
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. 
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