významnou 

měrou stát také stereotypní představy, kterým člověk podléhá tím snáze, čím méně má o 

druhých informací, a které lidem znemožňují vzájemně se domluvit. Tento problém 

zároveň trefně pojmenovala jedna obyvatelka z nové zástavby: „kdyby si ti lidi spolu 

povídali a potkali se, tak možná na sebe změní třeba i úplně názor, možná třeba 

navzájem se víc pochopěj (…) nehorší jsou jako skupiny, který jakoby komunikujou přes 

něco a v životě se nepotkali“. 

  Stereotypní představy umocňují problémy či neshody, které jsou s náhlým 

přílivem nových obyvatel z měst na vesnici přirozeně spojeny, ale které jsou v případě 

vzájemné otevřené komunikace dlouhodobě dobře řešitelné. Potočný (2006: 38) ve své 

studii satelitního městečka identifikoval, že mnohé názory starousedlíků o 

novousedlících a naopak jsou právě vedeny stereotypními představami o druhých, čímž 

se vytvářejí další komunikační bariéry. Též Puldová (2006: 61) uvádí, že „názory na 

soužití mohou být do velké míry ovlivněny neexistencí či malým množstvím vzájemných 

kontaktů“.  

 

V následujících řádcích se pokusím ověřit, zda také v Nučicích vládnou mezi 

starousedlíky a novousedlíky stereotypní představy. V dotazníkovém šetření jsme se 
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zaměřila na představy o takových vlastnostech, které se nejvíce nabízejí vzhledem 

k odlišnému sociálnímu statusu těchto dvou skupin obyvatel. Prostřednictvím metody 

sémantického diferenciálu zkoumám opozita bohatí - chudí, vzdělaní - nevzdělaní, 

pracovití - líní, tolerantní - netolerantní a přátelští - uzavření. V dotazníku jsem 

požádala respondenty, aby na šestistupňové škále označili, co si myslí jak o 

starousedlících, tak o novousedlících. Hodnotili tedy také vždy skupinu, do které sami 

patří, což přináší zajímavé srovnání.  

 

Graf č. 18: Hodnocení vlastností - pohled starousedlíků 
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Zdroj: dotazníkové šetření 
 

Starousedlíci v dotazníku hodnotili novousedlíky jako méně tolerantní a 

uzavřenější a to zejména ve srovnání s tím, jak vidí sami sebe. Považují novousedlíky za 

bohatší a vzdělanější, což novousedlíci, jak ukázalo toto šetření, skutečně jsou. 

Domnívám se tedy, že hodnocení starousedlíků v míře vzdělanosti a zámožnosti 

novousedlíků nejsou stereotypními představami, ale odpovídají reálné situaci. V jiných 

studiích často nacházený názorový stereotyp o zámožnosti novousedlíků (např. Potočný 

2006, Puldová 2006) se tedy v Nučicích neprojevil.  

Novousedlíci vnímají starousedlíky (i sami sebe) jako poměrně přátelské a 

tolerantní narozdíl od kritického postoje v této věci ze strany starousedlíků. Hodnocení 

starousedlíků ze strany novousedlíků bylo celkově neutrální. Ze strany starousedlíků 

bylo hodnocení spíše zdrženlivé ve srovnání s tím, jak se o novousedlících projevovali 

v jiných částech dotazníku nebo při osobních rozhovorech. Domnívám se, že za vyšší 
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mírou spíše neutrálních hodnoceních se částečně podílí, že se jednalo o poslední otázku 

v dotazníků, kdy respondenti již ztrácí pozornost a uchylují se více k neutrálním 

odpovědím. 

 

Graf č. 19: Hodnocení vlastností - pohled novousedlíků 
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Zdroj: dotazníkové šetření 
 

V závěru této podkapitoly ještě krátce zhodnotím, jak se podle obyvatel změnila 

kvalita každodenního života v obci s přílivem nových obyvatel. Na tuto otázku 

odpovědělo 98,4% respondentů (N=61). Vzhledem k tomu, že otázka byla položena 

obecně, měli respondenti možnost svou odpověď doplnit slovním komentářem. 

Starousedlíci i novousedlíci uváděli zlepšení občanská vybavenost, opravu chodníků, 

silnic, zavedení nových spojů pražské integrované dopravy nebo výstavbu dětského 

hřiště na návsi.  Hodnocení ze strany obou skupin vyznívá spíše pozitivně. Pouze necelá 

třetina starousedlíků hodnotí příchod nových obyvatel negativně a většina z nich 

(41,4%) se kloní k tomu, že se kvalita života v obci nezměnila. Výtky obvykle směřují k 

tomu, že obec ztrácí svůj vesnický charakter. Starousedlíkům obecně vadí větší ruch v 

obci, nedostatek míst v mateřské škole a ve školní družině, narůstající anonymita, 

kriticky také hodnotí architekturu nové zástavby, kterou považují za nevkusnou.  
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Vzájemná kooperace mezi obyvateli 

 V této podkapitole se narozdíl od ostatních nevěnuji vzájemným vztahům mezi 

oběma skupinami obyvatel, ale primárně vztahům uvnitř skupiny. Konkrétně sleduji, 

zda si sousedé vypomáhají, když na delší dobu opouští své bydliště. Respondenti byli 

dotázáni, zda jim v takovém případě soused např. hlídá dům/byt, zalévá květiny nebo 

krmí domácí mazlíčky. Na tuto otázku odpovědělo 96,8% respondentů (N=60). 

Sousedská výpomoc jednak ukazuje na míru vzájemné kooperace mezi obyvateli, a 

jednak odráží důvěru v sousedské vztahy uvnitř dané skupiny. 

 

Graf č. 20: Sousedská výpomoc při delší nepřítomnosti (hlídání domu apod.) 
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Zdroj: dotazníkové šetření 
 

Bezmála dvě třetiny novousedlíků a polovina starousedlíků využívá sousedskou 

výpomoc, když na delší dobu odjíždějí z domu nebo bytu. Celkově častěji žádají 

sousedy o pomoc novousedlíci, což vypovídá o tom, že se snaží budovat dobré vztahy 

minimálně v nejbližším okolí svého bydliště. Další šetření ukázala, že vzájemná 

sousedská výpomoc mezi novousedlíky je často spojena s dětmi, což přirozeně plyne 

z jejich převládající fáze v životním cyklu: „když se mi ráno rozbilo auto, (…) takže 

jsem prostě viděla, že jede soused, tak jsem si ho prostě stopla, že, a odvez ho (syna) do 

školy. Nebo jedno dítě onemocní, potřebuji třeba to druhý …, takže mi ho třeba někdo 

jako takhle sveze.“ 

Dobrá zpráva je, že ani v jedné skupině se neobjevil případ, kdy by někdo odmítl 

žádost svého souseda o pomoc. Vycházím zde z toho, že pokud mají lidé důvěru 

v sousedské vztahy (tj. ve vztahy v nejbližším okolí svého bydliště), je to dobré znamení 
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pro vzájemné vztahy uvnitř celé obce (Klápště, Říha, Klápšťová 2009). Domnívám se, 

že míra vzájemné výpomoci ukázala, že obyvatelé Nučic obecně mají důvěru 

v sousedské vztahy, takže je zde přítomen dobrý základ pro rozvoj sociálních vztahů.   

 

Politická participace 

 Politickou participaci pojímám v souladu s Puldovou (2006) jako specifickou 

formu integrace do života obce. Zájem  o komunální politiku  a participace na veřejném 

životě obce je zejména pro nové obyvatele významným integračním prvkem. Dosavadní 

výzkumy v českých suburbií (např. Galčanová, Vacková 2008, Ouředníček, Puldová 

2006,) ukazují, že novousedlíci se stávají aktivními aktéry ve veřejném životě obcí. 

V této podkapitole bude mým cílem zjistit, zda totéž platí také o Nučicích. Budu 

především sledovat, jak se liší míra politické participace u starousedlíků a novousedlíků.   

 

Graf č. 21: Účast na veřejných zasedáních zastupitelstva obce 
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Zdroj: dotazníkové šetření 
 

 Míru politické participace jsem v dotazníku zjišťovala prostřednictvím účasti na 

veřejných zasedáních zastupitelstva a na volební účasti v posledních volbách do 

obecního zastupitelstva. Dotazník sice ukázal, že více jak dvě třetiny novousedlíků se 

nikdy nezúčastnily veřejných zasedání, zatímco u starousedlíků je takových méně než 

polovina, nelze však z toho usuzovat, že by měli novousedlíci menší zájem o veřejné 

dění. Osobní rozhovory ukazovaly na to, že se starousedlíci do veřejného dění dosud 

výrazněji nezapojovali, jak zde popisuje jedna z nových obyvatelek obce: „když jsme 

začali chodit na to zasedání zastupitelstva, tak tam chodili čtyři lidi, jako tam nikdo 
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prostě nechodil, kdo by se o to zajímal.“ V současné době se zasedáních zastupitelstva 

účastní kolem 30 lidí a když se projednává nějaké kontroverzní téma, účast často 

vzroste i na dvojnásobek. Zájem o zasedání zastupitelstva je zejména ze strany 

novousedlíků. 

Noví obyvatelé se již zapojili také do zastupitelstva obce. V komunálních 

volbách v roce 2010 byli do sedmičlenného zastupitelstva zvoleni 4 novousedlíci, které 

si pravděpodobně zvolili noví obyvatelé. Volby v roce 2010 byly právě v tomto smyslu 

průlomové, jak komentuje jeden ze zástupců vedení obce: „lidi chtěj změnu, asi ti noví. 

Evidentně nás nevolili ti staří nebo ne mnoho starých. (…) Tyhlety volby byly jiný než ty 

předchozí komunální, do té doby totiž v zastupitelstvu seděli starousedlíci, rodilí nebo 

dlouholetý“.  

 

Graf č. 22: Účast v posledních volbách do zastupitelstva obce 
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Zdroj: dotazníkové šetření 
 

Co se týče volební účasti ve volbách do obecního zastupitelstva, ukázala se u 

obou sledovaných skupin jako srovnatelná. U novousedlíků sice nacházíme účast nižší o 

24 procentních bodů, zhruba z poloviny je ovšem dána tím, že obyvatelé v obci v době 

voleb ještě nebydleli. Na nižší volební účasti novousedlíků se také podílí to, že někteří 

z nich nemají v obci hlášený trvalý pobyt.  

Při srovnání výsledků mého šetření politické participace v Nučicích 

s reprezentativním výzkumem, provedeným mezi novousedlíky v deseti suburbiích 

v zázemí Prahy katedrou sociální geografie a regionálního rozvoje (Puldová 2006), 
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mohu konstatovat, že míra politické participace novousedlíků v Nučicích (měřená účastí 

ve volbách a na zasedáních zastupitelstva) odpovídá stavu v ostatních suburbiích kolem 

Prahy. Rozhovory ukázaly, že příliv nových obyvatel vedl celkově k zaktivizování 

politického života v obci. Novousedlíci mají průměrně vyšší nároky a vzhledem 

k nemalým investicím, které vložili do nového domu v obci, mají také velký zájem na 

tom, aby se obec rozvíjela po stránce občanské vybavenosti a technické infrastruktury. 
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Závěr 
 

Případová studie se zabývala sociálními vztahy mezi starousedlíky a 

novousedlíky v obci Nučice v okrese Praha - západ. Nučice mají významnou hornickou 

minulost, která trvala až do  60. letech 20. století, kdy byly zdejší doly na železnou rudu 

uzavřeny. Uzavření dolů způsobilo výrazný úbytek obyvatelstva a obec až do konce 20. 

století stagnovala, což mělo neblahé dopady na sociální strukturu obyvatelstva. Nučice 

v posledních 8 letech zasáhla výrazná vlna suburbanizace, v důsledku které se počet 

obyvatel téměř ztrojnásobil. S náhlým přílivem nového obyvatelstva se starousedlíci 

nevyrovnávají snadno. Noví obyvatelé přicházejí ze zcela odlišného rezidenčního 

prostředí a často nejsou na život na vesnici připraveni.  

Dosavadní výzkumy provedené v suburbiích v zázemí Prahy ukazují na 

demografické a sociální rozdíly mezi starousedlíky a novousedlíky, které mohou být 

zdrojem ztráty sociální soudržnosti v obci. V Nučicích jsem provedla vlastní výzkum, 

kde jsem zkombinovala metodu dotazníkového šetření, polostrukturované rozhovory a 

pozorování v obci. V rámci mé případové studie jsem se zabývala třemi hlavními 

tématy: sociodemografickými charakteristikami starousedlíků a novousedlíků, rozdíly 

v sociální statusu obou skupin a konečně integračními a komunitními aktivitami v obci.  

Studie ukázala, že novousedlíci jsou v průměru mladší a vzdělanější, typicky se 

jedná o rodiny s dětmi, přičemž nenacházím žádné rozšířené domácnosti. Přestěhování 

do vlastního domu se zahradou v lepším životního prostředí zjevně souvisí s určitou fází 

v životním cyklu (zakládání rodiny). Starousedlíci se naopak vyznačují vyšším věkem a 

nižším vzděláním. Častěji u nich nacházíme soužití dospělých dětí s rodiči a 

jednočlenné nebo dvoučlenné domácnosti, což svědčí o posunu ve fázi životního cyklu 

mezi oběma skupinami.  

Při zkoumání rozdílů v socioekonomickém statusu obou skupin jsem se opřela o 

model multidimenzionálního statusu. Dotazníkovým šetřením jsem zjistila, že 

novousedlíci vykazují vyšší sociální status ve čtyřech z pěti jeho konstitutivních složek, 

přičemž rozdíl v sociální pozici obou skupin považuji za významný. Na základě 

principu diferencovaného sdružování předpokládám, že odlišná sociální pozice 

znesnadňuje integraci obou skupin a způsobuje, že vzájemné vztahy zůstávají slabé.  

Nakonec jsem se zabývala integračními a komunitními aktivitami v obci, jejichž 

zkoumání jsem opřela o Chapinovu typologii chování v lokalitě. Šetření ukázalo, že užší 
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sociální vztahy dobře fungují uvnitř obou skupin, ale mezi skupinami jsou vztahy dosud 

velmi nerozvinuté.  

Starousedlíci se vymezují jako jasně ohraničená skupina. Novousedlíky označují 

jako „naplaveninu“, čímž dávají zejména najevo, že novousedlíci nepatří do jejich 

historie vzájemně sdílených sítí sociálních vazeb. Na odstupu obou skupin se významně 

podílí jednak jejich sociální vzdálenost a jednak stereotypní představy. Vzájemnou 

integraci znesnadňuje také prostorová separace nové výstavby a vyšší funkční vázanost 

novousedlíků na Prahu. Novousedlíci jako většinově lidé s městským způsobem života 

obtížně přijímají některé tradiční součásti života na vesnici, což starousedlíky často 

pobuřuje. Uvnitř nové výstavby velmi dobře funguje sousedská komunita opírající se 

zejména o děti a dětské aktivity. Ukázalo se, že právě společné aktivity zaměřené na 

děti dokáží přirozeně integrovat obě skupiny. 
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Summary 
 

The case study has been concerned with the social relationships between old-

time residents and newcomers in Nučice, a village in the Prague West district. Nučice 

has a rich mining past, which lasted until the 1960s, when the local iron ore mines were 

shut down. The closure of the mines resulted in a massive decrease of the population 

and the village stagnated until the end of the 20th century, which had negative effects on 

the social structure of the population. In the last 8 years, Nučice has been hit by a major 

suburbanization wave that has almost tripled its number of residents. However, old-time 

dwellers have a hard time coping with the sudden influx of new population. New 

residents are coming from completely different residential environments and are not 

often prepared for life in the countryside.  

Previous research carried out in Prague's suburbia has pointed at demographic 

and social differences between the natives and the newcomers that could be a source of 

loss of the village's social cohesion. I have carried out my own research in Nučice, 

based on a combination of a questionnaire survey, semi-structured interviews and 

observations in the village. I have focused on three main issues in my case study: socio-

demographic characteristics of old-time residents and newcomers, differences in the 

social status of the two groups and integration and community activities in the village.  

The study has shown that on average, newcomers are younger and better 

educated, typically families with children and without any extended households. 

Moving to their own house with a garden, set in a better living environment, is 

obviously associated with a certain phase in their life cycle (starting a family). The 

locals are, on the other hand, characterized by older age and lower education. Among 

them there are more cases of coexistence of parents and their adult offspring as well as 

single- and two-person households, suggesting a shift in the life cycle phase between the 

two groups.  

In my study of differences in the the socio-economic status between the two 

groups, I have resorted to a multidimensional status model. In my questionnaire survey I 

have found out that newcomers are of a higher social status in four of its five constituent 

components and I see the difference between the social standing of the two groups as 

significant. In line with the principle of differential association, I assume that the 
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different social standing makes the integration of both groups difficult and maintains 

their relationships at a poor level.  

I have also studied integration and community activities in the village through 

the prism of Chapin's behavioural typology on site. The survey has indicated that closer 

social relationships work well within the two groups, while between them they are still 

highly undeveloped.  

The old-time locals identify themselves as a clearly defined group. They refer to 

newcomers as "washouts", clearly showing that the newly settled population is not part 

of their history of shared social networks. The gap between the two groups is 

considerably widened both by their social status and stereotypes. Integration is also 

inhibited by the spatial separation of the new development and the higher functional 

links of newcomers to Prague. The new residents, mostly people with an urban way of 

life, find it difficult to adapt to some traditional elements of country life, which often 

outrages the natives. Within the new residential zone there is a well-functioning 

neighbourhood community, backed mainly by children and children's activities. And 

common activities focused on children have shown their potential to integrate the two 

groups naturally. 
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Příloha č.1: Dotazník 
 
Vážená paní, vážený pane,  
 
obracím se na Vás s prosbou o vyplnění dotazníku, který je zaměřen na soužití starousedlíků a 
novousedlíků (nově příchozích obyvatel) v obci Nučice. Dotazník je zcela anonymní a jeho 
vyplnění Vám nezabere více než 10 minut. Získané informace budou sloužit pro vypracování 
magisterské diplomové práce na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze. Vyplňte 
prosím odpověď na všechny otázky. Vaši odpověď zaškrtněte nebo vepište.  
 
Velmi Vám děkuji za trpělivost a čas strávený vyplněním dotazníku. 

        
Tereza Bezpalcová 

 
V případě jakýchkoli dotazů a připomínek mne kontaktujte na e-mailu t.bezpalcova@centrum.cz 
nebo na telefonu 723 478 042.  
 
 
1. Jste:   muž   žena 
 
2. Váš věk: ………… 
 
3. Váš rodinný stav:   svobodný/á    ženatý/vdaná  

  rozvedený/á   vdova/vdovec 
 
4. Kolik let bydlíte v Nučicích?  ………………..  
 
5. Považujete se v Nučicích za:   starousedlíka   novousedlíka 
 
6. Odkud jste se do Nučic přistěhoval/a (v případě města uveďte i čtvrť): …………………………. 
 
7. Jak často využíváte v obci tyto služby? 

Místní obchod s potravinami    nikdy   občas  často
 Restaurace/hostinec     nikdy   občas   často 

Pošta        nikdy   občas  často 
 
8. Chodí Vaše dítě do místní mateřské nebo základní školy? 

 ano   ne, chodí jinam  ne, nemám dítě v příslušném věku 
 

9. Jakých společenských, zábavních a sportovních akcí a aktivit pořádaných pro veřejnost 
v Nučicích jste se v posledním roce zúčastnil/a? Zaškrtněte. 

 Představení divadelního spolku Žumpa 
 Oslava Dne dětí 
 Akce Sboru dobrovolných hasičů Nučice (např. soutěže sborů, oslava založení) 
 Jarmareční sobota 
 Pálení čarodějnic 
 Sportovní aktivity v areálu TJ Sokol Nučice (jako divák i sportovec) 
 jiné, jaké: 

 
............................................................................................................................................ 
 
 

9. Jak se změnila kvalita každodenního života v Nučicích s přílivem nových obyvatel 
v posledních letech? 

 zlepšila se 
 spíše se zlepšila 
  nezměnila se 
 spíše se zhoršila 
 zhoršila se    
 nedokáži posoudit 
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Váš komentář, prosím: ............................................................................................................... 
 
.................................................................................................................................................... 
 
 
10. Když opouštíte na delší dobu Váš dům nebo byt, necháváte sousedy, aby Vám zalévali 
květiny, hlídali dům, krmili domácí mazlíčky apod.? 

 ano, často     ano, občas   
 ne, nepožádal/a jsem je   ne, odmítli 

 
 
11. Kolik lidí žijících v Nučicích považujete za své přátele? Rozdělte je na starousedlíky a 
novousedlíky. Vyjádřete prosím vždy jedním číslem. 
 
Počet přátel mezi starousedlíky: …………... Počet přátel mezi novousedlíky: ………… 
 
 
12. Cítíte se v Nučicích nějak izolován/a (prostorově, sociálně apod.)?  ano   ne 
Váš komentář, prosím:  
 
……………………………………………………………………………………………………………..... 
 
………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
13. Účastníte se veřejných zasedání zastupitelstva obce? 

 ano, pravidelně   občas   nikdy 
 
 
14. Volil/a jste v posledních volbách do obecního zastupitelstva? 
  ano   ne    ještě jsem v obci nebydlel/a  
 
 
15. Zhodnoťte, jak spolu v Nučicích vycházejí starousedlíci a novousedlíci. 
  velmi špatně 
  špatně 
  spíše špatně 
  spíše dobře 
  dobře  

 velmi dobře 
 nemohu posoudit   

 
Váš komentář, prosím: ................................................................................................................... 
 
……………………………………………………………………………………………………………..... 
 

 
16. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?  

 bez vzdělání  
 základní vzdělání včetně neukončeného  
 odborné vzdělání bez maturity  
 maturitní vzdělání včetně nástavbového  
 vyšší odborné vzdělání  
 vysokoškolské vzdělání  

 
 
17. Kolik členů má celkem Vaše domácnost?  ……….. 
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Vypište do tabulky údaje o všech osobách, které s Vámi žijí ve společné domácnosti.  
 
Váš vztah k osobě (např. manžel, přítel, dcera 
apod.) 

Věk osoby Vzdělání (použijte kategorie z 
otázky č. 16) 

    Příklad vyplnění:              manžel 35 vyšší odborné vzdělání 
                                             dcera 4 bez vzdělání 
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
18. Jaká je Vaše převládající ekonomická aktivita? 

 zaměstnanec 
 podnikatel 
 živnostník 
 studující 
 na mateřské nebo rodičovské dovolené 
 v domácnosti 
 důchodce 
 nezaměstnaný/á 

 
 
Otázky č. 19 a 20 vyplňují pouze pracující. Pokud nepracujete, přejděte rovnou k otázce 
č. 21. 
 
19. Jaké je Vaše současné povolání? (např. řidič, učitelka, programátor apod.)  
 
……………………………................. 
 
 
20. Jaké máte ve Vašem zaměstnání postavení ve struktuře řízení?  

 zaměstnanec bez podřízených  
 podnikatel bez zaměstnanců  
 zaměstnanec s 1 až 9 podřízenými 
 podnikatel s 1 až 9 zaměstnanci  
 zaměstnanec s 10 a více podřízenými 
 řídící pozice v nejvyšších orgánech státu nebo ve velkých podnicích a organizacích, 

podnikatelé s více než 10 zaměstnanci  
 
 
21. Jaký je Váš průměrný celkový čistý měsíční příjem (včetně sociálních dávek, příspěvků, 
darů apod.)?  

 do 5999 Kč  
 6000 - 11 999 Kč  
 12 000 - 17 999 Kč  
 18 000 - 23 999 Kč  
 24 000 - 29 999 Kč  
 30 000 - 35 999 Kč 
 36000 Kč a více  
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22. Jak často se věnujete následujícím aktivitám? 
 
Návštěva divadel, koncertů, výstav:  Studium odborné literatury, jazyků: 

 téměř ne, vůbec nikdy     téměř ne, vůbec nikdy 
 méně často než 1-2x měsíčně    méně často 1-2x měsíčně 
 1-2 měsíčně   1-2 měsíčně 
 asi 1x týdně   asi 1x týdně 
 častěji než 1x týdně   častěji než  

 
Chození do přírody, sport, turistika:          Četba beletrie (romány, cestopisy apod.): 

 téměř ne, vůbec nikdy     téměř ne, vůbec nikdy 
 méně často než 1-2x měsíčně    méně často 1-2x měsíčně 
 1-2 měsíčně   1-2 měsíčně 
 asi 1x týdně   asi 1x týdně 
 častěji než 1x týdně   častěji než 1x týdně 

Sledování televize:     Dovolená v zahraničí: 
 2 a více hodin denně      jednou za rok 
 méně než 2 hodiny denně     dvakrát za rok 
 několikrát za týden      více než dvakrát za rok 
 jednou týdně      netrávím obvykle dovolené  
 několikrát za měsíc          v zahraničí  
 párkrát za rok 
 nikdy 

 
23. Co si myslíte o novousedlících? Zaškrtněte prosím na stupnici políčko, které vyjadřuje Váš 
názor. 
 1 2 3 4 5 6  
přátelští       uzavření 
bohatí       chudí 
vzdělaní       nevzdělaní 
pracovití       líní 
tolerantní       netolerantní 
 
 
24. Co si myslíte o starousedlících? Zaškrtněte prosím na stupnici políčko, které vyjadřuje Váš 
názor. 
 1 2 3 4 5 6  
přátelští       uzavření 
bohatí       chudí 
vzdělaní       nevzdělaní 
pracovití       líní 
tolerantní       netolerantní 
 

Ještě jednou děkuji za Váš čas a přeji hezký den! 
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Příloha č. 2: Nová zástavba na Krahulově (obrázek) 
 

 
Zdroj: autorka 
 
 
 
Příloha č. 3: Zástavba v lokalitě E (obrázek) 
 

 
Zdroj: autorka 
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Příloha č. 4: Budova místního muzea a pošty (obrázek) 

 
Zdroj: autorka 
 
 
 
Příloha č. 5: Stará zástavba v blízkosti Prokopské návsi (obrázek) 

 
Zdroj: autorka 
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Příloha č. 6: Bufet na fotbalovém hřišti 

 
Zdroj: autorka 
 
 
 
Příloha č. 7: Hospoda Na Staré na Prokopské návsi (obrázek) 

 
Zdroj: autorka 
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Příloha č. 8: Kaple sv. Prokopa (obrázek) 
 

 
Zdroj: autorka 
 
 
 

Příloha č. 9: Dětské hřiště na Prokopské návsi (obrázek) 

 
Zdroj: autorka 
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Příloha č. 10: Budova mateřské školy (obrázek) 

 
Zdroj: autorka 

 
 
 
Příloha č. 11: Budova obecního úřadu (obrázek) 

 
Zdroj: autorka 
 


