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Abstrakt 

Práce se věnuje uzavřeným rezidenčním areálům (gated communities) jako příkladu 

rezidenční separace v současné Praze. Uzavřené rezidenční areály jsou novým specifickým 

jevem charakterizujícím společnost v současných postindustriálních městech. Jedná se o typ 

bydlení, kde se za zdmi a ploty koncentruje především sociálně silné obyvatelstvo. Prakticky 

na celém světě roste počet těchto uzavřených areálů a paralelně s tím se zvyšuje i zájem 

odborné veřejnosti o tyto areály. Tento typ bydlení vzniká i v Česku, a to především v Praze. 

Odborný zájem o toto téma v našem prostředí nicméně stále není tak velký jako v jiných 

postsocialistických státech. Tato práce navazuje na předcházející studie a v kontextu 

postindustriální transformace hlouběji hodnotí, zda dochází v pražských uzavřených 

rezidenčních areálech k separaci sociálně silného obyvatelstva a proč tento typ bydlení 

vzniká. Částečně je pozornost věnována také vývoji a stavu rezidenční separace a důsledkům 

vzniku uzavřených areálů. Práce vychází z několika kvantitativních (analýza dat, dotazníkové 

šetření) a kvalitativních (rozhovory) výzkumných metod. Ukazuje se, že na jedné straně 

v Praze klesá úrovně rezidenční segregace a separace. Na druhé straně je patrné, že roste 

počet specifických separovaných lokalit, jako jsou především uzavřené rezidenční areály, kde 

se koncentrují sociálně silní. Vznik uzavřených rezidenčních areálů je podmíněn různorodými 

postindustriálními procesy (růst sociálních nerovností, nejistoty a strachu, internacionalizace 

kapitálu a pracovních sil). Tyto procesy jsou spojeny s politikou neoliberalismu a postupným 

rozpadem fordismu. Konkrétní příčiny vzniku je nutné hledat u jednotlivých aktérů (rezidenti, 

místní samospráva, developeři). Výsledky vlastního empirického výzkumu ukazují, že vznik 

pražských uzavřených areálů není primárně iniciován na straně společenské poptávky, ale 

naopak silnou roli při vzniku těchto areálů hrají developeři, kteří se prostřednictvím 

inovativních produktů, snaží prosadit na konkurenčním trhu s bydlením. Důsledkem výstavby 

uzavřených rezidenčních areálů je na jedné straně možnost kvalitního bydlení pro sociálně 

silné, na druhé straně vznik těchto areálů vede k posilování rezidenční separace a vytváření 

umělých bariér mezi lidmi. 

  



Abstract  

The thesis focuses on gated communities (GCs) as an example of residential separation in 

today's Prague. The GCs are a new specific phenomenon characterising the society in 

present post-industrial cities. It is a type of residence where high social status population 

concentrates behind walls and fences. The number of GCs grows more or less globally which 

results in increased experts' interest in GCs. This type of residence occurs also in Czechia, 

primarily in Prague. Experts' interest in the subject in our environment is, however, not as 

high as in other post-communist countries. This thesis follows up with previous studies and 

assesses in detail if – in context of the post-industrial transformation – the high social status 

population is separated in Prague GCs and why such type of residence appears. The 

document also partly focuses on the development and situation of residential separation 

and the consequences of GCs formation. It is based on several quantitative (data analysis, 

questionnaire survey) and qualitative (interviews) research methods. It turns up that on one 

hand the level of residential segregation and separation in Prague decreases, on the other 

hand we can see that the number of specific separated locations such as the GCs where the 

high social status population concentrates grows. GCs constitution is conditioned by various 

post-industrial processes (increased social inequality, uncertainty and fear, capital and 

labour internationalisation). These processes relate to neoliberal policy and gradual Fordism 

disintegration. Specific reasons of the formation need to be searched for at the involved 

groups (the residents, local administration and developers). Results of the actual empirical 

research show that formation of the Prague GCs is not primarily initiated by public demand 

but on the contrary important role at GCs formation is played by the developers who try to 

break through in the competitive residential market by means of innovative products. The 

consequence of GCs establishment is the possibility of quality residence for the high social 

status population. On the other hand, GCs formation results in higher residential separation 

and artificial barriers between people. 

 

  



Úvod 

Dizertační práce zkoumá uzavřené rezidenční areály (anglicky gated communities) 

v současné Praze. Analýza je provedena v kontextu postindustriální transformace měst i 

společnosti. Není pochyb, že ve společnosti a ekonomice západní Evropy a USA od 70. let 20. 

století probíhají významné změny, které se jako první začaly projevovat ve velkých městech 

(viz Musil 2002; Sýkora 2000; Knox, Pinch 2010). Začíná se proto mluvit o postindustriálním 

(postmoderním) městě a urbanizaci (Dear 2002; Dear, Flusty 1998; Ellin 1999; Soja 2000). 

Jedním z rysů postindustriálních měst jsou proměny rezidenční segregace a separace. 

Dochází ke vzniku nových forem lokalit, kde se separují sociálně silní či jsou segregováni 

sociálně slabí. Vznik těchto lokalit je podmíněn a zapříčiněn mnoha novými procesy 

postindustriální transformace, jako je především upadající role sociálního státu, ekonomická 

restrukturalizace, globalizace či politika neoliberalismu (např. van Kempen, Murie 2009). 

Rezidenční segregace a separace v postindustriálních podmínkách se také vyznačuje 

proměnou indikátorů a měření její úrovně (Massey 2011).  

Uzavřené rezidenční areály se velmi často dávají za příklad rezidenční separace sociálně 

silného obyvatelstva v postindustriálním městě (např. Bauman 1999; Bislev 2004; Cruz, Pinho 

2009; Dear, Flusty 1998; Knox, Pinch 2010; Mulíček 2008; Low 1997). Některé typy 

uzavřených rezidenčních areálů existovaly i v industriálních městech, šlo však o rezidenční 

formy, jež se vyskytovaly v malém počtu, a jejich vliv na celkové utváření měst byl 

marginální. Velmi často se tvrdí, že v uzavřených rezidenčních areálech se koncentruje 

sociálně silné obyvatelstvo, empirické doklady, které by toto tvrzení dokazovaly, ale často 

chybí (viz např. Vesselinov 2009). Vztah mezi uzavřenými rezidenčními areály a rezidenční 

separací je ve skutečnosti daleko více komplexní a nejednoznačný (Roiman 2005).  

Ještě více komplexní a složité jsou výsledky výzkumů zaměřených na hledání příčin a 

podmíněností vzniku uzavřených rezidenčních areálů, přičemž se jedná o jedno z hlavních 

výzkumných témat. Příčiny vzniku jsou v různých geografických oblastech rozdílné a 

univerzální teorie není možná (viz Hirt, Petrović 2011; Low 2003). Nejčastěji zmiňované 

příčiny vzniku, jako jsou strach z kriminality, snaha o demonstraci sociální prestiže či 

charakter neoliberální ekonomiky, jsou vhodné především pro státy se silnou sociální 

polarizací či vysokou kriminalitou, jako je USA, Jihoafrická republika či státy Latinské Ameriky 

a východní a jihovýchodní Asie (viz např. Blakely, Snyder 1997; Coy 2006; Jurgens, Gnad 

2002; Landman 2006; Leisch 2002; Low 2003; Pow 2010; Sheinbaum 2008; Wu, Webber 

2004; Xu, Yang 2008). V posledních letech je patrný růst těchto areálů také v 



postsocialistických státech střední a východní Evropy (Bodnar, Molnar 2010; Hegedűs 2009; 

Kovács 2013; Smigiel 2009). Právě v těchto oblastech jsou však tyto hlavní vysvětlení, proč 

vznikají uzavřené areály, těžko aplikovatelné, například proto, že úroveň sociálních 

nerovností a kriminality je relativně nižší (Cséfalvay, Webster 2012).  

Zatímco ve světě je problematice uzavřených areálů a rezidenční separace věnována 

poměrně značná pozornost jak v médiích, tak mezi odbornou veřejností, v Česku tomu zatím 

tak není. Menší pozornost může být způsobena relativně nižším počtem osob žijící 

v uzavřených areálech či nereflektováním těchto projektů jako problematických. Tato 

dizertační práce navazuje na předchozí studentské práce věnující se tomuto tématu (viz 

Brabec 2007; Brabec 2009; Brabec, Sýkora 2009). První (bakalářská) práce se věnovala 

především popisu vývoje výstavby a prostorového rozmístění uzavřených rezidenčních 

areálů v Praze. Jednalo se o představení nového tématu v českém prostředí a první celkový 

souhrn postavených a plánovaných uzavřených areálů v Praze (Brabec 2007). Druhá 

(diplomová) práce rozšiřovala dosavadní poznání ohledně vývoje výstavby a prostorového 

rozmístění, dále byla zaměřena především na srovnání vlastností pražských uzavřených 

areálů oproti jiným státům. Byla zde také nastíněna diskuze, proč tento typ bydlení vzniká a 

jaké přináší důsledky samotným rezidentům a jaké společnosti jako celku. V empirické rovině 

se práce zaměřovala na motivy, proč se lidé stěhují do těchto areálů, jakou roli při jejich 

výběru nemovitosti hrál fakt, že projekt byl oplocen a střežen, a zda se lidé v uzavřeném 

areálu cítí bezpečněji než v jejich předchozím bydlišti (Brabec 2009).  

Cíle a struktura práce 

Tato práce rozšiřuje dosavadní poznání o uzavřených rezidenčních areálech a rezidenční 

separaci v současné Praze. Práce si klade za cíl vyzkoumat, zda se v těchto uzavřených 

areálech separuje sociálně silné obyvatelstvo, a hlouběji diskutuje, proč tyto areály vznikají. 

Pro argumentaci je nutné se také věnovat vývoji a stavu rezidenční separace, identifikaci 

lokalit koncentrace sociálně silného obyvatelstva a vývoji výstavby a prostorovému 

rozmístění uzavřených areálů v současné Praze. Pozornost je také věnována důsledkům 

výstavby uzavřených areálů. 

Dizertační práce je strukturovaná do celkem 10 kapitol. Po úvodu, kde jsou vytyčeny hlavní 

cíle práce, se věnujeme diskuzi a vymezení hlavních pojmů, jako jsou sociálně silní, 

rezidenční segregace a separace, neoliberalismus či postindustriální transformace. Hlavní 

důraz je nicméně kladen na problematiku uzavřených rezidenčních areálů, protože 

konceptualizace jevu, který se obecně nazývá „gated communities“, do českého prostředí 



doposud chyběla. Argumentujeme, že jev „gated communities“, který vznikl v USA, nalezeme 

i v evropském prostřední a je vhodné jej nazývat „uzavřené rezidenční areály“ namísto jiných 

termínů jako je např. „uzavřená komunita“.  

Další část dizertace se věnuje teoretickému zarámování rezidenční separace a uzavřených 

areálů v kontextu postindustriální transformace společnosti a měst. Zaměřuje se na 

představení uzavřených rezidenčních areálů jako příkladu rezidenční separace 

v postindustriálním městě. Dále jsou hodnoceny různorodé procesy postindustriální 

transformace, které jsou chápané jako podmíněnosti a příčiny vzniku uzavřených 

rezidenčních areálů. Tato část práce se také věnuje rozdílům mezi pojetím a měřením 

rezidenční segregace a separace v industriálních a postindustriálních podmínkách. Na konci 

kapitoly je více prostoru věnováno představení výzkumů a studií uzavřených rezidenčních 

areálů v Česku a novějších publikací zaměřených na problematiku rezidenční segregace v 

Česku.  

Poté následuje kapitola, kde jsou popsány metody a techniky použité při výzkumu, jejichž 

použití vychází z teoreticko-konceptualizačních východisek. Další kapitoly pak prezentují 

výsledky empirických zjištění. Nejdříve se stručně hodnotí vývoj výstavby a prostorové 

rozmístění uzavřených rezidenčních areálů v celém Česku, se zvláštním zaměřením na Prahu. 

Dále je věnována pozornost otázce, zda se v pražských uzavřených rezidenčních areálech 

separuje sociálně silné obyvatelstvo. Pro toto hodnocení je důležité nejprve zanalyzovat 

vývoj rezidenční separace a identifikovat lokality, kde dochází ke koncentraci sociálně silných 

v současné Praze. Hodnocena byla také sociální struktura uzavřených areálů v Praze. Dále je 

věnována pozornost té nejdůležitější otázce a to, proč uzavřené rezidenční areály v Praze 

vznikají. Poslední kapitolou je pak závěrečné shrnutí.  

Metodika 

V práci jsou využity rozmanité kvantitativní i kvalitativní výzkumné metody. Analýza úrovně a 

stavu rezidenční separace je prováděna pomocí indexů segregace, odlišnosti a izolace a to na 

úrovni katastrů a základních sídelních jednotek za roky 2001 a 2011 za celý pražský 

metropolitní region (definovaný administrativním vymezením Prahy a okresy Praha-Východ a 

Praha-Západ). Využívány jsou výsledky Sčítání lidu, domů a bytů. Pro identifikaci lokalit 

koncentrace sociálně silného obyvatelstva je použit lokalizační kvocient. Dále se vychází z 

vlastní databáze všech českých uzavřených rezidenčních areálů. Díky této databázi 

hodnotíme jejich vývoj výstavby a prostorové rozmístění. Z databáze byla také vytvořena 

typologie pražských uzavřených areálů. Tato typologie sloužila k výběru případových studií, 



kde byly provedeny hlubší analýzy sociální struktury, podmíněností, příčin a důsledků vzniku. 

Jednalo se o analýzu dat ze Sčítání, lidí, domů a bytů, analýzu majetkové struktury z katastru 

nemovitostí, cen nemovitostí či obsahovou analýzu propagačních materiálů a realitních 

inzerátů. Využito bylo také dotazníkové šetření mezi zástupci místní samosprávy. 

Nejdůležitějším zdrojem informací bylo nicméně 15 provedených polostrukturovaných 

rozhovorů s developery vybraných projektů, s odborníky na pražský rezidenční trh, se 

zástupci místní samosprávy a realitními agenty.  

Výsledky a diskuze 

Výstavba českých uzavřených rezidenčních areálů začala v 90. letech 20. století a svého 

vrcholu dosáhla v letech 2007-2009. Drtivá většina českých uzavřených areálů je lokalizovaná 

v Praze a jejím nejbližším okolí. První pražské uzavřené areály byly vysoce luxusní projekty 

určené především pro cizince nebo bohaté Čechy. Posléze nicméně došlo i k výstavbě méně 

luxusních uzavřených areálů, které jsou cenově více dostupné širším vrstvám společnosti. 

Úroveň rezidenční segregace a separace v pražském městském areálu mezi roky 2001 a 2011 

klesla prakticky u všech sledovaných indikátorů. Vyšší úroveň rezidenční separace nalezneme 

při hodnocení podle státní příslušnosti než podle socioekonomických charakteristik 

obyvatelstva. Pokles úrovně rezidenční separace ovšem nemusí znamenat, že nevznikají 

separované lokality. Je patrné, že v Praze dochází k separačním procesům, jako je 

suburbanizace, výstavba luxusnějších bytových domů a především výstavba uzavřených 

rezidenčních areálů. Celkem bylo nalezeno 23 lokalit, kde je zvýšená koncentrace sociálně 

silného obyvatelstva. V 6 případech se jedná o suburbánní výstavbu nových rodinných domů, 

v 9 případech o uzavřené rezidenční areály a zbytek jsou luxusnější nově vystavěné bytové 

domy. V těchto identifikovaných lokalitách byl podíl vysokoškoláků 60 % a 36 % obyvatel 

bylo zaměstnáno v progresivním terciéru. Můžeme proto předpokládat, že se zde budou 

vyskytovat sociálně silní obyvatelé a jedná se tedy o separované lokality. Platí to především o 

uzavřených rezidenčních areálech. Průměrné ceny bytových jednotek jsou v uzavřených 

areálech daleko vyšší než u rezidenčních objektů, které nedisponují prvky jako je oplocení či 

střežení areálu. Bydlení v těchto uzavřených areálech je také mnohem nákladnější. Poplatky 

za recepci a ostrahu se pohybují až do výše 5-6 tisíc Kč za měsíc.  

Výstavba uzavřených rezidenčních areálů je podmíněna mnoha postindustriálními procesy. 

Pocit nejistoty a strachu je jedním z důležitých rysů postindustriální společnosti (Beck 2004), 

podobně jako růst sociálních nerovností (Harvey 2012, Keller 2010). Právě strach z 

kriminality a snaha o zvýšení (demonstraci) sociální prestiže hrají důležitou, i když ne 

klíčovou, roli při vzniku uzavřených areálů v Praze. V rozvoji uzavřených rezidenčních areálů 

se projevuje také internacionalizace práce a kapitálu. Uzavřené areály jsou v různých částech 



světa stavěny pro zaměstnance nadnárodních firem, kteří vyžadují určitý standard bydlení. 

Nejstarší pražské uzavřené rezidenční areály byly stavěny právě pro takový typ cizinců. Na 

rozvoj uzavřených areálů má v posledních letech vliv také popularita investování do 

nemovitostí v různých částech světa, mezi které patří i Praha. Ukázalo se, že v pražských 

uzavřených areálech vlastní velký podíl nemovitostí cizinci, u kterých lze reálně předpokládat 

koupi nemovitostí především za účelem výhodně investovaných finančních prostředků.  

Výstavba uzavřených rezidenčních areálů by nebyla možná bez stavebního povolení, které 

vydává místní samospráva. Rozvoj uzavřených areálů se proto velmi často spojuje s 

aplikováním neoliberální politiky minimálních zásahů do rozvoje města (např. Geniş 2007, 

Low 2003). Neoliberální politika byla v Praze populární po pádu komunismu a strany hlásící 

se k neoliberalismu jsou dodnes ve vedení magistrátu a většiny městských částí. Dotazníkové 

šetření komunálních pražských politiků ukázalo, že politické strany, hlásící se 

k neoliberalismu (ODS, TOP 09) mají ke vzniku uzavřených rezidenčních areálů daleko 

pozitivnější postoj, než jej mají ostatní zástupci politických stran, a v jejich rozvoji nevidí 

velký problém. Role místní správy při vzniku pražských uzavřených rezidenčních areálů tak 

není jednoznačná. Někteří zástupci nechtějí vznik uzavřených areálů podporovat a privatizaci 

veřejného prostoru odmítají povolit. Někteří vznik uzavřeného areálů bez problémů povolují. 

Záleží vždy na konkrétním projektu, ale je patrné, že postoj veřejných činitelů k výstavbě je 

ovlivněn i politickou příslušností. 

V nových ekonomických podmínkách postindustriálního města hrají stále větší roli inovace, 

které se staly pro přežití firem naprosto nezbytné. Inovace jsou pochopitelně nutné také u 

developerů na realitním trhu. Uzavřené rezidenční areály jsou právě takovým inovativním 

produktem. Výstavba uzavřených areálů vychází především z iniciativy malých developerů, 

kteří se prostřednictvím tohoto inovačního produktu snaží prosadit na realitním trhu. 

Společenská poptávka po uzavřených rezidenčních areálech není příliš silná. Pražské 

uzavřené rezidenční areály vznikají pouze jako nově postavené rezidenční projekty a ne 

spontánně z doposud existujících rezidenčních objektů, jako je tomu v jiných státech světa. 

Developeři si nedělali hloubkový průzkum trhu, zda rezidenti mají o nadstandardní prvky 

uzavřených areálů zájem. Rezidenti na nabídku developerů slyšeli i neslyšeli. Na jedné straně 

jsou známé případy, kdy rezidenti společně odmítli developerem nabízené oplocení areálu či 

soukromou ochranku s recepcí. Někdy také developer musel nadstandardní prvky zrušit jako 

ekonomicky nevýhodné. Několik uzavřených rezidenčních projektů bylo neúspěšných. Na 

druhé straně mnoho (pravděpodobně většina) projektů s rysy uzavřených areálů bylo 

úspěšných. Neúspěšné byly především velké luxusní projekty s vysokými měsíčními poplatky 

a ty vytvořené méně zkušenými či zahraničními developery. Poptávku po luxusnějších 

uzavřených rezidenčních areálech mají především cizinci, kterých není početně takové 



množství a nemají tedy tak velký kupní potenciál. Úspěšnější jsou naopak uzavřené areály 

vystavěné relativně méně luxusně, kde jsou nízké měsíční poplatky za správu. 

Závěr 

Postindustriální města se vyznačují novou formou rezidenční segregace a separace. Na jedné 

straně podle tradičních nástrojů měření, jako je index segregace, klesá či stagnuje úroveň 

rezidenční segregace a separace. Na druhou stranu je patrné, že dochází k růstu nových 

specifických lokalit, kde se separuje sociálně silné či je segregováno sociálně slabé 

obyvatelstvo. Vznik těchto lokalit je podmíněn či zapříčiněn různorodými procesy 

postindustriální transformace. Uzavřené rezidenční areály jsou příkladem takových lokalit, 

kde se separují sociálně silní.  

V postindustriálních městech dochází k posilování fragmentace společnosti a prostoru, 

rezidenční segregaci a separaci, sociální polarizaci, k růstu nedůvěry a strachu či kupování 

nemovitostí za účelem vhodné investice. V této práci byla snaha ukázat, že všechny tyto 

procesy mají svůj vliv na vznik uzavřených rezidenčních areálů. Důsledkem rozvoje těchto 

areálů je poté další zintenzivnění těchto procesů. Česko a Praha se vyznačují relativně 

malými rozdíly mezi bohatými a chudými. Také hodnoty rezidenční segregace a separace 

jsou oproti jiným státům na relativně nízké úrovni. Je otázka, zda tomu tak bude i 

v budoucnosti. Rozvoj uzavřených rezidenčních areálů, který je v posledních letech patrný, 

nám však může mnohé naznačovat. Zatím nelze tvrdit, zda lze v českém kontextu hovořit o 

vytváření nesouměřitelných, paralelních či uzavřených světů, kdy na jedné straně vznikají 

lokality sociálních elit a na straně druhé lokality sociálně slabých. Ale je patrné, že se 

koncentruje určitá část sociálně silnějšího obyvatelstva, která má tendenci se separovat od 

ostatních. 

V obecném diskurzu či podle představitelů místní samosprávy nejsou prostory koncentrace 

sociálně silných vnímány jako problém, který je nutné nějakým způsobem řešit. Jako více 

problematická jsou chápána segregovaná ghetta sociálně slabých, kde se jedná o jasně 

rozpoznatelný problém. Nicméně uzavřené rezidenční areály, kde se koncentruje sociálně 

silné obyvatelstvo, symbolizují něco, co může být indikátorem budoucích problémů celé 

společnosti. V uzavřených rezidenčních areálech vzniká prostor soukromý, který by za 

běžných okolností zůstal prostorem veřejným. Jedním z klíčových momentů současné 

společnosti, na který je kladen mimořádný důraz, je sociální soudržnost a solidarita. Jaké jsou 

však vyhlídky na soudržnost ve společnosti, kde se sociálně silní dobrovolně separují od 

ostatních pomocí zdí, plotů a soukromých bezpečnostních agentur?   



Introduction 

The thesis researches gated communities (GCs) in today's Prague. The analysis was carried 

out in context of post-industrial transformation of cities and the whole society. Without any 

doubt, the society and economy in Western Europe and in the USA has been undergoing 

significant changes since 1970's, which first manifests in large cities (Musil 2002; Sýkora 

2000; Knox, Pinch 2010). We talk about post-industrial (post-modern) cities and urbanization 

(Dear 2002; Dear, Flusty 1998; Ellin 1999; Soja 2000). Some of the features of post-industrial 

cities are the changes in residential segregation and separation. New forms of locations 

appear where high social status population is separated and socially deprived groups are 

segregated. Formation of these locations is conditioned and caused by many new processes 

of post-industrial transformation such as the decreasing role of welfare state, economic 

restructuring, globalization and neoliberal policy (např. van Kempen, Murie 2009). 

Residential segregation and separation in post-industrial conditions is also characterized by 

changed indicators and measuring of their levels (Massey 2011). 

GCs are frequently mentioned as an example of residential separation of the high social 

status population in post-industrial cities (Bauman 1999; Bislev 2004; Cruz, Pinho 2009; 

Dear, Flusty 1998; Knox, Pinch 2010; Mulíček 2008; Low 1997). Some types of GCs existed 

even in industrial cities however these residential forms were only present in low numbers 

and their effect on town formation was marginal. It is often claimed that high social status 

population concentrates in GCs but empirical evidence proving this assertion is often lacking 

(Vesselinov 2009). In fact, the relation between GCs and residential separation is much more 

complex and ambiguous (Roiman 2005).  

Results of the researches focused on causes and conditionality of GCs formation are even 

more complex and complicated and this is one of the main research subjects. Reasons of the 

formation significantly differ in various geographical locations and it is impossible to 

formulate one universal theory (Hirt, Petrović 2011; Low 2003). The most frequently 

mentioned reasons such as the fear of crime, the effort to demonstrate social prestige or 

nature of the neoliberal policy are suitable especially for countries with high social 

polarization or high crime rate such as the USA, South Africa or countries of Latin America 

and southeast Asia (Blakely, Snyder 1997; Coy 2006; Jurgens, Gnad 2002; Landman 2006; 

Leisch 2002; Low 2003; Pow 2010; Sheinbaum 2008; Wu, Webber 2004; Xu, Yang 2008). 

Growth of GCs has recently been detected also in post-communist countries in central and 

east Europe (Bodnar, Molnar 2010; Hegedűs 2009; Kovács 2013; Smigiel 2009). However, in 



these areas it is difficult to apply the above mentioned explanations because the level of 

social inequality and crime rate are relatively lower (Cséfalvay, Webster 2012). 

While abroad the GCs and residential separation issue are paid rather big attention both in 

media and among experts, it is not the case of Czechia. Lower intensity of the interest may 

be caused by the relatively low number of people living in GCs or by not reflecting these 

projects as problematic. This thesis follows up with previous student works focused on this 

subject (Brabec 2007; Brabec 2009; Brabec, Sýkora 2009). The first (bachelor) thesis 

provided mainly the description of construction development and spatial distribution of GCs 

in Prague. It was the first introduction of this new subject in Czech environment and the first 

overall summary of the completed and planned GCs in Prague (Brabec 2007). The second 

(dissertation) thesis extended the previous findings concerning construction development 

and spatial distribution of GCs and further focused on comparison of Prague GCs' 

characteristics with GCs in other countries. The discussion on why this type of residence 

appears and what are its consequences for the actual residents and the society as a whole 

was outlined. On the empirical level, the document focused on motives why people move to 

GCs, how much is their choice affected by the fact that the premises are surrounded by 

fence and guarded and if people feel safer in the GC than in their previous place of residence 

(Brabec 2009).  

Aims and Structure of the Thesis 

This thesis extends the previous findings on GCs and residential separation in today's Prague. 

The aim of the thesis is to discover if it is the high social status population who separates in 

GCs and to discuss in detail why GCs appear. For the argumentation purpose, it is also 

necessary to pay attention to the development and situation of residential separation, 

identification of the high social status population concentration locations and construction 

development and spatial distribution of GCs in today's Prague. Attention is paid to 

consequences of GCs development. 

The thesis is structured to 10 chapters. After the introduction where main aims of the work 

are set, we concentrate on the discussion and definition of main terms as the high social 

status population, residential segregation and separation, neoliberalism or post-industrial 

transformation. The main stress, however, is put on the GC issue because this phenomenon 

so far lacks conceptualisation in Czech environment.  

The next part of the thesis deals with the theoretical frame of residential separation and GCs 

in context of the post-industrial transformation of society and cities. It focuses on GCs 



introduction as an example of residential separation in a post-industrial city. Further, various 

processes of post-industrial transformation, which are considered the conditionality and 

reasons of GCs formation, are assessed. This part of the thesis pays attention to differences 

between the concept and measuring of residential segregation and separation in industrial 

and post-industrial conditions. At the end of the chapter, some space is provided to 

introduce the GC researches and studies carried out in Czechia and new publications dealing 

with the issue of residential segregation in Czechia.  

It is followed by a chapter where the methods and techniques based on theoretic and 

conceptualisation ground used within the research are described. The next chapters then 

present results of the empirical findings. At first, the construction development and spatial 

distribution of GCs in the whole Czechia with special concentration on Prague is briefly 

assessed. Attention is paid to the question if the high social status population is separated in 

Prague GCs. To assess that, it is at first important to analyse development of residential 

separation and identify the locations where the high social status population is concentrated 

in today's Prague. Social structure of Prague GCs is also evaluated. Then the attention 

focuses on the most important question: why do GCs actually form in Prague? The last 

chapter contains final conclusion. 

Methodology 

Within the thesis, various quantitative and qualitative research methods are used. The level 

and status of the residential separation is analysed by indexes of segregation, dissimilarity 

and isolation on the level of registered estates and primary units of settlement in 2001 and 

2011 for the whole metropolitan Prague region (defined by the administrative definition of 

Prague and the Prague-East and Prague-West Districts). Results of national Census were 

used. To identify locations of the high social status population concentration, location 

quotient is used. Our own database of Czech GCs is taken as a ground. Thanks to this 

database, we assess GCs construction development and spatial distribution. The database 

also helped to establish Prague GCs typology. The typology served for selection of case 

studies on which deeper analyses of social structure, conditionality and causes and effects 

were implemented. Data from the Census were analysed as well as property structure 

adopted from the land register, real estate prices or content analysis of promotion materials 

and real estate advertisements. Questionnaire survey among municipality representatives 

was also used. The most important sources of information, however, proved to be 15 semi-

structured interviews with developers of selected projects, experts on Prague residential 

market, representatives of local authorities and real estate agents.  



Results and Discussion 

Development of Czech GCs started in 1990's and reached its top in 2007 – 2009. 

Overwhelming majority of Czech GCs is located in Prague and its close proximity. The first 

Prague GCs were highly luxurious projects designed primarily for foreigners or rich Czechs. 

Later, less luxurious GCs were built for prices affordable for wider population. 

The level of residential segregation and separation in the city of Prague decreased between 

2001 and 2011 in nearly all monitored indicators. We can find higher level of residential 

separation when assessing it according to national citizenship than according to social and 

economic characteristics of the population. The decreased level of residential separation 

however does not mean that there are no separated locations. It is clear that there are 

separation processes in Prague such as suburbanization, development of rather luxurious 

residential buildings and especially GCs development. In total, 23 locations with high 

concentration of the high social status population were identified. In 6 cases, the 

development concerns suburban construction of new (family) houses, in 9 cases GCs, the 

rest comprises newly built luxury residential buildings. In these locations, people with 

university education account for 60% share and 36 % of the inhabitants is employed in 

progressive tertiary sector. We can therefore anticipate that people with high social status 

live here and the locations are separated. It mainly applies to GCs. Average prices of dwelling 

units in GCs are much higher than in residential buildings not provided with such features as 

fences or guarding. Living in GCs is also much more expensive. Fees for the reception desk 

and the security can achieve up to CZK 5-6 thousand per month.  

GC development is conditioned by many post-industrial processes. The feeling of fear and 

uncertainty is one of important characteristics of a post-industrial society (Beck 2004) 

similarly to growth of social inequality (Harvey 2012, Keller 2010). Fear of crime and the 

effort to increase (demonstrate) one's social prestige play an important role - though not a 

key one – in GCs formation in Prague. GC development also reflects internationalization of 

labour and capital. GCs in various parts of the world are built for employees of multinational 

companies who require certain standard of living. The oldest Prague GCs were designed for 

this type of foreigners. GCs development has recently been affected by the popularity of 

investments to real estates in various parts of the world, e.g. in Prague. It turned up that 

great part of the estates in Prague GCs is owned by foreigners. It can be realistically 

anticipated that these people bought their real property mainly for the purpose of profitably 

invested financial means.  

GC development would not be possible without a building permit issued by local authorities. 

GC development is therefore often connected to application of neoliberal policy of minimum 

interference with town development (Geniş 2007, Low 2003). In Prague, the neoliberal 



policy was popular after the fall of communism and parties professing neoliberalism are still 

among municipal authority leaders as well as in representations of majority of city districts. 

Questionnaire survey of municipal Prague politicians showed that political parties professing 

neoliberalism (ODS, TOP 09) have much more positive attitude to GCs formation than 

representatives of other political parties and do not find them problematic. The role of local 

authorities in GCs formation is thus not unequivocal. Some municipal representatives do not 

want to support GCs formation and refuse to permit privatization of public area. Others 

permit GCs without objections. Their approach depends on each particular project but it is 

clear that the attitude of public officers to the development is also affected by their party 

membership.  

In new economic conditions of a post-industrial town, innovations play an ever more 

important role necessary for the companies' survival. The innovations are obviously required 

also at developers of the real estate market. The GCs are just one such innovative product. 

GCs construction is mostly initiated by small developers who try to break through in the real 

estate market with this innovative product. Public demand for GCs is not very high. The 

Prague GCs are established solely as newly constructed residential projects, not 

spontaneously from the existing residential buildings as in other parts of the world. The 

developers did not carry out any in-depth market research whether the residents are 

interested in the above standard aspects of GCs. The residents both accepted and neglected 

the developers' offer. There were cases when the residents jointly refused fencing of the 

premises or private security service with a reception desk offered by the developer. 

Sometimes the developer had to cancel the above standard elements as economically 

unacceptable. Several GCs were unsuccessful. On the other hand, many (probably majority 

of the) projects with GC features were a success. Failures were mainly large luxurious 

projects with high monthly fees and projects prepared by less experienced or foreign 

developers. The demand for luxurious GCs comes mostly from foreigners whose number and 

purchasing potential is not so high. On the contrary, the GCs build with less luxury where the 

monthly fees for administration and maintenance are low are more successful. 

Conclusion 

Post-industrial towns are characterised by a new form of residential segregation and 

separation. On one hand, the level of residential segregation or separation according to the 

traditional measuring tools, such as the index of segregation, stagnates or decreases, on the 

other hand, it is obvious that new specific locations where the high social status population 

is separated or socially deprived groups are segregated grow. Formation of these locations is 

conditioned or caused by various processes of the post-industrial transformation. GCs are an 

example of these locations where people with high social status are separated.  



In post-industrial towns, we can see increase in society and space fragmentation, residential 

segregation and separation and social polarization as well as growing mistrust and fear or 

purchase of real properties for the purpose of profitable investment. This thesis tries to 

show that all these processes affect formation of GCs. As a consequence, development of 

this type of residence further intensifies these processes. Czechia and Prague are 

characterized by rather small differences between the rich and the poor. Values of 

residential segregation and separation are also on rather low level compared to other 

countries. The question is if this trend is going to remain unchanged. The development of 

GCs visible in recent years can indicate the future. At present, we cannot say that 

incommensurable, parallel or closed words with social elites' locations on one side and 

socially deprived locations on the other side are being born in Czechia. It is nevertheless 

clear that certain part of the high social standard population tends to concentrate and 

separate from the others. 

In general discourse or according to representatives of local authorities, the concentration 

areas of the high social status population are not perceived as a problem which currently 

needs to be settled. Segregated ghettos of socially deprived groups which can be easily 

identified are considered more problematic. Nevertheless, GCs where the high social status 

population concentrates symbolize potential indicator of future problems of the whole 

society. In GCs, the otherwise public spaces become private. One of the key aspects of 

today's society which is strongly highlighted is social cohesion and solidarity. But what are 

the prospects of a society where the socially strong willingly separate themselves by means 

of walls, fences and private security agencies? 
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