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ABSTRAKT
Hlavním cílem bakalářské práce je postihnout sociální strukturu obyvatel a sociální klima
v suburbiích Mladé Boleslavi. V souvislosti s přistěhováním obyvatel do okolí města dochází
ke změně populační velikosti a skladbě obyvatelstva obcí, s čímž souvisí i zvýšení rozdílů mezi
tamními obyvateli. Důvodem jsou rozdíly mezi obyvateli z hlediska sociální statusu, tradic,
chování a věku. V práci hodnotím především vliv těchto rozdílností na vzájemné vztahy mezi
původním obyvatelstvem a nově přistěhovalými. Snažím se zjistit míru zapojení nově
příchozích do chodu obce a definovat problémy a typy spolupráce mezi těmito skupinami.
Domnívám se, že budou jisté odchylky v jednotlivých obcích, avšak souhrnně je budou
postihovat podobné problémy i pozitiva, která byla zjištěna v dřívějších studiích provedených
v zázemí Prahy. Současně diskutuji, zda a případně jakým způsobem, je proces ovlivněn firmou
Škoda Auto, která v Mladé Boleslavi sídlí.
Klíčová slova: suburbanizace, sociální struktura, sociální klima

ABSTRACT
The main aim of the bachelor thesis is to describe the social structure of the population
and social climate in suburbs Mlada Boleslav. In relation to immigration around the city
there are changes of population size and population structure of municipalities, which is related
to an increase in the differences among local residents. This is due to differentiation in terms
of social status, traditions, behaviour and age. In this work are evaluated primarily the impacts
of these differences on the relationship between the local population and people who moved
recently. The paper is trying to figure out the level of involvement of newcomers in the running
community and define problems and types of cooperation among these groups. I assume that
it will be some variations between municipalities, but generally it will have similar problems
and positives which were found in studies in suburbs of Prague. I also discuss whether, or how,
is the process influenced by Škoda Auto, which is located in Mlada Boleslav.
Keywords: suburbanization, social structure, social climate
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1 Úvod
Od poloviny devadesátých let je v České republice patrný, čím dál více se rozmáhající, proces
suburbanizace. Hnilička (2005) předpokládá, že jeho rozvoj v brzké době nebude ukončen,
neboť u nás teprve nedávno začal. Pokles intenzity procesu byl zaznamenán pouze v období
krize, kterou ovšem Hnilička nemohl předpokládat. Domnívám se tedy, že proces bude nadále
pokračovat. Dokonce je v „současnosti možné suburbanizaci označit za nejdůležitější proces
rozvoje měst ve většině post-socialistických zemí, bezpochyby i proto, že v minulém období
byly upřednostňovány především formy komplexní bytové výstavby (panelová sídliště)“ (Bičík,
Ouředníček, Vágner 2007, s. 303).
Samotný proces způsobuje výrazné změny fyzického i sociálního prostředí obcí,
ve kterých se rozvíjí. Příchodem nových obyvatel dochází ke změně sociodemografické skladby
populace obce, která může mít jak pozitivní, tak negativní vliv na proměnu sociálního klimatu.
Sociální status nově příchozích je v ostrém kontrastu s původním obyvatelstvem. Novousedlíci
mají rozdílné nároky, chování a způsoby trávení volného času. V obci vzrůstá sociální kapitál,
který je založen na kvalitě i kvantitě vztahů mezi obyvateli v sociálním systému, avšak může
klesat sociální soudržnost (Matoušek, Sýkora 2008).
Z tohoto důvodu se cílem mé práce stala analýza proměny demografické a sociální
struktury obyvatel a sociálního klimatu v suburbiích Mladé Boleslavi vlivem rezidenční
suburbanizace. Demografický vývoj a složení obyvatelstva jsou analyzovány na základě
demografických dat s přihlédnutím především na vliv migrace. Následující body nastiňují
hlavní cíle práce:


Danou problematiku zasadit do teoretického rámce a podat přehled studií, které
se jí zabývají.



Stručně popsat vývoj a formy procesu ve světě i v České republice a zhodnotit jejich
rozdíly.



Zhodnotit změnu a demografické a sociální struktury ve vybraných obcích v zázemí
Mladé Boleslavi a její intenzitu.



Charakterizovat

rozdíly

mezi

zvolenými

obcemi

a

provést

analýzu

jejich

sociodemografického vývoje a sociálního klimatu.


Nastínit pozitiva a negativa příchodu nových obyvatel do obcí, formy spolupráce
a příčiny konfliktů. Dále zjistit, která skupina obyvatel jako první navazuje kontakt
s původním obyvatelstvem a kde se dané setkání nejčastěji uskutečňuje.



Najít rozdíly v názorech starostů na příchod novousedlíků.
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Vycházím z předpokladu, že změnou skladby obyvatel dochází k významné proměně
sociálního klimatu v obcích. Pro jeho ověření bylo provedeno dotazníkové šetření mezi starosty
suburbánních obcí. Práce tedy hodnotí rozsah a některé důsledky zmiňovaného procesu,
přičemž zvláštní pozornost je věnována porovnání sociálního klimatu mezi jednotlivými
obcemi, u nichž se proces výrazně projevil.
Je předpokládáno, že míra zapojení nově přistěhovalých obyvatel je závislá na velikosti
suburbií. S rostoucí velikostí obce pravděpodobně nebudou vzájemné kontakty tak časté
a provázané jako v obcích o menším počtu obyvatel a zájem o občanskou aktivitu bude klesat.
Tento předpoklad uvádí i Majerová a kol. (2008). Zároveň navazování vztahů v obci závisí
na samotné aktivitě obyvatel. Lze tedy usuzovat, že nejčastější skupinou navazující kontakty
budou především matky s dětmi, které tráví v suburbii většinu svého dne.
Výběr tématu a sledované oblasti je založen na mé osobní zkušenosti s tímto procesem.
Vzhledem ke skutečnosti, že jsem obeznámena se situací v některých obcích okresu a mám
teoretické znalosti a představy o důsledcích přesunu městského obyvatelstva do venkovských
oblastí, rozhodla jsem se zjistit, jaká je situace v mladoboleslavském regionu. Současně mne
zajímalo, zda a případně jakým způsobem, ovlivňuje přítomnost společnosti Škoda Auto,
a.s. v Mladé Boleslavi tento proces. Mohl rozvoj firmy, který započal na počátku 90. let
20. století spojením se zahraničním koncernem, urychlit rozvoj procesu? V době, kdy česká
ekonomika stagnovala a měnila strukturu hospodářství, tento automobilový podnik
zaznamenával dynamický rozvoj a odolával nejen české, ale i zahraniční konkurenci. Atraktivita
mladoboleslavského regionu strmě stoupala a stala se cílem imigrantů z celé České republiky
a časem i ze zahraničí. Vlivem toho se zde zformovala silná střední vrstva obyvatelstva, která
si mohla dovolit výstavbu rodinného domu v kvalitnějším prostředí za hranicemi rušného města.
Současně je třeba brát v úvahu i další faktory, které ovlivňují vývoj suburbanizace
v regionu. Především blízkost hlavního města Prahy a dobré dopravní napojení na něj.
Dojížďková vzdálenost je velmi krátká a parcely pro bytovou výstavbu jsou levnější než v Praze
a jejím zázemí. Zároveň díky atraktivní krásné krajině (blízkost České ráje) a kvalitnímu
životnímu prostředí, má mnoho lidí v tomto kraji rekreační objekty, které jsou časem
přestavovány na rodinné domy.
Cílům a výzkumným otázkám odpovídá i struktura práce, která je rozčleněna
do šesti kapitol. V úvodu jsou formulovány výzkumné otázky a struktura práce. Kapitola dva
slouží pro teoretické zarámování procesu a jeho forem. Cílem je ve zkratce shrnout a zhodnotit
rozdíly v jeho vývoji ve světě a v České republice. Současně kapitola diskutuje teoretické
přístupy k hodnocení procesu a autory zabývající se touto tématikou v českém prostředí. Na tuto
kapitolu navazuje metodická část, ve které jsou definovány užité metody a ukazatele spolu
s důvody pro jejich použití.

Hodnocena je zde i problematika dat, především z hlediska

srovnatelnosti a dostupností. Dále jsou v kapitole definovány charakteristiky sloužící

N. Hrušková: Vliv suburbanizace na demografickou a sociální strukturu a sociální klima suburbií Mladé Boleslavi

9

k vymezení suburbánních obcí. Po metodologické části je podána stručná charakteristika okresu
Mladá Boleslav spolu s jeho specifiky. Jedná se především o jeho geografickou polohu
a o návaznost na společnost Škoda Auto, a.s. Speciální podkapitola se zabývá vývojem
rezidenční suburbanizace v mladoboleslavském regionu. Těžištěm práce je kapitola pět.
V podkapitole 5.1 jsou charakterizovány zkoumané lokality. V následující podkapitole
je posuzována demografická a sociální struktura suburbánních obcí, na což přímo navazuje
podkapitola 5.3 zodpovídající otázku povahy sociálního klimatu v obcích. Podkapitola
je založena na dotazníkovém šetření, které se uskutečnilo ve 23 suburbánních obcích v okrese
Mladá Boleslav, pomocí něhož je definován charakter sociálního klimatu.
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2 Teoretický úvod do problematiky a diskuse literatury
Tato kapitola má za cíl informovat o teoretických přístupech a literatuře vztahující se k procesu
suburbanizace. V jednotlivých podkapitolách se věnuji definici suburbanizace, rozdílnostem
v jejím vymezení a jejím formám. Dále stručně popisuji historii procesu a rozdílnosti ve vývoji
ve světě a v Česku.

2.1 Definice procesu suburbanizace
Suburbanizace je v současné době velmi preferovaným typem osídlení, proto je mu věnována
velká pozornost v oblasti výzkumu – především formou hodnocení kvantitativních znaků.
Suburbanizací se rozumí přesun obyvatel a některých jeho aktivit z jádra města do jeho zázemí,
což sebou nese řadu nových problémů a jevů (Ouředníček 2003). Ty mění charakter prostředí,
strukturu a vztahy mezi obyvateli nejen suburbánních obcí, ale i měst (Ouředníček 2002).
Z toho vyplývá, že tento proces neohrožuje jen volnou krajinu, ale může mít za následek
i úpadek města, které se vylidňuje a snižuje se zde sociální status obyvatel (Cílek, Baše 2005).
Samotný proces je často rozdílně vnímán a definován. Nejčastěji ho autoři považují za jeden
z druhů urbanizačních procesů (Ouředníček 2003, Van der Berg a kol. 1982, Musil, Ryšavý,
Velíšková 1984). Podobně odlišně jsou vnímány i jeho důsledky. Jako na negativní na něj
nahlíží například Cílek, Baše (2005), Sýkora (2002) či Hnilička (2005). Tito jmenovaní autoři
věnovali důsledkům procesu celé monografie. Pro ilustraci uvádím další autory, kteří se věnují
výzkumu procesu u nás – Ptáček (1998, 2002), Potočný (2006), Ouředníček, Čejková (2008),
Ouředníček, Temelová (2008).
Ouředníček a Temelová (2008) uvádějí, že proces suburbanizace lze chápat dvěma
způsoby – jednak jako změnu sociálního a fyzického prostředí venkovského území
na předměstské. Druhý způsob nahlíží na suburbanizaci jako na změnu způsobu života
suburbanitů.
Samotný proces suburbanizace lze rozdělit na dva typy, jež mají odlišné podmíněnosti
i důsledky: rezidenční a komerční suburbanizaci. V obou případech byla v počátcích jejich
rozvoje hlavní podmínkou dobrá poloha vůči dopravě a vybavenost lokality infrastrukturou.
Rezidenční suburbanizace se rozumí bytová výstavba určená pro rodiny a vyskytuje
se především u obcí v zázemí města. V tomto případě jsou hlavními důvody přestěhování
do okolí města touha založit rodinu, „vyhnout“ se stresu města, žít v lokalitě s lepším životním
prostředím, ale i vzrůstající ceny nemovitostí ve městech. Jedním z důvodů může být i touha
po vlastnictví rodinného domů, který je v současnosti považován za nejlepší typ bydlení
a je spojován s myšlenkami na šťastný a spokojený život (Hnilička 2005). Komerční

N. Hrušková: Vliv suburbanizace na demografickou a sociální strukturu a sociální klima suburbií Mladé Boleslavi

11

suburbanizace, představovaná průmyslovými zónami a logistickými areály, je lokalizována
především v návaznosti na dobrou dopravní dostupnost. Často vzniká na tzv. „greenfields“,
čímž dochází k záboru velkých ploch. Podle Kubeše a Perlína (1998) zde dochází
k paradoxnímu procesu – staré průmyslové zóny měst jsou opuštěny nebo nevyužívány a stoupá
poptávka po nových průmyslových plochách na krajích měst. Důvodem je značná investiční
náročnost starých průmyslových zón. Naproti tomu je výstavba na volné půdě levnější a není
nutné odstraňovat ekologické zátěže.
Formy procesu mají odlišný vliv jak na sociální, tak na fyzické prostředí města a jeho
zázemí. Společný rysem ovšem zůstává, že často mohou přerůst v nekontrolovatelný rozvoj,
tzv. „urban sprawl“, pro který se u nás vžil název sídelní kaše (Hnilička 2005). Jedná se o typ
osídlení, pro který je charakteristické rozptýlení koncentrovaných městských funkcí a interakcí
na velké území (Cílek, Baše 2005). V českém prostředí není naštěstí tento jev, typický pro
americká města, příliš častý. V souvislosti s americkými městy bych ráda zmínila ještě jeden
extrémní případ nastávající u rezidenční suburbanizace – tzv. „gated communities“. Jedná
se o nové čtvrtě, do nichž je vstup omezen vysokou zdí či branou a jsou střeženy občanskými
hlídkami či hlídací agenturou (Ouředníček 2002). Podle Kubátové (2010) se vlivem zmíněných
faktů rozpadá místo, které se mění v opevněné zahrádky rodinného egocentrismu. V českém
prostředí však není tato forma příliš rozšířena. Díky tomu u nás nevznikají extrémní případy
separace, jako jsou pozorovány v jiných částech světa.

2.2 Vývoj procesu suburbanizace
Expanze suburbanizace nastala koncem 19. století ve spojení s novými dopravními
technologiemi (vlaky pro dojíždějící, omnibusy a speciálně automobily). Tyto technologie
a pokračující industrializace zformovaly nový typ městského systému, ve kterém je pracovní
místo odděleno od domova (Fischer 2004). Je patrné, že prvotní podmíněnost procesu byla
z hlediska dopravní situace, kdy se zkracoval čas dojížďky, a bylo možno dojíždět
ze vzdálenějších oblastí. Z toho vyplývá, že před průmyslovou revolucí bylo místo práce
a domova téměř totožné či se nacházelo v blízkém okolí. Hnacím motorem tohoto procesu byla
železnice, dnes dominuje vlastnictví automobilu.
Vývoj procesu se lišil v závislosti na vyspělosti a dosažené úrovni společnosti
jednotlivých regionů. Vyspělý svět zaznamenal počátek procesu již koncem 19. století
s rozvojem dopravy, avšak prudký rozvoj novodobé suburbanizace započal až od poloviny
20. století (Ptáček 1998). Prvními státy, které zaznamenaly tento nový trend, byly Spojené státy
americké a státy západní Evropy. Například Gans (1967) uvádí, že již v šedesátých letech
20. století žilo 45 % Američanů v suburbiích. Časem se tento typ osídlení začal šířit do dalších
částí, především vyspělého světa. Avšak v každém regionu měl proces odlišné charakteristické
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rysy a intenzitu. V USA se jednalo o rozptýlený typ zástavby vznikající na „zelené louce“
(Sýkora 2002). Naproti tomu v západní Evropě byla intenzita i dopady procesu menší (Ptáček
2002). Jedním z projevů může být například urban sprawl, který se jeví jako neúnosný

i pro velká území Spojených států či států západní Evropy (Německo, Holandsko apod.),
u nichž se rozvinul v 50. a 70. letech. V našich podmínkách je patrný až přibližně od roku 1995
(Cílek, Baše 2005), ačkoliv suburbanizace se v Česku začala rozvíjet již za první republiky.
Dalším negativem může být vyloučení některých skupin obyvatel na suburbanizaci – v USA
se tento případ týká rasové segregace, v Estonsku rusky mluvících občanů, apod. (Galčanová,
Vacková 2008). Přestože si podle Hniličky (2005) města uvědomují důsledky suburbanizace
a její dopad nejen na centra měst, suburbia se staví dále.
Situace v České republice byla poněkud jiná. Několik suburbanizačních vln u nás
proběhlo již v posledních dvou stoletích (Cílek, Baše 2005). Například v meziválečném období,
především podél železničních tratí vycházejících z velkých měst (Sýkora 2002). Následný vývoj
byl však ovlivněn tehdejší politickou situací. S nástupem socialismu byl proces suburbanizace
potlačen a prioritou se stal rozvoj měst a vybraných obcí, čehož bylo dosaženo pomocí
tzv. střediskové soustavy obcí (více viz Čermák 2005, Sýkora 2002). To znamenalo, že rozvoj
byl umožněn jen některým vybraným obcím a městům formou dotací. Přičemž hlavní stavební
činnost se soustředila na výstavbu panelových sídlišť či bytových domů. Přísná kontrola ze
strany státu tak neumožňovala rozvoj, jaký je patrný dnes. Jak uvádí Galčanová a Vacková
(2008, s. 5), „vývoj byl ovlivněn nejen ne/schopností lokálních vlád odolávat vlivům sovětského
plánování,

ale také předsocialistickými

kořeny

územního a

městského plánování,

architektonické tvorby a tradice, různého stupně industrializace a urbanizace.“ S koncem
komunistického režimu se očekávalo, že v devadesátých letech dojde k velkému rozvoji
suburbanizace. Tato situace ovšem nenastala. Důvodem byla především finanční situace lidí,
kteří si nemohli z finančních důvodů dovolit postavit rodinný dům. Proto byla bytová výstavba
v zázemí měst v prvních fázích výsadou lidí s vyššími příjmy a sociálním statusem. Jednou
z příčin pomalého nástupu procesu suburbanizace bylo i nekontrolované rozdělování obcí, vznik
mnoha nových samosprávných obcí a problematika vyřešení majetkoprávních vztahů a restitucí.
Situace se změnila až v polovině 90. let s rozvojem půjček a hypoték. Především nově
probouzející se střední třída učinila rozhodnutí přesunout se z center měst a sídlišť na nově
vznikající předměstí (Galčanová, Vacková 2008). Významným činitelem byla i deregulace
bytové výstavby ze strany měst a obcí. Nejprve se proces projevil u větších měst, jako například
u Prahy, která vykazuje nadále největší intenzitu suburbánního rozvoje v Česku, a později
i v menších městech.
Lze tedy říci, že ačkoliv ekonomická, politická a společenská transformace probíhá již
téměř dvacet let, systém osídlení a nové prostorové rozmístění lidských aktivit se spíše teprve
začíná rozvíjet (Ouředníček, Temelová 2008). Zatímco u nás je proces spíše v počátcích a jeho
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důsledky se teprve začínají projevovat, ve Spojených státech proběhla první vlna již po druhé
světové válce a obyvatelé suburbií již desítky let pociťují negativní důsledky tohoto procesu
(Fischer 2004, Hnilička 2005).

2.3 Vliv rezidenční suburbanizace na proměnu sociální struktury
a sociálního klimatu v České republice
Vlivem rezidenční suburbanizace zaznamenávají obce v zázemí měst proměnu demografické
a sociální struktury, na něž přímo navazuje i změna sociálního klimatu. Odlišnosti ve složení
obyvatel se často stávají překážkou v zapojení nově příchozích obyvatel do chodu obce a časem
mohou přerůst v zásadní problémy. Příchod nových obyvatel do obce může mít za následek
významnou změnu vztahů mezi obyvateli obce. Může dojít k vytvoření sociálního napětí, anebo
naopak podle výsledků některých výzkumů (Puldová 2006, Puldová, Ouředníček 2006,
Ouředníček, Temelová 2008, Vobecká, Kostelecký 2007, Galčanová, Vacková 2008,
Ouředníček, Susová 2012, Dvořáková 2009, Voslářová, Puldová 2010, Doležalová, Ouředníček
2006) může příchod nových obyvatel přinést oživení obce a případný rozvoj. Noví rezidenti
totiž bývají často aktivnější než původní obyvatelstvo a často mají i větší politickou
angažovanost

(Ouředníček,

Temelová

2008).

Naproti tomu Sýkora

(2002) pohlíží

na suburbánní život velmi negativně a v posilování individualizace, ztrátě sociální soudržnosti
a oslabení sociálního kapitálu vidí hrozbu pro fungování společnosti. Obdobně Jandourek
(2000) řeší, jak má vzniknout sepětí občanů a vytvoření „skupiny“, když se obyvatelé obce
navzájem neznají. Uvádí, že podoba vztahů mezi obyvateli je ovlivněna formou pout, které
mezi nimi existují. 1 V obcích často vznikají tzv. sekundární skupiny - členové těchto skupin
mají mezi sebou neosobní vztah a spolupracují za účelem dosažení společného cíle. Tyto
skupiny bychom též mohli nazvat organizacemi či spolky (Jandourek 2000). Začlenění nových
obyvatel mezi původní obyvatelstvo má tedy významný vliv na výslednou povahu sociálního
klimatu i pro vytvoření jisté sociální soudržnosti. Ta ovlivňuje celkovou atmosféru a pocit
bezpečí obyvatel obce.
Z hlediska začlenění se mezi obyvatele obce rozlišuje Potočný (2006) dvě odlišné
skupiny nově příchozích obyvatel. První skupina, která si poměrně rychle vytváří vazbu
k lokalitě, a druhá skupina, která vůbec nemá potřebu navazovat nové vztahy, raději odjíždí
pryč z obce a žije nezávisle na dění v lokalitě. Na jedné straně si někteří autoři studující vliv
rezidenční suburbanizace na sociální prostředí v České republice myslí, že lidé v suburbiích

1

Podle Jandourka (2000, s. 82) jsou pro vytvoření skupiny a pospolitosti potřeba instrumentální pouta, která vznikají
tehdy, když ve skupině chceme dosáhnout společného cíle, a citová pouta, která jsou „naším osobním vztahem
ke členům skupiny, protože členství ve skupině nám dává pocit bezpečí, důvěrnosti a osobní důstojnosti.“
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jsou rozděleni, ačkoliv žijí vedle sebe – lidé se přestávají znát (Kubátová 2010, Voslářová,
Puldová 2010), na druhé straně řada výzkumů ukazuje jinou skutečnost. Například Galčanová
a Vacková (2008, s. 6) podotýkají, že vzhledem k malé fyzické blízkosti ve venkovském
prostředí a nemožnosti opustit obec nutí obyvatele „udržovat heterogenní sociální vztahy napříč
společenskými vrstvami.“
Charakter sociálního klimatu významně ovlivňuje možnost navazování kontaktu mezi
nově příchozími a původním obyvatelstvem, která může být velmi omezená, avšak nelze říci,
že tomu tak je vždy. Vlivem lokalizace nové výstavby rodinných domů, která se většinou
nachází na kraji staré zástavby, na kterou přímo nenavazuje, může být méně příležitostí ke styku
se starousedlíky. Návštěva obce může být především z důvodu nákupu v místním obchodě,
posezení v místním restaurantu (hospodě) či účasti na společenských akcích. Přihlédnu-li
i k rozdílné struktuře novousedlíků a starousedlíků, může být příčinou nenavázání vztahů
neexistence společného tématu k hovoru (Voslářová, Puldová 2010). Důsledkem je pak jev,
který je v suburbiích velmi častý – obyvatelé, kteří žijí prakticky vedle sebe, se v podstatě
neznají a jedinou formou kontaktu je pozdrav při setkání. Vytváří se tak „komunikační bariéra,
která spolu s dalšími faktory (nepřítomnost nových obyvatel v místě bydliště, převažující
doprava osobním automobilem, monofunkčnost nové oblasti) negativně ovlivňuje možnost
kontaktu a posléze i vzniku přátelských vztahů obou skupin obyvatel“ (Puldová 2006, s. 60).
Vzájemný kontakt nejen mezi nově příchozími a původními obyvateli, ale i mezi
samotnými obyvateli, je podmíněn i způsobem trávení volného času. Ten je ovlivněn řadou
faktorů, které lze rozdělit do tří skupin (Majerová a kol. 2008). První skupinou jsou osobní
faktory – pohlaví, věk apod. Například ženy mohou raději trávit svůj volný čas na kulturních
akcích a s dětmi, naopak muži budou pravděpodobněji preferovat sportovní aktivity, návštěvu
místní hospody s přáteli apod. Podobně je tomu i u preferencí podle věkových skupin. Druhá
skupina faktorů ovlivňující trávení volného času obsahuje charakteristiky rodinné (stav, počet
dětí, životní úroveň apod.) a třetí skupina zahrnuje pracovní souvislosti (druh ekonomické
aktivity, dojížďka) a ostatní, kam spadá občanská vybavenost. Vlivem všech těchto faktorů
dochází k rozdílným nárokům a preferencím ve využití volného času. Právě způsob trávení
volného času významně ovlivňuje charakter sociálního klimatu v obci. Ovlivňuje nejen možnost
navázání kontaktu mezi obyvateli, ale i jejich následnou spolupráci na organizaci akcí v rámci
obce.
Důsledky podoby sociálního klimatu mohou být odlišné. Například se mohou
novousedlíci semknout společně dohromady a o ostatní obyvatele neprojevit zájem
(Ouředníček, Temelová 2008). Stane-li se počet novousedlíků, kteří jsou často aktivnější, vyšší
než počet původních obyvatel, mohou dokonce při různých jednáních týkajících se obce
vystupovat proti původnímu obyvatelstvu, což sebou jistě nese zvýšení sociálního napětí.
Z tohoto důvodu je lepší, aby přírůstky nově příchozích obyvatel byly malé, díky tomu
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se sociální konsenzus lépe udržuje (Cílek, Baše 2005). Spolu s rostoucí dobou, po kterou nově
příchozí obyvatelé v obci bydlí, se mohou zlepšovat vzájemné vztahy. Novousedlíci
se začínají více začleňovat a přizpůsobovat životu v obci (Puldová 2006).
Z těchto důvodů se stalo hodnocení dopadů suburbanizace na sociální strukturu
a sociální klima častým tématem výzkumných prací. Studiem procesu suburbanizace v Česku
se zabývá řada autorů. V oblasti zkoumání dopadů rezidenční suburbanizace na sociální
a demografickou strukturu a sociální klima lze zmínit řadu prací Ouředníčka (2001), Puldové
a Jíchové (2011), Špačkové, Ouředníčka a Susové (2012) či Cílka a Bašeho (2003). Cílem
těchto prací bylo především zjistit intenzitu proměny a její vliv na sociální klima. Jeho povaha
byla ve většině prací zjišťována formou dotazníkového šetření či jiného terénního šetření.
Převážná většina autorů zaměřuje svou pozornost na zázemí velkých měst, jako jsou
Praha, Brno a České Budějovice. Jedná se např. o Hniličku (2005), Ptáčka (1998) a Sýkoru
(2001, 2002). Další významným autorem zabývajícím se touto problematikou je Ouředníček
(2002, 2003, 2007), který zkoumá proměnu sociální struktury i klimatu. Za zmínku stojí i studie
kolektivu

autorů

kolem

Ouředníčka

(2008),

která

řeší

komplexní

problematiku

suburbanizačního procesu. Podobně koncipované dílo je editorovaná kniha Suburbanizace a její
sociální, ekonomické a ekologické důsledky (Sýkora 2002). Z významných mapových děl lze
uvést především Atlas sociálně prostorové diferenciace (2011) a Atlas obyvatelstva (2012)
s rozsáhlými textovými částmi.
Lze tedy říci, že problematika sociálního prostředí se objevuje poměrně často v řadě
prací, častěji je ovšem součástí komplexněji pojatých studií a regionálních analýz. Vzhledem
k významnosti procesu suburbanizace lze očekávat neklesající zájem o tuto problematiku.
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3 Metodika a zdroje dat
Následující kapitola předkládá zdroje dat a metody, které byly využity pro analýzu vybraných
obcí a k zodpovězení stanovených výzkumných otázek. V práci byly užity především metody
kvantitativní – kombinace analýzy statistických dat a dotazníkové šetření se starosty
či místostarosty obcí. Hodnocena je kvalita, dostupnost a porovnatelnost dat. Dále je zde
popsáno úskalí užité metody ke zjištění sociálního klimatu v obcích – dotazníkového šetření,
které bylo v rámci práce realizováno.
Základním zdrojem statistických dat se stala databáze Českého statistického úřadu
(ČSÚ). Data demografických a socioekonomických charakteristik jsou užita pro období
1991–2011. Jedná se o kombinaci dat z průběžné evidence obyvatelstva, Sčítání lidu, domů
a bytů z let 1991, 2001 a 2011 a evidence bytové výstavby. Srovnatelnost údajů ze sčítání lidu
v těchto třech letech může být narušena díky změně vymezení sčítaného obyvatelstva. Zatímco
v roce 1991 byla zpracována a publikována data za osoby s trvalým pobytem, v roce 2001
se toto zpracování rozšířilo o cizince s dlouhodobým pobytem na území České republiky.
Největší rozdíl však nastal v roce 2011, jelikož údaje byly publikovány i za obvykle bydlící
obyvatelstvo. V práci je při porovnání ukazatelů či hodnot mezi jednotlivými roky užito trvale
bydlící obyvatelstvo (pokud je to možné). Důvodem je dosažení dobré porovnatelnosti údajů,
ačkoliv data za obvykle bydlící obyvatelstvo více odpovídají realitě (této problematice se více
věnuje Ouředníček a kol. 2012).
Informace týkající se intenzity bytové výstavby jsou dostupné za roky 1997–2011.
Ve zvoleném časovém období nedošlo k územní změně analyzovaných obcí, ani ke změně
metodiky tohoto ukazatele a všechny ukazatele jsou dobře porovnatelné.
Soubor zkoumaných suburbánních obcí byl zvolen na základě vymezení zón rezidenční
suburbanizace pocházejících z Atlasu obyvatelstva od Ouředníčka a kol. (2012). Na základě
ukazatele bytové výstavby a intenzity přistěhování z jádrového města bylo v okolí Mladé
Boleslavi v roce 2010 vymezeno 23 obcí, u nichž se rozvíjí suburbanizační proces (obr. 3,
s. 25). Podle intenzity procesu byly obce rozřazeny do tří zón. 2 Zóna 1 značí nejvyšší rozvoj
suburbanizace, zóna 2 střední intenzitu a zóna 3 nejmenší intenzitu procesu. U všech suburbií
proběhla hlavní vlna výstavby nejdříve na počátku 21. století.
V první části kvantitativní analýzy byl hodnocen demografický vývoj. Pozornost byla
věnována vývoji počtu obyvatel a jeho změně ve třech časových horizontech vztažených
k rozhodnému okamžiku daného roku (1991, 2001, 2011). Z daných hodnot byl zkonstruován
index změny jako poměr počtu obyvatel v roce 2011 k počtu obyvatel v roce 1991 vyjádřený

2

Detailnější popis vymezení viz Ouředníček a kol. (2012): Atlas obyvatelstva. Dostupné z WWW:
< http://www.atlasobyvatelstva.cz/>.
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. Díky tomuto kroku je nárůst počtu obyvatel lépe

pozorovatelný a interpretovatelný. Další část analýzy se zabývala věkovou strukturou obcí,
resp. jejím omlazením vlivem migračního a přirozeného přírůstku. „Je totiž pravidlem, že nové
rezidenční oblasti jsou osidlovány především mladými domácnostmi. Migrační přírůstky jsou
tak většinou následovány vysokými hodnotami porodnosti a mladá populace má navíc nízkou
úmrtnost“ (Ouředníček, Novák 2012, s. 27). Celkový, přirozený a migrační přírůstek byl
spočten souhrnně za období 1991–2011 pro lepší zhodnocení celkového významu a intenzity
imigrace. Věkové rozložení obyvatelstva podle pohlaví bylo následně graficky zobrazeno
pomocí věkové pyramidy (pohlavně-věková struktura) pro obec s největší intenzitou procesu.
Zářezy a vrcholy této pyramidy jsou výsledkem působení procesu úmrtnosti a porodnosti,
ale i imigrace a emigrace. Dalším charakteristickým rysem suburbanitů je vyšší
socioekonomický status, s čímž úzce souvisí míra dosaženého vzdělání. Proto byla v práci
porovnávána změna podílu vysokoškolsky vzdělaného obyvatelstva mezi lety 1991, 2001
a 2011.
Druhá část kvantitativní analýzy se věnuje hodnocení sociálního klimatu v suburbiích,
které je ovšem těžko měřitelné. Některé znaky sociálního prostředí nelze postihnout
prostřednictvím ekonomických a sociální ukazatelů obyvatelstva pocházejícími z výsledků
sčítání lidu či z běžné evidence obyvatelstva, proto je potřeba použít jiné metody v malých
případových lokalitách (Doležalová, Ouředníček 2006). Z tohoto důvodu bylo pro zjištění vlivu
suburbanizace na sociální klima užito dotazníkového šetření, které bylo realizováno
ve všech suburbánních obcích v zázemí Mladé Boleslavi. Respondenty se stali starostové
či starostky vybraných obcí. Pokud tyto osoby nemohli dotazník zodpovědět, vybrali za sebe
vhodného náhradníka znalého situace v obci (např. místostarostu, vedoucího stavebního úřadu
apod.). Celkem bylo osloveno 23 starostů obcí. Zdrojem kontaktů na respondenty se staly
internetové stránky daných obcí. Následně byli starostové kontaktováni prostřednictvím e-mailu
či telefonicky a zažádáni o spolupráci. Součástí e-mailu byl průvodní dopis, který měl za úkol
respondenty informovat o důvodu a cíli šetření (viz Příloha 2). Současně byla uvedena přibližná
délka trvání dotazníkového šetření a uveden kontakt na mě i vedoucí mé práce.
Základem šetření byl standardizovaný dotazník (Příloha 3), který navazoval
na dlouhodobá šetření postojů starostů obcí v zázemí Prahy (viz např. Špačková, Feřtrová,
Ouředníček 2010, Ouředníček 2003). Dotazník obsahoval 20 otázek, z toho bylo šest
otevřených, šest polootevřených a osm uzavřených otázek. U uzavřených otázek byly možnosti
odpovědi ano/ne, případně navrženo maximálně osm variant odpovědí, z nichž mohl respondent
vybrat jen jednu či více. Celkový čas strávený vyplňováním dotazníků byl v časovém rozpětí
patnácti až třicet minut. Šetření proběhlo v lednu, únoru a březnu roku 2013. Obsah dotazníku
lze rozdělit do čtyř okruhů. První okruh se zabýval plány obcí z hlediska budoucí bytové
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výstavby, počtu nově příchozích obyvatel a současnými problémy obce. Této problematice bylo
věnováno celkem devět otázek. V druhém okruhu, který čítal pět otázek, jsem se dotazovala
na názor starostů na nově příchozí, příklady jejich spolupráce, konfliktů apod. Obsahem třetího
okruhu bylo zapojení obyvatel do chodu obce a postih jejich chování. V posledním okruhu bylo
zjišťováno, při kterých příležitostech se nejvíce navazují vztahy s novousedlíky a která skupina
obyvatel je aktivnější v navazování kontaktů.
Převážná většina obcí byla tvořena jednou či maximálně třemi místními částmi obce.
Výjimkou jsou jen obce Bakov nad Jizerou a Dobrovice, které jsou členěny na osm a třináct
částí obce. Vzhledem k omezené ochotě starostů při vyplňování dotazníků byl zvolený postup
následující: starostové vyplnili dotazníky za celou obec bez zahrnutí členění na místní části
obce. Z tohoto důvodu je vypovídací schopnost dotazníkového šetření u obcí Bakov nad Jizerou
a Dobrovice poněkud zkreslena.
Návratnost dotazníkového šetření byla 78 % (18 vyplněno, 5 nevyplněno). Původní
očekávání bylo větší, vzhledem k opakovanému oslovování starostů. Většina starostů po prvním
oslovení nereagovala, proto byli respondenti opakovaně oslovování. Problémem byl výkon
funkce starosty, která v obcích o tak malé populační velikosti je často neuvolněná. Starostové
vykonávají činnost souběžně s hlavním pracovním úvazkem a nemají mnoho času na podobná
šetření.
Při interpretaci výsledků je nutné mít na paměti, že se jedná o subjektivní hodnocení
zjišťované na malém vzorku respondentů. Avšak vzhledem k faktu, že respondenty byli
starostové (případně místostarostové, apod.) obcí, jakožto osoby znalé situace v obci, neměly
by výsledky ztrácet vypovídací schopnost.
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4 Rezidenční suburbanizace v zázemí Mladé Boleslavi
Tématem této kapitoly je stručná charakteristika okresu Mladá Boleslav spolu s jeho specifiky,
které mohou mít vliv na rozvoj rezidenční suburbaniace v regionu. V rámci kapitoly diskutuji
nad možným vlivem automobilky Škoda Auto, a.s. na průběh suburbanizace. Vývoj rezidenční
suburbanizace v zázemí Mladé Boleslavi hodnotím v podkapitole 4.2.

4.1 Charakteristika Mladé Boleslavi a jejích specifik
Město Mladá Boleslav se nalézá v severovýchodní části Středočeského kraje. Polohový
potenciál města vyplývá z malé vzdálenosti od hlavního města Prahy (přibližně padesát
kilometrů severovýchodně) a města Liberec, s nimiž je propojeno silnicí pro motorová vozidla
R10. Rozvoj města je z velké části dán i jeho celkovou geografickou polohou, která v minulosti
určovala jeho hospodářský vývoj. Avšak nejen výhodná geografická poloha a hospodářský růst
činí tuto oblast lákavou. Dalšími důvody, proč právě do této lokality směřují migranti, jsou
například dobré životní prostředí spolu s přírodními památkami a bohatý kulturní a historický
potenciál.
Město Mladá Boleslav bylo až do roku 2003 okresním městem, kdy byly okresy
zrušeny jako správní jednotky. Dnes spolu s okolními obcemi a městy tvoří obec s rozšířenou
působností. K 31. prosinci 2011 náleželo do okresu Mladá Boleslav 120 obcí, z nichž osm obcí
má statut města a pět obcí bylo stanoveno městysem (ČSÚ 2012a).
Mladá Boleslav zaznamenala v minulosti hospodářský růst zapříčiněný především
rozvojem průmyslu, a tak je tomu i dodnes. Město je přímo ovlivňováno lokalizací sídla
a výrobních kapacit Škoda Auto, a.s. Lze říci, že každý občan Mladé Boleslavi je nějakým
způsobem propojen s touto automobilkou a velká část firem nacházející se v tomto městě a jeho
blízkém okolí na ni má přímou návaznost. Škoda Auto, a.s. vytváří ve městě a přilehlých obcích
(například v Řepově) mnoho pracovních příležitostí. Díky tomu má okres Mladá Boleslav jednu
z nejnižších měr nezaměstnanosti v Česku. Firma rovněž podporuje realizaci mnoha projektů
ve městě a tím přispívá k jeho rozvoji a atraktivitě. Na tuto skutečnost upozorňuje i článek na
webových stránkách města Mladá Boleslav (Statutární město Mladá Boleslav 2011), který
uvádí, že „v celé historii fungování společnosti byla nastavena určitá forma spolupráce mezi
firmou a městem. Jednalo se však ve většině případů spíše o dílčí projekty, na kterých Škoda
spolupracovala. Během roku 2011 však spolupráce těchto dvou partnerů nabrala nový
strategický směr.“ Příkladem spolupráce je masivní investice automobilky do rozvoje dopravní
infrastruktury v regionu v roce 2008, který byl vzápětí následován podporou ze strany vlády
(Hospodářská komora České republiky 2008).
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Vývoj rezidenční suburbanizace v zázemí Mladé Boleslavi

Rozvoj rezidenční suburbanizace nastal u některých menších českých měst (včetně Mladé
Boleslavi) již na počátku 90. let – stejně jako v Praze, avšak intenzita byla mnohem nižší.
Teprve od počátku 21. století je zde zaznamenán větší nárůst migračních toků mezi městem
a zázemím (Ouředníček 2009). Dokonce lze říci, že suburbanizační migrační proudy jsou
nejdůležitější součástí regionálních a sídelních vazeb v České republice na počátku 21. století
(Čermák 2005).
Ve městě Mladá Boleslav probíhá proces komerční a rezidenční suburbanizace
od 90. let 20. století, což přineslo do města a okolních obcí nové monofunkční plochy – lokality
rodinných domů a obchodních a průmyslových center (Statutární město Mladá Boleslav 2010,
obr. 1). Důvodem rozvoje procesu již na počátku dekády 90. let je, že se město výrazněji
odlišuje nejen od měst podobné velikosti svou ekonomickou výkonností (podobně jako Praha),
čímž se stává hlavním cílem imigrantů z celého Česka i ze zahraničí.
Obr. 1: Komerční a rezidenční suburbanizace v zázemí Mladé Boleslavi, 2013

Zdroj: http://www.ctpark.eu, http://www.geolocation.ws
Jak uvádí Herčík (2004) podobně jako u mnoho jiných měst i obcí i zde byla na počátku
90. let zaznamenána touha po vlastní samosprávě některých částí města, což mělo za následek
odtržení některých připojených obcí (Vinec, Bradlec, Josefův Důl, Dalovice) a osamostatnění
i města Kosmonosy. Obce se staly předměstím Mladé Boleslavi a právě v některých z těchto
lokalit je v současné době pozorován nejintenzivnější rozvoj bytové výstavby. Jako příklady
mohu uvést město Kosmonosy a obce Bradlec, Řepov, Plazy a Kolomuty. Mírnější výstavbu
rodinných domů lze pozorovat i ve vzdálenějších obcích (obr. 3, str. 25).
Do budoucna lze předpokládat další rozšiřování bytové výstavby rodinných domů
v těchto suburbiích. Vliv na to má jistě i slabá nabídka kvalitního bydlení v kompaktním městě.
Ačkoliv město má snahu o obnovu bytového fondu, kterým chce zamezit odlivu vysoko
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příjmových osob za hranice města a tedy změně struktury obyvatel města směrem k sociálně
slabším obyvatelům (Statutární město Mladá Boleslav 2008).
Problémem

nadále zůstává

nedostatečná

rozvinutost

nejen odtržených obcí,

ale i ostatních suburbií z hlediska občanské vybavenosti, což je ovšem typický rys pro obce
či sídla o této populační velikosti. Obce neobstarávají řadu důležitých funkcí a služeb, z čehož
plyne závislost jejich obyvatel na městě Mladá Boleslav. Avšak lze diskutovat o tom,
zda by tato sídla měla vyšší občanskou vybavenost, kdyby zůstala součástí města. „Možným
řešením do budoucna se jeví rozšíření spolupráce Mladé Boleslavi s těmito městy a obcemi,
které může v případě oboustranného zájmu vyústit až v jejich (opětovné) začlenění
do Statutárního města Mladá Boleslav při využití možnosti zřídit ve městě samosprávné
městské části“ (Statutární město Mladá Boleslav 2010, s. 24).
Významný vliv na rozvoj stavby rodinných domů v přilehlých obcích má jistě
i vysoká intenzita individuální automobilové dopravy ve městě, která „odpovídá přítomnosti
významného výrobce automobilů a jejich snadnější dostupnosti než v jiných regionech (flotila
služebních vozidel, zaměstnanecké bonusy v podobě výhodnějšího nákupu apod.)“ (Statutární
město Mladá Boleslav 2010, s. 16). To dokazuje i hodnota 493 automobilů na tisíc obyvatel
pro okres, která je druhá nejvyšší v Česku (hned po Praze s hodnotou 541, ČSÚ 2012g).
Z tohoto důvodu si lidé mohou dovolit bydlet ve větší vzdálenosti od místa pracoviště, jelikož
se jim zkracuje čas dojížďky díky individuální dopravě. Velká část obyvatel obcí tak může
dojíždět za prací nejen do Mladé Boleslavi, ale díky existenci rychlostní silnice R10, i do Prahy.
Vzhledem ke skutečnosti, že většina obyvatel okresu je přímo či nepřímo pracovně navázána
na automobilku a její přidružené podniky, je místní regionální autobusová doprava
přizpůsobena potřebám Škoda Auto, a. s. Spoje jsou časově upraveny tak, aby vyhovovaly
třísměnnému provozu, avšak v meziintervalech jejich hustota klesá a je mnohdy nedostačující
pro některé obyvatele.
Obecně lze říci, že základním faktorem ovlivňujícím vývoj regionu v Mladé Boleslavi
byl, je a nadále bude rozvoj společnosti Škoda Auto, a. s. Důsledkem je zvýšení průměrné mzdy
na jednu z nejvyšších v České republice, nízká míra nezaměstnanosti a dosažení vysoké
automobilové obslužnosti (tab. 1).
Tab. 1: Vybrané ukazatele města Mladá Boleslav ve vybraných letech
Obec

Míra nezaměstnanosti

Průměrná mzda v roce

Stupeň automobilizace

k 31. 12. 2012 (%)

2012 (Kč)

v roce 2011

Česká republika

9,4

27 170

436

Mladá Boleslav

5,1

26 200

493

Poznámka: Stupeň automobilizace je počet osobních automobilů na 1000 obyvatel.

Zdroj: ČSÚ 2012g, Bussinessinfo.cz 2013
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Vlivem všech těchto skutečností se zde zformovala poměrně silná střední třída
obyvatelstva, která má větší nároky na kvalitu bydlení. Předpokládám tedy, že právě
zaměstnanci automobilky a firem na ni napojených jsou hlavní skupinou, která se stěhuje
do zázemí města. Tento předpoklad vyslovili i autoři Strategického rozvoje Mladé Boleslavi
(2010), kteří se domnívají, že vlivem průmyslového růstu v okrese v 90. letech 20. století
přibylo ve městě především mladých rodin s dětmi. Tito obyvatelé podle nich později migrují
z města do jeho zázemí a do Prahy. To dokládá i věková struktura přistěhovalých obyvatel,
která ukazuje, že do města Mladá Boleslav se stěhuje větší podíl obyvatel v mladém a středním
věku spolu s malými dětmi ve věku 0–4 let, než je tomu u měst o stejné populační velikosti
(obr. 2).

Podíl věkové skupiny na celkové
populaci imigrantů (%)

Obr. 2: Věková struktura imigrantů do vybraných měst v roce 2011
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Poznámka: Města byla vybrána na základě srovnatelné populační velikosti jako město Mladá Boleslav.

Zdroj: ČSÚ 2011
Škoda Auto, a. s. však může mít i odlišný vliv na vývoj procesu. Společnost organizuje
a sponzoruje řadu akcí a rozsáhlých projektů v regionu. V první řadě je nutno zmínit její aktivity
v oblasti bydlení, kdy se podílí na revitalizaci centra města a podporu bydlení ve formě
dotovaných firemních ubytoven či bezúročné půjčky na pořízení vlastního bydlení pro
zaměstnance (Střední průmyslová škola 2012). Současně spolufinancuje výstavbu dopravních
cest pro větší efektivitu dopravy v regionu. Město se následně stává atraktivnější pro řadu
obyvatel, kteří nepreferují život na vesnici.
Dalším faktorem může být samotná prostorová organizace podniku. Výrobní haly jsou
stavěny především v návaznosti na stávající objekty společnosti ve městě a pokračují směrem
z města podél dopravních tahů. Dochází tedy ke komerční suburbanizaci. Následkem může být
menší podíl zastavitelné plochy pro výstavbu rodinných domů. Díky tomu může dojít k omezení
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rezidenční suburbanizace v blízkém okolí a naopak k rozvoji ve vzdálenějších obcích. Nebo
naopak samotný vznik těchto průmyslových objektů může být lokalizačním faktorem pro novou
výstavbu rodinných domů. Noví rezidenti nemusí vyjíždět z obce za prací. Nazvala bych
to paradoxem, jelikož proces suburbanizace ve svých počátcích umožnil oddělení místa bydliště
a místa pracoviště. V potaz lze brát i možnosti, že samotná existence těchto objektů může snížit
atraktivitu obce pro nové obyvatele, kteří nechtějí žít v těsném sousedství s výrobní halou.
Jak můžeme pozorovat v posledních deseti letech, automobilový průmysl se stává
jedním z nejdůležitějších odvětví průmyslu v národním hospodářství. Následkem může být další
růst a navyšování výroby automobilky v regionu, což sebou nese řadu nových, nejen
pracovních, příležitostí. Přednosti regionu se však mohou stát lehce výrazným negativem,
zejména s ohledem na riziko stagnace automobilového průmyslu, jehož jsme byli svědky
například v roce 2008 v souvislosti s ekonomickou krizí. Jednostranná orientace regionální
ekonomiky na automobilový průmysl může být jednou z hrozeb vzestupného rozvoje, který toto
město dlouhodobě udržuje.
Při shrnutí hlavních poznatků je možné říci, že celkový počet obyvatel regionu bude
pravděpodobně nadále růst, přičemž zvyšující se hodnoty jsou a nadále budou následkem
kladného migračního salda (Statutární město Mladá Boleslav 2008). V důsledku toho ve věkové
struktuře převládají osoby v produktivním věku a region se vyznačuje nízkým indexem stáří
(ČSÚ 2012f). Současně lze konstatovat, že ve městě probíhá nová vlna urbanizace, která je však
pravděpodobně slabší než zmíněná suburbanizace, a do budoucna lze očekávat její pozvolnou
stagnaci. Naproti tomu suburbanizace bude nadále posilovat (Strategický plán města Mladá
Boleslav 2010).
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5 Dopady rezidenční suburbanizace na zkoumané lokality
Těžištěm práce je postihnout změnu sociální struktury obyvatelstva a sociálního klimatu
suburbánních obcí, které se vlivem stále se rozvíjejícího procesu suburbanizace mění. Proto
je následující kapitola věnována dopadům suburbanizace na tuto sféru. Jednotlivé podkapitoly
popisují zkoumané lokality a hodnotí vývoj a rozsah procesu. V první podkapitole
je analyzován vývoj bytové výstavby a početní stav populace suburbánních obcí. Míra
transformace obcí je nadále dokreslena v následující podkapitole zhodnocením demografického
vývoje v delším časovém horizontu – v letech 1991–2011 a popisem sociální struktury. Kapitola
je uzavřena zhodnocením sociálního klimatu v jednotlivých obcích, které je založeno
na dotazníkovém šetření realizovaném na jaře roku 2013.

5.1 Charakteristika suburbánních obcí
Největší intenzita rezidenční suburbanizace v okresu Mladá Boleslav je ve 23 suburbánních
obcích (vymezeny na základě dat z publikace Ouředníčka a kol. 2012)3. Z vymezení suburbií
vyplývá, že rozvoj nastává především ve východním zázemí Mladé Boleslavi. Samotným
lokalizačním faktorem bytové výstavby mohou být podniky a firmy přidružené či mající přímou
návaznost na firmu Škoda Auto (například výrobní hala Škoda Auto v Řepově), dostupnost
stavebních pozemků a atraktivita území.
Na konci roku 2011 žilo v suburbánních obcích v okrese Mladá Boleslav téměř 1,5 krát
více obyvatel než v roce 1991 (obr. 3). Převážná část suburbánních obcí v okresu Mladá
Boleslav spadá do velikostní skupiny obcí do 1 000 obyvatel. Jen několik obcí má počet
obyvatel vyšší než 3 000. Jedná se především o města, která mají vyšší počet místních částí
a vznikly přidružením menších obcí k větší obci.
Změny v populační velikosti obcí jsou pro lepší interpretaci zachyceny pomocí indexu
změny počtu obyvatel (obr. 3). Na jeho základě lze říci, že velká část suburbánních obcí v tomto
okrese dosáhla velkého navýšení počtu obyvatel mezi danými lety. U některých z těchto obcí
dosahuje tento ukazatel hodnot vyšších než 250 %. Jedná se o obce Bradlec a Luštěnice.
U ostatních suburbánních obcí není nárůst tak výrazný. Vzhledem k atraktivitě procesu lze
počítat do budoucna s jeho postupným zvyšováním, ačkoliv již intenzita nárůstu počtu obyvatel
nedosahuje dynamiky předchozích let.
3

Vybrané obce jsou následující: Bakov nad Jizerou, Bradlec, Brodce, Březno, Bukovno, Čistá, Dobrovice, Dolní
Stakory, Hrdlořezy, Kněžmost, Kolomuty, Kosmonosy, Kosořice, Krnsko, Luštěnice, Nepřevázka, Nová Telib,
Písková Lhota, Plazy, Rohatsko, Řepov, Semčice a Židněves. Titul městys mají dvě z nich: Brodce a Březno. Městy
jsou tři obce, a to Bakov nad Jizerou, Dobrovice a Kosmonosy.
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Naproti tomu ostatní obce okresu Mladá Boleslav mají nižší hodnoty tohoto ukazatele
a přibližně jedna šestina těchto obcí zaznamenala snížení populační velikosti (hodnota indexu
změny počtu obyvatel nižší než 100), mezi tyto obce se řadí i jádrové město Mladá Boleslav.
Jedná se především o obce nacházející se v okrajových částech okresu.

Obr. 3: Velikostní kategorie a index změny počtu obyvatel v okrese Mladá Boleslav, 2011

Poznámka: Data ze Sčítání lidu, domů a bytů 1991 a 2011 jsou vzata za trvale bydlící obyvatelstvo.
Index změny počtu obyvatel je spočten jako počet obyvatel k 31. 12. roku 2011 dělený počtem obyvatel
k 31. 12. roku 1991 (v procentech).
Jednotkami u velikostní kategorie suburbií jsou obyvatelé.

Zdroj: ArcGis, ČSÚ 1993, ČSÚ 2003 a Veřejná databáze ČSÚ 2012, vlastní výpočty
a zpracování
Vývoj přirozeného, migračního a tedy i celkového přírůstku ukazuje, že první vlna
procesu suburbanizace proběhla na konci 90. let 20. století (obr. 4). Druhá (masivnější) fáze
nastala po roce 2003. K přechodnému propadu došlo v roce 2008, který nastal pravděpodobně
důsledkem krize. Obdobný vývoj lze sledovat i na úrovni celé České republiky. Obecně lze tedy
říci, že hlavní příčinou růstu celkového přírůstku celkového přírůstku je nadále migrační saldo.
Jeho hodnoty nejsou v průběhu dvaceti sledovaných let převýšeny hodnotami přirozeného

N. Hrušková: Vliv suburbanizace na demografickou a sociální strukturu a sociální klima suburbií Mladé Boleslavi

26

přírůstku (s výjimkou roku 2010). Vývoj přirozeného přírůstku, jehož hodnoty jsou v záporných
číslech v průběhu celých 90. let a posun do kladných čísel zaznamenávají od počátku 21. století,
ukazuje, že zvýšení porodnosti nastává jako opožděný efekt migrace. Zvýšená plodnost
je ovlivněna i přesunem silných ročníků ze 70. let do produktivního věku (Ouředníček, Novák
2012, s. 33).
Obr. 4: Přírůstky obyvatelstva v suburbánních obcích Mladé Boleslavi, 1991–2011
1 450
1 250

Počet osob

1 050

Migrační přírůstek
Přirozený přírůstek
Celkový přírůstek

850
650
450
250
50
0

-150

Zdroj: ČSÚ 2012d, vlastní zpracování
Při pohledu na přírůstek obyvatel na úrovni vymezených skupin obcí, vymezených
na základě intenzity procesu suburbanizace, je možné pozorovat, že celkový přírůstek obyvatel
nabývá u všech skupin obcí kladných hodnot (tab. 2). Migrační saldo ve všech skupinách obcí
několikanásobně převyšuje přirozený přírůstek, který v zóně 3 nabývá záporných hodnot.
Záporná hodnota je ovlivněna věkovou strukturou obyvatel, kdy počet zemřelých osob je vyšší
než počet živě narozených. Je to dáno tím, že ve venkovských oblastech je ve věkové struktuře
zastoupeno ve větší míře obyvatelstvo ve vyšších věkových skupinách (65 a více let).

Tab. 2: Přírůstek obyvatel v suburbiích Mladé Boleslavi v letech 1991–2011
Kategorie

Počet obyvatel
k 31. 12. 1991

Zóna 1

932

Zóna 2

7196

Zóna 3

11987

Přirozený
přírůstek

Migrační
saldo

Celkový
přírůstek

108

1161

1269

67

3047

3115

-213

2420

2207

Poznámka: Počet obyvatel k 31. 12. 1991 a 2011 je za trvale bydlící obyvatelstvo.

Zdroj: ČSÚ 2012c, vlastní výpočty

Počet obyvatel
k 31. 12. 2011
2201
10301
14194
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Pro hodnocení intenzity procesu byla dále záměrně zvolena jako jeden z ukazatelů
intenzita bytové výstavby. Při hodnocení na základě počtu obyvatel obce by mohlo dojít
ke zkreslení, jelikož mnoho nových rezidentů si nepřehlásí své trvalé bydliště a dojde tedy
k podhodnocení počtu nových obyvatel. Tato skutečnost nastává i u většiny suburbánních obcí
Mladé Boleslavi (tab. 3). Potvrzuje se zde skutečnost, že v zázemí měst je větší počet obvykle
bydlícího obyvatelstva než trvale bydlícího. U převážné většiny suburbánních obcí Mladé
Boleslavi se ovšem nejedná o velký početní rozdíl (řády jednotek či desítek obyvatel)
s výjimkou Kosmonos, oproti jiným suburbií v České republice (Ouředníček a kol. 2012).
Přesto je nutné brát tyto rozdíly v potaz při hodnocení intenzity procesu a zvolených ukazatelů.

Tab. 3: Počet trvale a obvykle bydlících obyvatel v suburbánních obcích Mladé Boleslavi,
2011

Obce
Zóna 1
Bradlec
Březno
Zóna 2
Kolomuty
Kosmonosy
Krnsko
Luštěnice
Nepřevázka
Nová Telib
Písková Lhota
Plazy
Rohatsko
Řepov
Semčice
Zóna 3
Bakov n. J.
Brodce
Bukovno
Čistá
Dobrovice
Dolní Stakory
Hrdlořezy
Kněžmost
Kosořice
Židněves

Počet obvykle
bydlících obyvatel

Počet trvale
bydlících obyvatel

Rozdíl mezi trvale
bydlícím a obvykle
bydlícím
obyvatelstvem

1216
932

1153
918

-63
-14

301
5160
571
2194
420
231
710
503
215
704
692

274
4802
557
2125
409
223
694
509
219
707
676

-27
-358
5
-14
-69
-11
-8
-16
6
4
3

4978
1009
675
718
3265
270
735
1873
425
326

5010
1045
694
718
3275
250
711
1837
430
325

32
36
19
0
10
-20
-24
-36
5
-1

Zdroj: Veřejná databáze ČSÚ 2012
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Na základě dat o bytové výstavbě je možné posoudit nejen intenzitu jevu, která
se projevuje ve větší míře od počátku 21. století (obr. 5 a Příloha 1), ale i rozdíly mezi
skupinami obcí okresu. Průměrná roční intenzita bytové výstavby v letech 1997–2011 ukazuje
rozdíly mezi suburbánními obcemi, ostatními obcemi v okresu Mladá Boleslav a samotným
jádrovým městem Mladá Boleslav (obr. 5). Celková intenzita okresu je nadprůměrná – region
dosáhl nejvyššího podílu bytů dokončených v bytových domech v roce 2012 (ČSÚ 2012e).
Obec Bradlec (jedna ze suburbánních obcí) se dokonce dostala na druhé místo v indexu nárůstu
trvale obydlených domů mezi sčítáními 1991 a 2001 v rámci všech obcí Středočeského kraje.
Intenzita bytové výstavby v suburbánních obcí začala stoupat především na přelomu
tisíciletí. Podobná situace nastala i u ostatních obcí okresu, avšak v nižší míře. Naproti tomu
město Mladá Boleslav zaznamenalo spíše stagnaci. Navíc je u tohoto jádrového město možné
pozorovat velké výkyvy v tomto ukazateli, které však mohou být způsobeny rozdílným
časováním developerských projektů. U všech vymezených skupin došlo v roce 2008 v důsledku
krize k poklesu výstavby, dokonce i v případě suburbánních obcí.

Obr. 5: Vývoj intenzity bytové výstavby v Mladé Boleslavi a ve vybraných skupinách obcí
v letech 1997–2011
14
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Zdroj: ČSÚ 2012e, vlastní výpočty
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Při porovnání intenzity bytové výstavby u suburbánních obcí lze říci, že nejvyšší
hodnoty mají obce Bradlec, Kolomuty, Nová Telib a Rohatsko (obr. 6)4. Jedná se o obce menší
rozlohy s počtem obyvatel okolo 200. Naopak nejmenší hodnoty vykazují obce největší
velikostní kategorie (často se statusem města), např. Bakov nad Jizerou, Bukovno, Brodce
a Dobrovice. Z daných poznatků lze vyvodit, že obyvatelé více preferují menší obce
než městečka. Výsledek odpovídá i tvrzení Cílka a Bašeho (2005), že suburbánní zástavba
se nejvíce rozvíjí v malých venkovských obcích.
V rámci

patnáctiletého

vývoje

rezidenční

suburbanizace

na

mladoboleslavku

lze indetifikovat dva typy suburbánních obcí. Obce, ve kterých od počátku sledovaného období
rostla intenzita, v posledních letech zaznamenávají její pokles (Příloha 1). Jsou to například
obce Bradlec, Březno, Dolní Stakory, apod. Naproti tomu obce, které se v předchozích letech
příliš nerozvíjely, v současnosti zažívají zvýšenou intenzitu bytové výstavby. Jako příklad mohu
uvést obce Kosmonosy, Řepov, Židněves.

4

Při interpretaci výsledků je nutné brát v úvahu vliv konstrukce ukazatele – přepočten na tisíc obyvatel.
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Obr. 6: Intenzita bytové výstavby v okrese Mladá Boleslav v letech 1997–2011

Poznámka: Jedná se počet trvale bydlících obyvatel v letech 1997-2011.

Zdroj: ArcGis, ČSÚ 2012e, vlastní výpočty

5.2 Proměna demografické a sociální struktury obyvatelstva
V minulosti byly venkovské obce tvořeny spíše starší populací a měly problémy s odlivem
mladšího obyvatelstva do měst – dnes je tomu u výhodně položených obcí naopak.
Na to upozornil již Müller (2009) svou tezí, že po roce 1990 se nejvýznamnější změnou stalo
obrácení vztahů mezi městem a venkovem. Kladné migrační saldo má dvojí účinek
pro proměnu věkové struktury v suburbánních obcích. V první fázi se přistěhují určité věkové
skupiny – především mladé páry či rodiny s dětmi. Ve druhé fázi se může projevit zvýšená
plodnost, která je pro tuto věkovou skupinu typická z hlediska současného demografického
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vývoje. Vliv na úroveň porodnosti má přechodně i fakt, že v současné době jsou v produktivním
věku silné ročníky ze 70. let (Ouředníček, Novák 2012, s. 33).
Vlivem suburbanizace dochází k omlazení věkové struktury obyvatel obcí, ale i změně
skladby obyvatelstva z hlediska vertikálních i horizontálních charakteristik. 5 Podle Fischera
(2004) mají mladí lidé před založením rodiny a lidé, kterým již děti odrostly, tendenci
žít ve městech, naproti tomu věková skupina mezi 25 a 40 lety života a jejich děti přibližně
do věku 18 let preferují žít na předměstí. Ačkoliv Fischer vychází ze situace v americkém
prostředí, domnívám se, že podobné trendy je možné vysledovat i v České republice.
Původní obyvatelstvo bývá v průměru starší než noví obyvatelé, kteří naopak rodiny
teprve zakládají (Voslářová, Puldová 2010). To dokládají i výsledky analýzy (tab. 4).
V roce 1991 byla úroveň podílů mezi jednotlivými obcemi relativně nivelizovaná. Podíl dětské
složky dosahoval hodnot okolo 20 %. V roce 2011 již lze pozorovat odlišnou situaci.
U obcí, v nichž se proces suburbanizace projevil nejvíce (zóna 1), mají nejvyšší hodnoty podílu
dětské složky a naopak nejnižší hodnoty u osob nad 65 let. Obce v zóně 2 vykazují nižší podíl
obyvatel ve věku do 15 let oproti zóně 1, avšak nejnižších hodnot dosahují v zóně 3, která
je charakteristická i vyšším podílem obyvatel nad 65 let. Z toho vyplývá, že s rostoucí
intenzitou procesu skutečně dochází k proměně věkové struktury obcí ve prospěch mladších
věkových skupin a omlazení je poměrně značné. V porovnání s hodnotami za okres, kraj
i republiku je podíl dětské složky v suburbiích Mladé Boleslavi nadprůměrný. Naopak podíl
složky ve věku 65 a více let v suburbánních obcích se nalézá pod průměrem vyšších
administrativních jednotek. U okresu, kraje i republiky lze pozorovat postupný nárůst osob
v této věkové kategorii, který je zapříčiněn jevem patrným ve většině vyspělých zemí –
demografickým stárnutím.

5

Vertikální charakteristiky jsou takové, které se dají hierarchicky seřadit. Jedná se především o výši vzdělání, příjem,

postavení v zaměstnání, apod. Naproti tomu horizontálními vlastnostmi se rozumí takové, u kterých nelze říci,
že jedna skupina je lepší než druhá. Typickým příkladem je místo bydliště či věk. Více Špaček, Šafr (2010).
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Tab. 4: Podíl věkových skupin na celkové populaci, suburbánní obce okresu Mladá Boleslav,
v roce 1991, 2001 a 2011
1991

2001

2011

Kategorie

0-14

15-64

65+

0-14

15-64

65+

0-14

15-64

65+

Česká republika
Středočeský
kraj
Okres
Mladá Boleslav

20

67

13

16

70

14

15

69

16

20

67

13

16

70

14

16

69

15

21

66

13

16

71

13

15

70

15

Zóna 1

22

68

10

18

73

9

21

72

7

Zóna 2

21

63

16

16

69

15

17

71

12

Zóna 3

21

64

15

16

71

13

16

70

14

Zdroj: ČSÚ 1993, ČSÚ 2003, ČSÚ 2012b, ČSÚ 2012h, ČSÚ 2013, vlastní výpočty
V návaznosti na proměnu věkové struktury obyvatelstva se mění i hodnota indexu stáří,
který znázorňuje, jaký je podíl obyvatel ve věku 65 a více let na 100 obyvatel ve věku do 15 let
(tab. 5). Jeho hodnoty odpovídají výsledkům analýzy předchozího ukazatele v členění podle
rozdílné intenzity procesu suburbanizace. Nejvíce suburbanizované obce mají nejnižší hodnoty
tohoto ukazatele. Absolutně nejnižší hodnoty ukazatele dosahuje obec Bradlec. Naproti tomu
obec Bakov nad Jizerou, která se nachází v zóně 3, vykazuje hodnotu 101. V některých obcích
došlo ke zvýšení hodnoty ukazatele, důvodem může být přesun střední generace do seniorského
věku nebo navýšení sociální infrastruktury o domov pro seniory, jak je tomu například
u Luštěnice či Kosmonos. Celkově lze ovšem říci, že index stáří se ve většině suburbánních obcí
snížil oproti předchozím rokům. Opačná tendence je pozorovatelná v okrese Mladá Boleslav,
Středočeském kraji i České republice.

Tab. 5: Průměrný věk a index stáří v suburbiích Mladé Boleslavi ve vybraných letech
Intenzita

Průměrný věk

suburbanizace

(k 31. 12. 2012)

Index stáří
1991

Index stáří
2001

Index stáří
2011

Česká republika

41,0

62

87

110

Středočeský kraj

40,3

68

91

96

Okres
Mladá Boleslav

40,3

62

86

99

Zóna 1

34,9

46

48

33

Zóna 2

38,6

69

87

70

Zóna 3

40,3

78

86

92

Poznámka: Index stáří je spočten jako počet obyvatel ve věku 65 a více let dělený počtem obyvatel
ve věku do 15 let násobený stem.

Zdroj: ČSÚ 1993, ČSÚ 2003, ČSÚ 2012b, ČSÚ 2012h, ČSÚ 2012i, ČSÚ 2013
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Proměnu věkové struktury lze zhodnotit i na základě průměrného věku (tab. 5). Tento
ukazatel přesáhl hodnotu čtyřiceti let na počátku 21. století v České republice (ČSÚ 2012c).
Podobné hodnoty dosahují suburbánní obce v zóně 3, naproti tomu v obcích s nejvyšší
intenzitou procesu suburbanizace je průměrný věk necelých 35 let, což značí značné omlazení.
Zajímavé zjištění je, že na základě výsledků Sčítání lidů, domů a bytů v roce 2001 zařadil ČSÚ
(2003) obec Rohatsko do pětice „nejstarších“ obcí okresu (dle hodnoty průměrného věku jejích
obyvatel 45,9 let). Dnes toto tvrzení rozhodně neplatí, jelikož v obci se průměrný věk snížil na
35,3 let.6
Pro dokreslení proměny pohlavně-věkové struktury obyvatel suburbánních obcí byla
zvolena věková pyramida v roce 1991 a 2011 pro obec, ve které je intenzita procesu
suburbanizace nejvyšší ze všech zkoumaných obcí (obr. 7). Jedná se o obec Bradlec ze zóny 1.
Proměňující se struktura je bezpochyby ovlivněna rezidenční suburbanizací. Zatímco v roce
1991 byla populace spíše v regresi, v současnosti nastává pravý opak. Velký nárůst je patrný
ve věkovém rozpětí 25–44 let a v celé dětské složce, především ve věkových skupinách
0–4 a 5–9 let. Je zde tedy nadprůměrné zastoupení mladých rodin. V posledních letech
ovlivňuje věkovou strukturu i zvyšující se přirozený přírůstek – děti narozené nově
přistěhovalým rodičům. Vzhledem k „mladosti“ procesu suburbanizace, by se trend omlazení
věkových struktur obcí mohl udržet a nadále pokračovat. Ovšem do budoucna budou současné
mladší věkové skupiny stárnout a přesouvat se do seniorského věku.

6

Vypovídací schopnost tohoto ukazatele je narušena, jelikož je ovlivněn extrémními hodnotami Navíc v některých
suburbánních obcích se nachází domov pro seniory. Jeho kapacita např. v Luštěnicích činí 64 míst, což pro obec
o velikosti přibližně dva tisíce obyvatel tvoří nezanedbatelnou část populace.
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Věk

Obr. 7: Věková pyramida obce Bradlec v roce 1991 a 2011
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Poznámka: Data za rok 1991 jsou za trvale bydlící obyvatelstvo, za rok 2011 za obvykle bydlící
obyvatelstvo.

Zdroj: ČSÚ 1993, ČSÚ 2003, Veřejná databáze ČSÚ 2012, vlastní výpočty
Dalším charakteristickým rysem suburbanitů krom nižšího věku je vyšší dosažené
vzdělání, které se váže na jejich vyšší sociální a ekonomický status (Ouředníček 2007).
Tím dochází k silnému kontrastu s původním obyvatelstvem, které obvykle dosahuje nižšího
vzdělání. Jak upozornili Ouředníček a Novák (2007, s. 20) „data o vzdělanostní struktuře
vypovídají o sociálně-ekonomickém statusu obyvatelstva pouze nepřímo, i když existuje
například mezi příjmem a úrovní dosaženého vzdělání těsná závislost“. Díky vyššímu vzdělání
lidé stoupají v příjmovém žebříčku a mohou si dovolit výstavbu nového rodinného domu
v zázemí.
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Obr. 8: Podíl vysokoškolsky vzdělaných obyvatel suburbií Mladé Boleslavi v roce 1991, 2001,
2011
1991

2001

2011

Poznámka: Podíl vysokoškolsky vzdělaných lidí se vztahuje k populaci starší 15 let v roce 1991 a 2001
za trvale bydlící obyvatelstvo, v roce 2011 za obvykle bydlící obyvatelstvo.

Zdroj: ČSÚ 1993, ČSÚ 2003, Veřejná databáze ČSÚ 2012, vlastní výpočty
Jak poukazují Puldová a Jíchová (2011), zázemí měst patřilo v období socialismu
k územím s nízkou úrovní vzdělanosti. Při porovnání podílu vysokoškolsky vzdělaných
obyvatel mezi zvolenými roky je možné toto tvrzení potvrdit (obr. 8). Úroveň vzdělanosti
vzrostla ve všech sledovaných obcích, v ojedinělých případech až na desetinásobek. Zatímco
v roce 1991 činila průměrná hodnota podílu vysokoškolsky vzdělaných osob 1 %, v roce 2011
průměr podílu těchto osob překročil hodnotu 11 %. Nejvyšší nárůst nastal u obce Bradlec.
Samozřejmě kromě nově přistěhovalých vzdělanějších obyvatel je nutno brát v úvahu celkové
zvyšování vzdělanosti v populaci.
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Analýzou statistických dat jsem dokázala vliv suburbanizace na demografickou
a sociální strukturu obcí. I u těchto zkoumaných obcí se potvrdil selektivní charakter
suburbanizace. Typickými nově příchozími jsou mladé rodiny bez dětí, ale pravděpodobně
plánující rodinu, nebo rodiny s převážně malými dětmi. Tím se významně odlišují od původního
obyvatelstva, které je spíše středního či seniorského věku a děti má již starší či dospělé.
Podobná polarizace mezi novými a původními obyvateli obce nastává i z hlediska dosažené
úrovně vzdělání. Ta nepřímo ovlivňuje sociální status a příjmovou úroveň.

5.3 Integrace nových obyvatel do života suburbií
V předchozí podkapitole byly hodnoceny změny, které se promítly do demografické a sociální
struktury obyvatelstva. Ta má spolu s dlouhodobými i okamžitými událostmi v konkrétním
místě a čase, které mají zdroje uvnitř i mimo lokalitu, značný vliv na podobu sociálního klimatu
(Špačková, Ouředníček, Susová 2012), jehož charakteristika je obsahem následující
podkapitoly. V jejím rámci jsou analyzovány výsledky dotazníkového šetření, které sloužilo
jako hlavní informační zdroj pro zjištění sociálního klimatu analyzovaných obcí. Je zde
diskutováno, nakolik se lišily mé předpoklady od zjištění vyplývající z tohoto výzkumu. Cílem
šetření bylo zjistit, do jaké míry jsou tradiční vztahy a vazby na okolí a komunitu doplněny
novými formami spolupráce. Pravděpodobně bude jiná podoba vztahů mezi lidmi ve velkém
městě, jiná v městečku a odlišná na vesnici s velikostí okolo 200 obyvatel, především s ohledem
na frekvenci kontaktů umožňující vzájemnou důvěru občanů (Vajdová 2010).
Ve výsledcích dotazníkového šetření realizovaného v suburbánních obcích polovina
starostů příchod nových obyvatel vítá a více než jedna třetina z nich ho vnímá spíše pozitivně
(obr. 9). Žádný z respondentů není proti příchodu nových obyvatel do obce. Starostové dále
hodnotí vztahy mezi starými a novými obyvateli jako dobré (40 %) a necelá jedna třetina
respondentů tvrdí, že obě skupiny obyvatel žijí nezávisle na sobě. Podobná zjištění dokládají
dříve realizované výzkumy (Ouředníček a kol. 2011, Ouředníček, Puldová, Pospíšilová 2011).
Na základě výsledků těchto šetření realizovaných v roce 2004 a v roce 2011, lze zhodnotit
proměnlivost názoru starostů na příchod nových obyvatel do obce. Zatímco v roce 2004 téměř
tři čtvrtiny starostů vnímaly příchod novousedlíků spíše pozitivně či pozitivně a negativně
se k danému tématu vyjádřilo nízké procento respondentů, v roce 2010 pokleslo procento
pozitivních a spíše pozitivních postojů a zvýšil se podíl neutrálních a současně i negativních
postojů k příchodu nových obyvatel do obce. Naopak hodnocení vztahů mezi novými
a původními obyvateli z pohledu starostů obce se oproti roku 2004 zlepšilo.
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Obr. 9: Názory starostů na příchod nových obyvatel do obce (1) a na sociální vztahy mezi
starými a novými obyvateli obce (2), zázemí Mladé Boleslavi, 2013
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Poznámka: Konkrétní znění tvrzení je:
1. „Jak hodnotíte příchod nových obyvatel (do nové zástavby) z pozice starosty?“
2. „Jaké jsou podle Vašeho názoru sociální vztahy mezi starými a novými obyvateli?“

Zdroj: Dotazníkové šetření starostů, Hrušková 2013, N = 18
Pro lepší pochopení podoby vztahů v obci byli starostové obcí dotazováni na problémy,
nové jevy a konkrétní příklady spolupráce mezi novousedlíky a starousedlíky. Na základě jejich
tvrzení vyplynulo, že novousedlíci srovnávají úroveň bydlení v obci a ve městě a jejich
požadavky kladené na obce nejsou mnohdy reálné. Nejčastěji musely obce v souvislosti
se zvyšujícím se počtem nových obyvatel řešit výstavbu sociální i technické infrastruktury –
především mateřských škol a kanalizace. Starostové dále uvádějí, že překážkou pro začlenění
se do komunity obce se staly „městské manýry“ a arogance nově příchozích společně s jejich
nezájmem o chod obce. Patrně vlivem málo rozvinutých vztahů téměř polovina starostů
neevidovala žádnou formu spolupráce mezi nově příchozími a původními obyvateli. Ti, kteří
zaznamenali spolupráci, uvádějí jako nejčastější formu organizaci společenských a sportovních
akcí. Podobné zhodnocení vyplývá i z konkrétních příkladů neshod. Jelikož spolu většina těchto
obyvatel nepřichází tolik do styku, nejsou většině starostů známy neshody mezi nimi. Dále bylo
často zmíněno nepochopení venkovské stylu života novousedlíky, ti chtějí žít na venkově
s výhodami města a nemají zájem o venkovské prostředí.
Pro vystižení chování nově příchozích obyvatel a jejich integrace do obce bylo
zjišťováno, které místní služby tito obyvatelé využívají a kterých místních akcí se účastní
(obr. 10). Jak bylo předpokládáno, téměř v 80 % obcí děti nově příchozích obyvatel navštěvují
místní mateřskou školku a místní spolky (cvičení, Sokol, atp.), pokud v obci jsou. Obdobně
je tomu i s účastí na společenských akcích typu jako jsou maškarní průvody, „pálení
čarodějnic“, dětské dny apod. Tyto akce jsou organizovány především zásluhou místních
obyvatel či spolků. Obecně lze říci, že se jedná o akce určené dětem, případně se sportovním
zaměřením. Toto zjištění je v souladu s proměnou demografické a sociální struktury,
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kdy se v suburbiích zvyšuje podíl dětí a mladých lidí. Poměrně hojně navštěvovanými místy
jsou i místní restaurace (hospody), které se tak stávají vhodnými místy k navazování vztahů.
Navzdory výše zmíněným problémům a často nevyvinutým či málo rozvinutým
vztahům se téměř 70 % starostů domnívá, že novousedlíci nejsou izolovaní. Tyto domněnky
mohou být ovlivněny i počtem let, které nově příchozí obyvatelé v obci žijí. Předpokládám,
že čím déle v obci noví obyvatelé žijí, tím více se integrují do komunity. Proto u obcí,
kde je suburbánní rozvoj teprve v počátcích, může být pocit izolovanosti těchto obyvatel větší.
Anebo naopak, počet nově příchozích může být zatím velmi malý a čím menší přírůstky nových
obyvatel, tím spíše se tito obyvatelé začlení mezi původní obyvatele. Přičemž míra zapojení
novousedlíků a jejich využívání místních služeb, spolků a podobných aktivit má podobnou
strukturu jako výsledky dotazníkových šetření, která byla již realizována (Ouředníček a kol.
2011, Ouředníček, Puldová, Pospíšilová 2011).

Obr. 10: Chování nových obyvatel v suburbiích Mladé Boleslavi, 2013
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Poznámka: Konkrétní znění tvrzení je: „Vyberte, prosím, u následujících otázek odpověď, která vystihuje
chování nových obyvatel.“
Při interpretaci výsledků dotazníkového šetření je nutné brát ohled na to, že v řadě obcí se nenalézají
některé prvky občanské vybavenosti (obchod, atp.). Starostové (vzhledem ke struktuře dotazníku) tak byli
nuceni vyplnit odpověď „ne“, pokud se v jejich obci nenalézala daná služba/prvek.

Zdroj: Dotazníkové šetření starostů, Hrušková 2013, N = 18
Často je nespokojenost s životem v obci impulsem k rozvoji vztahů. Obyvatelé mají
společný cíl, kterého chtějí dosáhnout, např. vybudování dětského hřiště, a začnou
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spolupracovat na jeho realizaci. Starostové obcí vypověděli, že právě novousedlíci přináší nové
impulsy a podněty do chodu obce s cílem zvýšit rozmanitost kulturního a sportovního vyžití
v obci. Podle jedné třetiny starostů jsou novousedlíci členy zastupitelstva, což jistě vypovídá
o jejich zájmu o obec. Dokonce podle téměř tří čtvrtin odpovědí kandidují na společné
kandidátce se starousedlíky v komunálních volbách. To svědčí o tom, že mezi nimi proběhlo
navázání kontaktů vedoucí ke spolupráci. Bohužel při hodnocení, jakým způsobem přispívají
k rozvoji obce, se téměř 40 % respondentů domnívá, že se nijak nepodílejí. Jedinou aktivitou,
kterou vyvíjejí, je organizace společenských a volnočasových aktivit pro děti, což se dalo
očekávat vzhledem k selektivnosti procesu suburbanizace (nově příchozí jsou především mladí
lidé s dětmi). Přestože novousedlíci mohou vyvíjet tlak na sociální infrastrukturu v obci,
v žádné ze suburbánních obcí nezaložili mateřské centrum, podobně jako je tomu i u obcí
v zázemí Prahy.
Vhodnými místy k seznámení mohou být společenské a sportovní akce a zařízení k nim
určené. Tato domněnka se potvrdila při dotazování starostů na místo a příležitost, při které
se nejvíce navazují kontakty. Sportovní akce a akce určené dětem uvedly téměř tři čtvrtiny
starostů. Druhou nejfrekventovanější odpovědí byly procházky majitelů se psy. Pro dokreslení
situace bylo zjišťováno, kdo jako první kontaktujte druhou skupinu obyvatel. Třináct z osmnácti
starostů uvedlo, že to jsou matky s dětmi. Příčinou pravděpodobně je, že v obcích je poměrně
velké zastoupení dětské složky a přes ně, podle výsledků šetření, probíhá i většina kontaktů.
Matky s dětmi nejenže mají dostatek volného času, který tráví převážně v obci, ale jsou navíc
odtrženy od svých vztahů a starých přátel ve městě, stejně jako od svých manželů, kteří vyjíždí
z obce za prací (Gans 1967). A právě fyzická vzdálenost od jejich sociálních kontaktů je „nutí“
se spokojit s místními kontakty (Knox, Pinch 2010). Časem se začnou více zapojovat
do místních spolků a akcí, až se integrují do místní komunity. To dokládají i výsledky
již realizovaných šetření (Ouředníček a kol. 2011, Ouředníček, Puldová, Pospíšilová 2011),
které prokázaly zvyšující se začlenění obyvatel do života obce se zvyšujícím počtem
let strávených v obci.
Lze tedy říci, že struktura odpovědí starostů na příchod nových obyvatel do obce
v suburbiích Mladé Boleslavi odpovídá spíše struktuře odpovědí starostů v zázemí Prahy v roce
2004. Je tedy možné, že pokud by se v suburbánních obcích v zázemí Mladé Boleslavi provedlo
dotazníkové šetření s několikaletým odstupem, proměnila by se struktura odpovědí podobně
jako u starostů obcí v zázemí Prahy. Otázka zůstává, zda záleží na počtu let strávených v obci,
nebo na intenzitě procesu suburbanizace.
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6 Závěr
Zázemí Mladé Boleslavi v posledních dvaceti letech prošlo velkou proměnou fyzického
i sociálního prostředí důsledkem probíhajícího procesu suburbanizace a rozvoje automobilky
Škoda Auto, a. s. Selektivní charakter procesu suburbanizace ovlivňuje nejen strukturu
obyvatelstva v obcích, ale i následnou povahu vztahů v území. Suburbanité s sebou nesou
své zvyky a chování, stejně jako věkovou a vzdělanostní úroveň, které se staví do ostrého
kontrastu s charakteristikami původního obyvatelstva. Vlivem toho dochází k rozdílům mezi
těmito skupinami obyvatel z hlediska názorů na trávení volného času, priority v obci, apod.
Vliv na charakter vztahů má i samotné fyzické prostředí obcí. Kdy většina suburbanitů
se stěhuje na venkov, avšak požaduje výhody města, ze kterého přišla. Ty však není možné
ve většině obcí zajistit, jelikož převážná většina obcí má nižší občanskou vybaveností než
město, což je typické pro obce této populační velikosti.
Z výsledků hodnocení kvantitativních charakteristik demografické a sociální struktury
v suburbiích Mladé Boleslavi vyplývá, že všechny suburbánní obce zaznamenaly výrazné
proměny struktur obyvatelstva důsledkem výraznějšího nárůstu nově příchozích obyvatel.
Do suburbií se stěhují především mladí lidé, kteří již mají malé děti nebo rodinu právě zakládají.
Původní obyvatelstvo se naproti tomu vyznačuje vyšším průměrným věkem, nižší vzdělaností
a většinou má děti v dospělém věku. Z toho je patrné, že v první fázi dochází k omlazení věkové
struktury a zvýšení vzdělanosti v obci, v dalších fázích se zvyšuje porodnost. Tyto změny jsou
nejvýraznější u obcí s největší intenzitou suburbanizace.
Z hlediska vlivu lokalizace automobilky Škoda Auto, a. s. v regionu lze říci, že tato
společnost jistě zvyšuje atraktivitu oblasti a je možné říci, že prostřednictvím této společnosti
se zde zformovala silná střední vrstva, která má větší nároky na kvalitu bydlení. Dá se tedy
předpokládat, že právě zaměstnanci automobilky a firem na ni napojených jsou hlavní skupinou
obyvatel, která se stěhuje do zázemí města. Tento předpoklad dokládá věková struktura
imigrantů do Mladé Boleslavi, která ukazuje na velký migrační potenciál tohoto města. Nelze
ovšem doložit vliv společnosti na urychlení či zpomalení vývoje suburbanizace vzhledem
k souběžnému vývoji procesu a počátku rozvoje firmy.
Faktem zůstává, že firma vytváří ve městě a jeho blízkém okolí mnoho pracovních
příležitostí. Zároveň spolupráce společnosti s městem na realizaci mnoha projektů nadále
zvyšuje celkovou atraktivitu regionu. Přihlédnu-li k tomu, že v současné době Škoda Auto,
a. s. zahájila výstavbu nových výrobních prostor ve městě i jejím okolí, dá se předpokládat,
že dojde k navýšení počtu obyvatel města. Tito obyvatelé pravděpodobně časem zvýší svůj
socioekonomický status a budou usilovat, podobně jako jejich „předchůdci“, o odstěhování
z města na venkov.
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Příchod obyvatel sebou přinesl řadu pozitivních i negativních jevů, což dokazují
výsledky dotazníkového šetření. Ty potvrdily předpoklady rozdílnosti nových a původních
obyvatel. Selektivnost procesu určuje využívání služeb a zařízení v obci i účast na akcích
konaných v rámci obce. Nejvíce jsou využívány mateřské a základní školy, následovány
místními sportovními a společenskými spolky a zařízeními k tomu určenými. Využívání právě
těchto služeb je možné předpokládat právě vzhledem k charakteristikám suburbanitů. Jejich děti
se potřebují začlenit do kolektivu stejně jako jejich matky, které, jak se domnívám, tráví nejvíce
času v obci a pravděpodobně nejsou plně v kontaktu se svými původními přáteli z předchozího
bydliště. Často tak právě tyto skupiny obyvatel organizují společenské akce a shánějí
sponzoring pro obce. Díky tomu se rozvíjí vztahy mezi novými a původními obyvateli obce
a možná i z toho důvodu většina starostů neeviduje neshody mezi nimi. Pokud byl evidován
nějaký problém či jev, jednalo se nepochopení venkovského stylu života novousedlíky
a nezájmu o obec jako takovou. Obecně lze tedy říci, že starostové příchod nových obyvatel
většinou vítají a nedomnívají se, že by byli noví obyvatelé izolovaní. Přesto lze z výsledků
dotazníkového šetření určit oblasti, které jsou potřeba zkvalitnit. Je potřeba nadále podporovat
navazování kontaktů mezi nově přistěhovalými a původními obyvateli a tím přispívat
k celkovému rozvoji obce. Řešením může být zvýšení vybavenosti obci z hlediska sociální
infrastruktury (mateřské a základní školy, dětská hřiště, apod.), stejně jako podpora vzniku
pracovních příležitostí v obci či pořádání více společenských akcí.
Podobné názory na integraci nových obyvatel do obce a jejich vzájemných vztahů
se starousedlíků vyplývají i z dříve realizovaných výzkumů v zázemí Prahy. Je tedy možné,
že při provedení stejného šetření v suburbiích Mladé Boleslavi s několikaletým odstupem
by mohlo dojít ke stejné proměně struktur odpovědí jako je tomu v případě výše zmíněných
šetření.
Budoucnost rozvoje suburbií v regionu závisí především na formách usměrňování
bytové výstavby v obcích, resp. podobě jejich územních plánů. Na základě výsledků
dotazníkového šetření je možné říci, že míra výstavby nových domů bude nadále pokračovat,
avšak již ne takovým tempem jako doposud.
Bakalářská práce mi přinesla hlubší poznání problematiky procesu rezidenční
suburbanizace a jeho dopadů speciálně na sociální sféru života lidí v obcích. Do budoucna
by bylo zajímavé sledovat další vývoj vztahů mezi obyvateli obcí a provést hlubší šetření,
při kterém by respondenty byli přímo obyvatelé obcí. Vzhledem k faktu, že podobných šetření
neproběhlo mnoho – zvláště u těchto velikostních kategorií obcí, byly by výsledky výzkumu
jistě velkým přínosem jak pro vědeckou sféru, tak pro samotné suburbánní obce.
Ty by si z nich mohly vzít ponaučení a inspiraci.
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Příloha
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Příloha 1: Intenzita bytové výstavby v suburbiích Mladé Boleslavi, 1997–2011
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4,2

19,9

11,5

30,1

10,9

5,8

13,7

8,4

3,6

3,5

4,3

4,4

4,3

3,6

5,4

6,3

12,5

3,0

3,7

0,0

4,5

6,7

15,4

9,6

14,2

8,0

4,0

5,9

0,0

2,0

2,0

0,0

0,0

0,0

2,1

0,0

0,0

0,8

0,0

1,4

19,3

29,2

23,8

1,1

0,5

5,5

1,4

1,9

0,5

3,6

3,6

10,5

17,0

9,2

3,0

3,1

18,3

11,9

11,2

5,2

12,3

2,4

2,5

2,4

0,0

6,8

0,0

6,7

13,2

13,0

18,8

12,2

0,0

0,0

34,7

47,1

18,3

9,2

8,8

0,0

2,0

1,9

15,0

3,6

3,6

7,0

1,7

5,1

5,0

10,3

12,4

6,7

13,4

5,7

2,9

5,7

2,9

11,5

5,6

5,7

14,8

8,8

16,4

13,1

8,9

12,6

2,2

2,1

3,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

7,2

14,2

6,6

12,6

19,9

12,1

10,9

35,0

9,6

22,0

4,1

2,1

6,4

2,1

3,6

7,1

1,7

13,4

9,7

4,7

1,5

8,8

11,6

5,6

2,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

6,2

0,0

0,0

0,0

0,0

27,7

19,1

9,1

10,4

4,4

2,1

4,1

2,9

2,2

2,0

3,4

8,3

2,9

2,4

4,3

2,6

8,3

9,3

4,8

2,6

2,2

0,0

1,1

2,1

0,0

0,0

4,2

0,0

0,0

9,8

4,2

3,1

5,1

3,0

3,8

0,0

0,0

1,8

1,8

5,3

1,7

1,6

1,7

1,7

0,0

0,0

10,8

0,0

13,0

0,0

1,7

3,6

3,6

5,4

3,3

0,0

1,6

4,7

3,0

3,1

6,2

12,6

8,3

8,3

7,0

1,3

0,7

0,0

0,0

8,5

3,7

1,0

0,0

0,0

0,0

3,2

11,6

4,1

4,1

3,7

10,7

5,5

0,0

5,3

0,0

31,9

20,9

5,1

4,8

4,6

4,6

12,9

16,5

7,9

11,8

2,0

4,0

0,0

0,0

3,9

1,9

5,7

1,9

0,0

0,0

3,4

19,0

6,6

12,0

1,4

3,4

1,3

0,7

2,7

2,6

10,0

17,0

5,1

1,9

2,4

5,5

7,1

8,6

6,6

9,2

0,0

0,0

0,0

0,0

2,7

2,7

0,0

0,0

0,0

0,0

10,1

7,4

12,4

21,7

20,5

4,3

4,3

0,0

4,3

0,0

4,3

0,0

0,0

16,7

0,0

7,2

13,7

19,3

12,5

9,3

Zdroj: Český statistický úřad (2012e)
Příloha 2: Průvodní dopis starostům suburbánní obcí Mladé Boleslavi, ve kterých
probíhalo dotazníkové šetření v lednu až březnu v roce 2013
Vážená paní starostko/Vážený pane starosto,
dovoluji si Vás požádat o spolupráci s uskutečněním dotazníkového šetření týkajícího se sociální situace ve Vaší
obci. Výsledky dotazníkového šetření budou sloužit jako podklad k mé bakalářské práci na téma Sociální struktura
a sociální klima v suburbiích Mladé Boleslavi.
Cílem mé práce je postihnout strukturu obyvatel suburbií a jejich životní styl. Dále zhodnotit rozdíly
a vztahy mezi starousedlíky a novousedlíky a posoudit, kde a za jakých okolností rozvíjí vztahy mezi sebou.
Dotazník obsahuje 20 otázek a byl by Vám zaslán prostřednictvím e-mailu ve dvou variantách podle možnosti, kterou
si zvolíte pro jeho vyplnění. První verze je určena pro vytisknutí a vyplnění ručně, s tím, že bych si ho u Vás
na obecním úřadě po domluvě s Vámi vyzvedla či zda byste mi ho zaslali poštou na mou adresu (viz níže). Druhá
možnost je vyplnění v elektronické podobě a následné zaslání zpět na mou e-mailovou adresu.
Dotazník by Vám měl zabrat přibližně 15 - 30 min Vašeho času. Současně bych Vás ráda poprosila o jeho vyplnění
a zaslání do 14 dní od jeho obdržení, jelikož jsem limitována závaznými termíny odevzdání mé práce na univerzitě.
V případě zájmu o výsledky mého výzkumu Vám ráda zašlu svou závěrečnou práci.
Velmi Vám děkuji za odpověď a případnou spolupráci.
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Příloha 3: Dotazníkové šetření starostů suburbánních obcí Mladé Boleslavi, 2013
PLÁNY OBCE
1) Má obec schválený územní plán (ÚP)?
ano, z roku
ne
Od dokončení ÚP bylo schváleno

změn ÚP.

2) Kolik nových domů je v ÚP plánováno vystavět v příštích letech?
z toho počet rodinných domů
s přibližným termínem výstavby
z toho počet bytových domů

s přibližným termínem výstavby

3) Jaká je celková zastavitelná plocha v souvislosti s plánovanou výstavbou těchto nových domů?
Do roku
bude zastavěno
ha.
4) O kolik obyvatel se podle ÚP změní počet obyvatel v naplánovaném horizontu?
Do roku
přibude
obyvatel.
5) Jaké formy usměrňování nové rezidenční výstavby obec používá? Můžete označit i více možností.
Regulativy uplatněné v rámci územního plánu
Regulační plán
Stavební uzávěra
Plánovací smlouva
Územní studie
Etapizace nové výstavby v rámci územního plánu
Vyjednávání s developerem o podobě výstavby
Jiné (např. územní rozhodnutí)
Prosím vypište:
6)

Z nového stavebního zákona vyplývá povinnost obcí pořídit nový územní plán. V jakém roce bude
tento nový územní plán pořizován?
počátek pořizování nového ÚP plánujeme na rok
již bylo zastupitelstvem schváleno zadání ÚP v roce
již byl zastupitelstvem schválen návrh ÚP v roce
ÚP podle nového stavebního zákona již byl schválen v roce

7)

Nový stavební zákon umožňuje při projednávání nového územního plánu nepřevzít všechny
zastavitelné plochy ze stávajícího ÚP. Plánuje obec revidovat rozsah a rozmístění nových
zastavitelných ploch v novém územním plánu?
obec plánuje značně rozšířit zastavitelné plochy
obec plánuje mírně rozšířit zastavitelné plochy
obec se bude snažit o zachování stavu stávajícího ÚP
obec plánuje mírně omezit zastavitelné plochy
obec plánuje značně omezit zastavitelné plochy
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8)

Myslíte si, že rozvoj nové výstavby bude ve Vaší obci pokračovat i nadále?
ano, v ještě větší míře
ano, pozvolna
pouze výjimečně
určitě ne

9)

Jaké jsou v současnosti obecně největší problémy obce? Uveďte prosím 3 nejzávažnější.
1.
2.
3.
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Noví obyvatelé
10) Jak hodnotíte příchod nových obyvatel (do nové zástavby) z pozice starosty?
jejich příchod vítám (obec růst podporuje)
vnímám příchod spíše pozitivně
mám neutrální postoj
vnímám příchod spíše negativně
jsem rozhodně proti příchodu nových obyvatel do obce
11) Jaké problémy nebo nové jevy přinesl příchod nových obyvatel do obce?

12) Jaké jsou podle Vašeho názoru sociální vztahy mezi starými a novými obyvateli?
vynikající
dobré
snášejí se
špatné
žijí nezávisle na sobě
nelze posoudit
13) Uveďte prosím konkrétní příklady spolupráce mezi novými a starými obyvateli.

14) Uveďte prosím konkrétní příklady neshod mezi novými a starými obyvateli.

15) Podílejí se noví obyvatelé na chodu nebo řízení obce?
ano, jsou v zastupitelstvu
jen částečně
ne
16) Kandidují noví obyvatelé v komunálních volbách do zastupitelstva obce? Můžete zaškrtnout i dvě
možnosti.
ano, na samostatné kandidátce
ano, na společné kandidátce se starousedlíky
ne
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17) Pomohli nově příchozí obyvatelé nějakým způsobem k rozvoji obce a jejího společenského života?
Můžete označit i více možností.
Založili mateřské centrum.
Organizují volnočasové aktivity pro děti a dospělé. Doplňte prosím jaké:
Organizují společenské akce. Doplňte prosím jaké:
Pomohli získat obci dotaci. Doplňte prosím jakou:
Sponzoring. Doplňte prosím konkrétní případ:
Jiné. Doplňte prosím konkrétní aktivitu:
Noví obyvatelé se nijak nepodílejí.
18) Vyberte prosím u následujících otázek odpověď, která vystihuje chování nových obyvatel obce.
Nakupují v místním obchodě s potravinami.
ano
zřídka
ne
Jejich děti navštěvují místní mateřskou školu.
ano
zřídka
ne
Využívají místní služby.
ano
zřídka
ne
Účastnili se „pálení čarodějnic“.
ano
zřídka
ne
Účastnili se maškarních průvodu apod. akcí.
ano
zřídka
ne
Navštěvují místní restauraci (hospodu).
ano
zřídka
ne
Účastní se společenských akcí (zábav, disco).
ano
zřídka
ne
Využívají místní spolky (cvičení, Sokol atp.).
ano
zřídka
ne
Využívali místní stavební firmy.
ano
zřídka
ne
Jsou izolovaní.
ano
ne
19) Kde a kdy se Vy osobně domníváte, že nejvíce navazují vztahy novousedlíci se starousedlíky?
(např. venčení psa, procházka s dětmi, …)
….
20) Jaké skupiny jsou aktivnější, co se týče navazování kontaktů, a z jakého důvodu tak usuzujete?
(např. matky s dětmi)
….
Děkuji Vám za čas, který jste věnoval/a vyplnění dotazníku. Oceníme i další Vaše názory, náměty
a drobné postřehy, které můžete adresovat na adresu řešitele projektu nebo připsat přímo na tuto stranu.
Místo pro Vaše vzkazy a názory:

