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1 ÚVOD
Dizertační práce se zaměřuje na studium urbanizace a urbanizačních procesů
v městských regionech Prahy a Vídně. Dizertační práci tvoří dvě části. První část představuje
přístupy ke studiu urbanizace a suburbanizace a shrnutí výsledků analýz městských regionů
Prahy a Vídně. Druhá část je kolekcí šesti publikovaných a k publikování odeslaných
příspěvků analyzujících rozmístění obyvatelstva a bydlení, novou bytovou výstavbu
v městském regionu Prahy a srovnávajících urbanizaci v městských regionech Prahy a Vídně
v 80. a 90. letech 20. století.
Vstupní část představuje zaměření dizertační práce a vývoj přístupu ke studiu
suburbanizace v kontextu urbánního vývoje postsocialistických měst. Klíčová je kapitola
věnovaná obecným perspektivám, která utřiďuje soubor poznání a ukazuje odkazy na
empirické využití těchto přístupů na příkladu Prahy a Vídně. Poslední kapitola je věnována
srovnání Prahy a Vídně s ohledem na odlišné historické a politicko-ekonomické podmíněnosti
vývoje obou měst a jejich regionů.
V rámci studia urbanizace v městských regionech Prahy a Vídně jsem dospěla ke
čtyřem přístupům, jak nahlížet na urbanizaci, suburbanizaci a jiné urbanizační procesy. Jeden
z přístupů vyhodnocuje jednu formu urbanizačního procesu pro region jako strukturovaně se
vyvíjející celek. Tuto rovinu poznání jsem použila jako výchozí při srovnávací analýze
městských regionů Prahy a Vídně. Druhý přístup hodnotí urbanizaci a suburbanizaci jako
procesy, které probíhají v rámci metropolitního území současně. Z tohoto úhlu pohledu jsem
sledovala především rozložení nové bytové výstavby, ale i obyvatelstva. Podobně jako
v prvním přístupu je hodnocen růst jádra a zázemí, nicméně ve srovnání se strukturálním
hodnocením, jehož výsledkem je jedna forma urbanizace, je zde posuzována velikost a míra
růstu obou územních složek městského regionu a jejich vzájemná proporce. Z hlediska
morfologie zástavby je řešen prostorový vzorec metropolitních oblastí, jenž představuje třetí
přístup ke studiu urbanizace. Ten jsem využila výhradně pro sledování rozmístění nové
bytové výstavby. Čtvrtý přístup klade důraz na migraci jako vysvětlující faktor ovlivňující
urbanizační procesy.
Obecné přístupy jsou využity při výzkumu urbanizačních a suburbanizačních procesů
v městských regionech Prahy a Vídně v období od 80. let 20. století až do roku 2006. Shrnutí
a doplnění výsledků dizertační práce má za úkol ukázat na konkrétních příkladech využití
obecných přístupů pro studium urbanizace a suburbanizace v městských regionech Prahy a
Vídně.
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V poslední kapitole věnované srovnání obou městských regionů v letech 1980-2002
jsem shrnula a také doplnila to, co bylo nad rámec přiložených příspěvků. V historickém
úvodu se věnuji podmíněnostem odlišností a podobností obou měst, poté představuji oba
městské regiony v kontextu národního systému Česka a Rakouska. Dále prezentuji výběr
výsledků srovnávací analýzy, který zakončuji vysvětlením politicko-ekonomických
podmíněností urbanizačního procesu.
Na vstupní část navazuje kolekce šesti publikovaných a k publikování odeslaných
příspěvků. První dvě práce (Posová 2004a, 2004b), patřící mezi prvotní tvorbu, odrážejí
počátky mého studia urbanizace a suburbanizace prostřednictvím hodnocení změn
v rozmístění obyvatel a bytového fondu v městském regionu Prahy. Chronologicky třetí a
čtvrtá práce (Ouředníček, Posová 2006; Sýkora, Posová 2007) pochází z období, kdy jsem
svůj výzkum zaměřila na studium nové bytové výstavby jako významného faktoru určujícího
rozvoj suburbanizace v městském regionu Prahy. Z posledního období pochází pátá a šestá
práce (Posová, Sýkora 2010; Sýkora, Posová 2010). Tyto odborné články srovnávají
urbanizaci v Praze a Vídni v 80. a 90. letech 20. století a využívají zkušenosti získané při
pobytu v Rakousku na Universität Wien.
Všechny samostatné příspěvky analyzují a hodnotí změny v rozmístění bytů
v městském regionu. Čtyři příspěvky se zabývají jak změnami v rozmístění bytů, tak zároveň
změnami v rozmístění obyvatelstva (Posová 2004a, 2004b; Posová, Sýkora 2010; Sýkora,
Posová 2010). Všechny přiložené práce se zaměřují na městský region Prahy, dvě poslední na
srovnání městských regionů Prahy a Vídně, které je pro dizertační práci klíčové. Tři
z příspěvků řeší období 1980-2001 (Posová 2004b; Posová, Sýkora 2010; Sýkora, Posová
2010), srovnávají tak situaci dvou zhruba desetiletých období před pádem a po pádu železné
opony, tzn. urbanizaci komunistického a postkomunistického města. V podstatě jde o
zachycení změny urbanizace při transformaci ze socialistické na kapitalistickou společnost.
Dva závěrečné články srovnávají urbanizaci města, které se vyvíjelo v rámci tržně
orientované ekonomiky, s urbanizací města, které se vyvíjelo vlivem totalitního politického
systému a centrálně plánované ekonomiky. Rovněž se věnují srovnání kapitalistického města
s městem, které se přizpůsobuje kapitalistickým principům. Stabilní rozvoj Vídně může
pomoci naznačit, kam by mohl směřovat vývoj Prahy, je-li v souladu s Hamplem (2005)
období socialismu označováno za zvláštní případ poruchy vývoje společnosti a její
geografické organizace a přechodná forma vývoje považována za nápravnou změnu a návrat
do „přirozené“ vývojové trajektorie. První příspěvek se zaměřuje především na 90. léta 20.
století (Posová 2004a), třetí zejména na období 1991-2003 (Ouředníček, Posová 2006), čtvrtý
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zachycuje roky 1997-2005 (Sýkora, Posová 2007), tzn. období transformací. Při hodnocení
jsem používala absolutní i relativní hodnoty, abych vystihla různorodost situací a zejména
podchytila ty, kde použití absolutních a relativních údajů vytváří rozdílné obrazy proměny
městských regionů. Zdrojovými daty pro pět příspěvků se stalo sčítání lidu, domů a bytů, pro
tři bytová výstavba (dokončené byty).
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2 VÝVOJ STUDIA URBANIZACE A SUBURBANIZACE
2.1 SUBURBANIZACE V KONTEXTU PROMĚN PROSTOROVÉ STRUKTURY PRAHY
V postgraduálním studiu jsem se začala zajímat o změny v prostorovém uspořádání
metropolitních regionů v oblasti bydlení, přičemž zvláštní pozornost jsem věnovala
rezidenční suburbanizaci. Vzhledem k problematice trvale udržitelného rozvoje území mě od
počátku přitahovalo studium rozmístění nové bytové výstavby.
Ve své prvotní tvorbě (Posová 2004a, 2004b) jsem byla ovlivněna a inspirována
pracemi svého školitele L. Sýkory a jeho kolegy M. Ouředníčka (např. Sýkora 2001b;
Ouředníček, Sýkora 2002; Sýkora 2002). V té době šlo o podchycení proměn prostorové
struktury Prahy v důsledku přechodu k tržnímu hospodářství a demokratickému politickému
rozhodování (Sýkora 2001b), a to zejména o zachycení nejvýznamnějších procesů měnících
části měst, na příkladu Prahy, kde docházelo k nejradikálnějším změnám. Jednou z nich byla
příměstská oblast, čili vnější pásmo Prahy a území příměstské krajiny za administrativní
hranicí hlavního města. V této zóně se totiž projevovala suburbanizace. V souladu se Sýkorou
(2002) tvrdím, že k suburbanizaci dochází výstavbou v lokalitách oddělených od
kompaktního města rozsáhlejšími neurbanizovanými celky (Sýkora 2002).
Značně

mě

oslovily

práce

zaměřené

na

teoreticko-metodologické

aspekty

geografického výzkumu prostorové struktury města (Matlovič 1998, Sýkora 2001a). Matlovič
(1998) chápe prostorovou strukturu města z geografického hlediska jako mnohoznačnou
„superstrukturu“ tvořenou vzájemně provázanými a podmíněnými dílčími vnitroměstskými
strukturami (strukturami uvnitř města): fyziografickou, morfologickou, funkční a sociálnědemografickou strukturou. Podle Sýkory (2001a) je prostorová struktura města tvořena dvěma
základními složkami: fyzickým a sociálním prostředím, přičemž fyzické prostředí je tvořeno
přírodním prostředím a zástavbou, zatímco sociální prostředí vytvářejí lidé a jejich aktivity.
Z výše uvedených poznatků vyplývá a pro přehled doplňuji, že přírodní prostředí (neboli
fyziografická vnitroměstská struktura) spolu s fyzickou prostorovou strukturou města (neboli
morfologickou vnitroměstskou strukturou) utvářejí a hodnotí fyzický prostor města, zatímco
sociální prostorová struktura města (neboli sociálně-demografická vnitroměstská struktura),
tedy lidé, a funkční prostorová struktura města (chcete-li funkční vnitroměstská struktura),
tedy lidské aktivity, utvářejí a hodnotí sociální prostor města.
Aktuálním předmětem zájmu byly výsledky nového sčítání lidu, domů a bytů (Sčítání
lidu, domů a bytů 2001), což mě podnítilo k vypracování empirické analýzy metropolitní
oblasti Prahy. Zatímco cílem jednoho příspěvku bylo poukázat na probíhající proces
9

suburbanizace na základě hodnocení změn v rozmístění obyvatelstva a trvale obydlených bytů
(doplňkově domů) v metropolitní oblasti Prahy (Posová 2004a), druhý příspěvek si kladl za
cíl zjistit nejvýznamnější změny v prostorovém rozmístění bydlení i obyvatelstva socialistické
a postsocialistické Prahy a tím poukázat na probíhající proces suburbanizace (Posová 2004b).
V obou příspěvcích jsem využila data ze Sčítání lidu, domů a bytů 1980, 1991, 2001
pro obyvatelstvo a trvale obydlené byty. Při studiu suburbanizace a pro úplnější poznání
vnitřní organizace metropolitní oblasti jsem považovala za nezbytné věnovat stejnou
pozornost obyvatelstvu i obytné zástavbě (Matlovič 1998), tedy sociální i fyzické složce
metropolitní oblasti. Urbanistické prostředí měst tvoří nejen obyvatelstvo a jeho
charakteristiky, ale také fyzické prvky, které vlivem lidských aktivit (v tomto případě bydlení)
dlouhodobě setrvávají v prostoru. Zástavba přináší poměrně radikální změny do městského
prostoru, venkovské či neurbanizované krajiny (jak ve vertikální, tak v horizontální dimenzi)
a na dlouhou dobu nebo i navždy ovlivní prostorovou strukturu metropolitní oblasti. Jako
doplňující informaci jsem využila domy, a to z důvodu, že velký přírůstek bytů a zároveň
domů lépe vystihoval suburbanizaci. Tehdy se začala suburbanizace teprve rozbíhat a většina
výstavby probíhala formou rodinných a řadových domů.
Vzhledem k problematice trvale udržitelného rozvoje území jsem se specializovala na
proměny fyzického prostředí města (Sýkora 1996), protože proměny sociálního prostředí byly
dostatečně zpracovány v jiných pracích (Sýkora 1996, 1999; Ouředníček 2001; Ouředníček,
Sýkora 2002). Primárně jsem se zaměřila na analýzu rozmístění nové bytové výstavby, a to
v souvislosti s rezidenční suburbanizací.

2.2 REZIDENČNÍ SUBURBANIZACE V POSTSOCIALISTICKÉM MĚSTĚ: NOVÁ
BYTOVÁ VÝSTAVBA V MĚSTSKÉM REGIONU PRAHY
Uprostřed studia jsem svou pozornost zaměřila na novou bytovou výstavbu jako
důležitý prvek rozvoje metropolitní oblasti. Položila jsem si otázku, jakou roli hraje bytová
výstavba v geografické organizaci metropolitní oblasti. Bytová výstavba reprezentuje sice
dílčí, ale významný faktor ovlivňující formování geografické organizace metropolitních
oblastí, který je důležité sledovat a analyzovat pro poznání a hodnocení suburbanizace. Proč
je významné zjišťovat rozmístění nové bytové zástavby ve vztahu k suburbanizaci?
K suburbanizaci dochází příchodem čili přemístěním a novým založením domácností a
firem do lokalit ležících mimo jádrové město (kompaktní město), avšak s jádrovým městem
silně funkčně propojených (Gaebe 1987). Suburbanizaci neutváří jen umístění člověka a jím
vykonávaných činností v prostoru metropolitních oblastí, ale i výstavba objektů, ve kterých se
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lidské aktivity uskutečňují (Sýkora 2003). Nemovitosti a lidé, kteří je využívají k různým
účelům, tvoří jednotný vzájemně integrovaný celek fyzického a sociálního prostředí (Sýkora
2001a, Swyngedouw 2006). Při studiu suburbanizace je nezbytné věnovat pozornost oběma
složkám příměstského prostoru, jeho sociální i fyzické složce. Výstavba bytů ovlivňuje
rozmístění bydlišť obyvatel a tím i prostorovou organizaci domácností a bydlení, následně i
jiných lidských aktivit v rámci metropolitní oblasti. Vytváří geografický rámec pro budoucí
fungování metropolitní oblasti. Současné umísťování bytové a komerční výstavby formuje
vnitřní prostorovou strukturu metropolitního regionu na dlouhá desetiletí dopředu (Sýkora
2008).
2.2.1 POČÁTKY A ROZVOJ SUBURBANIZACE V PRAZE
V příspěvku, který byl mou první zkušeností spolupráce v rámci publikační činnosti
(Ouředníček, Posová 2006), jsem přesunula své zaměření ještě více na příměstskou oblast. Ve
spolupráci s M. Ouředníčkem jsme si kladli tyto cíle: (1) vymezit etapy suburbánní výstavby
a vysvětlit podmínky ovlivňující vznik lokalit rezidenční suburbanizace v období
transformace, (2) hodnotit rozmístění nové příměstské rezidenční zástavby.
V rámci Pražského městského regionu (vymezeném Prahou a přilehlými okresy Prahazápad a Praha-východ) byly vymezeny čtyři etapy suburbánní výstavby na základě objemu a
intenzity výstavby, které charakterizovaly počátky rozvoje suburbanizace (1990-1994), nástup
velkých developerských společností (1995-1997), využívání nových produktů pro financování
bydlení (1998-2001) a gradaci suburbanizace (od roku 2002).
Původně užívaný zdroj dat ze Sčítání lidu, domů a bytů 2001 je doplněn o data
z průběžné evidence bytové výstavby pro dokončené byty v letech 1997-2003. Podrobně jsem
studovala aktivity developerských společností, např. Central Group a Ekospol, které realizují
podstatnou část nové výstavby. Z hlediska rozmístění nové bytové zástavby v Pražském
městském regionu je hodnocen podíl trvale obydlených bytů z období výstavby 1991-2001
(v návaznosti na Posovou 2004b) za základní sídelní jednotky, tzn. nejmenší územní jednotky
(za něž má veřejnost možnost získat údaje ze sčítání lidu, domů a bytů). Poprvé jsem využila
ukazatele intenzity nové bytové výstavby a absolutního počtu dokončených bytů
v katastrálních územích Prahy a obcích v zázemí Prahy v letech 1997-2002.
Na základě pozorování v terénu se ukázalo, že dosavadní studium metropolitní oblasti
vymezené Prahou a přilehlými okresy Praha-západ a Praha-východ je pro potřeby studia
suburbanizace nedostačující.
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2.2.2 SUBURBANIZACE NEBO URBANIZACE?
O rok a půl později vzniká další příspěvek analyzující a hodnotící metropolitní oblast
Prahy na základě sledování nové bytové výstavby, avšak z jiného úhlu pohledu. V té době
existuje množství publikovaných příspěvků analyzujících suburbanizaci ve městech
postkomunistických zemí, a to v kontextu celkové restrukturalizace měst (Sailer-Fliege 1999;
Sýkora 2001b; Mulíček, Olšová 2002; Matlovič 2004; Pichler-Milanović 2005; Tosics 2005),
jiné se zaměřují jen na suburbanizaci (Ptáček 1997; Kok, Kovács 1999; Timár, Váradi 2001;
Horáková 2002; Mulíček 1999, 2002; Sýkora 2002; Ouředníček 2003, 2007; Lisowski 2004;
Matlovič, Sedláková 2004; Hnilička 2005; Nuissl, Rink 2005; Tammaru a kol. 2004;
Tammaru 2005; Ouředníček, Posová 2006; Leetmaa, Tammaru 2007; Sýkora, Ouředníček
2007).
Cílem článku bylo postihnout a vyhodnotit územně diferencovaný růst v metropolitní
oblasti Prahy na základě sledování bytové výstavby, a tak přispět k poznání procesu
suburbanizace (Sýkora, Posová 2007).
Podobně jako v předchozím příspěvku (Ouředníček, Posová 2006) analyzujeme
s L. Sýkorou rozmístění nové bytové výstavby, avšak nyní, oproti předešlé práci, s důrazem
na porovnání jádra a zázemí. Empirické analýzy upozornily na některé koncepční otázky
související s měřením a interpretací suburbanizace. Příspěvek se tak snaží rozšířit stávající
neúplné poznání hodnotící suburbanizaci v postsocialistických městech jen na základě
charakteristik relativního růstu a intenzity změny o pohled zdůrazňující absolutní růst
v jednotlivých částech metropolitních oblastí (Sýkora, Posová 2007). Proto je v tomto
příspěvku zvláštní pozornost věnována citlivému využití absolutních a relativních dat při
prezentaci suburbanizace s odkazem na specifickou prostorovou strukturu postsocialistických
metropolitních území. Výsledky ukazují, že nová bytová výstavba má větší vliv na proměny
příměstské oblasti, její růst je vyšší a přispívá tak i k pomalé změně vzájemné váhy jádra a
zázemí. Nicméně v jádru metropolitní oblasti se staví více bytů než v zázemí a z hlediska
nově postavených bytů jsou oba trendy, tj. urbanizace kompaktního města i suburbanizace
příměstské zóny poměrně vyrovnané. Kontrast mezi vyššími absolutními hodnotami růstu
v jádru

a

vyššími

relativními

hodnotami

růstu

v zázemí

je

dán

strukturálními

charakteristikami metropolitních oblastí postsocialistických měst, pro které je typický malý
podíl příměstské zóny na regionu jako celku.
Ovlivněna studiem literatury o morfologii zástavby a jejím vývoji na různých
měřítkových úrovních v rámci města (např. Bobek, Lichtenberger 1966; Conzen 1978, 2001;
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Lichtenberger 1986, 1998, 2002a, 2002c; Matlovič 1998) se zajímám o studium morfologické
diferenciace městského prostoru, a to jak v horizontální, tak ve vertikální dimenzi.
V souvislosti s trvale udržitelným rozvojem území se často hovoří o „sprawlu“ jako o
nekoncentrovaném a rozptýleném rozšiřování měst, tedy o méně udržitelné formě rozvoje
osídlení. Pro studium suburbanizace tak považuji za důležité věnovat svou pozornost
horizontální dimenzi morfologie zástavby. Pro měření sprawlu existuje množství literatury,
z níž jsem se nechala inspirovat článkem Galstera a kol. (2001). Snažím se ukázat, jak se
mění prostorový vzorec bydlení v rámci metropolitní oblasti Prahy. Nabízí se otázka: rozpíná
se nová bytová výstavba postupně do vzdálenějších lokalit směrem od centra města či
nikoliv? Na otázku pomůže zodpovědět hodnocení bytové výstavby v závislosti na rostoucí
vzdálenosti od centra metropolitní oblasti, které ukázalo, že v období 1997-2005 nedocházelo
k decentralizaci výstavby do větších vzdáleností od jádra metropole.

2.3 URBANIZACE A SUBURBANIZACE: SROVNÁVACÍ ANALÝZA MĚSTSKÝCH
REGIONŮ PRAHY A VÍDNĚ
Současně v období, kdy vznikají výše zmíněné dvě publikace s českými spoluautory,
konzultuji

téma

suburbanizace

se

svým

dalším

učitelem,

rakouským

školitelem

W. Matznetterem. Matznetter se věnuje srovnávací analýze dvou městských regionů Vídně a
Bratislavy v desetiletých intervalech od 50. let 20. století do roku 2001 (Matznetter 2004;
Matznetter, Nitsch, Wisbauer 2004). Předpokládám, že urbanizace Bratislavy (ve smyslu
urbanizačních procesů odehrávajících se v rámci městského regionu) je obdobná urbanizaci
Prahy. Matznetter využívá model stadií vývoje měst van den Berga a kol. (1982) a zařazuje
městský region Bratislavy v letech 1991-2001 do stadia desurbanizace. Řada prací pojednává
o suburbanizaci Prahy v 90. letech a zejména od druhé poloviny 90. let 20. století. Článek
Sýkory a Posové (2007) ukazuje na dvě alternativy růstu odehrávající se na území
metropolitní oblasti, z nichž suburbanizace představuje sice významnou, ale ne jedinou a
jednoznačně dominující variantu růstu. Pro téměř stejné období, 90. léta 20. století a počátek
21. století, se u dvou městských regionů Prahy a Bratislavy, v minulosti součástí
Československa, setkávám s termíny urbanizace, suburbanizace, desurbanizace, a to
v různých úhlech pohledu. Proto se obracím tentokrát podrobně ke knize van den Berga a kol.
(1982) jako k teoreticko-metodologickému základu, na kterém postavím svou práci.
V této fázi svého studia se vracím ke své původní myšlence z počátku studia, a to
srovnávat Prahu a Vídeň. Toto rozhodnutí vycházelo jistě nejen z mého přesvědčení o
vhodnosti srovnání těchto dvou měst, ale druhořadou roli sehrála určitě i snaha uplatnit
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vystudované obory (geografie a německý jazyk). Mé odhodlání a úsilí zrealizovat srovnávací
analýzu Prahy a Vídně bylo uskutečněno díky stipendijním pobytům na Universität Wien
(Institut für Geographie und Regionalforschung), kde mi šlo nejen o studium literatury, ale
zároveň o získávání zkušeností a srovnatelných datových zdrojů. Na tomto místě přicházely
často dotazy ve vztahu k Praze a jejímu srovnání s Vídní od zahraničního školitele
W. Matznettera. Naopak z domácího pracoviště mi občas v průběhu studia položil otázku ve
vztahu k Vídni a jejímu srovnání s Prahou P. Dostál. Matznetter měl snahu navázat na
mezinárodní projekt The Costs of Urban Growth (Matznetter 2004; Matznetter, Nitsch,
Wisbauer 2004), koordinovaný ve Vídni, jehož součástí je model stadií vývoje měst
publikovaný van den Bergem a kol. (1982). Matznetter přitom poukazoval na potřebu
srovnávacích výzkumů mezi kapitalistickými, socialistickými a postsocialistickými městy
v Evropě a odvolával se na práci Sýkory (2000).
Srovnání urbanizace a suburbanizace v městských regionech Prahy a Vídně jsem
připravila ve spolupráci se svým školitelem L. Sýkorou ve dvou článcích, které mají mezi
sebou spojitost (Posová, Sýkora 2010; Sýkora, Posová 2010). Cílem článku, který analyzuje,
srovnává a hodnotí urbanizační a suburbanizační trendy v městských regionech Prahy a Vídně
v 80. a 90. letech 20. století, bylo ukázat, jak se lišil urbanizační proces v bývalém
komunistickém a současném postkomunistickém městě od urbanizace v metropolitní oblasti,
jejíž rozvoj nebyl ovlivněn principy direktivně řízeného společenského systému (Posová,
Sýkora 2010).
Původním teoreticko-metodologickým východiskem srovnávací analýzy se po vzoru
prací mého školitele - konzultanta W. Matznettera (Matznetter 2004; Matznetter, Nitsch,
Wisbauer 2004) stal model stadií vývoje měst (van den Berg a kol. 1982). Ten však při
aplikaci v městských regionech Prahy a Vídně přinášel rozdílné výsledky. Cílem článku
vyplývajícím z použití modelu stadií vývoje měst (van den Berg a kol. 1982) ve srovnávací
analýze Prahy a Vídně bylo ukázat neúplné formulace a nedostatky modelu stadií vývoje měst
(Sýkora, Posová 2010). O problémech modelu při empirické analýze se zmínil již Matznetter
(2004). Řešením, jak vytvořit jednodušeji aplikovatelnou metodiku pro strukturální hodnocení
forem urbanizace ve dvou městských regionech a dvou historických obdobích, je sledovat
růst/pokles regionu jako celku a podíl jádra na regionu jako celku, tj. centralizaci/
decentralizaci (Sýkora, Posová 2010).
Urbanizaci a suburbanizaci je možné sledovat z různých úhlů pohledu. Jednou rovinou
poznání hodnocení urbanizace a urbanizačních procesů v městských regionech je strukturální
hodnocení celého regionu, které jednoznačně určí jednu z forem urbanizačního procesu pro
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region jako strukturovaně se vyvíjející celek (Posová, Sýkora 2010; Sýkora, Posová 2010).
Druhou rovinou je zachytit všechny urbanizační procesy, které mohou v regionu probíhat
současně (což ukázali např. Sýkora, Posová 2007).

2.4 VYMEZENÍ ZÁJMOVÉHO ÚZEMÍ: JÁDRO A ZÁZEMÍ MĚSTSKÝCH REGIONŮ
Pro studium a hodnocení urbanizace a urbanizačních procesů je důležité vymezit
v rámci městských regionů jádro městského regionu a příměstskou zónu. Vhodné vymezení je
důležité zvláště tehdy, pokud se dvě územní složky městského regionu, jádro a zázemí,
porovnávají.

Pro

vymezení

jádra

regionu

se

většinou

používá

centrální

město

v administrativních hranicích (např. Dostál 1974; van den Berg a kol. 1982; Hall a Hay 1980;
Sýkora a Ouředníček 2007). V našich podmínkách existuje zpravidla nesoulad mezi
administrativním vymezením a skutečným rozsahem města (na to upozorňoval například již
Korčák 1963), a tak je analyticky správnější vymezit jádro přesněji na základě analýzy
morfologie zástavby, a to při respektování funkční integrity územních vazeb. Za jádro
městského regionu považuji kompaktní město ve smyslu souvisle zastavěného území města,
jehož součástí mohou být i rozsáhlé nezastavěné plochy, například parků, jejichž intenzivní
využívání obyvatelstvem města je funkčně integruje do jádra metropolitního území.
Vymezení souvisle zastavěného území využívá metoda N.U.R.E.C. (Network on
Urban Research in the European Community), což je jednoduchá, časově nenáročná a dobře
aplikovatelná morfologická metoda vymezení aglomeračního prostoru na základě dálkového
průzkumu Země (Pöckl, Hagspiel 2004). Souvisle zastavěné území používá pro definování
kompaktního města také Útvar rozvoje hl. m. Prahy například v Územně analytických
podkladech k novému územnímu plánu hl. m. Prahy (z roku 2008), území parků, např.
Stromovky, do kompaktního města nezahrnuje. Morfologická metoda N.U.R.E.C. se stala
výchozí pro vymezení jádra městského regionu Vídně. Využili ji například řešitelé projektu
COMET (Competitive Metropolises – Economic Transformation, Labour Market and
Competition in European Agglomerations) v letech 2001-2004, jejich předmětem však nebylo
studium suburbanizace.
Také jádrová oblast Vídně [Kernraum] vymezená roku 1997 na základě použití dat
z roku 1991 (Fuchs 1997a, 1997b, Österreichisches Statistisches Zentralamt 1997 1 ) se

1

Vymezení městského regionu Vídně [Stadtregion Wien] rozděleného do jádrové oblasti [Kernraum] a
příměstské zóny [Außenzone] je uvedeno v publikaci Großzählung 1991: Ausgewählte Maßzahlen nach
Stadtregionen [Velké sčítání 1991: Vybrané údaje pro městské regiony]. Österreichisches Statistisches
Zentralamt, Wien 1997.
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primárně opírá o morfologická kritéria vymezení kompaktně zastavěného území, která
doplňuje zohlednění funkčních kritérií. Definování jádra metropolitního území nebo
kompaktního města by nemělo funkční hledisko opomíjet. Vymezení bylo následně
přizpůsobeno hranicím územních jednotek, za něž jsou dostupná data. Takto vymezené
kompaktní město používají ve svých analýzách urbanizace např. Matznetter (2004),
Matznetter, Nitsch, Wisbauer (2004), Klusáček a kol. (2009). Kompaktní jádro Vídně
překročilo administrativní hranici, zejména v jižním směru na Baden, anebo zůstalo totožné
s hranicí hlavního města (na severovýchodě). Tím se Vídeň zásadně liší od Prahy, kde se
kompaktní město k administrativní hranici města ani nepřimyká.
Vzhledem k tomu, že neexistuje obecně sdílená definice kompaktního jádra Prahy,
používám vymezení kompaktního města vycházející z výše uvedených principů a
korespondující i se způsobem vymezení jádra městské oblasti Vídně. Při analýzách
statistických dat jsem byla omezena jejich dostupností za územní jednotky, proto je
v příspěvcích využito kompaktní město Prahy (jádro) vymezeno podle městských částí
v Praze (Posová 2004a, 2004b) s rozlohou 267 km² a podle katastrálních území (Sýkora,
Posová 2007; Posová, Sýkora 2010; Sýkora, Posová 2010) s rozlohou 238 km².
Příměstskou zónu považuji za území, které je s městem spjaté velmi silnými vazbami,
ale není již z hlediska morfologie součástí intravilánu města. Vnější hranice příměstské zóny
je totožná s hranicí funkčního městského regionu. Městské funkční regiony bývají často
vymezovány jako pracovní mikroregiony na základě dojížďky za prací (viz například Hall,
Hay 1980; van den Berg a kol. 1982; Bezák 2000). V takovém případě by bylo možné využít
pracovní mikroregiony2 vymezené Hamplem (2005). Někdy se vnější hranice městského
regionu v Praze vymezuje většími územními jednotkami, než jsou obce, okresy Praha-západ a
Praha-východ, což využili např. Ouředníček, Sýkora (2002), Posová (2004a, 2004b),
Ouředníček, Posová 2006; Sýkora, Ouředníček (2007). Upřednostňuji vymezení zázemí
městských jader ve smyslu příměstské zóny intenzivně funkčně spjaté s centrální částí
městského regionu. Součástí funkčních městských regionů jsou jádra a příměstské zóny,
zatímco periferní části pracovních mikroregionů zůstávají vně funkčních městských regionů
(viz diskuse a vymezení funkčních městských regionů v Česku pro roky 1991 a 2001 v práci
Sýkory, Mulíčka 2009).
Pro vymezení vnější hranice příměstské zóny jsem použila údaje o dojížďce za prací.
Území městského regionu Prahy vymezené hlavním městem Prahy a okolními okresy Praha2

Mikroregiony na základě dojížďky za prací, do škol a popřípadě i za službami byly vymezeny Hamplem,
Ježkem, Kühnlem 1983; Hamplem, Gardavským, Kühnlem 1987; Hamplem a kol. 1996; Hamplem 2005).

16

západ a Praha-východ se mi jevilo jako nedostačující pro studium suburbanizace a celkově
urbanizačních procesů. Proto jsem v další práci (Sýkora, Posová 2007) využila pro zařazení
obcí do metropolitní oblasti Prahy hranici 25 % vyjíždějících z ekonomicky aktivních
zaměstnaných obyvatel obce a podmínku nejsilnějšího proudu vyjížďky do Prahy. Ve
srovnávací analýze městských regionů Prahy a Vídně jsem z důvodu srovnatelnosti zařadila
do funkčního městského regionu Prahy pouze ty obce, z nichž minimálně 30 % ekonomicky
aktivních obyvatel vyjíždělo v roce 2001 denně do zaměstnání do hlavního města Prahy. Při
vymezení jsem respektovala udržení územní kontinuity vymezeného regionu, kdy se jeho
součástí staly i dvě obce s méně intenzivní dojížďkou, které však byly obklopeny územím
s Prahou silně spjatým. Naopak jsem vypustila čtyři prostorově izolované vzdálenější obce, i
když splnily kritérium intenzity dojížďky.
Vymezení městského regionu Vídně [Stadtregion Wien] jsem převzala z práce Ingrid
Fuchs (1997a; Österreichisches Statistisches Zentralamt 1997). Příměstská zóna Vídně
[Außenzone] byla vymezena na základě 30 % a více zaměstnaných ekonomicky aktivních
obyvatel dojíždějících denně do zaměstnání do jádrové oblasti Vídně v roce 1991
s převažujícím proudem dojížďky do jádrové oblasti. Toto vymezení je využíváno
v rakouských geografických pracích (Matznetter 2004; Matznetter, Nitsch, Wisbauer 2004;
Fassmann, Hatz 2007; Helbich 2008; Helbich, Leitner 2009). Přestože je v případě Prahy
použito aktuálnější vymezení za rok 2001 v porovnání s rokem 1991 v případě Vídně, jde o
vhodnější postup než využití městského regionu Prahy vymezeného dojížďkou z roku 1991,
kdy se ještě neprojevila nastupující suburbanizace. V případě Vídně nedošlo mezi lety 1991 a
2001 k žádným rozhodujícím změnám v rozsahu městského jádra a příměstské zóny, které by
mohly zásadně narušit rámcové srovnání obou měst.
Městský region Prahy použitý pro srovnávací analýzu se rozkládá na ploše 1 549 km²,
z toho příměstská zóna zaujímá 84,7 % (1 311 km²). Rozloha městského regionu Vídně činí
5 006 km², z toho příměstská zóna zaujímá 76,8 % (3 846 km²). Jádro Prahy tvoří 59
katastrálních území nacházejících se v kompaktně zastavěném území města o rozloze
238 km². Zázemí Prahy sestává z vnitřní příměstské zóny (tvořené 53 katastrálními územími)
nacházející se v rámci administrativního území hlavního města Prahy (vytvářející vnější
prstenec Prahy o rozloze 258 km²) a vnější příměstské zóny tvořené 165 obcemi
Středočeského kraje (z okresů Benešov, Beroun, Kladno, Kolín, Nymburk, Praha-východ,
Praha-západ) se silnými vazbami s hlavním městem Prahou. Jádro Vídně se skládá
z administrativně vymezeného hlavního města Vídně (23 městských okresů - Bezirke; o
rozloze 415 km²) a 38 obcí Dolního Rakouska, jež vytváří s hlavním městem kompaktně
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zastavěný celek o rozloze 1 160 km². Příměstskou zónu tvoří 134 obcí Dolního Rakouska
[Niederösterreich] a 11 obcí Burgenlandu, které mají silné vazby s jádrovou oblastí Vídně.
Toto členění využívají poslední dva články (Posová, Sýkora 2010; Sýkora, Posová 2010).
Pro ukázky územně diferencovaného růstu Prahy na základě sledování nové bytové
výstavby je využito území metropolitní oblasti Prahy3 rozkládající se na ploše 2 210 km²,
v rámci něhož příměstská zóna tvoří 89,2 %. Vnější příměstská zóna tak zahrnuje až 243 obcí
Středočeského kraje. Toto vymezení je využito v článku Sýkory, Posové (2007). Oblast takto
vymezená může zahrnovat i lokality, kde by eventuálně mohla být lokalizována marginální
část nové výstavby přispívající již k desurbanizaci. Vzhledem k tomu, že empirické výsledky
ukazují, že se nová bytová výstavba podstatně nerozšiřuje do vzdálenějších lokalit během
desetiletého období, bude se jednat o drobné odchylky.

3

V letech 1997-2002 tvoří městský region Prahy (s rozlohou 1 549 km²) vymezený na základě 30 % a více
ekonomicky aktivních obyvatel dojíždějících denně do zaměstnání do hlavního města Prahy a převažujícího
směru vyjížďky z obce jádro s 61,4 % dokončených bytů a zázemí s 38,6 % (tj. 9 821 bytů). Ve stejném období
tvoří městský region Prahy (s rozlohou 2 210 km²) vymezený na základě celkové dojížďky 25 % zaměstnaných
ekonomicky aktivních obyvatel do zaměstnání do Prahy jádro s 58,2 % dokončených bytů a zázemí s 41,8 % (tj.
11 226 bytů). Rozdíl činí 1 405 nově postavených bytů, což je 5,2 % bytů většího regionu, a 66 217 obyvatel
v roce 2001, což je 4,7 % obyvatel většího regionu. Ani v následujícím čtyřletém období nepředpokládám, že by
posuny tohoto podílu byly tak markantní, že by zásadně ovlivnily výsledky. Proto jsem se ve vybraných částech
přiklonila použít zpracované vymezené území (Sýkora, Posová 2007), přestože by bylo vhodnější upravit region
na základě denní dojížďky (Sýkora, Mulíček 2009).
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3 OBECNÉ PERSPEKTIVY A PŘÍKLADY VÝSLEDKŮ
V této kapitole se pokusím vysvětlit podstatu a komplexnost hodnocení urbanizace a
suburbanizace. Každé hodnocení urbanizace a urbanizačních procesů v městských regionech
by mělo rozlišovat dvě základní roviny hodnocení. V té první jde o strukturální hodnocení
celého regionu, které určí jednu z forem urbanizačního procesu pro region jako strukturovaně
se vyvíjející celek. V druhé je pak nezbytné zachytit všechny urbanizační procesy, které
mohou v daném regionu probíhat současně. Poněkud jiné obrazy přináší hodnocení
prostorového vzorce metropolitního území a stěhování jako faktoru ovlivňujícího urbanizační
procesy. Obecné přístupy jsou dokládány na příkladech výsledků analýz.

3.1 PRVNÍ PŘÍSTUP: STRUKTURÁLNÍ HODNOCENÍ FOREM URBANIZACE
REGIONU JAKO CELKU

Strukturální hodnocení městských regionů určí pro každý region jako strukturovaně se
vyvíjející celek jednu z forem urbanizace: urbanizaci, suburbanizaci, desurbanizaci,
reurbanizaci. Hodnocena je celá struktura městského regionu a změny v její organizaci dané
vývojem jádra a zázemí. Tento přístup se častěji používá v evropském kontextu, a to
v souvislosti se změnami v prostorovém rozmístění obyvatelstva a lidských aktivit
v městských regionech na základě srovnávání jádrové oblasti a příměstské zóny.
V rámci srovnávacích analýz městských regionů jsem se velmi často setkala se
strukturálním hodnocením regionu na základě modelu stadií vývoje měst (van den Berg a kol.
1982), jenž je součástí teorie stadií vývoje měst. Strukturální hodnocení regionu jako celku ve
srovnávacích analýzách městských regionů využívá celá řada publikací (Hall, Hay 1980; van
den Berg a kol. 1982; Cheshire 1995; Osada 2003; Matznetter 2004; Matznetter, Nitsch,
Wisbauer 2004; Klusáček a kol. 2009).
3.1.1 MODEL STADIÍ VÝVOJE MĚST
Teoreticko-metodologickým východiskem srovnávací analýzy urbanizace v městských
regionech Prahy a Vídně je teorie a model stadií vývoje měst od van den Berga a kol. (1982).
Teorie a model stadií vývoje měst rozlišuje čtyři stadia urbanizačního procesu, tj. urbanizaci,
suburbanizaci, desurbanizaci a reurbanizaci. Prostřednictvím sledování růstu a úbytku
obyvatelstva jádra a zázemí autoři zjišťují, v jakém stadiu se město nachází. Podle posouzení
nárůstu a úbytku jádra a zázemí určují absolutní a relativní centralizaci a decentralizaci uvnitř
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regionu. Tak vytváří osmistupňovou klasifikaci (tab. 1, obr. 1) kombinující stadia vývoje
funkčních městských regionů a klasifikační typy centralizace a decentralizace.
Tab. 1: Stadia vývoje městských regionů
Změna počtu obyvatel
Jádro
Zázemí
Region
1 Absolutní centralizace
++
+
I Urbanizace
2 Relativní centralizace
++
+
+++
3 Relativní decentralizace
+
++
+++
II Suburbanizace
4 Absolutní decentralizace
++
+
5 Absolutní decentralizace
-+
III Desurbanizace
6 Relativní decentralizace
---7 Relativní centralizace
---IV Reurbanizace
8 Absolutní centralizace
+
-Zdroj: upraveno z van den Berg a kol. 1982, s. 36; Sýkora, Posová 2010
Stadia vývoje

Klasifikační typ

Obr. 1: Klasifikace vývojových typů městských regionů

Zdroj: upraveno z van den Berg a kol. 1982, s. 83; Sýkora, Posová 2010

V jakém stadiu se městský region nachází je popsáno v původní publikaci van den
Berga a kol. (1982) a rovněž v přiloženém článku (Sýkora, Posová 2010). Teorie stadií vývoje
měst je používána pro znázornění urbanizačních procesů v učebních textech (Champion
2001). V češtině o tom napsal článek Ouředníček (2000).
Ouředníček (2002) považuje suburbanizaci za dílčí část procesu urbanizace
hodnoceného změnami v prostorovém rozmístění obyvatelstva. Musil, Ryšavý, Velíšková
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(1984, s. 33) označují za suburbanizační proces, resp. suburbanizaci „fázi urbanizačního
procesu, kdy stagnuje nebo ubývá počet obyvatel jádrového města, příp. jeho centrální části,
zatímco růst počtu obyvatel se největší měrou soustřeďuje v obcích příměstské zóny“. Gaebe
(1987) rozumí suburbanizací dekoncentraci obyvatelstva a pracovních příležitostí uvnitř
regionu, měřenou nárůstem podílu zázemí. Fáze suburbanizace (typ 3 a 4) nezačíná již
přibýváním obyvatelstva a/nebo pracovních příležitostí v zázemí, nýbrž teprve přesunem
těžiště (váhy) růstu z jádra do zázemí (Gaebe 1987).
Pro strukturální hodnocení a srovnání urbanizace v městských regionech Prahy a
Vídně ve dvou historických obdobích jsem po vzoru školitele – konzultanta W. Matznettera
(2004) využila model stadií vývoje měst (van den Berg a kol. 1982). Mým záměrem bylo
hodnotit změny v počtu obyvatel a počtu trvale obydlených bytů při využití absolutních a
relativních hodnot. Kombinace charakteristiky obyvatelstva a bytů a absolutních a relativních
ukazatelů nebyla předmětem analýz v jiných pracích (van den Berg a kol. 1982; Cheshire
1995; Osada 2003; Matznetter 2004; Matznetter, Nitsch, Wisbauer 2004; Klusáček a kol.
2009).
Na základě empirické analýzy městských regionů Prahy a Vídně při použití modelu
stadií vývoje měst (van den Berg a kol. 1982) jsem zjistila, že metodika van den Berga a kol.
přináší v některých situacích zcela odlišné výsledky (městské regiony odlišně klasifikuje),
které zachycují tab. 2-5 a také obr. 2, jehož základ vznikl tak, že jsem se nechala inspirovat
van den Bergem (1982, s. 36, 82, 83) a do schématu (jako do grafu) geometricky vynesla
hodnoty absolutních i relativních populačních změn jádra a zázemí.
Podle aplikace modelu van den Berga a kol. (1982) dostanu v Praze v letech 19912001 při hodnocení populačních změn na základě růstu a úbytku jádra a zázemí v případě
použití absolutních údajů desurbanizaci (tab. 2), zatímco v případě využití relativních údajů
suburbanizaci (tab. 4). Matznetter (2004) však obdobnou situaci v Bratislavě ve stejném
období vykazuje jako desurbanizaci, a to při použití relativních údajů. Má pravdu van den
Berg a kol. (1982), nebo Matznetter (2004), nebo je správné mínění někde uprostřed?
Výsledný klasifikační typ je v obou případech absolutní decentralizace (pokles jádra, růst
zázemí). Matznetter (2004) se bez vysvětlení zmiňuje o problematičnosti modelu stadií
vývoje měst při využití v empirických analýzách.
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Tab. 2: Absolutní populační změny v městských regionech Prahy a Vídně
Praha 1980-1991
Praha 1991-2001
Vídeň 1981-1991
Vídeň 1991-2001

Jádro Zázemí
24 799
-682

Region
24 117

-52 251 17 923
27 574 26 640
30 665 32 204

-34 328
54 214
62 869

Jádro
++
-++
+

Zázemí
+
+
++

Region
+
+++
+++

Klasifikační typ
1 Absolutní centralizace
5 Absolutní decentralizace
2 Relativní centralizace
3 Relativní decentralizace

Stadium vývoje
I Urbanizace
III Desurbanizace
I Urbanizace
II Suburbanizace

Tab. 3: Absolutní změny trvale obydlených bytů v městských regionech Prahy a Vídně
Praha 1980-1991
Praha 1991-2001
Vídeň 1981-1991
Vídeň 1991-2001

Jádro Zázemí
43 236 2 627
-2 165 7 794
33 205 15 263
46 769 19 965

Region
45 863
5 629
48 468
66 734

Jádro
++
++
++

Zázemí
+
++
+
+

Region
+++
+
+++
+++

Klasifikační typ
2 Relativní centralizace
4 Absolutní decentralizace
2 Relativní centralizace
2 Relativní centralizace

Stadium vývoje
I Urbanizace
II Suburbanizace
I Urbanizace
I Urbanizace

Klasifikační typ
1 Absolutní centralizace
4 Absolutní decentralizace
3 Relativní decentralizace
3 Relativní decentralizace

Stadium vývoje
I Urbanizace
II Suburbanizace
II Suburbanizace
II Suburbanizace

Tab. 4: Relativní populační změny v městských regionech Prahy a Vídně
Praha 1980-1991
Praha 1991-2001
Vídeň 1981-1991
Vídeň 1991-2001

Jádro Zázemí
2,21% -0,27%
-4,70% 7,44%
1,56% 9,47%
1,71% 10,46%

Region
1,76%
-2,54%
2,65%
2,99%

Jádro
++
+
+

Zázemí
++
++
++

Region
+
+
+++
+++

Tab. 5: Relativní změny počtu trvale obydlených bytů v městských regionech Prahy a Vídně
Klasifikační typ
Jádro Zázemí Region
Jádro Zázemí
Region
+++
Praha 1980-1991 10,08% 3,05%
8,90%
++
+
2 Relativní centralizace
+
Praha 1991-2001
-0,47% 9,06%
1,03%
++
4 Absolutní decentralizace
+++
Vídeň 1981-1991
4,10% 14,82%
5,31%
+
++
3 Relativní decentralizace
+++
Vídeň 1991-2001
5,54% 16,88%
6,94%
+
++
3 Relativní decentralizace
Pozn. (tab. 4-5): údaje za Prahu 1980-1991 jsou přepočítány na období 10 let.
Zdroj (tab. 2-5): Sčítání lidu, domů a bytů 1981, 1991, 2001; Volkszählung 1981, 1991, 2001, Häuser- und
Wohnungszählung 2001; Sýkora, Posová 2010
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Stadium vývoje
I Urbanizace
II Suburbanizace
II Suburbanizace
II Suburbanizace
Wohnungszählung 1981, 1991, Gebäude- und

Obr. 2: Praha a Vídeň v modelu klasifikace vývojových typů městských regionů

Zdroj: Sčítání lidu, domů a bytů 1981, 1991, 2001; Volkszählung 1981, 1991, 2001; Sýkora, Posová
2010

Rozdílné výsledky empirické analýzy městských regionů Prahy a Vídně při použití
modelu stadií vývoje měst (van den Berg a kol. 1982) jsem diskutovala společně se školitelem
L. Sýkorou, a tak vznikl základ pro společný článek (Sýkora, Posová 2010). Zaměřili jsme se
na situace, kde model přináší rozporuplné výsledky (tab. 2-5; obr. 2 /úsečky spojující Prahu
1991-2001, Vídeň 1981-1991/) a kde naopak funguje. Detailní studium van den Berga a kol.
(1982) a dalších prací (Hall a Hay 1980; Gaebe 1987; Cheshire 1995; Osada 2003) se stalo
podnětem a inspirací k vypracování alternativní metody klasifikace forem urbanizace. Použití
relativních údajů přináší pro populační změny v městském regionu Prahy výsledek (region
roste; viz obr. 2), který neodpovídá realitě (skutečnému poklesu regionu, -2,54 %; viz tab. 4) osa oddělující růst a pokles (obr. 1, obr. 2). Použití absolutních a relativních údajů přináší pro
změny počtu obyvatel v městském regionu Vídně 1981-1991 (a bytů Vídně; viz tab. 3, 5)
odlišné výsledky - osa oddělující centralizaci a decentralizaci (obr. 1, obr. 2; viz tab. 2, 4).
Nutno podotknout, že na rozdíl od van den Berga a kol. (1982) se vzájemně shodujeme, že jde
o proces různých forem urbanizace, pro které je typický rozvoj jádra a zázemí, a
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neztotožňujeme se s tvrzením, že fázi urbanizace střídá suburbanizace, poté desurbanizace,
pak reurbanizace a potom se město zpět vrací do etapy urbanizace.
3.1.2 KLASIFIKACE FOREM URBANIZACE
Z důvodu rozporů v modelu stadií vývoje měst, problémům při jeho využití
ve srovnávací analýze městských regionů jsme se školitelem L. Sýkorou použili metodu
klasifikace forem urbanizace, která vznikla jako alternativní metoda pro strukturální
hodnocení městských regionů Prahy a Vídně (Sýkora, Posová 2010). Tato metoda přiřazuje
městskému regionu jednu formu urbanizace: urbanizaci, suburbanizaci, desurbanizaci a
reurbanizaci pomocí kombinace dvou charakteristik: (1) růstu/poklesu celého funkčního
městského regionu, (2) centralizace/decentralizace uvnitř městského regionu (tab. 6).
Tab. 6: Klasifikace forem urbanizace
Růst regionu
Pokles regionu
Zdroj: Sýkora, Posová 2010

Centralizace
(růst podílu jádra)
urbanizace
reurbanizace

Decentralizace
(růst podílu zázemí)
suburbanizace
desurbanizace

Diskutovali jsme otázku nadřazenosti dvou procesů: růstu/poklesu regionu a
centralizace/decentralizace uvnitř regionu a vysvětlení jsme hledali v odůvodnění, že většina
městských regionů Evropy v období, která byla sledována pracemi van den Berga a kol.
(1982) a Halla a Haye (1980), rostla, a tak bylo primárním cílem rozlišit urbanizaci a
suburbanizaci (Sýkora, Posová 2010). Dnes jsou aktuálním předmětem zájmu také smršťující
se města [shrinking cities, schrumpfende Städte] (Turok, Mykhnenko 2007; Mykhnenko,
Turok 2008; http://www.shrinkingcities.com/). Společně s L. Sýkorou jsme dospěli k názoru,
že otázka růstu či úpadku by měla předcházet otázce posunu váhy mezi jádrem a zázemím
uvnitř regionu. V příspěvku neopomíjíme, že jádro a zázemí jsou spjaty do jednoho funkčně
integrovaného celku městského regionu, který je nositelem koncentračního procesu (Hampl
2005). Výsledky klasifikace forem urbanizace při použití metody pro strukturální hodnocení
městských regionů Prahy a Vídně zobrazují tabulky 7 a 8.
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Tab. 7: Formy urbanizace v městských regionech Prahy a Vídně: obyvatelstvo
Růst/pokles
regionu

Růst/pokles
podílu jádra

Jádro

Zázemí

Forma
urbanizačního
procesu

Centralizace/
decentralizace

Praha
1980-1991

24 117

100,46%

+

-

Urbanizace

Absolutní
centralizace

Praha
1991-2001

-34 328

97,77%

-

+

Desurbanizace

Absolutní
decentralizace

Vídeň
1981-1991

54 214

98,95%

+

+

Suburbanizace

Relativní
decentralizace

Vídeň
1991-2001

62 869

98,75%

+

+

Suburbanizace

Relativní
decentralizace

Zdroj: upraveno ze Sýkora, Posová 2010

Tab. 8: Formy urbanizace v městských regionech Prahy a Vídně: byty
Růst/pokles
regionu

Růst/pokles
podílu jádra

Jádro

Zázemí

Forma
urbanizačního
procesu

Centralizace/
decentralizace

Praha
1980-1991

45 863

101,10%

+

+

Urbanizace

Relativní
centralizace

Praha
1991-2001

5 629

98,52%

-

+

Suburbanizace

Absolutní
decentralizace

Vídeň
1981-1991

48 468

98,85%

+

+

Suburbanizace

Relativní
decentralizace

Vídeň
1991-2001

66 734

98,69%

+

+

Suburbanizace

Relativní
decentralizace

Zdroj: upraveno ze Sýkora, Posová 2010

3.2 DRUHÝ PŘÍSTUP: URBANIZAČNÍ PROCESY V MĚSTSKÉM REGIONU
Vedle strukturálního hodnocení městského regionu lze na urbanizaci a suburbanizaci
nahlížet z jiného úhlu pohledu, tzn. v jiné rovině (úrovni) hodnocení. K urbanizaci nebo
suburbanizaci dochází utvářením nebo příchodem obyvatelstva a jeho aktivit (bydlení,
obchod, skladování, výroba) do jádra (urbanizace) nebo zázemí (suburbanizace) (Gaebe 1987,
Friedrichs 1995, Sýkora 2003). Suburbanizaci zahrnují všechna přemístění a nová založení
domácností a firem mimo jádrové město, pokud zůstávají funkčně úzce propojená s jádrovým
městem (Gaebe 1987). Obyvatelé, firmy a lidské aktivity mohou v dané zóně vzniknout i
zaniknout (Sýkora 2003), z toho důvodu Gaebe (2004) doplňuje definici Friedrichse (1995) o
narozené, zemřelé, přistěhovalé a vystěhovalé.
V této rovině poznání a hodnocení je předmětem studia urbanizace zachytit všechny
urbanizační procesy, které mohou v jednom městském regionu probíhat současně. Vyhodnotit
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formu (případně stadium) urbanizace regionu jako celku je jedna stránka věci (viz první
přístup), ale pokud hodnocení na základě absolutních údajů vykazuje zásadní odlišnosti ve
srovnání s hodnocením prostřednictvím relativních údajů, pak je nutné se zamyslet nad tím,
jak takové výsledky hodnotit. V tomtéž okamžiku, kdy probíhá souběžně urbanizace jádra a
suburbanizace zázemí, může v celém regionu docházet k urbanizaci, a to za předpokladu
posilování role jádra na úkor zázemí, i když zázemí roste, nebo se celý region může nacházet
v situaci suburbanizace, a to za podmínky posilování role zázemí na úkor jádra, přestože roste
jádro.
Může nastat situace, že region jako celek roste, v rámci regionu roste jak jádro, tak
zázemí. Když potřebuji zařadit region do jedné formy urbanizace, pak použiji ukazatel růstu
podílu jedné ze dvou územních složek (viz první přístup). Při empirické analýze se na
konkrétních modelových příkladech městských regionů setkávám s tím, že roste podíl zázemí
a klesá podíl jádra, a tak situaci městského regionu vyhodnocuji jako formu suburbanizace
(viz první přístup), avšak v rámci městského regionu dochází jak k urbanizaci jádra, tak
suburbanizaci zázemí. Vyšší relativní růst v zázemí způsobují nižší absolutní přírůstky
v příměstské zóně a naopak nižšího relativního růstu v jádru je dosahováno při mnohem
vyšších absolutních nárůstech v kompaktním městě (Posová, Sýkora 2010).
Městský region Vídně byl podle hodnocení změn v rozmístění trvale obydlených bytů
ve dvou desetiletích (1981-1991, 1991-2001) klasifikován suburbanizací (jako formou
urbanizace celého regionu), protože region rostl a docházelo uvnitř něj k decentralizaci. Na
celou situaci lze však nahlížet také tak, že v regionu paralelně probíhal proces urbanizace i
suburbanizace. Vždyť absolutní přírůstky v jádru byly mohutnější, přestože nevedly k přesunu
těžiště do jádra v rámci regionu. Podobná situace nastala ve Vídni také v letech 1981-1991 i
pro obyvatelstvo, i když se jednalo o minimální absolutní rozdíly mezi jádrem a zázemím.
Městský region Prahy v letech 1997-2006 hodnocený pomocí sledování počtu
dokončených bytů, tzn. absolutního počtu nově postavených bytů, v jádru a zázemí rovněž
ukázal odlišné výsledky ve srovnání s výsledky měřenými intenzitou nové bytové výstavby,
tedy relativním ukazatelem spočítaným jako počet nově dokončených bytů na 10 tis. obyvatel.
Větších absolutních přírůstků v jádru je dosahováno při mnohem menší intenzitě bytové
výstavby v kompaktním městě a zároveň nižší absolutní přírůstky v zázemí způsobily vyšší
intenzitu bytové výstavby v příměstské zóně, a to při vyšším podílu dokončených bytů v jádru
v rámci regionu, který se v průběhu sledovaného období snižoval. Této problematice se
podrobně věnuje článek (Sýkora, Posová 2007) pojednávající o růstu jádra a zázemí jako o
„dvojčatech“ urbanizaci a suburbanizaci. Teprve v roce 2006 došlo k přesunu váhy z jádra
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směrem do zázemí, jelikož se v zázemí Prahy postavilo 4 296 bytů (51 %) a v jádru 4 094
bytů. Celkově došlo v posledním roce k poklesu nové bytové výstavby, a to především
v jádru. Podle absolutního hodnocení ukazatele je urbanizace a suburbanizace metropolitní
oblasti vyrovnaná.
Za účelem srovnání doplňuji analýzu nové bytové výstavby v letech 1997-2002 4
v městských regionech Prahy a Vídně. V té době se v městském regionu Prahy nově postavilo
25 439 bytů, z toho tři pětiny v kompaktním městě (tab. 9). V městském regionu Vídně se ve
stejném období dokončilo 82 293 bytů, z toho dokonce čtyři pětiny v kompaktním městě (tab.
9). Na základě těchto podílů usuzuji, že urbanizace Vídně byla silnější než urbanizace Prahy.
Nově postavené byty z let 1997-2002 tvořily v městském regionu Prahy 4,7 % a Vídně 8,0 %
ve vztahu k trvale obydlenému bytovému fondu v roce 2001 ze sčítání bytů, přičemž v jádru
Prahy 3,4 % a v jádru Vídně 7,5 %, zatímco v zázemí u obou regionů (Prahy i Vídně) šlo o
stejnou hodnotu – kolem 11 %. V roce 2002 se dokonce postavilo v zázemí Prahy více bytů
než v zázemí Vídně i absolutně (obr. 3), a tím výrazně stoupla intenzita bytové výstavby
v zázemí Prahy (obr. 4). V zázemí Prahy po celé období pozoruji postupný nárůst nové
bytové výstavby, jak absolutně, tak především v intenzitě bytové výstavby (rok 2001 byl
slabší v celém městském regionu svou bytovou výstavbou). V jádru Vídně dochází
k významnému poklesu nové bytové výstavby po roce 1999, k pozvolnému poklesu bytové
výstavby dochází také v zázemí Vídně po roce 1998. Jelikož pokles bytové výstavby v zázemí
Vídně nedosahuje míry poklesu v jádru, nabývá na významu zázemí v letech 2001-2002
(téměř 23 % nové bytové výstavby se soustřeďuje v zázemí). V zázemí městského regionu
Prahy i Vídně se podíl nově postavených bytů zvýšil při srovnání dvou tříletých období,
přičemž v zázemí Prahy nárůstem o 1 375 bytů (v jádru o 1 186 bytů), ale v zázemí Vídně
nižším poklesem o 1 045 bytů (než v jádru o 8 574 bytů). Proto se v zázemí městského
regionu Prahy zvyšuje intenzita bytové výstavby, zatímco v zázemí Vídně klesá, v letech
2000-2002 dosahuje obdobných hodnot v zázemí obou regionů.

4

Data za dokončené byty pro Vídeň jsou k dispozici pouze do roku 2002.
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Obr. 3: Nová bytová výstavba v městských regionech Prahy a Vídně

Obr. 4: Intenzita nové bytové výstavby v městských regionech Prahy
a Vídně
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Tab. 9: Nová bytová výstavba v územních jednotkách městských regionů Prahy a Vídně
Počet
Podíl
Intenzita bytové výstavby
VZTB
199719972000199719972000199719972002
1999
2002
2002
1999
2002
2002
2002
Jádro Prahy
15 618 63,03% 60,05% 61,39%
22,72
26,45
24,59
3,42%
Zázemí Prahy
9 821 36,97% 39,95% 38,61%
54,48
71,95
63,22 10,47%
Region Prahy
25 439 100,00% 100,00% 100,00%
28,96
35,39
32,18
4,67%
Jádro Vídně
67 002 82,23% 80,40% 81,42%
69,01
53,35
61,18
7,52%
Zázemí Vídně
15 291 17,77% 19,60% 18,58%
80,06
69,82
74,94 11,06%
Region Vídně
82 293 100,00% 100,00% 100,00%
70,74
55,94
63,34
8,00%
Pozn.: dokončené byty; podíl dokončených bytů na regionu; intenzita bytové výstavby (roční průměr
dokončených bytů z období 1997-2002 vztažených na 10 tis. obyvatel v roce 2001); VZTB
(dokončené byty z období 1997-2002 vztažené k trvale obydleným bytům v roce 2001). Zázemí
Prahy (53 katastrálních území Prahy + 165 obcí v okolí Prahy); jádro Vídně (hl. m. Vídeň + 38
obcí v okolí Vídně).
Zdroj: Bytová výstavba 1997-2002; Wohnen 1997-1999, Wohnbautätigkeit 2000-2002

Sledování dvou rovin poznání a hodnocení urbanizace ve smyslu určení formy
urbanizace regionu jako celku (první přístup) a paralelně probíhající urbanizace a
suburbanizace v rámci regionu (druhý přístup) má své opodstatnění v situacích, kdy dochází
k vyššímu tempu růstu v příměstské zóně, a tudíž i ke zvyšujícímu se podílu zázemí v rámci
regionu, tzn. k posunu těžiště regionu z jádra směrem do zázemí, a to při nižších absolutních
přírůstcích v příměstské zóně, ale zároveň z hlediska absolutních hodnot se většina růstu
koncentruje v jádru městského regionu. Takový region je z hlediska celkového strukturálního
hodnocení klasifikován jako suburbanizující se, přestože v něm z hlediska druhého úhlu
pohledu probíhá současně urbanizace i suburbanizace.

3.3 TŘETÍ PŘÍSTUP: PROSTOROVÝ VZOREC METROPOLITNÍ OBLASTI
Hodnocení prostorového vzorce využívá hodnocení vybraných charakteristik
morfologické struktury metropolitních oblastí (např. Galster a kol. 2001). Tento přístup
nejčastěji dominuje ve Spojených státech. Galster a kol. (2001) uvádějí několik charakteristik,
podle kterých lze hodnotit metropolitní oblast. Prostorový vzorec (vzorec využití krajiny)
vypovídá o uspořádání zastavěného prostředí pro rezidenční a ekonomické aktivity.
Využívána je řada indikátorů a jejich kombinace:
(1) Hustota (density)
(2) Kompaktnost, souvislost, spojitost (continuity) x rozvolněnost
(3) Koncentrace (concentration) x rovnoměrnost
(4) Shlukování, seskupování (clustering)
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(5) Míra centrality (centrality)
(6) Jádrovost, jedno jádro (nuclearity) x více jader
(7) Smíšené využití (mixed uses) x segregace funkcí
(8) Blízkost, vzdálenost mezi objekty v krajině (proximity)
Speciální pozornost v souvislosti s trvale udržitelným rozvojem je pak věnována
sprawlu jako stavu charakterizujícímu metropolitní prostor (či jeho část) ve specifické době.
Sprawl je prostorový vzorec (vzorec využití krajiny) v urbanizovaných oblastech, který
vykazuje nízké úrovně některé kombinace z osmi odlišných dimenzí (Galster a kol. 2001).
Sprawl je však vnímán také jako proces při pohledu na změny ve vzorcích využití krajiny
v průběhu času. Prací Galstera a kol. (2001) se nechal inspirovat Vojáček (2008) ve své
bakalářské práci na příkladu Prahy.
Sprawl je zachycen v celé řadě literatury (Duany, Plater-Zyberk, Speck 2000; Hayden
2004; Burdack 2005; Burchell a kol. 2005; Bogart 2006), ale také se píše o decentrální
koncentraci (Motzkus 2002). Literatura zachycuje různé pohledy, jak tyto prostorové vzorce
měřit (např. Torrens, Alberti 2000; Galster a kol. 2001; Tsai 2005). Vzhledem k tomu, že
tento přístup je typický především pro Spojené státy, není předmětem mé dizertace sledovat
všechny výše uvedené charakteristiky.
Sledovat prostorový vzorec bytové zástavby a jeho změny je možné na různých
úrovních. V rámci celého městského regionu na makroúrovni jde o kompaktní město a
příměstskou zónu (Sýkora, Posová 2007), ale podobně lze pozorovat prostorový vzorec
postupně v menších územích, např. území jednotlivých geneticko-morfologických zón nebo
čtvrtí ve městě (Posová 2004a, 2004b), případně dospět až k morfologii zástavby na úrovni
obcí, katastrálních území, nebo proniknout až na mikroúroveň (ulice, parcely a budovy), tak
jak o ni píše např. Conzen (1978), což je sice naznačeno v jednom z příspěvků (Ouředníček,
Posová 2006), ale nebylo to předmětem mého dosavadního výzkumu. Vzhledem ke
skutečnostem, že je mému zájmu o studium změn prostorových vzorců na základě hodnocení
morfologie zástavby velmi nakloněn školitel L. Sýkora a že jsem si obohatila znalosti
geografických informačních systémů, věřím v pokračování výzkumu tímto směrem.
V souvislosti se snahou zodpovědět na otázku, zda postupně dochází k decentralizaci
výstavby nových bytů do vzdálenějších obcí v metropolitní oblasti Prahy či nikoliv, vznikla
část „Diferenciace bytové výstavby v metropolitní oblasti“ (Sýkora, Posová 2007)
inspirována prací Galstera a kol. (2001). Článek přispívá k poznání, jestli dochází k rozpínání
bytové výstavby směrem od centra k okrajům metropolitní oblasti Prahy a jak se svým
charakterem liší nově stavěné byty v závislosti na rostoucí vzdálenosti od centra (Sýkora,
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Posová 2007). Proto bylo celé zkoumané území rozděleno do zón. Pomocí software ArcGIS
jsem vytvářela zóny tak, že do každé zóny byly zařazeny územní jednotky, jejichž
geografický střed (centroid) obce či katastrálního území se nacházel v pětikilometrových
odstupech od centra (Josefova).
Výsledky analýzy bytové výstavby v závislosti na vzdálenosti od centra Prahy ukazují,
že ve sledovaných deseti letech (1997-2006) nedošlo k decentralizaci výstavby do větších
vzdáleností od centra. Hodnoceno bylo území městského regionu Prahy, jehož nejvzdálenější
obce se nacházely v pásmu do 45 km 5 (Sýkora, Posová 2010, s. 339). Podíl zón zůstával
v 1997-2006 v jednotlivých vzdálenostních pásmech relativně stabilní, v posledním roce
celkově poklesl počet nově postavených bytů (obr. 5).
Obr. 5: Počet dokončených bytů v zónách vymezených od centra metropolitní oblasti Prahy
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Otázku a výzkum, zda se rozpíná nová bytová výstavba v rámci metropolitního území
do vzdálenějších lokalit směrem od centra města, či se spíše směrem k centru přibližuje, lze
rozšířit o další otázku. Jaká je průměrná vzdálenost bytu postaveného v metropolitní oblasti
Prahy? Podle Galstera a kol. (2001) jsem se snažila zjistit index vzdálenosti, každý byt je
vážen vzdáleností od centra. Přesnější bod (ve srovnání s geografickým středem) vystihující
5

Metropolitní území Prahy bylo rozděleno do 8 zón tak, že poslední zóna zahrnuje obce ve dvou vzdálenostních
pásmech od 35 do 45 km, a to vzhledem k nízkému počtu obcí zastoupených v zónách.
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lépe centrum zástavby daných územních jednotek je definiční bod 6 , ten jsem využívala při
stanovení průměrné vzdálenosti bytu v metropolitní oblasti. Sledovala jsem tento ukazatel pro
všechny byty v rámci celé metropolitní oblasti, ale také jen v příměstské zóně a dokonce v její
vnitřní a vnější části (v rámci a mimo Prahu), doplňkově v jádru. Totéž jsem uskutečnila
pouze pro byty v rodinných domech a také samostatně pro byty v bytových domech.
Průměrná vzdálenost bytu postaveného v metropolitní oblasti Prahy je 11,0 km v období
1997-2006. V průběhu sledovaného období se výrazně neposunula (kolem 1 km) směrem do
vzdálenějších lokalit od centra. Index vzdálenosti pouze pro příměstskou novou bytovou
výstavbu, když nezohledním městskou zástavbu, která je značně silná a situaci by mohla
zkreslovat, je 16,9 km a je opět neměnný (posun o méně než 1 km). U nových bytů
v rodinných domech se index vzdálenosti pohyboval kolem 16,0 km v městském regionu a
17,2 km v příměstské zóně. Index vzdálenosti pro byty v rodinných domech a byty celkem je
srovnatelný v okolí Prahy, kde se nachází nejvíce (kolem 90 %) bytů v rodinných domech.
Opět se nepotvrdila žádná změna ve smyslu rozšiřování bytů postupem času do vzdálenějších
lokalit směrem od centra Prahy.
Jestli dochází k rozpínání nové bytové výstavby do vzdálenějších lokalit jsem se
snažila řešit také v rámci městského regionu Vídně ve srovnání s Prahou. V městském
regionu Vídně se nacházejí obce až do vzdálenosti posledního pásma od 55 do 60 km (obr. 6),
v případě Prahy ve srovnatelném regionu pouze do vzdálenosti 35 km (obr. 7). Rozpínání do
vzdálenějších lokalit se nepotvrdilo ani v jednom ze sledovaných regionů. Obrázky také
ukazují rozdílnou sídelní strukturu, malé obce v okolí Prahy (obr. 6) a větší obce v okolí
Vídně (obr. 7).
V rámci studia diferenciace růstu metropolitního území se nabízí další otázka: Kde se
koncentruje největší množství nově postavených bytů, spíše v kompaktním městě, nebo
v příměstské zóně? Zodpovězení této otázky v rámci metropolitní oblasti Prahy se věnuje část
„Lokality bytové výstavby“ (Sýkora, Posová 2007). Výpočty jsem aktualizovala a rozšířila o
charakteristiku bytů v rodinných domech a bytů v bytových domech (příloha 1). Hodnotila
jsem počet a podíl dokončených bytů v územních jednotkách městského regionu
agregovaných do skupin utvořených na základě pořadí dvou charakteristik: (1) podle počtu
postavených bytů a (2) podle intenzity bytové výstavby a kumulovaného počtu bytů pro
pásma daná hranicemi 25, 50, 75 a 100 % (viz metodika Sýkora, Posová 2007, s. 344).
6

Údaje pro souřadnice definičního bodu jsem získala z Územně identifikačního registru základních sídelních
jednotek. Definiční body jsou stanoveny tak, že jde o významné body v centru zástavby příslušné územní
jednotky, příp. centrálně umístěné nebo jinak významné objekty ve skupině rozptýlených objektů.
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Obr. 6: Zóny městského regionu Prahy v pětikilometrových vzdálenostech od centra

Obr. 7: Zóny městského regionu Vídně v pětikilometrových vzdálenostech od centra
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Do první skupiny představující čtvrtinu postavených bytů v územích s jejich největším
počtem se dostalo 8 územních jednotek, z nichž pouze jedna ležící mimo kompaktní město –
Hostivice s 1 381 byty. Do skupiny s úrovní do 50 % se dostaly rozlohou větší územní
jednotky příměstské oblasti: Jesenice, Újezd nad Lesy, Zbraslav, Milovice, Roztoky, Odolena
Voda a Rudná. Opačná situace nastává při hodnocení bytů v rodinných domech, neboť do
první skupiny se dostává pouze jedna územní jednotka v rámci kompaktního města (Stodůlky
s 285 byty) a významné je postavení územních jednotek z příměstské oblasti. V případě
hodnocení bytů v bytových domech úrovně 25 % z celkového počtu největšího množství
dokončených bytů se dostávají pouze 4 územní jednotky (Černý Most a Stodůlky s více než
2 300 byty, Troja a Libeň s přibližně 1 900 byty) z jádra metropolitní oblasti. Výsledky
poukazují na vysokou koncentraci bytové výstavby v některých částech kompaktního města,
zpravidla těch, které mají dostatek ploch pro bytovou výstavbu. Naopak územní jednotky
s nejmenšími počty postavených bytů se z většiny nacházejí v zázemí.
Jiná situace nastává u lokalizace území s nejvyšší intenzitou bytové výstavby. Ze
čtvrtiny bytů nově postavených v územích s nejvyšší intenzitou výstavby se 18,3 % nacházelo
v příměstské zóně a 7,2 % v kompaktním městě. Pětina bytů (20,7 %) byla dokončena
v katastrálních územích kompaktního města s nejnižšími intenzitami bytové výstavby. Do
poloviny bytů nově postavených v rodinných domech v katastrálních územích s nejvyšší
intenzitou výstavby se do jádra nedostává žádná jednotka a do tří čtvrtin náleží pouze 2,8 %
bytů ve 3 katastrálních územích. V případě bytů v bytových domech je téměř shodné
zastoupení bytů ve všech skupinách s různou intenzitou výstavby (kolem 20 %).
Výsledky analýzy jednoznačně ukazují na určitou polarizaci charakteru bytové
výstavby v metropolitním regionu Prahy. V jádru se staví velké množství bytů v malém počtu
vybraných lokalit nacházejících se ve čtvrtích s již rozsáhlým bytovým fondem, a tudíž toto
množství neodráží ukazatel intenzity bytové výstavby. Naopak v lokalitách s velkou
intenzitou bytové výstavby se nestaví největší množství bytů, ale bytová výstavba zde
znamená velmi silnou změnu současného stavu a často radikální přeměnu. Samozřejmě mezi
těmito extrémy existuje řada přechodných stavů.
K dizertační práci připojuji tabulku s lokalitami (příloha 2), ve kterých se odehrávají
nejzásadnější změny, jak v absolutním, tak v relativním (intenzita) měřítku. Tabulka je
doplněním, rozšířením a shrnutím poznání v rámci práce na dvou příspěvcích (Ouředníček,
Posová 2006; Sýkora, Posová 2007). Lokality tvoří čtvrtinu nového bytového fondu v období
1997-2006, bylo jim přiřazováno pořadí podle počtu dokončených bytů a podle intenzity
bytové výstavby, to pak bylo sečteno. Do souboru se dostaly 4 katastrální území z jádra Prahy
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(Kunratice, Jinonice, Troja, Černý Most), kde výrazně převyšuje výstavba bytů v bytových
domech, a 16 územních jednotek příměstské oblasti (např. Jesenice, Hostivice, Vestec,
Šestajovice), z toho 12 za administrativní hranicí Prahy.

3.4 ČTVRTÝ PŘÍSTUP: STĚHOVÁNÍ V RÁMCI, Z A DO MĚSTSKÉHO REGIONU
Urbanizační procesy jsou v literatuře spojovány se stěhováním. Při definování
suburbanizace používají migraci např. Ouředníček (2005) a Tammaru a kol. (2009).
Stěhování vytváří největší část suburbanizační dynamiky. Suburbanizace je podle Ouředníčka
„jedním z druhů urbanizačních procesů, při kterém se obyvatelstvo a některé jeho aktivity
stěhují z jádra města do zázemí“ (Ouředníček 2003, s. 236). „Proces suburbanizace znamená
přesun obyvatel, jejich aktivit a některých funkcí z jádrového města do zázemí“ (Ouředníček
2008, s. 10). Při desurbanizaci dochází podle Ouředníčka (2005) k vystěhování z městského
regionu, tedy z města a zázemí, na venkov. Ouředníček (2005) považuje za urbanizaci nebo
reurbanizaci vystěhovalé z venkova do městského regionu (jádra či zázemí) a za reurbanizaci
také vystěhovalé ze zázemí do jádra. Leetmaa a Tammaru (2007), Leetmaa, Tammaru,
Anniste (2009), Tammaru a kol. (2009) definují suburbanizaci jako migraci z centrálního
města (jádra) do příměstské oblasti (suburbií). Leetmaa (2008) pak definuje rezidenční
suburbanizaci jako jev migrace, který zapříčiňuje dekoncentraci obyvatelstva v městském
regionu, přičemž se tento proces odehrává především prostřednictvím migrace z jádra do
zázemí, jen v menším rozsahu migrací do příměstských oblastí z jiných míst země, což
dokládá na příkladu metropolitní oblasti Tallinnu.
Vzhledem k tomu, že se neztotožňuji s definicí urbanizačních procesů podle sledování
výchozí destinace odstěhování obyvatelstva a jeho aktivit (domácností, firem), není tento
směr předmětem mého výzkumu ani jako doplněk. Stěhování z jádra do zázemí je pro
suburbanizaci nejvýznamnější směr, nikoliv však jediný směr stěhování přispívající
k suburbanizaci (Sýkora 2003). Stěhování v rámci městského regionu mezi jádrem a zázemím
a stěhování mezi městským regionem a venkovem (čili periferií) se používá jako doplňující a
vysvětlující údaj ke sledování změn v prostorovém rozmístění obyvatelstva, příp. jeho aktivit.
Za suburbanizaci považuji nejen přemístění obyvatelstva a jeho aktivit z jádrové oblasti města
do příměstské zóny, ale také z venkovského prostoru (periferie) či z jiného metropolitního
území (městského regionu), v rámci národního státu i ze zahraničí, a to současně při změně
redistribuce těžiště (váhy) obyvatelstva a jeho aktivit v celém prostoru metropolitní oblasti
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(Gaebe 1987, s. 45, Friedrichs 1995, s. 99). Vztahy mezi dvěma částmi metropolitní oblasti
nejsou dány jen přemístěním obyvatel nebo firem.
Přestože se v první práci (Posová 2004a) objevuje krátký vstup o stěhování
obyvatelstva mezi Prahou a zázemím, nebylo a ani není mým cílem se této oblasti věnovat,
neboť migraci považuji za doplňující charakteristiku, nikoliv však za definiční
charakteristiku. Analýza ukázala postupně se zvyšující počet vystěhovalých z Prahy do
zázemí (okolí Prahy), který zesílil v druhé polovině 90. let 20. století. Počet přistěhovalých do
Prahy nehrál významnější roli. Stěhování obyvatel z města do zázemí může indikovat proces
suburbanizace a odstěhování obyvatel z vnitřního města do příměstské oblasti může mít
dokonce za následek úpadek vnitřních částí měst.
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4 PRAHA A VÍDEŇ VE SROVNÁNÍ
V dizertační práci se dále zaměřuji na analýzu a hodnocení urbanizačních a
suburbanizačních trendů v městských regionech Prahy a Vídně v období před pádem a po
pádu železné opony. Mým záměrem bylo vystihnout nejpodstatnější podobnosti a rozdíly
v urbanizaci a suburbanizaci obou městských regionů.
Tato kapitola doplňuje srovnávací analýzy městských regionů Prahy a Vídně
v článcích připravených ve spolupráci s mým školitelem (Posová, Sýkora 2010; Sýkora,
Posová 2010) o některé doplňující informace a analýzy, shrnuje hlavní výsledky srovnání.
Nejprve seznámím čtenáře s historií Prahy, Vídně a kontextem, v rámci něhož se obě města
vyvíjela, a to s důrazem na společenské poměry (socialismus x kapitalismus) a geopolitické
změny po roce 1918 (expanze Prahy jako hlavního města nového státu a úpadek Vídně po
rozpadu Rakouska-Uherska).

4.1 HISTORICKÝ VSTUP
Po středověkém rozkvětu Prahy jako metropole střední Evropy následoval vzestup
Vídně jako říšské metropole habsburské monarchie. Od roku 1526 tvořilo Rakousko jedno
soustátí spolu s českými zeměmi a s Uhrami, tzv. mnohonárodnostní rakousko-habsburskou
monarchii. V letech 1804-1918 byla Vídeň hlavním městem rakouského, resp. od roku 1867
rakousko-uherského císařství. V té době byla Praha hlavním městem korunních Čech.
Na konci první světové války, úpadkem habsburské monarchie a tvorbou
nástupnických států se rozřešilo pořadí Vídně a Prahy jako říšské, respektive zemské
metropole (Lichtenberger 1993b). Obě města se stala hlavními městy malých států. Už
v meziválečném období v letech československé a rakouské první republiky se rozvíjela obě
města skutečně odlišně. V meziválečném období nastal vzestup Prahy k primárnímu městu
Československa a úpadek Vídně. Zatímco Praha byla do roku 1918 hlavním městem
korunních Čech a od roku 1918 se stala hlavním městem mnohem většího územního celku,
samostatné Československé republiky (14 milionů obyvatel), tak Vídeň, která byla předtím
metropolí Velké říše s 52 miliony obyvatel - největšího státu Evropy (po Rusku) před první
světovou válkou, se stala hlavním městem malého státu, Rakouské republiky, se sotva 6,6
miliony obyvatel. Vývoj urbanistické struktury obou měst jsem zachytila také studiem
historických map a plánů Prahy a Vídně (příklady v příloze 4).
V roce 1945 bylo Rakousko obsazeno spojeneckými vojsky a později rozděleno na
okupační zóny: americkou, britskou, francouzskou, sovětskou. V roce 1955 byla ve Vídni
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uzavřena smlouva mezi Rakouskem a čtyřmi mocnostmi: USA, Vekou Británií, Francií a
SSSR o obnově nezávislého a demokratického Rakouska (ukončena okupace, schválena
neutralita). Metropolitní region Vídně se mohl rozvíjet po roce 1945, resp. po 1955 podle
pravidel hry sociálního tržního hospodářství (Matznetter, Nitsch, Wisbauer a kol. 2004). Od
roku 1948 byly postupně odstraněny všechny atributy parlamentně demokratického státu a
rozvoj v politické, hospodářské i kulturní oblasti ovlivňovala Komunistická strana
Československa. Po druhé světové válce příslušely Praha a Vídeň ke dvěma politickým
systémům, což začalo odlišovat jejich rozvoj. Divergence vznikaly na základě různých
politicko-ekonomických systémů (centrální plánování x tržní hospodářství). Socialistické
Československo se po pádu železné opony v roce 1989 otevřelo okolnímu světu a vydalo se
na cestu k demokracii a tržnímu hospodářství.

4.2 POSTAVENÍ MĚSTSKÝCH REGIONŮ V NÁRODNÍM SYSTÉMU
Srovnávací analýzu dvou městských regionů je nutné vnímat v kontextu postavení a
rozvoje obou městských regionů v rámci jejich národních systémů, tzn. pohledem na vývoj
váhy městských regionů Prahy a Vídně v rámci Česka a Rakouska. Váha metropolitního
regionu je zjednodušeně určena jeho podílem na celém národním systému (Hampl,
Gardavský, Kühnl 1987; Hampl a kol. 1996; Hampl 2005). Ve sledovaném období docházelo
k trvalému absolutnímu růstu počtu obyvatel městského regionu Vídně. Růst počtu obyvatel
v celém Rakousku byl však relativně rychlejší (tab. 10). Podíl městského regionu Vídně
v relaci Rakouska se pohyboval kolem 27 % u obyvatelstva a mezi 31-34 % u bytů, přičemž
nejvyšší byl v roce 1981 a postupně ve stejném tempu klesal (tab. 11). Obdobný trend lze
sledovat v případě bytové výstavby. V případě městského regionu Prahy a Česka došlo ve
sledovaném období ke změně vývojového trendu – po rychlejším růstu počtu obyvatel
regionu Prahy v 80. letech 20. století následoval v 90. letech jeho pokles, který byl rychlejší
než v celém státě (tab. 10). Počet trvale obydlených bytů sice v absolutních číslech stále rostl
v 90. letech, ale v regionu Prahy pomaleji než v Česku. Podíl metropolitního regionu Prahy
v relaci Česka se pohyboval kolem 13 % u obyvatelstva a mezi 14-15 % u bytů, přičemž
nejvyšší byl v roce 1991 (tab. 11). Metropolizace (Hampl, Gardavský, Kühnl 1987; Hampl a
kol. 1996; Hampl 2005) ve smyslu růstu váhy metropolitního území v rámci národního
systému se potvrdila pouze v případě Prahy v letech 1980-1991. Mezi lety 1991 a 2001 se
podíl regionu Prahy v tomto vymezení na národním systému snižoval. Tento závěr kontrastuje
s výrazným růstem dominance Prahy jako mezoregionálního centra ve stejném období
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(Hampl 2005). Podle Klusáčka a kol. (2009) v letech 2001-2007 populačně roste městský
region Prahy o 5,2 % a městský region Vídně o 11,5 %, což jsou výrazné změny ve srovnání
s předchozími lety, které lze těžko očekávat v celém národním systému obou zemí, tudíž by
mohly indikovat metropolizaci.
Tab. 10: Relativní změny počtu obyvatel a trvale obydlených bytů
Obyvatelstvo
Trvale obydlené byty
1980/1981-1991 1991-2001 1980/1981-1991 1991-2001
Region Prahy
1,76%
-2,54%
8,90%
1,03%
Česko
0,10%
-0,70%
5,84%
3,29%
Region Vídně
2,65%
2,99%
5,31%
6,94%
Rakousko
3,18%
3,04%
10,20%
11,72%
Pozn.: údaje za Prahu 1980-1991 jsou přepočítány na období 10 let.
Zdroj: Sčítání lidu, domů a bytů 1981, 1991, 2001; Volkszählung 1981, 1991, 2001, Häuser- und
Wohnungszählung 1981, 1991, Gebäude- und Wohnungszählung 2001

Tab. 11: Podíl městského regionu Prahy a Vídně na národním systému
1980/1981 1991
2001 1980/1981-1991 1991-2001
Podíl obyvatelstva
12,90% 13,12% 12,88%
101,71%
98,15%
regionu Prahy na Česku
Podíl obyvatelstva
27,11% 26,97% 26,96%
99,48%
99,95%
regionu Vídně na Rakousku
Podíl trvale obydlených bytů
14,27% 14,70% 14,38%
102,98%
97,81%
regionu Prahy na Česku
Podíl trvale obydlených bytů
33,92% 32,42% 31,03%
95,56%
95,72%
regionu Vídně na Rakousku
Zdroj: Sčítání lidu, domů a bytů 1981, 1991, 2001; Volkszählung 1981, 1991, 2001, Häuser- und
Wohnungszählung 1981, 1991, Gebäude- und Wohnungszählung 2001

4.3 SROVNÁVACÍ ANALÝZA MĚSTSKÝCH REGIONŮ PRAHY A VÍDNĚ
Metoda strukturálního hodnocení forem urbanizace identifikovala v městském regionu
Prahy v letech 1980-1991 urbanizaci a v dalším desetiletí suburbanizaci (v případě hodnocení
bytů) a dokonce desurbanizaci (v případě hodnocení obyvatelstva) (tab. 7-8). K suburbanizaci
docházelo plynule po celé období 1981-2001 v městském regionu Vídně. Strukturální
hodnocení forem urbanizace je velmi hrubou metodou klasifikace trendů v rámci vývoje
městských regionů.
Pro zodpovězení otázky, jak se různil urbanizační proces v bývalém komunistickém a
současném postkomunistickém městě od urbanizace v metropoli, jejíž rozvoj nebyl ovlivněn
principy direktivně řízeného společenského systému, si srovnávací analýza Prahy a Vídně
v období 1980-2001 vyžádala rozlišit pět úrovní míry intenzity růstu a poklesu v jádru,
zázemí a městském regionu a promítnout je do vyhodnocení obyvatelstva a bytů (Posová,
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Sýkora 2010). Dalším záměrem bylo sledovat a porovnat míry dynamiky změny regionů
Prahy a Vídně a míry jejich vnitřní centralizace/decentralizace, které se zjišťovaly pro oba
městské regiony, obě období a také pro obě charakteristiky obytného prostředí, obyvatelstvo i
byty (Posová, Sýkora 2010).
V případě Prahy mezi roky 1980-1991 šlo o urbanizaci, neboť zázemí stagnovalo a
klesal jeho podíl na městském regionu jako celku. V dalším období docházelo k růstu podílu
zázemí na regionu, a tak k absolutní decentralizaci, která při hodnocení bytů měla znaky
suburbanizace a při hodnocení obyvatelstva dokonce znaky desurbanizace. Poněkud jiná
situace nastala ve Vídni, kde sice podíl zázemí na regionu rostl a rostl i celý region, ale na
růstu regionu se podílela jak urbanizace, tak suburbanizace z úhlu pohledu, kdy zvažuji
všechny urbanizační procesy probíhající současně v rámci jednoho regionu. I když výsledná
forma urbanizace je ve Vídni v letech 1980-2001 trvale suburbanizace, výsledky analýzy nové
bytové výstavby (dokončených bytů) (tab. 9, obr. 3, 4) ukazují na urbanizaci jádra jako na
velmi silnou alternativu k suburbanizaci zázemí. Přestože změny na základě hodnocení
relativních změn v počtu obyvatel a bytů, růst podílu zázemí a intenzita bytové výstavby
v zázemí (75 bytů na 10 tis. obyv.) hovoří ve prospěch suburbanizace, zřetel je nutný brát také
na výsledky absolutních změn v počtu bytů i počtu obyvatel (1981-1991), na koncentraci čtyř
pětin nové bytové výstavby (1997-2002) v jádru, přestože způsobuje nižší intenzitu (61 bytů
na 10 tis. obyv.) než v jádru. V Praze je mnohem slabší intenzita bytové výstavby v jádru (25
bytů na 10 tis. obyv.) při jejím dvoutřetinovém zastoupení v jádru (1997-2002).
Na současně probíhající urbanizaci a suburbanizaci ukazují také obr. 8 a 9, které se
věnují jednotlivým lokalitám (katastrálním územím a obcím v Praze a jejím okolí, městským
okresům a obcím ve Vídni a jejím okolí).
V Praze v letech 1997-2002 mezi lokality s vysokým počtem nově postavených bytů a
zároveň s vysokou intenzitou jejich výstavby patří Kunratice, Troja, v okolí Prahy lze
jmenovat např. Hostivici a Jesenici (obr. 8; podrobněji za delší období příloha 2; příloha 5).
V těchto obcích staví developerské společnosti lokality typových domů (např. Central Group),
ale jedná se i o individuální projekty. Kromě suburbánní výstavby se v Praze staví také byty
na prodej do vlastnictví (kondominia) v prolukách a na rozsáhlejších plochách volných
pozemků, např. U Kříže v Jinonicích (obr. 8, příloha 5). Ve Vídni je nutné kombinaci vysoké
intenzity bytové výstavby a zároveň velký počet nově dokončených bytů zmínit ve
22. okrese - Donaustadt a v 11. okrese - Simmering. V Donaustadt byl vystavěn např.
rezidenční park Donaucity financovaný ze dvou třetin městem Vídeň a ve spolupráci se
soukromými investory (Vorauer 2002), rezidenční park Alte Donau a Neue Donau (příloha 5).
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V Simmering byla revitalizována bývalá městská plynárna (brownfield) Gasometer (příloha
5) v letech 1991-2001, financována ze 13 % městem Vídeň, jedná se o koncept town-in-town
se smíšenými funkcemi, přičemž téměř polovina užitné plochy náleží bydlení (Hatz, Herzog,
Strahl 2009).
Obr. 8: Počet dokončených bytů a intenzita bytové výstavby v městském regionu Prahy
v letech 1997-2002

Pozn.: stupně šedi: intenzita výstavby bytů na 10 tis. obyvatel; velikost kruhů: počet nově
dokončených bytů; přepočteno na 1 rok.
Zdroj: Bytová výstavba 1997-2002
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Obr. 9: Počet dokončených bytů a intenzita bytové výstavby v městském regionu Vídně
v letech 1997-2002

Pozn.: stupně šedi: intenzita výstavby bytů na 10 tis. obyvatel; velikost kruhů: počet nově
dokončených bytů; přepočteno na 1 rok.
Zdroj: Wohnen 1997-1999, Wohnbautätigkeit 2000-2002

V Praze je patrná decentralizace nejmasivnější výstavby v rámci kompaktního města,
ve Vídni je veškerý objem výstavby soustředěn do hlavního města a poměrně rozprostřen
v rámci celého města, nicméně nejmasivnější výstavba se také odehrává ve vnější Vídni.
V poslední době se nejintenzivněji staví spíše v severní části městského regionu Vídně, kde
ve srovnání se suburbanizací ve směru jižním, např. na Baden, nastoupila suburbanizace
později (Dastel 2005). V Praze jsou nejintenzivněji výstavbou zasahovány oblasti
v návaznosti na kompaktní město (Ouředníček, Posová 2006; Sýkora, Posová 2007) a
suburbanizace se začala rozšiřovat podobně jako ve Vídni jižním směrem.
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V koncentraci nové bytové výstavby s největšími počty dokončených bytů do jádra,
zázemí a na území hlavních měst se Praha a Vídeň výrazně neliší, veškerý růst se odehrává
v jádrech Prahy a Vídně a v rámci obou hlavních měst (příloha 3). Zastoupení lokalit
s vyššími intenzitami výstavby bytů je patrnější v zázemí Prahy než v zázemí Vídně (příloha
3).
Základní poměr mezi jádrem a zázemím Prahy a Vídně jsem prohloubila o podrobnější
územní pohled prostřednictvím zón vymezených od centra obou měst. K rozvoji bytové
výstavby dochází ve všech pásmech metropolitního území obou měst. Během sledovaných
šesti let se její umísťování neposunuje, a to ani směrem k centru, ani do vzdálenějších lokalit.
Zajímavé je, že se ve Vídni polovina nových bytů staví ve vzdálenosti 5-10 km od centra
města, což jsou všechny vnější okresy [Bezirke] města Vídně, v Praze je to kolem třetiny.
Pětina nové výstavby bytů v Praze se realizuje v zóně 10-15 km, zatímco ve Vídni je znát
ostrý předěl mezi městem a okolím Vídně (tab. 12). To je dáno investiční politikou Vídně
v oblasti nové bytové výstavby, která novou bytovou výstavbu značně podporuje.
Tab. 12: Podíl dokončených bytů v zónách vymezených od centra městského regionu Prahy a
Vídně
Městský region Vídně
1997200019971999
2002
2002
Zóna 1: do 5 km
18,52%
17,32%
17,99%
Zóna 2: do 10 km
50,85%
47,82%
49,51%
Zóna 3: do 15 km
5,17%
7,38%
6,14%
Zóna 4: do 20 km
6,01%
5,97%
5,99%
Zóna 5: do 25 km
4,24%
5,66%
4,87%
Zóna 6: do 30 km
7,62%
8,16%
7,86%
Zóna 7: do 35 km
3,17%
3,30%
3,23%
Zóna 8: do 40 km
2,77%
2,50%
2,65%
Zóna 9: nad 40 km
1,65%
1,90%
1,76%
Pozn.: Zóna 9 je souhrnem od 40 do 60 km. Region vymezený na základě 30 % denní dojížďky
zaměstnaných do hl. m. Prahy a jádra Vídně.
Zdroj: Bytová výstavba 1997-2002; Wohnen 1997-1999, Wohnbautätigkeit 2000-2002
19971999
25,94%
36,85%
18,98%
12,06%
4,01%
1,59%
0,56%

Městský region Prahy
200019972002
2002
22,14%
23,85%
33,78%
35,16%
24,77%
22,17%
10,94%
11,45%
6,03%
5,12%
1,49%
1,54%
0,84%
0,71%

20032006
22,20%
35,93%
20,60%
14,30%
4,31%
1,89%
0,77%

Ve vnitřní Vídni vymezené zónou do 5 km od centra (městskými okresy 1-9, 15, 18,
20) je velmi silná hustota dokončených bytů na km² (46 bytů/km²) (tab. 13). V Praze se ve
stejném období v první zóně od centra nepostavila ani třetina objemu výstavby ve Vídni (13
bytů/km²) a ve vzdálenější zóně do 10 km pouze polovina ve srovnání se zónou bližší centru.
Ve vnější Vídni se však postaví 19 bytů/km², tzn. více než v Praze. V dalších zónách od 10
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do 15 km (více než 2 byty/km²) a dále (méně než 2 byty/km²) žádné velké rozdíly mezi oběma
městskými regiony nejsou (tab. 13).
Tab. 13: Hustota bytové výstavby v závislosti na vzdálenosti od centra městských regionů
Prahy a Vídně
Městský region Prahy
200019972002
2002
12,86
12,60
6,87
6,50
2,93
2,38
1,43
1,36
1,16
0,90
0,43
0,40
0,47
0,36

Městský region Vídně
199720031997200019971999
2006
1999
2002
2002
Zóna 1: do 5 km
12,33
22,15
52,45
38,78
45,62
Zóna 2: do 10 km
6,13
12,55
21,60
16,06
18,83
Zóna 3: do 15 km
1,83
4,18
2,75
3,10
2,93
Zóna 4: do 20 km
1,29
3,21
1,67
1,32
1,49
Zóna 5: do 25 km
0,63
1,42
0,92
0,97
0,94
Zóna 6: do 30 km
0,38
0,94
1,31
1,11
1,21
Zóna 7: do 35 km
0,25
0,74
0,62
0,51
0,57
Zóna 8: do 40 km
0,54
0,39
0,47
Zóna 9: nad 40 km
0,43
0,39
0,41
Region
2,46
3,01
2,74
5,17
3,06
2,42
2,74
2
Pozn.: Dokončené byty na km . Zóna 9 je souhrnem od 40 do 60 km. Region vymezený na základě
30 % denní dojížďky zaměstnaných do hl. m. Prahy a jádra Vídně.
Zdroj: Bytová výstavba 1997-2002; Wohnen 1997-1999, Wohnbautätigkeit 2000-2002

Při sledování zastoupení bytů podle kategorie stáří jejich výstavby jsem zjistila, že ve
vlastní Vídni a jádru Vídně se nachází kolem čtvrtiny bytů z období výstavby do roku 1918,
zatímco v Praze a jejím jádru přibližně desetina do roku 1919. Naopak z období 1920-1945 se
v jádru Prahy a hlavním městě nachází více než dvě pětiny bytů a ve Vídni a jejím jádru podíl
bytů postavených v letech 1919-1944 netvoří ani desetinu, což ukazuje na růst Prahy v období
první republiky, zatímco Vídeň v té době své postavení ztrácí. Ostatní kategorie stáří
výstavby bytů jsou poměrně vyrovnané pro oba městské regiony, jejich jádra i zázemí
(s nepatrně větším zastoupením bytů z 80. let 20. století v jádru Prahy a z 90. let v jádru
Vídně). Z tohoto pohledu lze hovořit o konvergenci obou měst v urbanistické struktuře.
Ve Vídni se soustřeďují skoro tři čtvrtiny obyvatelstva a bytů v hlavním městě a více
než čtyři pětiny v jádru. Ve Vídni je silná komunální bytová výstavba, která má své kořeny
v sociálně demokraticky vládnoucí Vídni již v meziválečném období (Lichtenberger 1987) a
významně působí do roku 2003 (Matznetter, Vorauer-Mischer 2009). Lichtenberger (1993a,
1993b, 1994, 1995) hovoří o obecním socialismu [Munizipalsozialismus], neboť rozhodující
roli ve výstavbě bydlení a rozvoji města má městská správa. Město Vídeň vlastní téměř
čtvrtinu vídeňského bytového fondu (Vorauer 2002; Vorauer-Mischer 2007). Vídeň je
výjimečná téměř dvoutřetinovým podílem nájemních bytů (Lichtenberger 1989, 2000,
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2002b), což je v kontrastu s ostatními spolkovými zeměmi Rakouska. Tržní bydlení ve Vídni
nedominuje, přestože je rozšířené.
Po druhé světové válce se ve Vídni staví velké obytné soubory (Lichtenberger 2002b)
na volných plochách. Vídeň se vyznačuje nedostatkem rodinných domů, ty se staví v širším
okolí Vídně, ale až později (suburbanizace). Ve Vídni se střídají fáze rozšiřování města a
regenerace města. V roce 1974 vstoupil v platnost zákon o obnově města (Semerad 2002;
Fassmann, Hatz 2004; Fassmann, Hatz, Patrouch 2007; Hatz, Lippl 2009), začalo se
s revitalizací celých vnitroměstských čtvrtí (Schopper, Hansely 1999) podpořenou od roku
1984 fondy na podporu regenerace (Wiener Bodenbereitstellungs- und Stadterneuerungsfonds
WBSF). Na revitalizaci se podílel veřejný i soukromý kapitál (Lichtenberger 1990). V 80.
letech 20. století se rozšiřovala suburbanizace do vzdálenějších oblastí s nižšími cenami
pozemků. Od poloviny 80. let se město zaměřilo především na rekonstrukce a výstavbu
nových bytů přenechalo soukromým investorům a bytovým asociacím. V souvislosti s pádem
železné opony se zvyšuje poptávka po bydlení. Postupně vznikají nové rezidenční parky často
formou konceptů town-in-town konkurující rekonstruovaným bytům ve vnitřním městě (Hatz,
Kucera 2002; Fassmann, Hatz 2004; Fassmann, Hatz, Patrouch 2007; Hatz, Weinhold 2009).
Sílí výstavba v příměstské zóně.
Ve Vídni se střídaly fáze rozšiřování města a obnovy města, nová bytová výstavba se
odehrávala jak ve Vídni formou nových obytných komplexů a také rezidenčních parků
(urbanizace), tak v jejím zázemí (suburbanizace), uskutečňovaly se revitalizace starého
bytového fondu a brownfields.
Městský region Vídně zasahuje až do vzdálenosti kolem 60 km od centra města (Prahy
jen do 35 km) a jeho rozloha je více než trojnásobná ve srovnání s Prahou. V Praze se po roce
1968 a dále v 70. letech 20. století uplatnila politika opatření pro budoucí růst města ve
smyslu plánování výstavby velkých sídlištních komplexů, proto byla k městu připojena
území, s nimiž Praha dosáhla současných 496 km², a tak se stala svou rozlohou větší než
Vídeň (415 km²). To je jeden z důvodů, proč kompaktní město Prahy nedosahuje
administrativní hranici, zatímco kompaktní město Vídně ji překračuje. I když se v Praze
ukazuje větší decentralizace výstavby než ve Vídni, největší objemy výstavby se uskutečňují
také ve Vídni spíše ve vnějším městě (obr. 8 a 9).
Při porovnání obou etap vývoje se dominantní změna odehrávala u socialistické Prahy
v zóně sídlišť (Posová 2004b), zatímco v postsocialistickém období v příměstské oblasti. Stát
investoval za socialismu do výstavby velkých obytných souborů, tzv. sídlišť (Musil 2002).
Výstavba bydlení v příměstské zóně byla v období socialismu redukována, suburbanizace se
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projevovala pouze v meziválečném období (Ryšavý, Link, Velíšková 1994). Vlivem zásahu
státu a uplatňováním střediskové soustavy osídlení byla výstavba bydlení v příměstské zóně
Prahy v letech 1980-1991 omezená. Stát stavěl většinu bytů, ale také investicemi do
infrastruktury ovlivňoval rozmístění soukromé výstavby bydlení. Program komplexní bytové
výstavby zahrnoval výstavbu státních bytů, přípravu pozemků, budování technické
infrastruktury pro státní, podnikové, družstevní i soukromé byty (Sýkora 2004). V té době ve
vnitřním městě chátraly staré činžovní domy.
Trend výstavby sídlištních komplexů stavěných v podstatě na okraji kompaktního
města doznívá ještě v 90. letech 20. století, kdy stát sice přestal investovat do nové bytové
výstavby, ale hradil dokončení rozestavěných budov započatých v rámci komplexní bytové
výstavby (Sýkora 2004). V centru Prahy ubývá obytného fondu tentokrát zejména v důsledku
komercializace (Sýkora 1996, 2001; Posová 2004a, 2004b). Stát podporoval novou bytovou
výstavbu pomocí hypoték, stavebního spoření a jiných produktů pro financování bydlení
(Sýkora 2004; Sunega 2005; Ouředníček, Posová 2006), což vedlo od roku 1997 k nárůstu
nové bytové výstavby, jejíž nadpoloviční většina se sice koncentrovala do jádra Prahy
(urbanizace), ale větší intenzitou se projevovala v příměstské oblasti (suburbanizace).
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5 SHRNUTÍ
Dizertační práce se věnovala urbanizačním procesům v městských regionech Prahy a
Vídně v období před pádem a po pádu železné opony od 80. let 20. století do roku 2006.
Urbanizaci a urbanizační procesy lze hodnotit v různých rovinách pohledu. Jednou rovinou
poznání je určení forem urbanizace, které lze určit pomocí kombinace růstu/poklesu regionu a
vzájemné proporce jádra a zázemí. Namísto určení výsledných forem urbanizace na základě
použití modelu stadií vývoje měst, které ve srovnávacích analýzách socialistických a
kapitalistických, respektive postsocialistických a kapitalistických měst využili např. van den
Berg (1982) a Matznetter (2004; Matznetter, Nitsch, Wisbauer 2004; Klusáček a kol. 2009),
jsem ve spolupráci se školitelem L. Sýkorou použila alternativní metodu klasifikace forem
urbanizace (Sýkora, Posová 2010). Tak jsem zjistila v městském regionu Prahy urbanizaci
v období 1980-1991, suburbanizaci (při hodnocení bytů) a desurbanizaci (při hodnocení
obyvatelstva) v letech 1991-2001. Městský region Vídně se vyznačoval kontinuálním
průběhem suburbanizace. Druhou rovinou hodnocení je zachycení všech urbanizačních
procesů, které mohou v daném regionu současně koexistovat. V městském regionu Prahy
jsem identifikovala urbanizaci jádra v období 1980-1991, na současně rozvíjející se
urbanizaci jádra a suburbanizaci zázemí ukazuje hodnocení nové bytové výstavby od roku
1997. V městském regionu Vídně jsem identifikovala zároveň probíhající urbanizaci jádra a
suburbanizaci zázemí, a to po celé sledované období. V rámci městských regionů přináší
bytová výstavba vyšší růst v zázemí a tím i její mírně se zvyšující podíl na celku. V jádru
městských regionů se však staví více bytů než v příměstské zóně. Na základě empirické
analýzy jsem zjistila, že urbanizace kompaktního města a suburbanizace příměstské zóny
představovaly v městském regionu Vídně po celé sledované období a v městském regionu
Prahy od roku 1997 dvě tváře společného obrazu proměn metropolitních území. Podle
hodnocení absolutních údajů o růstu obyvatelstva a bytů v územních jednotkách a jejich
koncentrace v jádru městské oblasti jsem došla k závěru, že značná část přírůstků
obyvatelstva a bytové výstavby posiluje kompaktní morfologii zástavby měst, což ukázala
Vídeň v letech 1981-2002, Praha od roku 1997. Jednoznačným trendem v Praze v 80. letech
20. století byla koncentrace obyvatel a bytů do jádra města. Nová bytová výstavba a s ní
související přírůstky obyvatelstva mají větší vliv na proměny příměstské zóny a přispívají i
k pomalé změně vzájemné proporce jádra a zázemí. Dalším úhlem pohledu, jak hodnotit
urbanizaci, je sledovat prostorový vzorec metropolitního území. Tím jsem vyhodnotila
územně diferencovaný růst v městských regionech, a to při studiu na různých hierarchických
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úrovních porovnáváním jádra a zázemí, jednotlivých zón v rámci městských regionů, ale také
na úrovni obcí, městských okresů Vídně či katastrálních území Prahy.
Srovnáním socialistického a postsocialistického města (Posová 2004b) a takto
rozvíjejícího se města s městem kapitalistickým (Posová, Sýkora 2010; Sýkora, Posová 2010)
jsem se zabývala ve své tvorbě od počátku až do konce. Záměrem dizertační práce bylo
sledovat několik křížících se rovin srovnání. Dizertace měla ukázat vývoj města při jeho
transformaci ze socialistického na postsocialistické, a to ve srovnání s kontinuálním vývojem
města kapitalistického. Věnovala jsem se srovnání urbanizace města, které se vyvíjelo v rámci
tržně orientované ekonomiky, s urbanizací města, které se vyvíjelo vlivem totalitního
politického systému a centrálně plánované ekonomiky. Dále jsem srovnávala kapitalistické
město s městem postsocialistickým, které se přizpůsobuje kapitalistickým principům. Za
účelem porovnání změn probíhajících v rámci jednoho území, ale v různých obdobích, byla
zvolena období 1980-1991 a 1991-2002. Zároveň jsem porovnávala změny ve stejném
období, ale ve dvou městských regionech Prahy a Vídně. Na kombinaci těchto variant byla
založena moje práce.
Srovnáním urbanizace v letech 1980-2002 jsem ukázala základní odlišnosti
v prostorové struktuře městských regionů. Vídeň představuje město, jehož prostorová
organizace odráží dlouhodobý kontinuální rozvoj za podmínek kapitalismu, zatímco Praha je
příkladem dynamické reorganizace v důsledku přizpůsobování se revoluční změně
v základních principech organizace společnosti (Sýkora 2008). Tyto odlišnosti jsem vysvětlila
s důrazem na politicko-ekonomické podmíněnosti urbanizačního procesu.
Vídeň jako modelové město, jehož rozvoj nebyl ovlivněn principy direktivně řízeného
společenského systému a centrálně plánovaným hospodářstvím, představuje kontinuální
vývoj. Vídeň se rozvíjela v kontextu tržně orientovaného sociálního státu jako specifické
formy kapitalismu, a proto ji nelze označit za ryze kapitalistické město. Při sledování růstu
obyvatelstva a bytů je patrná plynulost přírůstků v jádru i zázemí. Zhruba stejně srovnatelná
polovina obyvatelstva přibyla současně v jádru i zázemí a více než dvojnásobné množství
bytů přibylo v jádru Vídně ve srovnání se zázemím při porovnání dvou desetiletých období
před pádem a po pádu železné opony. Nepřetržitost ve vývoji ukazují také relativní změny při
hodnocení relativního růstu obyvatelstva i bytů jádra a zázemí Vídně, v zázemí je přírůstek
větší přibližně o 10 %. I když se celkově nárůst obyvatelstva i bytů v městském regionu
Vídně, ale současně také v jeho jádru a zázemí, nepatrně zvýšil, vykazuje stálost. Tím se
Vídeň velmi liší od Prahy. Dynamika růstu ve Vídni je poměrně stálá při hodnocení změn
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obyvatelstva i bytů v obou obdobích a v obou případech docházelo k decentralizaci v rámci
regionu.
Sledování urbanizačních procesů s využitím ukazatelů relativních změn v kontextu
postsocialistických měst s vysokým podílem kompaktně zastavěného území zděděného
z období komunismu a rovněž v městech s rozsáhlou bytovou výstavbou podporovanou
z veřejných zdrojů posilující kompaktní morfologii města přináší pouze jednu stránku obrazu.
Kontrast mezi vyššími absolutními hodnotami růstu v kompaktním městě a vyššími
relativními hodnotami růstu v příměstské zóně je dán strukturálními charakteristikami
městských regionů, pro které je typický malý podíl zázemí na celkovém regionu.
Urbanizace určuje trend vývoje regionu společně se suburbanizací. Tato situace se podstatně
liší od struktury metropolitních území v zemích s dlouholetou historií suburbanizace a velkým
podílem obyvatel žijících v příměstských oblastech (např. v USA, Kanadě).
Praha je modelem města socialistického před pádem železné opony a města
postsocialistického po jejím pádu. Praha je tak ukazována při své transformaci ze socialistické
na kapitalistickou společnost, při přizpůsobování se kapitalistickým principům. Období
socialismu je často označováno za zvláštní případ poruchy vývoje společnosti a její
geografické organizace (Hampl 2005). Suburbanizaci rozbíhající se v postsocialistickém
období je pak možné chápat jako žádoucí. Transformační proces může být chápán jako
historicky unikátní fáze vývoje. A tak lze hovořit o transformaci ve smyslu parciálních
nápravných změn spojených s návratem do „přirozené“ vývojové trajektorie společnosti.
Zatímco jádro v období socialismu v Praze výrazně rostlo a příměstská zóna spíše stagnovala,
v postsocialistickém období stagnovalo spíše jádro nebo dokonce ubývalo a naopak rostla
příměstská zóna. Ve srovnání s městským regionem Vídně a jeho kontinuálním vývojem se
v městském regionu Prahy odehrávají dynamické změny, které se výrazně promítají do
rozmístění rezidenční zástavby (Horáková 2000; Posová 2004a, 2004b; Ouředníček, Posová
2006; Sýkora, Posová 2007). V období socialismu měla Praha vyšší dynamiku růstu
způsobenou zejména komplexní bytovou výstavbou soustředěnou do sídlišť na okraji města,
ale počet obyvatel rostl pomaleji než v následujícím období. Dynamika změny
v postsocialistické Praze je nepatrně nižší při hodnocení bytů a mnohem vyšší u obyvatelstva
ve srovnání s předchozím obdobím, ale tentokrát jde o výstavbu a soustředění obyvatel do
příměstské oblasti (Posová, Sýkora 2010).
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8 PŘÍLOHY
Příloha 1: Koncentrace nové bytové výstavby v rámci městského regionu Prahy
Počet a podíl bytů v územních jednotkách městského regionu Prahy agregovaných do skupin
utvořených na základě pořadí podle počtu postavených bytů v letech 1997-2006 a
kumulovaného součtu počtu bytů pro pásma daná hranicemi 25, 50, 75 a 100 %
Pásmo
Jádro
Zázemí Region
Jádro
Zázemí Region
Jádro
Zázemí Region
Do 25%
14 506
1 381
15 887 23,70%
2,26% 25,96%
7
1
8
25-50%
9 492
5 660
15 152 15,51%
9,25% 24,76%
11
7
18
50-75%
7 256
7 687
14 943 11,86% 12,56% 24,41%
19
21
40
75-100%
2 342
12 881
15 223
3,83% 21,05% 24,87%
22
267
289
Celkem
33 596
27 609
61 205 54,89% 45,11% 100,00%
59
296
355
Pozn.: počet bytů, podíl bytů, počet územních jednotek, tj. katastrálních území v Praze a obcí v okolí
Prahy; region vymezen na základě 25 % celkové dojížďky.

Počet a podíl bytů postavených v letech 1997-2006 v územních jednotkách městského regionu
Prahy agregovaných do skupin utvořených na základě pořadí podle intenzity bytové výstavby
v letech 1997-2006 a kumulovaného součtu počtu bytů pro pásma daná hranicemi 25, 50, 75 a
100 %
Pásmo
Jádro
Zázemí Region
Jádro
Zázemí Region
Jádro
Zázemí Region
Do 25%
4 421
11 225
15 646
7,22% 18,34% 25,56%
4
43
47
25-50%
8 068
7 758
15 826 13,18% 12,68% 25,86%
6
52
58
50-75%
8 444
6 318
14 762 13,80% 10,32% 24,12%
9
107
116
75-100%
12 663
2 308
14 971 20,69%
3,77% 24,46%
40
94
134
Celkem
33 596
27 609
61 205 54,89% 45,11% 100,00%
59
296
355
Pozn.: počet bytů, podíl bytů, počet územních jednotek, tj. katastrálních území v Praze a obcí v okolí
Prahy; region vymezen na základě 25 % celkové dojížďky.

Počet a podíl bytů v rodinných domech v územních jednotkách městského regionu Prahy
agregovaných do skupin utvořených na základě pořadí podle počtu postavených bytů v letech
1997-2006 a kumulovaného součtu počtu bytů pro pásma daná hranicemi 25, 50, 75 a 100 %
Pásmo
Jádro
Zázemí Region
Jádro
Zázemí Region
Jádro
Zázemí Region
Do 25%
285
4 801
5 086
1,41% 23,78% 25,19%
1
11
12
25-50%
708
4 414
5 122
3,51% 21,87% 25,37%
4
22
26
50-75%
663
4 389
5 052
3,28% 21,74% 25,03%
8
50
58
75-100%
772
4 155
4 927
3,82% 20,58% 24,41%
46
213
259
Celkem
2 428
17 759
20 187 12,03% 87,97% 100,00%
59
296
355
Pozn.: počet bytů, podíl bytů, počet územních jednotek, tj. katastrálních území v Praze a obcí v okolí
Prahy; region vymezen na základě 25 % celkové dojížďky.
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Počet a podíl bytů v rodinných domech postavených v letech 1997-2006 v územních
jednotkách městského regionu Prahy agregovaných do skupin utvořených na základě pořadí
podle intenzity bytové výstavby a kumulovaného součtu počtu bytů pro pásma daná
hranicemi 25, 50, 75 a 100 %
Pásmo
Jádro
Zázemí Region
Jádro
Zázemí Region
Jádro
Zázemí Region
Do 25%
0
5 320
5 320
0,00% 26,35% 26,35%
0
31
31
25-50%
0
4 908
4 908
0,00% 24,31% 24,31%
0
40
40
50-75%
560
4 360
4 920
2,77% 21,60% 24,37%
3
96
99
75-100%
1 868
3 171
5 039
9,25% 15,71% 24,96%
56
129
185
Celkem
2 428
17 759
20 187 12,03% 87,97% 100,00%
59
296
355
Pozn.: počet bytů, podíl bytů, počet územních jednotek, tj. katastrálních území v Praze a obcí v okolí
Prahy; region vymezen na základě 25 % celkové dojížďky.

Počet a podíl bytů v bytových domech v územních jednotkách městského regionu Prahy
agregovaných do skupin utvořených na základě pořadí podle počtu postavených bytů v letech
1997-2006 a kumulovaného součtu počtu bytů pro pásma daná hranicemi 25, 50, 75 a 100 %
Pásmo
Jádro
Zázemí Region
Jádro
Zázemí Region
Jádro
Zázemí Region
Do 25%
8 533
0
8 533 28,70%
0,00% 28,70%
4
0
4
25-50%
5 841
738
6 579 19,65%
2,48% 22,13%
6
1
7
50-75%
5 001
2 205
7 206 16,82%
7,42% 24,24%
10
5
15
75-100%
4 190
3 220
7 410 14,09% 10,83% 24,93%
39
290
329
Celkem
23 565
6 163
29 728 79,27% 20,73% 100,00%
59
296
355
Pozn.: počet bytů, podíl bytů, počet územních jednotek, tj. katastrálních území v Praze a obcí v okolí
Prahy; region vymezen na základě 25 % celkové dojížďky.

Počet a podíl bytů v bytových domech postavených v letech 1997-2006 v územních
jednotkách městského regionu Prahy agregovaných do skupin utvořených na základě pořadí
podle intenzity bytové výstavby a kumulovaného součtu počtu bytů pro pásma daná
hranicemi 25, 50, 75 a 100 %
Pásmo
Jádro
Zázemí Region
Jádro
Zázemí Region
Jádro
Zázemí Region
Do 25%
5 936
1 930
7 866 19,97%
6,49% 26,46%
4
8
12
25-50%
5 282
1 852
7 134 17,77%
6,23% 24,00%
5
6
11
50-75%
6 148
1 364
7 512 20,68%
4,59% 25,27%
11
14
25
75-100%
6 199
1 017
7 216 20,85%
3,42% 24,27%
39
268
307
Celkem
23 565
6 163
29 728 79,27% 20,73% 100,00%
59
296
355
Pozn.: počet bytů, podíl bytů, počet územních jednotek, tj. katastrálních území v Praze a obcí v okolí
Prahy; region vymezen na základě 25 % celkové dojížďky.
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Příloha 2: Nejvýznamnější lokality v městském regionu Prahy z hlediska počtu dokončených bytů a intenzity bytové výstavby
Název
obce/KÚ

Zóna

Pásmo
(km)

Pořadí

Nově dokončené
byty
Počet

Pořadí

Intenzita bytové
výstavby
Intenzita

Pořadí

Byty v rodinných
domech
Počet

Podíl

Byty v bytových
domech
Počet

Podíl

Byty v ostatních
budovách
Počet

Podíl

Jesenice
Zázemí B
20
1.
1212
10.
490
4.
845
70,83%
348
29,17%
19
1,59%
Hostivice
Zázemí B
15
2.
1381
7.
301
12.
703
53,18%
619
46,82%
59
4,46%
Kunratice
Jádro
10
3.
1308
9.
239
24.
221
18,06%
1003
81,94%
84
6,86%
Vestec
Zázemí B
15
4.
439
37.
567
3.
170
39,26%
263
60,74%
6
1,39%
Šestajovice
Zázemí B
20
5.
445
35.
348
7.
402
92,63%
32
7,37%
11
2,53%
Jinonice
Jádro
10
6.
732
20.
247
23.
91
12,64%
629
87,36%
12
1,67%
Troja
Jádro
5
7.
2031
4.
158
47.
65
3,22%
1953
96,78%
13
0,64%
Černý Most
Jádro
15
8.
2776
1.
147
53.
0
0,00%
2351
100,00%
425
18,08%
Milovice
Zázemí B
40
9.
745
19.
177
42.
17 100,00%
0
0,00%
728 4282,35%
Rudná
Zázemí B
20
10.
554
25.
180
39.
283
66,90%
140
33,10%
131
30,97%
Průhonice
Zázemí B
15
11.
426
40.
219
27.
281
85,93%
46
14,07%
99
30,28%
Květnice
Zázemí B
20
12.
247
67.
2058
1.
220
90,16%
24
9,84%
3
1,23%
Hovorčovice Zázemí B
15 13.-14.
303
58.
308
11.
295 100,00%
0
0,00%
8
2,71%
Sulice
Zázemí B
25 13.-14.
263
64.
371
5.
259 100,00%
0
0,00%
4
1,54%
Újezd nad
Zázemí A
20
15.
952
12.
134
61.
722
88,05%
98
11,95%
132
16,10%
Lesy
Zdiby
Zázemí B
10
16.
310
56.
275
18.
277 100,00%
0
0,00%
33
11,91%
Kolovraty
Zázemí A
20
17.
355
46.
213
29.
196
60,87%
126
39,13%
33
10,25%
Velké Přílepy Zázemí B
15
18.
283
62.
299
14.
227
83,76%
44
16,24%
12
4,43%
Dolní Chabry Zázemí A
10 19.-20.
441
36.
178
41.
256
63,84%
145
36,16%
40
9,98%
Šeberov
Zázemí A
15 19.-20.
351
49.
214
28.
251
71,51%
100
28,49%
0
0,00%
Pozn.: intenzita bytové výstavby je vypočtena jako počet nových dokončených bytů v období 1997-2006 na 10 tis. obyvatel (SLDB 2001) přepočtených na
jeden rok. Podíl bytů v ostatních budovách je vztažen vůči součtu bytů v rodinných a bytových domech; zázemí A – příměstská zóna v rámci
administrativní hranice Prahy, zázemí B – příměstská zóna v okolí Prahy.
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Příloha 3: Koncentrace nové bytové výstavby v rámci městských regionů Prahy a Vídně
Počet a podíl bytů v územních jednotkách městského regionu Prahy agregovaných do skupin utvořených na základě pořadí podle počtu
postavených bytů v letech 1997-2002 a kumulovaného součtu počtu bytů pro pásma daná hranicemi 25, 50, 75 a 100 %
Pásmo
Praha
Jádro
Zázemí Region
Praha
Jádro
Zázemí Region
Praha
Jádro
Zázemí Region
Do 25%
6 658
6 658
0
6 658 26,17% 26,17%
0,00% 26,17%
6
6
0
6
25-50%
5 393
4 771
1 427
6 198 21,20% 18,75%
5,61% 24,36%
12
11
3
14
50-75%
4 643
2 594
3 691
6 285 18,25% 10,20% 14,51% 24,71%
25
14
20
34
75-100%
3 165
1 595
4 703
6 298 12,44%
6,27% 18,49% 24,76%
69
28
195
223
Celkem
19 859
15 618
9 821
25 439 78,07% 61,39% 38,61% 100,00%
112
59
218
277
Pozn.: počet bytů, podíl bytů, počet územních jednotek, tj. katastrálních území v Praze a obcí v okolí Prahy; region vymezen na základě 30 % denní dojížďky.

Počet a podíl bytů v územních jednotkách městského regionu Vídně agregovaných do skupin utvořených na základě pořadí podle počtu
postavených bytů v letech 1997-2002 a kumulovaného součtu počtu bytů pro pásma daná hranicemi 25, 50, 75 a 100 %
Pásmo
Vídeň
Jádro
Zázemí Region
Vídeň
Jádro
Zázemí
Region
Vídeň
Jádro
Zázemí Region
Do 25%
25 194
25 194
0
25 194 30,61% 30,61%
0,00% 30,61%
4
4
0
4
25-50%
16 518
16 518
0
16 518 20,07% 20,07%
0,00% 20,07%
6
6
0
6
50-75%
13 247
18 501
1 658
20 159 16,10% 22,48%
2,01% 24,50%
12
18
2
20
75-100%
591
6 789
13 633
20 422
0,72%
8,25% 16,57% 24,82%
1
33
143
176
Celkem
55 550
67 002
15 291
82 293 67,50% 81,42% 18,58% 100,00%
23
61
145
206
Pozn.: počet bytů, podíl bytů, počet územních jednotek, tj. okresů (Bezirke) ve Vídni a obcí v okolí Vídně; region vymezen na základě 30 % denní dojížďky.
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Počet a podíl bytů v územních jednotkách městského regionu Prahy postavených v letech 1997-2002 agregovaných do skupin utvořených na
základě pořadí podle intenzity bytové výstavby a kumulovaného součtu počtu bytů pro pásma daná hranicemi 25, 50, 75 a 100 %
Pásmo
Praha
Jádro
Zázemí Region
Praha
Jádro
Zázemí Region
Praha
Jádro
Zázemí Region
Do 25%
5 302
4 492
2 679
7 171 20,84% 17,66% 10,53% 28,19%
10
4
20
24
25-50%
4 054
2 092
3 589
5 681 15,94%
8,22% 14,11% 22,33%
24
6
54
60
50-75%
4 570
3 411
2 829
6 240 17,96% 13,41% 11,12% 24,53%
23
9
77
86
75-100%
5 933
5 623
724
6 347 23,32% 22,10%
2,85% 24,95%
55
40
67
107
Celkem
19 859
15 618
9 821
25 439 78,07% 61,39% 38,61% 100,00%
112
59
218
277
Pozn.: počet bytů, podíl bytů, počet územních jednotek, tj. katastrálních území v Praze a obcí v okolí Prahy; region vymezen na základě 30 % denní dojížďky.

Počet a podíl bytů v územních jednotkách městského regionu Vídně postavených v letech 1997-2002 agregovaných do skupin utvořených na
základě pořadí podle intenzity bytové výstavby a kumulovaného součtu počtu bytů pro pásma daná hranicemi 25, 50, 75 a 100 %
Pásmo
Vídeň
Jádro
Zázemí Region
Vídeň
Jádro
Zázemí
Region
Vídeň
Jádro
Zázemí Region
Do 25%
14 684
17 578
4 585
22 163 17,84% 21,36%
5,57% 26,93%
2
9
24
33
25-50%
10 510
14 231
4 783
19 014 12,77% 17,29%
5,81% 23,11%
2
10
39
49
50-75%
15 097
18 944
4 633
23 577 18,35% 23,02%
5,63% 28,65%
7
22
51
73
75-100%
15 259
16 249
1 290
17 539 18,54% 19,75%
1,57% 21,31%
12
20
31
51
Celkem
55 550
67 002
15 291
82 293 67,50% 81,42% 18,58% 100,00%
23
61
145
206
Pozn.: počet bytů, podíl bytů, počet územních jednotek, tj. okresů (Bezirke) ve Vídni a obcí v okolí Vídně; region vymezen na základě 30 % denní dojížďky.
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Příloha č. 4: Historická kartografická díla o Praze a Vídni
Vídeň

Zdroj: Verkehrsplan von Wien. Wien: Freytag-Berndt und Artaria, 1940.
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Praha

Zdroj: Spalová, K., Šindelář, A., Walter, V. Mapa a plán Velké Prahy. Praha: Státní nakladatelství, 1938.
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Příloha č. 5: Nové byty v Praze, Vídni a jejich okolích
Kondominia – U Kříže, Jinonice v Praze

Rezidenční park Neue Donau a Donaucity
ve Vídni

Foto: D. Posová 2004

Foto: D. Posová 2004

Rodinné domy – Hostivice

Bývalá plynárna po revitalizaci – Gasometer
ve Vídni

Foto: D. Posová 2004

Foto: D. Posová 2004

Řadové domy – Zdiměřice v Jesenici

Rodinné domy – Felixdorf

Foto: D. Posová 2009

Foto: D. Posová 2007

68

Ceugrafick)'· pohled na sO/lc'asné éesko

III. 5 Změny v prostorovém rozmístění obyvatelstva a
bydlení v metropolitní oblasti Prahy
Úvod
Proces
suburbanizace
při piva
k přcrnčnč
struktury
osídlení.
Charakteristickým
znakem rezidenční
suburbanizace
je prostorové
rozšiřování
sídla. Se zvětšující
se rozlohou
sídla ubývá podíl nezastavčných
pozemků
využívaných
k zernčdčlským
účelům
a k rekreaci.
Naopak
narůstá
podíl
zastavěných ploch využívaných
k bydlení a jiným, zejména komerčním,
funkcím.
Podle Lichtenberger
(2002) jsou přímčstské
oblasti charakterizovány
přírůstkem
obyvatelstva a růstem spotřeby půdy pro mčstské funkce - bydlení, vzdčlání, práci,
volný čas, dopravu. Příspčvek je úzce zaměřen na obyvatelstvo
a bydlení, jejich
měnící se prostorové rozmístční.
Významným
a pektem rczidcnční
uburbanizace
je prostorová
struktura
rozmístční
nové bytové vý tavby a
tím ouvisejíeí
změny v prostorovém
rozmístění obyvatel st a. Předkládaný
příspěvek si klade za cíl pouze poukázat na
probíhající
proce
uburbanizace
na základč
hodnocení
vybraných
zmčn
v rozmístění obyvatclstva,
trvale obydlených
bytů a domů v metropolitní
oblasti
Prahy mezi roky 1991 a 200 I.

Prostorové
Prahy

vymezení

jednotlivých

územních

zón v rámci metropolitní

oblasti

Pro sledování
zrněn v prostorovém
rozmístční
obyvatelstva,
trvale
obydlených
bytů a domů je území metropolitní
oblasti
Prahy rozčlcnčno
do nčkolika zón. Tyto zóny jsou vymezeny na základč městských částí hlavního
města Prahy a okresů Praha-západ
a Praha-východ.
Podrobnčjší územní členční
(nejlépe na základní sídelní jednotky, popřípadč základní územní jednotky) by lépe
zohlednilo vývoj a morfologii mčsta. Přcsnčjší vymezení geneticko-morfologických
územních zón použil Sýkora (200 I) při ledování počtu obyvatel a rozlohy těchto
územních zón v roce 1991. Vzhledem
k oučasnému
obtížnému
zí kávání dat
z roku 2001 za men ši územní jednotky je vymezení jednotlivých
územních zón
provedeno na základě agrcgovaných
dat, což může vykazovat nčkteré nedostatky.
Centrum mě ta. zahrnující historické jádro, tvoří měst ké části Praha I a
Praha 2. Vnitřní rnčsto před tavuje přcdcvšim území čtvrtí činžovnich domů a
vilových čtvrtí. Vnitřní rnč to obklopuje centrum mčsta a tvoří ho městské části
Praha 3, Praha 10, Praha 4. Praha 5, Praha 6, Praha 7, Praha- Troja, Praha 8 a Praha
9. Zóna sídlišť vznikala převážně v období komunismu
a reprezentují ji zejména
sidlištč panelovýeh domů, respektive i zahradní rnč ta. Za ídlištč jsou považovány
městské části Praha-Lctňany,
Praha 14. Praha 15. Praha-Pctrovicc,
Praha 1 1, PrahaKunraticc,
Praha-Libuš,
Praha
12. Praha
13 a Praha-Řepy.
Z hlediska
morfologického
tvoří centrum mčsta. vnitřní město a sidlištč přcvážnč
kompaktní
zástavba. proto je toto území (267, 19 krn-) označeno za kompaktní mčsto. Hustota
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zalidnění v kompaktním
mčstč činí 4 015 obyvatel/km'.
se stále vyznačuje centrum města ( 832 obyvatel/km"),
mají také vnitřní mě to (4 149 obyvatel/km")
i zóna
v roce 200 I).

cjvyšší hustotou zalidnění
značnou hustotu zalidnění
ídli ť (3 286 obyvatel/km'

Vymezení
hranice
kompaktního
města na základč
morfologie
mč ta
považuji za klíčové při výzkumu proce u uburbanizace
a ostatních urbanizačnich
procesů,
Ztotožňuji
e s tvrzením.
že k uburbanizaci
dochází
výstavbou
v lokalitách oddělených od kompaktního
mě ta rozsáhlými neurbanizovanými
celky
(Sýkora 2002),
Za hranicí kompaktního
mě ta se nachází vnější mě to, což je území
v rámci administrativní
hranice Prahy vyznačující
e nižší hustotou zástavby a nižší
hustotou
zalidnční
(421 obyvatel/km").
Ve vnějším městě
e na území I km2
průměrně
nachází
153 bytů a 97 domů, což je téměř 1/9 bytů ve srovnání
s kompaktním
mě tem (I 729 bytů a 361 domů na I km").
Území hlavního mč ta, které leží mimo kompaktní mě to, v tomto případě
nazvané jako vnější mč to, a zázemí Prahy, které představuje
území okolních
okresů Praha-západ
a Praha-východ,
lze považovat za přímčstskou
zónu. Zázemí
Prahy
je
charakteristické
rovnčž
nízkou
hustotou
zalidnění
a osídlení
(153 obyvatel/km",
55 bytů a 3 domů na I km"). Pro celou přírnčstskou
zónu je
typická nízká hustota zalidnění a zásta by (197 obyvatel/km",
71 bytů a 48 domů
na I km"). Pro tor metropolitní
oblasti je možné vymezit jako území kompaktního
mě ta a přimést ke zóny, jako území hlavního mč ta Prahy a jeho zázemí.

Změny v prostorovém rozmí tční obyvatelsrva a bydlení v jednotlivých
územních zónách v rámci metropolitní oblasti Prahy
V posledních
letech docházelo v metropolitní
oblasti Prahy k významnému
populačnímu
poklesu v centru mč ta a vnitřním městě a naopak rostl počet obyvatel
v přímčst ké oblasti (tab. 1a). V hlavním městě České republiky
poklesl počet
obyvatel
zejména
centrálních
rnč t kých
tech Praha 1 a Praha 2 o 18 %
(re pektive o 19 %), dále ve vnitřním rnčstč o % v období 1991-200 I (respektive
o II % v období 1980-1991). K nejvčtšímu absolutnímu
i relativnímu populačnímu
přírůstku za ledovaná dvč desetiletí došlo v letech 19 0-1991 v zóně sídlišť (o
108 %). v souvi 10 ti s ma i ní výstavbou
panelových
domů.
K velkému
relativnímu nárů tu počtu obyvatel docházelo v tomto pro toru i počátkem 90. let
20. toletí, kdy e dokončovala
sidlištní
vý tavba. Jelikož k zá adním změnám
v rozmístění
obyvatel tva docházelo
až v 2. polovinč 90. let 20. století, bylo by
přesnější sledovat nárůst a úbytek počtu obyvatel rovněž
porovnáním
let 1995 a
200 I (Ouřcdničck
a Sýkora 2002). Zatímco vnější město v prvním sledovaném
období populačnč
tagnovalo (Tab. 6), ve druhém
ledovaném
období populačně
narostlo
o 9 %. V přímě tské
obla ti dokonce
do 10 v letech
1980-1991
k populačnímu
úbytku a naopak v letech 1991-200 I k populačnímu
přírůstku o 7 %.
Přímě t ká obla t
e
ledovaném
období
nejprve
populačnč
ztrácela
a pak
popu lačně získávala. Celá metropolitní
obla t populačnč skoro tagnovala (nepatrný
relativní populační přírůstek a úbytek - o 2 %).
čá
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, ě 01' o biyvate stva v o bd o bíI 1980 1991 a 1991 2001
T a b. 6 : Z m ny v rozmíst

-

ě

Území

-

2001/199

1980

1991

2001

1991-1980

12 679

104463

R55 4

-24 216

-1

879

1,18

1,93

Vnitřní město (II)

828784

737677

677 540

-91 107

-60 137

R9,01

91,85

SidJi§tě (111)

136307

283604

309598

147297

25994

208.06

109.17

I 093770

1 12 7-W I 072 72

31974

-53 022

102,92

95.29

Centrum
(I)

města

Kompaktní
(I-III)

město

VnějJi město (IV)
Praha (I-rv)
zázeml Prahy
příměstská
(I\'- )

(V)

oblast

metropolitní
(I-V)
oblast

2001-1991

1991/1980

1%1

(%1

8 416

8 430

96 3~4

14

7954

100,02

10 .99

1 182 186

1214174

1169106

319lS8

-45 068

102,71

96.29

167421

179150

-5463

11729

96,84

107,01

261 300

25

275534

- 449

19683

97.91

107,69

1 355070

1 3 I 595 134

26 S2S

-33 339

101,96

97. -9

172

4

51

2S(

Pramen: SLDB 1991, 200 I
Poznámky: centrum města - Praha 1,2: vnitřní rnčsto - Praha )-10. Trója: sidhštč - Praha 1 1-15,
Letňany, Petrovice,
Kunrau e. Libuš, Řepy, zázemí Prahy - okresy Praha-západ
a Praha-východ:
vnčjši mě to - ostatní měst iké
ti Prahy
čá

Změny v pro torovém rozmí tční obyvatelstva
korespondují
se změnami
rozmístění trvale obydlených
bytů v rámci metropolitní
oblasti Prahy. V Praze
poklesl počet bytů opět zejména v centrálních mě tských částech Praha \ a Praha 2
013% v období 1991-2001 (o \2% v období 190-1991).
K největšímu nárů tu
počtu bytů
za sledované období došlo mezi roky 1980 a 1991 v zónč sídlišť
o 12\ %, a k relativnímu
nárů tu počtu bytů o 16 % i v ná ledujícím období.
Zatímco vnější město i zázemí Prahy v prvním ledovaném období ukazovalo jen
nepatrný nárůst nebo stagnaei v počtu trvale obydlených bytů, pro druhé období je
typický relativní přírůstek bytů o I \ % e nčj ím mě tč a o 9 % v zázemí Prahy a i
v přímčstské obla ti (Tab. 7).
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Tab. 7: Změny v rozmístění
2001
Trvale obydleně
byty
centrum

města (I)

II

metropolitni oblasti

trvale ob dlených bytů v období 1980-1991 a 1991-

1980

1991

2001

1991-1980

2001-1991

49641

43869

3 292

-5772

-5577

1991/1980

1%1

2001/1991

1%1

88,37

87,29

vnitřní

město (II)

322396

318564

305360

-3832

-13 204

98,81

95.86

sídliště

(Hl)

4613

101 793

II 209

55655

16416

220.63

116.13

418175

464226

461

46051

-2365

111.01

99.49

30566

31

35079

1012

3501

103.31

111,09

I 136

110,49

100.23

5011

100,57

108.47

kompaktní
(I-III)

město

vnější město (I

)

44

Praha (1-1 )

741 495804

zázemí Prahy (V)

58831

při městská oblast
(I -V)
metropo1itní
(I-V)

oblast

78

61

496940

47063

59 168

64 179

337

9397

90746

99258

1349

512

101.51

109,3R

-07 572

5-4972

561 119

47400

6 147

109,34

101.11

Pramen: SLDB 1991. 2001
Poznámky: centrum mčsta - Praha 1.2; vnitřní mě no - Praha 3-10. Trója: sidlištč - Praha 11-15.
Leiňany. Pctrovicc, Kunratrcc. Libu , Řepy; zázemí Prahy - okre y Praha-západ a Praha-východ:
vnějši město - ostatní mě tské částí Prahy

V Praze pokle 1 počet domů v centru mě ta
období 1980-1991 o 10 % a
mírněji i v období 1991-2001 jak
centru, tak ve vnitřním mě tě (Tab. 8). Zatímco
kompaktní mě to
letech 1980-1991 v počtu domů ještě mírné narůstalo, v letech
1991-200 I stagnovalo.
Vnčjši
mě to na pak v prvním
sledovaném
obdob i
tagnovalo
a
druhém
ledovaném
období
do áhl relativní
přirů tek trvale
obydlcných
domů
1 I %. Přirněstská
oblast vykazovala
rovnatelné
parametry
(109 %). Celá metropolitní
obla t térnčř stagnovala v počtu domů.
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Tab. 8: Změny v rozmístění
1991-2001

trvale obydlených

5'011('(1.\'11';

éesko

domů v období 1980-1991 a
1991/1980

2001/1991

Trvale obydlené
domy

1980

1991

2001

1991-1980

1%1

1%1

centrum města (I)

4757

4297

4213

-460

-84

90.33

98.05

vnitřní město (II)

78043

7896X

76408

925

-2560

101.19

96.76

11099

13948

15769

2849

1821

125,67

113.06

93899

97213

96390

3314

-823

103.53

99.15

20248

20425

22107

177

1682

100.87

108.24

sidliště

(III)

kompaktní
(I-Hl)
vnější

město

město (IV)

2001-1991

Praha (I-IV)

114147

117638

118497

3491

859

103.06

100.73

zázemí Prahy (V)

41799

41090

44962

-709

3872

98.30

109.42

62047

61515

67069

-532

5-54

99.14

109.03

155946

158721< 163459

27 2

4731

101.78

102.9

příměstská

oblast

(IV-V)
metropolitn!
(I-V)

oblast

Pramen: SLDB 1991. 200 I
Poznámky: centrum města - Praha 1,2; vnitřní město - Praha 3-10. Troja; sidlištč - Praha 11-15.
Letňany, Pctrovice, Kunratice, Libuš, Řepy: zázemí Prahy - okresy Praha-západ
a Praha-východ:
vnější mě to - ostatní městské části Prahy

Změny v prostorovém

rozmístění

obyvatelstva

z hlediska migrace

cjvýraznčjší zmčny v rozmí tční obyvatel tva j .ou způsobeny migrací. a
to nejen vystčho ánim obyvatel z centra mč ta. ale především
pří tčhovánirn
obyvatel do přimést ké zóny (Ouřcdníčck. Sýkora 2002). Populační zrnčny v centru
Prahy byly způsobeny jak migrací, tak přirozenou
mčnou. Přírnčstská oblast
populačně získávala migrací. Migrační bilanci mezi hlavním městem Prahou a
zázemím sleduje také Andrle (1997), který se zmiňuje o ncjča tčjších důvodech
stěhování (přiblížení
e k pracovišti, bytové důvody apod.)
a projevy
rczidcnční
suburbanizacc
poukazuje
narů tající odchod
obyvatelstva z Prahy do zázemí mč ta. Graf I znázorňuje přistčhovalé obyvatel tvo
ze zázemí rnč ta do Prahy, vystčhovalé obyvatelstvo z Prahy do zázemí a výsledné
migrační saldo. Počet vystčhovalých
z Prahy do zázemí
e neustále rapidnč
zvyšoval. Ve srovnání
vystčhovalými
z Prahy do zázemí počet přistčhovalých
nehraje významnější roli, proto od roku 1992 rnčlo hlavní mčsto pasivní migrační
bilanci.
a počátku 90. let 20. století c dokončovala
ídli štni výstavba, což může
zdůvodňovat stěhování obyvatel do Prahy ze zázemí, které postupně zeslabuje.
Počet přistěhovalých
do Prahy byl nejniž í v letech 1998-2000. Bytová výstavba
byla v Praze značně omezena ve rovnání
komplexní bytovou výstavbou v období
komunismu.
aopak
v posledních
dvou
sledovaných
letech
docházelo
k opětovnému nárůstu při tčhovalých
ze zázemí do Prahy, jež může být zapřičiněno
výstavbou
nových
bytových
domů, nových
bytů v kondominiích.
Bydlení
ve vnitřním mčstč v blízko ti pracovi tě a kulturních zařízení vyhledává spíše
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mladší obyvatel tvo, které preferuje
městský způ ob života a odkládá založení
rodiny do pozdčjšího včku.
áklady na pořízení vla tního bytu jsou stále nižší než
náklady
na rodinný
dům. Od 2. poloviny
90. let 20. století
roste počet
přistčhovalých
z Prahy
do zázemí,
což lze odůvodnit
procesem
rezidenční
suburbanizace,
která se začala ma ivnčj i rozvíjet až v tomto období. Do té doby
průmčrné
reálné
příjmy
neodpovídaly
prudkému
vzrůstu
cen ncmovitosti,
stavebních
materiálů a tavebníeh prací a tako é bydlení si mohly dovolit pouze
vyšší vrstvy obyvatel s nadprůměrnými
příjmy. Proč se obyvatel tvo stěhuje do
zázemí města je popsáno v kapitole souhrnného hodnocení.

Obr.

I: Migrační

bilance mezi Prahou a zázemím v letech 1991-2002
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Pramen: Pohyb obyvatelstva I Poznámka: zázemi - okresy Praha-západ
přistěhovali do Prahy ze zázemí, vystěhovalí z Prahy do zázemí

přírůstky a úbytky obyvatelstva
městských částech Prahy
iejvětší

a Praha-východ:

a bydlení v příměstských

obcích a

Tab. 9 ukazuje největší relativní populační
přirů tky a přírůstky
trvale
obydlených
bytů v obcích v zázemí Prahy v období let 1991 a 200 I. Při výpočtech
hodnot byly eliminovány
relativní přírů tky obyvatelstva,
bytů a domů do 30 %,
absolutní populační přírů tky do 100 obyvatel a absolutní přírůstky bytů a domů do
25. O více než 100 % vzrostl počet obyvatel i bytů v obcích Ohrobec a Vestec.
V obou obcích
e zvýšil ab olutní počet domů o 100, což činí relativní přírůstek
v obci Ohrobec 208 % a v obci Ve tec I I %. Kromč obcí Ohrobec a Ve tec
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k největším relativním přirů tkům trvale obydlených domů došlo v obcích Zvole
(176 %), Březová-Oleško
a Psáry (153 %), Jesenice (150 %), o více než 30 %
v obcích Svčtice, Dobřejovicc, Sulice, Dolní Břežany a Kamenice. Jejich pořadí je
patrné z posledního sloupce tabulky 2a (TOD).
ejvětšíeh ab olutních populačních přírů tků a absolutních bytových
přírůstků dosáhly obce Je enice (7 17 obyvatel/248 bytů), Hostivice (565/244),
Kamenicc (553/198) Psáry (505/171), Ve tec (405/155), Dolní Břcžany (399/158),
Horoměřicc
(397/189), Průhonice (359/124), Dobřichovice (339/1 03), Ohrobcc
(338/103), Zvole (330/146), Říčany (226/158) a Čcrnošicc (2 O obyvateVI37 bytů).
V zázemí Prahy se významnými absolutními a zároveň relativními přírůstky
obyvatelstva a bytů vyznačovaly obce v jihozápadním
ektoru přírnčstské
oblasti Jesenice, Psáry Vestec, Dolní Břcžany Ohrobec, Zvole a na scvcrozápadě
Horoměřice.
Rezidenční
suburbanizace
e na základč analyzovaných
dat
nejmarkantněji projevovala na jihovýchodč od Prahy v obcích Dolní Břcžany,
Ohrobcc, Zvole Břczová-Olcško,
Ve tec, Je enice Dobřejovice, Psáry, Průhoniee,
Říčany, Světicc, Sulice a Kamenice, dále na jihozápadč
od Prahy v obcích Ořech,
Čcrnošicc, Dobřicho ice, Jílovištč,
Řitka a Kytín, na západč v Hostivicích a na
cverozápadč v Horomčřicích.
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Tab. 9: Obce v zázemí Prahy s největšími populačními přírůstky a přírůstky
iytů v o bd o bíJ 1991 -2001
b'
Trvale obvdlcné byty

Obvvatclstvo
Obce

2001/1991
1991

Pořadí obcí

200111991

2001

1991

O-

2001

-100 ln o]

TOB-

TOD-

-100 [%]

Ohrobec

259

597

230.50

100

203

203,00

I

2

I

Vcstcc

369

774

209,76

135

290

214,81

2

I

2

Zvolc

553

8!U

159,67

166

312

187.95

3

3

3

Kytin

222

331

149.10

-

-

4

-

-

254

372

146.46

104

138

132,69

5

II

4

Suhcc

492

708

143.90

192

254

132.29

6

12

9

Jcsenicc

I 758

2475

140.78

607

855

140.86

7

6

6

Psáry

1309

1814

I3R.58

386

557

144.30

8

5

5

Dolní
Břcžany

1045

1444

138.18

355

513

144.51

9

4

10

Řitka

440

604

137.27

149

194

130.20

10

13

-

Svěncc

509

684

134,38

164

225

137.20

II

8

7

Dobřcjovicc

425

567

133.41

132

183

138.64

12

7

8

446

587

I J 1.61

-

-

-

13

-

-

-

-

-

156

211

135.26

-

9

-

I

Břczová Olcško

Jílovištč
Ořech

Horomčřicc
544
733
134.74
10
Pramen: SLDB 1991. 2001
Poznámky: relativní populační přírůstek a rclauvni přírůstek bytů - více než 30 %, absolutní populační
přírůstek - více než 100 obyvatel. absolutní přírůstek bytů a domů - více než 25 bytů a domů; zázemí
Prahy - území okresů Praha-západ a Praha-východ; • pořadí obcí nejvčtšim relativním přírůstkem
obyvatclsiva (O). trvale obydlených bytů (TOB), trvale obydlených domů (TOD)

Tab. 10 ukazuje největší relativní přírůstky obyvatel tva a trvale
obydlených bytů v mčst kých
tech Prahy v období let 1991 a 200 I. ejvyšší
relativní přírůstek byl pozorován v mč t ké části Praha-Újezd, populační přírůstek
362 %, přírů tek bytů 450 % a přirů rek domů 203 %. Relativní nárůst o více než
30 % domů vykazují mě tské
ti Prahy Benice (143 %) Praha 13 (139 %), Újezd
nad Lesy a Přední Kopanina (133 %), Kolodčje (132 %), Šeberov (I 31 %).
Ve vnčjším mč tě na základě pop ané analýzy
e rezidenční suburbanizace
nejvýznamněji projevuje na jižním až jihovýchodním okraji Prahy v měst kých
částech Šebcrov, Újezd, Klesliee a Benice, na západě v městských částech Koloděje
a Újezd nad Lesy, na severovýchodč v mě t ké části Vinoř a na severozápadě
v mč tské
ti Přední Kopanina. Samozřejmě je toto vymezení za městské části
do značné míry povrchní a z pozorování krajiny je patrné, že suburbanizaee
významně po tihuje i daľí mě t ké
ti. Sledovat absolutní populační a bytové
přírůstky nemá velký mysl, neboť by výsledky mohly být ovlivněny přírůstky
čá

čá

čá

čá
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vztahujícími
se spíše k procesu
urbanizace.
Podle výše uvedeného
vymezení
územních zón se Praha 13, Praha 14 a Kunratice nacházejí v kompaktním
mčstč,
proto jejich vysoké populační i bytové přírůstky nesouvi ejí se uburbanizací.

Tab. 10: Městské části Prahy s největšími populačními přírůstky a přírůstky
bytů v období 1991-2001

I

Obyvatclstvo
Městské část i

1991

Městská část Praha-Újezd

2001/
1991
*1001%1

1991

Pořadí

2001

2001/
1991
*1001%1

o

Me

TOB TOC

1788

361.94

149

670

449.66

I

I

I

3321

5470

164.71

1153

1899

164,70

2

2

-

t Praha 14

24301

36778

151.34

9056

1399
4

154.53

3

4

-

Mé t ká část Praha I 3

35917

52457

146.05

12125

1951
6

160.96

4

3

3

Mést ká část Praha-Kunratice
Městská

Městská

čá

část Praha-Křcslice

494

2001

Trvale obydlené byty

235

343

145.96

83

110

132.53

5

9

-

Městská část Praha-Benicc

256

358

139.84

99

135

136.36

6

8

2

Městská část Praha- Vinoř

1851

137,33

651

916

140.71

7

5

-

Městská část Praha-Přední
Kopanina

319

438

137,30

109

144

132.11

R

10

5

1240

1644

132,58

407

571

140.29

9

6

7

132.48

213

296

13R.97

Mě tská část Praha-Šcbcrov
Městská část Praha-Koloděje

628

2542

32

10
7
6
Pramen: SLDB 1991. 200 I
Poznámky: relativní populační přírůstek a relativní přirustek bytu - více nC7 30 %. absolutní populační
přírůstek - více než 100 obyvatel. absolutní přirůstck bytů a domů - více než 25 bytů a domů; • pořadí
mě t kýeh částí s největším relativním přírůstkem obyvatclstva (O). trvale obydlenýeh bytů (TOB).
trvale obydlenýeh domů (TOD)

Tab. II ukazuje
nejvčtší
relativní
populační
úbytky a úbytky
trvale
obydlených
bytů
v mčstských
částech
Prahy
v období
let
1991-200 I.
K nejmarkantnčjším
relativním
úbytkům
obyvatelstva
i bytů (o více než 10%)
došlo v centrálních
tech hlavního mčsta - v Praze I a Praze 2. Dále jsou relativní
populační úbytky i relativní úbytky bytů značně patrné rovnčž v mčstských částech
vnitřní Prahy přiléhajících
k centru mč ta, např. v měst kých částech Praha 7,
Praha 3, Praha 10. Vytčsňování
obytné funkce ve pro pčch komercializace
postihlo
v Praze v 90. letech 20.
toletí zvláště
mčstské části Prahu I a Prahu 2. což
zapříčinilo úbytek obyvatelstva
v centru mč ta.
čá
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Tab. 11: Městské části Prahy s největšími populačními
v období 1991-2001

Trvale obvdlené

Obvvatelsrvo
1ěstské části

2001/
1991
*1001001

byty

Pořadí MČ

2001/
1991
*IOO[%J

O·

TOE TO[
• *

1991

2001

81.20

17701

15 164

85.67

I

I

I

51003

~2.43

26168

23 128

88,38

2

2

-

46224

40839

81l,35

20673

19076

92,27

3

3

81927

72 840

lU<,91

37919

35043

92.42

4

4

-

50367

94,08

5

5

-

1991

2001

část Praha I

42590

34 5~1

Městská část Praha 2

61873

Městská část Praha 7
Městská část Praha 3

Městská

úbytky a úbytky bytů

Městská část Praha
120 755 108609
89,94
53536
10
Pramen: SLDB 1991, 2001
Poznámky: • pořadí městských části s největším rclauvnim
obydlcných bytů (TOB), trvale obydlenýeh domu (TOD)

Hodnocení nejvýznamnějších
bydlení v rámci metropolitní

změn v prostorovém
oblasti Prahy

úbytkem

obyvatclstva

rozmístění

(O), trvale

obyvatelstva

a

Z výše uvedených výpočtů (Tab. 6, Tab. 7, Tab. 8, Tab. 11) lze vyvozovat,
že vysoké absolutní i relativní populační a bytové úbytky v centru města (Praha I a
Praha 2) a v menším roz ahu i ve vnitřním rnč tč byly do značné míry projevem
odlivu obyvatel t a z těchto částí mě ta ale
tcčnč určitě byly vyvolány i
přirozenou mčnou (vyšší mírou úmrtnosti tarších obyvatel, případně nižší mírou
porodnosti). Odchod obyvatel byl jednak způsoben úbytkem obytné funkce v centru
města a přilehlé oblasti vnitřního mč ta vytěsňovánim bydlení výnosnčjším
využitím
pojovaným
proce em komercializace a jednak růstem nákladů na
bydlení v některých lokalitách v souvi losti s gentrifikací či deregulací nájemného.
Tyto zmiňované zmčny v centru mčsta j ou svým rozsahem omezeny a mají menší
důsledky pro prostorovou organizaci metropolitní oblasti.
čá

Vy oké relativní přírůstky obyvatclstva, trvale obydlených bytů a domů
v období 1991-200 I v přírnčstské obla ti (Tab. 6, Tab. 7, Tab. 8) byly způsobeny
přílivem obyvatelstva do lokalit s nižší hustotou zalidnění a nižší hustotou zástavby
mimo kompaktní mě to, ale ještě v rámci metropolitní oblasti (do přirněstské
oblasti), což lze považovat za projev procesu rczidenčni suburbanizace. Důležitou
roli pro odchod obyvatelstva do přímě t ké oblasti hraje preference lokality. Mnohé
domácnosti upřednostňují
oblasti s nižší hustotou zalidnění a zástavby, ve
venkovském prostředí, v blízkosti nebo přímo v oblastech pří městské rekreace,
které se vyznačují klidnějším prostředím, čistějším vzduchem a slabým dopravním
hlukem ve srovnání
hu tč zastavěným kompaktním městem. Zakládající rodiny
s dětmi preferují bydlení v rodinných domech e zahradou ve zdravějším životním
prostředí. Důvodem pro upředno tňování bydlení v příměst ké oblasti mohou být i
požadavky bydlení v lokalitách
yšši sociální prestiží.
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Graf I vypovídá o významném
tčhování obyvatel z Prahy do zázemí
města. Přestože má Praha dostatek ploch pro rezidenční
výstavbu
v rámci
administrativních
hranic města, jsou některé z projektů nové bytové výstavby
soustředěný do zázemí mčsta. Přímě tský prostor za administrativní
hranicí Prahy
se vyznačuje nižšími cenami pozemků, nižšími náklady na stavbu i bydlení.
Při poukazování
na proce
uburbanizace
je vhodné sledovat změny
v prostorovém rozmí tění obyvatel tva v metropolitní obla ti na základě relativních
i absolutních populačních přírůstků/úbytků
(migračních přírůstků/úbytků,
případnč
přírůstků/úbytků
bytů a domů úzce souvisejících
s populačními
změnami)
v kombinaci s morfologií metropolitního
území, s vymezením kompaktního rnčsta a
příměstské zóny, abychom mohli vyvozovat závěry, ve kterých lokalitách (viz Tab.
9) bude probíhat píše suburbanizace
a kde e bude jednat spíše o urbanizaci (popř.
reurbanizaci).
Rezidenční
suburbanizace
e nejvýrazněji
projevuje
v jihovýchodním
ektoru Prahy i celého metropolitního
území, dále v jihozápadním
sektoru. Zde e
suburbanizace mohla rozvíjet v ouvislo ti s existencí dobrého dopravního spojení.
Jihovýchodní, jihozápadní
a popřípadě
everovýchodní
okrajové části hlavního
rnčsta Prahy nabízejí včtší podíl nezastavěné plochy ve srovnání se severozápadem
města, tudíž jsou zde větší možnosti pro rezidenční
uburbanizaci.
Populační a bytové přírůstky v přímě. t kém prostoru j ou výraznou hybnou
ilou změn v přírněst ké obla ti a metropolitním
území. Tyto změny se teprve
začínají dynamičtěji
projevovat,
nicméně
v dlouhodobčjší
perspektivě
lze
předpokládat, že patrně významně ovlivní prostorovou
organizaci
metropolitní
obla ti. Vytváření
nových
ídelních
truktur přináší dlouhodobé
prostorové
rozmístění obyvatel v krajině, které na ebe váže další lid ké aktivity.

Závěr
Rezidenční suburbanizaee
při pívá ke změnám fyzické, funkční i ociální
prostorové
struktury
mě ta a metropolitní
oblasti.
Suburbanizace
vede
k transformaci pří městské oblasti. Rozvoj uburbanizace ča to ncpřímo podmiňuje
úpadek vnitřních částí města.
Uvedená empirická
analýza zachycuje
pouze nejmarkantnčjši
relativní
(i ab olutní) přírůstky a úbytky obyvatelstva,
bytů i domů které poukazují na
základní změny v prostorovém
rozmí tění trvale bydlícího obyvatel tva v rámci
metropolitní oblasti Prahy. Vy oké absolutní i relativní úbytky obyvatel lva centra
rnčsta (Prahy I a Prahy 2) byly částečně způsobeny komercializací,
růstem nákladů
na bydlení a s tím souvisejícím vystěhováním
obyvatel. Vysoké relativní přírů tky
obyvatclstva v přimést ké oblasti byly určitě způsobeny rezidenční suburbanizací a
s tím souvisejícím přistěhováním obyvatel.
Zpracovaná data a výsledky analýzy nejsou podrobné. Na základě
sledování a hodnocení
změn v prostorovém
rozmí tčni obyvatelstva
zástavby není tudíž možné přímo tvrdit a dokládat
že dochází k
suburbanizaci či k vylidňování centrálních (i přilehlých vnitřních) částí
71
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mčsta. Je
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však možné na tyto procesy u uzovat. Icdované a hodnocené zrnčny v územním
obyvatclstva vedou ke zmčnám v prostorové organizaci města i
metropolitní obla ti a lze je považovat za výchozí podnět k výzkumu problematiky
procesu rczidcnční uburbanizacc.
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Změny v prostorovém rozmístění trvalého bydlení a obyvatelstva
v Praze: období socialistického a postsocialistického města
Darina Posová, Univerzita Karlova, Praha

ÚVOD
Příspěvek hodnotí rozložení obyvatelstva, bytů i domů a tím se snaží přispět k poznání
zásadních změn v prostorové struktuře postkomunistické metropole na příkladu hlavního
města Prahy. Příspěvek využívá srovnání dvou období 1980-1991 a 1991-2001 pro
znázornění trendů v rozmístění obyvatelstva a trvalého bydlení ve dvou odlišných etapách:
socialistického a postsocialistického města. Příspěvek sleduje prostorové rozložení bytů
různého stáří, aby tak poukázal na hlavní směry nové bytové výstavby v socialistickém a
postsocialistickém městě. Předkládaný příspěvek si klade za cíl zjistit nejvýznamnější změny
v prostorovém rozmístění bydlení i obyvatelstva socialistické a postsocialistické Prahy a tím
poukázat na probíhající proces suburbanizace.
PROSTOROVÉ VYMEZENÍ ÚZEMNÍCH ZÓN V RÁMCI METROPOLITNÍ OBLASTI PRAHY
Pro sledování změn v prostorovém rozmístění obyvatelstva, trvale obydlených bytů a domů je
nejprve území metropolitní oblasti Prahy rozčleněno do několika zón. Tyto zóny jsou
vymezeny z morfologického a vývojového hlediska využitím městských částí hlavního města
Prahy a okresů Praha-západ a Praha-východ. Řada výpočtů je provedena na úrovni městských
částí Prahy a obcí jejího zázemí. Podrobnější územní členění (nejlépe na základní sídelní
jednotky) by lépe zohlednilo vývoj a morfologii města. Nicméně pro potřeby tohoto
příspěvku jsou data za základní územní jednotky (městské části a obce) dostačující. Přesnější
vymezení geneticko-morfologických územních zón použil Sýkora (2001) při sledování počtu
obyvatel, hustoty zalidnění a rozlohy těchto zón v roce 1991. Vzhledem k současnému
obtížnému získávání dat z roku 2001 za základní sídelní jednotky je vymezení jednotlivých
územních zón provedeno za větší územní jednotky, což může vykazovat některé nedostatky.
Centrum města, zahrnující historické jádro, tvoří městské části Praha 1 a Praha 2. Vnitřní
město představuje především území čtvrtí činžovních domů a vilových čtvrtí. Vnitřní město
obklopuje centrum města a tvoří ho městské části Praha 3, Praha 10, Praha 4, Praha 5,
Praha 6, Praha 7, Praha-Troja, Praha 8 a Praha 9. Zónu sídlišť reprezentují zejména sídliště
panelových domů, respektive i zahradní města. Za sídliště jsou považovány městské části
Praha-Letňany, Praha 14, Praha 15, Praha-Petrovice, Praha 11, Praha-Kunratice, Praha-Libuš,
Praha 12, Praha 13 a Praha-Řepy. Z hlediska morfologického tvoří centrum města, vnitřní
město a sídliště převážně kompaktní zástavba, proto je toto území (267,19 km²) označeno za
kompaktní město. Hustota zalidnění v kompaktním městě činí 4015 obyvatel/km². Vymezení
hranice kompaktního města na základě morfologie města považuji za klíčové při výzkumu
procesu suburbanizace a ostatních urbanizačních procesů. Ztotožňuji se s tvrzením Sýkory
(2002), že k suburbanizaci dochází výstavbou v lokalitách oddělených od kompaktního města
rozsáhlými neurbanizovanými celky.
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Za hranicí kompaktního města se nachází vnější město (228,67 km²), což je území v rámci
administrativní hranice Prahy vyznačující se nižší hustotou zástavby a nižší hustotou
zalidnění (1/9 bytů a 1/10 obyvatel na 1 km² kompaktního města). Území hlavního města,
které leží mimo kompaktní město, v tomto případě nazvané jako vnější město, a zázemí
Prahy, které představuje území okolních okresů Praha-západ a Praha-východ, lze považovat
za příměstskou zónu. Zázemí Prahy je charakteristické ještě nižší hustotou zalidnění a
osídlení než vnější město. Prostor metropolitní oblasti je možné rozčlenit jako území
kompaktního města a příměstské zóny, jako území hlavního města Prahy a jeho zázemí.
PROSTOROVÉ ROZMÍSTĚNÍ OBYVATELSTVA A TRVALÉHO BYDLENÍ V PRAZE
Jelikož v posledních dvaceti letech docházelo v metropolitní oblasti Prahy k významnému
populačnímu poklesu v centru města i vnitřním městě a naopak v posledním desetiletí narostl
počet obyvatel v příměstské oblasti (tab. 1), rozhodla jsem se v příspěvku věnovat se nejen
obyvatelstvu a jeho změnám v rozmístění v metropolitní oblasti Prahy, ale také více sledovat
trvale obydlený bytový fond - změny v prostorovém rozmístění bytů a domů v letech 19801991, 1991-2001 a současné prostorové rozložení trvale obydlených bytů podle období
výstavby domů (k r. 2001). Současnými změnami v rozmístění obyvatelstva v metropolitní
oblasti Prahy mezi lety 1991 a 2001 se také stručně zabývali Ouředníček a Sýkora (2002).
Narozdíl od Ouředníčka a Sýkory (2002) záměrně sleduji dvě období, 1980-1991 a 19912001, protože je používám pro znázornění trendů v rozmístění obyvatelstva i trvalého bydlení
v socialistickém a postsocialistickém městě.
ZMĚNY V ROZMÍSTĚNÍ OBYVATELSTVA A BYDLENÍ V ÚZEMNÍCH ZÓNÁCH V RÁMCI
METROPOLITNÍ OBLASTI PRAHY
V hlavním městě České republiky poklesl počet obyvatel zejména v centrálních městských
částech Praha 1 a Praha 2 o 18 % v období 1991-2001 (respektive o 19 % v období 19801991), dále ve vnitřním městě o 8 % (respektive o 11 %) (tab. 1). K největšímu populačnímu
přírůstku za sledovaná dvě desetiletí došlo v letech 1980-1991 v zóně sídlišť a to o 108 %,
neboť zde docházelo k masivní výstavbě panelových domů. K velkému relativnímu nárůstu
počtu obyvatel docházelo v této zóně i počátkem 90. let 20. století, kdy se dokončovala
sídlištní výstavba. Zatímco vnější město v prvním sledovaném období 1980-1991 populačně
stagnovalo, ve druhém sledovaném období populačně narostlo o 9 % (tab. 1). V zázemí Prahy
dokonce došlo v letech 1980-1991 k populačnímu úbytku, zatímco v letech 1991-2001 počet
obyvatel narostl o 7 %.
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Tabulka 1: Změny v rozmístění obyvatelstva v obdobích 1980-1991 a 1991-2001
Obyvatelstvo
centrum města (I)
vnitřní město (II)
sídliště (III)
kompaktní město (I-III)
vnější město (IV)
hl. m. Praha (I-IV)
zázemí Prahy (V)
příměstská oblast (IV-V)
metropolitní oblast (I-V)

1980

1991

2001

1991-1980 2001-1991

128679 104463
85584
828784 737677 677540
136307 283604 309598
1093770 1125744 1072722
88416
88430
96384
1182186 1214174 1169106
172884 167421 179150
261300 255851 275534
1355070 1381595 1348256

-24216
-91107
147297
31974
14
31988
-5463
-5449
26525

-18879
-60137
25994
-53022
7954
-45068
11729
19683
-33339

1991/1980 2001/1991
*100 [%] *100 [%]
81,18
81,93
89,01
91,85
208,06
109,17
102,92
95,29
100,02
108,99
102,71
96,29
96,84
107,01
97,91
107,69
101,96
97,59

Pramen: SLDB 1980, 1991, 2001
Poznámky: centrum města - Praha 1-2; vnitřní město - Praha 3-10, Troja; sídliště - Praha 11-15, Letňany, Petrovice,
Kunratice, Libuš, Řepy; vnější město - ostatní městské části Prahy; zázemí Prahy - okresy Praha-západ a Prahavýchod

Jak je patrné z tabulek 1 a 2, změny v prostorovém rozmístění obyvatelstva korespondují se
změnami rozmístění trvale obydlených bytů v rámci metropolitní oblasti Prahy. V Praze
poklesl počet bytů opět zejména v centrálních městských částech Praha 1 a Praha 2 o 13 %
v období 1991-2001 (o 12 % v období 1980-1991). K největšímu relativnímu nárůstu počtu
bytů za sledované období došlo mezi roky 1980 a 1991 v zóně sídlišť a to o 121 % a
k relativnímu nárůstu počtu bytů o 16 % i v následujícím období 1991-2001 (tab. 2). Zatímco
vnější město i zázemí Prahy v prvním sledovaném období ukazovalo jen nepatrný nárůst nebo
stagnaci v počtu trvale obydlených bytů, pro druhé období byl typický relativní přírůstek bytů
o 11 % ve vnějším městě, o 8 % v zázemí Prahy a o 9 % v celé příměstské oblasti (tab. 2).
Tabulka 2: Změny v rozmístění trvale obydlených bytů v obdobích 1980-1991 a 19912001
Trvale obydlené byty

1980

1991

2001

centrum města (I)
vnitřní město (II)
sídliště (III)
kompaktní město (I-III)
vnější město (IV)
hl. m. Praha (I-IV)
zázemí Prahy (V)
příměstská oblast (IV-V)
metropolitní oblast (I-V)

49641
322396
46138
418175
30566
448741
58831
89397
507572

43869
318564
101793
464226
31578
495804
59168
90746
554972

38292
305360
118209
461861
35079
496940
64179
99258
561119

1991-1980

2001-1991

-5772
-3832
55655
46051
1012
47063
337
1349
47400

-5577
-13204
16416
-2365
3501
1136
5011
8512
6147

1991/1980 2001/1991
*100 [%] *100 [%]
88,37
87,29
98,81
95,86
220,63
116,13
111,01
99,49
103,31
111,09
110,49
100,23
100,57
108,47
101,51
109,38
109,34
101,11

Pramen: SLDB 1980, 1991, 2001
Poznámky: centrum města - Praha 1-2; vnitřní město - Praha 3-10, Troja; sídliště - Praha 11-15, Letňany, Petrovice,
Kunratice, Libuš, Řepy; vnější město - ostatní městské části Prahy; zázemí Prahy - okresy Praha-západ a Prahavýchod

V Praze poklesl počet domů v centru města v období 1980-1991 o 10 % a mírněji i v období
1991-2001 v centru, v letech 1991-2001 i ve vnitřním městě (tab. 3). Zatímco kompaktní
město v letech 1980-1991 v počtu domů ještě mírně narůstalo, v letech 1991-2001 stagnovalo.
Vnější město naopak v prvním sledovaném období stagnovalo a v druhém sledovaném období
dosáhl relativní přírůstek trvale obydlených domů 108 % (tab. 3). Zázemí Prahy i celá
příměstská oblast vykazovaly srovnatelnou stagnaci a srovnatelný relativní přírůstek (109 %).
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Tabulka 3: Změny v rozmístění trvale obydlených domů v obdobích 1980-1991 a 19912001
Trvale obydlené domy
centrum města (I)
vnitřní město (II)
sídliště (III)
kompaktní město (I-III)
vnější město (IV)
hl. m. Praha (I-IV)
zázemí Prahy (V)
příměstská oblast (IV-V)
metropolitní oblast (I-V)

1980

1991

2001

4757
4297
4213
78043 78968 76408
11099 13948 15769
93899 97213 96390
20248 20425 22107
114147 117638 118497
41799 41090 44962
62047 61515 67069
155946 158728 163459

1991-1980

2001-1991

-460
925
2849
3314
177
3491
-709
-532
2782

-84
-2560
1821
-823
1682
859
3872
5554
4731

1991/1980 2001/1991
*100 [%] *100 [%]
90,33
98,05
101,19
96,76
125,67
113,06
103,53
99,15
100,87
108,24
103,06
100,73
98,30
109,42
99,14
109,03
101,78
102,98

Pramen: SLDB 1980, 1991, 2001
Poznámky: centrum města - Praha 1-2; vnitřní město - Praha 3-10, Troja; sídliště - Praha 11-15, Letňany, Petrovice,
Kunratice, Libuš, Řepy; vnější město - ostatní městské části Prahy; zázemí Prahy - okresy Praha-západ a Prahavýchod

Během celého sledovaného období nejvýrazněji klesal počet obyvatel a bytů především
v centru města a také ve vnitřním městě. Podle Sýkory a Čermáka (1998) nebyl pokles počtu
obyvatel v centrálních a vnitřních částech města způsoben pouze demografickými změnami,
jako je stárnutí populace a zmenšování velikostí domácností, ale také úbytkem rezidenční
funkce. V socialistickém městě klesal počet obyvatel v centru a ve vnitřním městě z důvodu,
že se obyvatelstvo soustřeďovalo především do nově vystavěných sídlišť. Druhým faktorem,
který ovlivnil snížení počtu bytů, domů a vedl k úbytku obyvatelstva v centru města i ve
vnitřním městě, bylo zanedbávání údržby bytového fondu v těchto lokalitách. Tím docházelo
postupně ke ztrátě obytné způsobilosti bytů pro jejich zchátralost. Domácnosti byly nuceny
stěhovat se ze starých čtvrtí s nevyhovujícím bytovým fondem do nových velkých obytných
komplexů na okraji kompaktního města. V postsocialistickém městě docházelo v centrálních a
vnitřních částech města k dalšímu snížení počtu bytů a tím i úbytku obyvatelstva. Jak uvádějí
Ouředníček a Sýkora (2002), nejvýraznější populační změna se odehrála v centru Prahy a byla
zhruba rovnocenně způsobena migrací i přirozenou měnou, rovněž ve vnitřním městě stojí za
zmínku postupně narůstající míra úbytků přirozenou měnou i migrací. Kromě výše zmíněných
demografických změn, souvisejících se stárnutím populace a snižováním počtu členů
v domácnostech, a s nimi spojeným úbytkem obyvatelstva v těchto dvou územních zónách, se
zde opět snižoval podíl rezidenční funkce, tentokrát především v důsledku komercializace.
Bydlení, nekomerční a méně výnosné aktivity byly nahrazovány progresivnějšími
komerčními funkcemi. Ze zchátralých domů a budov ve špatném fyzickém stavu byli
vymístěni původní obyvatelé a docházelo k demolici těchto budov. Takové domy byly
nahrazeny novými budovami pro komerční využití zajišťující vyšší zisky. Některé byty
v centrálních částech Prahy byly vyjmuty z bytového fondu a byly přetvořeny na kanceláře či
ubytovací zařízení. Přeměna bydlení na kancelářské plochy byla stimulována odlišným
způsobem stanovení nájemného, určeného na tržním základě, za nebytové prostory a obvykle
regulovaného nájemného za byty. Podobně ostrý kontrast existoval i mezi tržním nájemným
za luxusní bydlení pro cizince a regulovaným nájemným průměrných domácností (Sýkora
2001). Původní nájemníci byli vystěhováni do vysokopodlažních panelových domů v zóně
sídlišť. I když docházelo k výstavbě nových bytů v půdních vestavbách a v nejvyšších patrech
víceúčelových novostaveb v centru Prahy, jejich podíl nebyl výrazný. Jen ve vybraných,
územně ne příliš rozsáhlých lokalitách docházelo k revitalizaci obytných domů spojené
s příchodem příjmově silnějších obyvatel - gentrifikaci. Tento proces, kdy se znovu objevují
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atraktivní lokality pro bydlení v centru města, není v Praze zatím tak významný. I v tomto
případě se příjmově slabší domácnosti byly nuceny odstěhovat. Pouze domácnosti s vyššími
příjmy se mohly stěhovat do nových luxusních rezidenčních okrsků v příměstské zóně, do
vlastních rodinných domků s lepším životním prostředím a nižším dopravním zatížením.
V zóně sídlišť docházelo v období socialismu k nejmarkantnějším přírůstkům obyvatelstva,
bytů, ale i domů, neboť se právě zde v rámci komplexní bytové výstavby stavělo velké
množství nových bytů a nedbalo se na udržování bytového fondu centrálních a vnitřních částí
města. Tím se do této zóny stěhovalo velké množství obyvatel, často zakládající rodiny,
mladé rodiny s dětmi a obyvatelstvo v produktivním věku. Zatímco v letech 1980-1991 byl
nárůst počtu obyvatel, bytů a domů ze všech sledovaných zón nejmarkantnější v sídlištích,
v následujícím období 1991-2001 se počet obyvatel, bytů i domů nadále zvyšoval, ale už ne
tak výrazně. Do zóny sídlišť se koncentrovalo obyvatelstvo do posledních nově vystavěných
panelových domů, jejichž výstavba byla zpravidla zahájena ještě koncem 80. let 20. století a
dokončena až v 90. letech, jen výjimečně se jednalo o projekty nového typu. Ve sledovaném
desetiletí 1991-2001 byl relativní přírůstek obyvatelstva srovnatelný v zóně sídlišť a
v příměstské zóně, neboť pro toto období je charakteristické jednak doznívání sídlištní
výstavby počátkem 90. let 20. století a jednak se začíná v 2. polovině 90. let významněji
realizovat výstavba nových rodinných domků v příměstské oblasti jako projev procesu
suburbanizace.
Zatímco příměstská zóna (vnější město a zázemí Prahy) v počtu obyvatel i domů v letech
1980-1991 téměř stagnovala až ztrácela, v období 1991-2001 docházelo k přírůstku
obyvatelstva, bytů a domů. V období socialismu se uplatňovala středisková soustava osídlení,
podle které byla na jedné straně určena střediska, která se rozvíjela, a na druhé straně
nestředisková sídla, která se jen udržovala nebo byla předurčena k postupné změně z obytné
na rekreační funkci. V zázemí Prahy v socialistickém období byla řada menších sídel
využívána převážně k rekreačním účelům, pro trvalé bydlení v okolí Prahy byla hlavně určena
menší města (např. města s průmyslovou výrobou). V postsocialistickém období začínalo být
pro bydlení atraktivní území v příměstské oblasti, zejména při administrativní hranici Prahy,
zahrnující jak menší sídla v zázemí Prahy tak i lokality za hranicí kompaktního města, kde
byly postaveny nové okrsky rodinných domků. Začal se zde znovu projevovat proces
suburbanizace, který byl v období socialismu potlačen.
ROZMÍSTĚNÍ BYTŮ PODLE OBDOBÍ VÝSTAVBY V METROPOLITNÍ OBLASTI PRAHY NA ÚROVNI
ÚZEMNÍCH ZÓN

Zásadní přesuny obyvatelstva se uskutečňují zpravidla do oblastí nové bytové výstavby, což
přispívá ke změnám v prostorovém rozložení obyvatelstva. Proto jsou do příspěvku zařazeny
kapitoly pojednávající o stáří bytového fondu v jednotlivých územních zónách a poté
podrobněji i v základních územních jednotkách.
Největší podíl bytů v domech postavených v centru města pochází z období výstavby do roku
1919 (66 %), méně pak z období 1920-1945 (27 %), ve vnitřním městě z období 1946-1980
(42 %) a 1920-1945 (33 %), v zóně sídlišť z let 1981-1990 (45 %) a 1946-1980 (36 %), ve
vnějším městě z let 1946-1980 (37 %) a 1920-1945 (22 %), v zázemí Prahy z období 19461980 (40 %), jak uvádí graf 1.
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Graf 1: Podíl trvale obydlených bytů v jednotlivých
územních zónách podle období výstavby
zázemí Prahy
vnější město
sídliště
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1920-1945
1946-1980
1981-1990
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vnitřní město
centrum města
0%
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40%

60%
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100%

Pramen: SLDB 2001
Poznámka: 100 % - byty v jedné územní zóně; do 1919 - byty v domech
vystavěných do roku 1919 a nezjištěné

Z procentuálního zastoupení bytů v rámci každého období (graf 2) je patrné, že největší podíl
bytů v domech postavených do roku 1919 se nachází ve vnitřním městě (52 %) a v centru
města (32 %), v období 1920-1945 ve vnitřním městě (74 %), v období 1946-1980 ve
vnitřním městě (61 %) a také i v zóně sídlišť (20 %), v letech 1981-1990 v zóně sídlišť (58 %)
a ve vnitřním městě (25 %), v letech 1991-2001 v zóně sídlišť (37 %), ve vnitřním městě
(27 %) a v zázemí města (21 %). Naopak v obdobích 1946-1980 a 1981-1990 podíl bytů
v domech postavených v centru Prahy nedosahuje ani 0,5 %.

Graf 2: Podíl trvale obydlených bytů v jednotlivých
obdobích výstavby podle územních zón
100%
80%
60%

zázemí Prahy
vnější město
sídliště
vnitřní město
centrum města

40%
20%
0%

do 1919

1920-1945

1946-1980

1981-1990

1991-2001

Pramen: SLDB 2001
Poznámka: 100 % - byty v jednom časovém období; do 1919 - byty v domech
vystavěných do roku 1919 a nezjištěné
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Z obou grafů 1 i 2 vyplývá, že z období socialistického města (1946-1990) pochází nejméně
nově postavených bytů v centru Prahy. Nejvyšší podíl bytů z období 1920-1945,
charakteristický pro vnitřní město, se v letech 1981-1990 snížil ve prospěch sídlišť. Značný
podíl bytů z let 1981-1990, typický pro sídliště, se v období postsocialistického města (19912001) snížil ve prospěch zázemí Prahy a vnějšího města. Uvedené hodnoty potvrzují, že
v centru Prahy se v období socialismu většinou neinvestovalo do výstavby nových bytů.
Nejmenší absolutní počty bytů ze všech sledovaných období a územních zón pocházejí právě
z období 1946-1980 a 1981-1990 v centru města. V příměstské oblasti (ve vnějším městě a
v zázemí Prahy) lze pozorovat rovnoměrnější zastoupení bytů různého stáří ve srovnání
s jinými územními zónami.
ROZMÍSTĚNÍ OBYVATELSTVA A TRVALÉHO BYDLENÍ V METROPOLITNÍ OBLASTI PRAHY NA
ÚROVNI ZÁKLADNÍCH ÚZEMNÍCH JEDNOTEK

Pro potvrzení a rozšíření závěrů z předchozích kapitol je vhodnější hodnocení přírůstků a
úbytků obyvatelstva, bytů i domů a zastoupení bytů různého stáří na úrovni vymezených zón
doplnit a upřesnit ještě o analýzu za základní územní jednotky.
ROZMÍSTĚNÍ BYTŮ PODLE OBDOBÍ VÝSTAVBY V METROPOILTNÍ OBLASTI PRAHY NA ÚROVNI
ZÁKLADNÍCH ÚZEMNÍCH JEDNOTEK
Nejvýznamnější podíl nejstarších bytů (období výstavby domů do r. 1919) je typický pro
centrální části Prahy - Praha 1 (71 %) a Praha 2 (64 %). Při těchto výpočtech je za 100 %
považován počet bytů v každé základní územní jednotce. Z meziválečného až válečného
období 1920-1945 se největší podíl bytů nachází v městských částech, které obklopují
centrum města, Praha 3 (49 %), Praha 7 (59 %), Praha 6 (42 %) a v městské části Praha-Velká
Chuchle (42 %) na jihovýchodě Prahy.
Souhrnně pro socialistické město je typická výstavba velkých obytných souborů (z let 194690) v městských částech Prahy, které se táhnou od severu až severovýchodu města směrem na
jih (kartogram 1), z nichž nejmarkantnější podíl bytů z období socialismu tvoří byty
v městských částech Praha-Letňany (90 %), Praha 9 (71 %), Praha 15 (82 %), Praha-Petrovice
(94 %), Praha 11 (95 %), Praha 12 (89 %). Na západě se značný podíl bytů z období
socialismu nachází v městských částech Praha-Řepy (77 %) a Praha-Zličín (75 %). V zázemí
Prahy z období socialismu pocházejí více než tři čtvrtiny bytů v obcích Odolena Voda (83 %),
Mníšek pod Brdy (76 %) a Modletice (82 %). Ve všech zmíněných městských částech a
obcích převažují byty z tohoto období v bytových domech nad byty v rodinných domech. Na
počátku tohoto období se stavěly nevelké obytné soubory, nejprve cihlové. Postupně se
přecházelo k používání panelů a vznikaly větší obytné komplexy. Teprve v druhé polovině a
koncem tohoto období probíhala výstavba nejrozsáhlejších sídlišť, reprezentovaných
Severním Městem, Jižním Městem (Praha 11) a řadou dalších tehdy na periferii Prahy. Neboť
hodnocení přírůstků a úbytků obyvatelstva, bytů i domů je provedeno za dvě období, 19811990 a 1991-2001, je zastoupení bytů podle období výstavby sledováno za stejná období,
tudíž je pro tyto účely období výstavby sídlišť ještě rozděleno na 1946-1980 a 1981-1990.
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Největší procentuální zastoupení trvale obydlených bytů v domech postavených v letech
1946-1980 se v Praze vyskytuje v pásu, který tvoří městské části rozprostírající se od severu
až severovýchodu k jihu až jihovýchodu hlavního města: Praha 8 (60 %), Praha-Letňany
(61 %), Praha-Čakovice (59 %), Praha-Kbely (58 %), Praha 9 (67 %), Praha 10 (55 %),
Praha 4 (51 %) a Praha 11 (63 %). V okresech Praha-západ a Praha-východ se nacházejí další
lokality, kde převažují byty stejného stáří, zpravidla při vnějším okraji příměstské zóny:
Odolena Voda (74 %), Husinec (57 %) a Klecany (53 %) na severu, Mníšek pod Brdy (64 %)
na jihozápadě, Kostelec u Křížků (53 %) na jihu a Čelákovice (55 %) na východě. V obci
Kostelec u Křížků se nacházejí všechny byty v rodinných domech a v obci Husinec tvoří více
než polovinu (57 %) trvale obydleného bytového fondu z období výstavby 1946-80 byty
v rodinných domech, v ostatních jmenovaných základních územních jednotkách převažují
byty z let 1946-80 v bytových domech.
Trvale obydlené byty v domech postavených v letech 1981-1990 tvoří největší podíl
v městských částech Praha-Řepy (69 %), Praha 13 (63 %) a Praha-Zličín (50 %) na západě,
Praha 12 (49 %) a Praha-Libuš (53 %) na jihu, Praha 15 (47 %), Praha-Petrovice (88 %) a
Praha 11 (32 %) na jihovýchodě města a dále na jihovýchod od Prahy v jejím zázemí v obcích
Modletice (43 %), Dobřejovice (31 %) a na východním okraji Prahy v městských částech
Praha-Újezd nad Lesy (40 %) a Praha 14 (30 %). Jen v obci Dobřejovice převažují byty
v rodinných domech (59 %) vystavěné v letech 1981-1990 nad byty v bytových domech.
Socialismus poznamenal Prahu a jiná naše města hromadnou a soustředěnou výstavbou bytů
formou velkých obytných souborů, jimž se postupně začalo říkat „sídliště“ (Musil 2002). Ta
vytvářejí v pásu táhnoucím se od severu a východu k jihu až jihozápadu otevřený prstenec
obklopující vnitřní město. Rezidenční suburbanizace byla v období centrálního plánování
potlačena, individuální výstavba byla omezena. Výstavba bytů v zázemí Prahy převážně
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v bytových domech se v socialistickém období realizovala v průmyslových městech Mníšek
pod Brdy, Čelákovice a v obci Odolena Voda v souvislosti se závodem Aero Vodochody
v bezprostřední blízkosti obce. Kromě těchto výjimek obce v zázemí Prahy nebyly zpravidla
určeny k výstavbě nového trvalého bydlení. V důsledku komplexní bytové výstavby v Praze a
vlivem střediskové soustavy osídlení, kdy byly podporovány pouze střediskové obce, byla
v období socialismu menší sídla v okolí Prahy využívána spíše k rekreačním účelům.
Nejatraktivnější lokality nové bytové výstavby v letech 1991-2001 se nacházejí především
v jihovýchodní a jižní části Prahy a na ni navazujících přilehlých obcích okresů Praha-západ a
Praha-východ, které je možné chápat jako dvě (až tři) oblasti: (Ia) Praha-Újezd (68 % bytů
z období 1991-2001), Praha-Benice (35 %), Nupaky (39 %, tj. jen 15 bytů), (Ib) PrahaKunratice (44 %), Vestec (54 %), Jesenice (35 %), Psáry (31 %), (II) Dolní Břežany (35 %),
Ohrobec (46 %) a Zvole (40 %). Mezi další lokality s významným podílem nových trvale
obydlených bytů patří Praha 13 (32 %) a blízká obec Ořech (35 %) na západě, Praha-Vinoř
(33 %) na severovýchodě a Praha-Koloděje (31 %) na východě. V Praze 13 zcela dominují
nové byty (vystavěné v letech 1991-2001) v bytových domech (96 %) nad byty v rodinných
domech, v městských částech Praha-Újezd, Praha-Kunratice a Praha-Vinoř tvoří byty
v bytových domech tři čtvrtiny trvale obydleného bytového fondu z let 1991-2001.
Během 90. let 20. století (zejména od 2. poloviny 90. let) se pro trvalé bydlení stávala
přitažlivá menší sídla v okolí Prahy. Ve výše jmenovaných oblastech, zvláště tam, kde
převažují byty v rodinných domech (Praha-Benice, Vestec, Jesenice, Psáry, Dolní Břežany,
Ohrobec, Zvole, Ořech, Praha-Koloděje), většinou docházelo ke znovuoživení procesu
rezidenční suburbanizace. Oblasti v zázemí Prahy a obvodové části hlavního města začaly být
preferovány především z důvodu touhy bydlet ve vlastním rodinném domě. Zakládající rodiny
s dětmi dávají přednost bydlení v rodinných domech se zahradou ve zdravějším životním
prostředí. Mnohé domácnosti upřednostňují oblasti s nižší hustotou zalidnění a zástavby, ve
venkovském prostředí, v blízkosti nebo přímo v oblastech příměstské rekreace, které se
vyznačují klidnějším prostředím, čistějším vzduchem a menším dopravním hlukem ve
srovnání s hustě zastavěným kompaktním městem. Zvláště jihovýchodní okrajové části
hlavního města Prahy nabízejí větší podíl nezastavěné plochy ve srovnání se severozápadem
města, tudíž jsou zde větší možnosti pro rezidenční suburbanizaci. Přestože má Praha dostatek
ploch pro rezidenční výstavbu v rámci administrativních hranic města, jsou některé z projektů
nové bytové výstavby soustředěny do zázemí města. Příměstský prostor za administrativní
hranicí Prahy se vyznačuje nižšími cenami pozemků a nižšími náklady na stavbu i bydlení.
ZMĚNY V ROZMÍSTĚNÍ OBYVATELSTVA A BYDLENÍ V MĚSTSKÝCH ČÁSTECH PRAHY A
OBCÍCH JEJÍHO ZÁZEMÍ
Stěžejní část příspěvku, která vychází z hodnocení změn v rozložení obyvatelstva a trvalého
bydlení v územních zónách v socialistickém i postsocialistickém městě a navazuje na
prostorové rozmístění bytů podle stáří v metropolitní oblasti Prahy, je věnována změnám
v prostorovém rozmístění obyvatelstva a trvalého bydlení v základních územních jednotkách
ve dvou obdobích: 1980-1991 a 1991-2001. Pro výpočty je zde použito přírůstků a úbytků
obyvatelstva, bytů i domů. Při následujícím výčtu lokalit nejsou zmíněny základní územní
jednotky s relativními přírůstky obyvatelstva a bytů do 30 %, absolutními populačními
přírůstky do 100 obyvatel a absolutními přírůstky bytů do 25.
K největším relativním populačním a bytovým přírůstkům v období 1980-1991 došlo pouze
v rámci hlavního města Prahy (vyjma obce Modletice) v následujících městských částech: na
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západě Praha 13, Praha-Řepy a Praha-Zličín, na jihu Praha 12 a Praha-Libuš, na jihovýchodě
Praha 15, Praha 11 a Praha-Petrovice, na východě Praha 14 a Praha-Újezd nad Lesy, na
severu Praha-Letňany (kartogram 2). V zázemí Prahy hodnoty takových relativních přírůstků
dosáhla pouze obec Modletice. V těchto lokalitách se v současnosti nachází více než 88 %
bytů z období 1981-1990 v bytových domech (v m. č. Praha-Újezd nad Lesy - 77 %) (tab. 4).
Všechny výše zmíněné městské části byly v úvodu vymezeny jako sídliště (kromě m. č.
Praha-Zličín a Praha-Újezd nad Lesy). Nejzajímavější je Praha 13, která v období 1980-1991
zvětšila svůj počet obyvatel i bytů více než 9krát. Praha-Řepy a Praha-Petrovice narostly více
než 6krát, Praha 12, Praha-Libuš a Praha 15 se v počtu obyvatel i bytů více než zdvojnásobily
(tab. 4). V socialistickém městě se většina investic do bytového fondu soustřeďovala obvykle
do výstavby obytných komplexů vysokopodlažních domů, které vytvářejí ne úplně souvislý
prstenec sídlišť obklopující vnitřní město.
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Tabulka 4: Základní územní jednotky s největšími relativními a absolutními přírůstky
obyvatelstva, bytů a domů v období 1980-1991

x

městské části Prahy

Základní
územní jednotky
Praha 13
Praha-Petrovice
Praha-Řepy
Praha 12
Praha 15
Praha-Libuš
Praha-Zličín
Praha-Újezd nad Lesy
Praha 11
Praha 14
Praha-Letňany
Modletice

Populační
přírůstek
1980-1991
absol. relat.
31997 916,25
4474 638,39
16772 666,81
37789 271,37
14907 218,81
3936 233,79
1217 166,29
2635 175,03
26800 144,95
7013 140,57
3766 135,31
124 152,54

Přírůstek
Přírůstek
Byty v RD
bytů
domů
obd. výstavby
1980-1991
1980-1991
1981-1990 *)
absol. relat. absol. relat. absol. relat.
10 800 915,09
417 141,33
125
1,02
1 604 672,86
75 134,40
30
1,54
6 084 660,22
294 150,60
65
1,08
14 109 291,83
671 129,51
293
2,82
5 687 228,72
322 127,40
143
2,84
1 296 225,58
65 108,18
138
9,43
432 170,59
58 115,98
55 10,07
781 163,65
149 114,45
227 22,41
11 453 157,48
728 142,35
301
2,94
3 015 149,91
155 107,75
188
4,41
1 650 147,43
55 111,18
17
1,07
50 172,46
11 125,58
6 11,76

Pramen: SLDB 1980, 1991, 2001
Poznámky: absol. - absolutní, relat. - relativní (v %); x - obec v zázemí Prahy; pořadí ZÚJ dle největších relativních
přírůstků bytů; relativní populační přírůstek a relativní přírůstek bytů - více než 30 %, absolutní populační přírůstek
- více než 100 obyvatel, absolutní přírůstek bytů - více než 25; *) počet a podíl bytů v rodinných domech z období
výstavby 1981-1990 (100 % - byty z období 1981-1990)

Nejvýznamnějších relativních populačních přírůstků, relativních přírůstků trvale obydlených
bytů a domů dosáhly v postsocialistickém období malé městské části na okrajích Prahy,
zejména na jihovýchodě a jihu, a obce kolem Prahy v rámci území okresů Praha-západ a
Praha-východ. Za zmínku stojí městská část Praha-Újezd při dálnici D 1 u Průhonic, která
v letech 1991-2001 zvětšila počet obyvatel 3,6krát, bytů 4,5krát a domů 2krát. V zázemí
Prahy se v počtu obyvatel, bytů i domů zdvojnásobila obec Ohrobec a v počtu obyvatel i bytů
obec Vestec (tab. 5). V jihovýchodní až jižní části hlavního města a k nim přilehlých obcích
v zázemí Prahy se nachází lokalita s největšími relativními přírůstky obyvatel, trvale
obydlených bytů a domů: Praha-Benice, Praha-Křeslice, Praha-Újezd, Praha-Šeberov, PrahaKunratice (domů jen o 17 % více), Vestec, Jesenice, Dobřejovice, Psáry, Sulice a jižně od
Prahy další stejně významná lokalita: Dolní Břežany, Ohrobec, Zvole a Březová-Oleško
(kartogram 3, tab. 5). Tyto lokality vytvářejí dva souvislé pásy, kde se projevuje
suburbanizace, kde dochází k výstavbě individuálního bydlení a kde převažuje podíl nově
vystavěných bytů v rodinných domech (vyjma m. č. Praha-Kunratice a Praha-Újezd /tab. 5/).
Na jihovýchodě se nachází osamocená lokalita s vysokým relativním přírůstkem obyvatel,
bytů i domů - obec Světice, na východním okraji hlavního města Prahy lze zmínit městskou
část Praha-Koloděje. Na severozápadě podobných relativních přírůstků dosáhla Praha-Přední
Kopanina. V obou srovnávaných obdobích, 1980-1991 a 1991-2001, významně zvětšují svůj
podíl obyvatel i bytů Praha 13 (Jihozápadní Město) a Praha 14 (se sídlištním komplexem
Černý Most), kde se více než 90 % bytů z období 1980-1991 a 1991-2001 nachází v bytových
domech (tab. 4, 5). Zde se v 90. letech 20. století dokončovala panelová výstavba bytů
započatá v 80. letech a realizovaly se i nové projekty. Podle úvodního vymezení územních
zón v metropolitní oblasti Prahy patří všechny výše zmíněné lokality kromě městských částí
Praha 13, Praha 14 a Praha-Kunratice do příměstské oblasti.
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Tabulka 5: Základní územní jednotky s největšími relativními a absolutními přírůstky
obyvatelstva, bytů a domů v období 1991-2001

Základní
územní jednotky

Populační
přírůstek
1991-2001
absol.

obce v zázemí Prahy

městské části Prahy

Praha-Újezd
Praha-Kunratice
Praha 13
Praha 14
Praha-Vinoř
Praha-Šeberov
Praha-Koloděje
Praha-Benice
Praha-Křeslice
Praha-Přední Kopanina

relat.

1 294 361,94
2 149
16 540
12 477
691
404
204
102
108
119

Přírůstek
bytů
1991-2001
absol.

relat.

Přírůstek
domů
1991-2001

Byty v RD
obd. výstavby
1991-2001 *)

absol. relat. absol.

relat.

521

449,66

153 202,68

107

164,71
746
146,05 7 391
151,34 4 938
137,33
265
132,58
164
132,48
83
139,84
36
145,96
27
137,30
35

164,70
160,96
154,53
140,71
140,29
138,97
136,36
132,53
132,11

157
558
436
59
112
65
34
23
35

189 22,58
247
3,93
284
7,03
77 25,58
114 69,09
90 97,83
42 89,36
17 100,00
42 100,00

117,37
139,13
120,24
111,85
131,11
131,55
143,04
131,94
132,11

Vestec

405 209,76

155

214,81

100 180,65

Hrobec
Zvole
Dolní Břežany
Psáry
Jesenice
Dobřejovice
Světice
Březová - Oleško
Sulice

338
330
399
505
717
142
175
118
216

103
146
158
171
248
51
61
34
62

203,00
187,95
144,51
144,30
140,86
138,64
137,20
132,69
132,29

100
125
107
154
213
42
55
48
60

230,50
159,67
138,18
138,58
140,78
133,41
134,38
146,46
143,90

207,53
176,22
136,03
152,74
149,65
137,50
137,93
153,33
136,81

23,57

86

55,13

93
123
118
173
253
35
62
24
64

100,00
99,19
65,19
100,00
84,33
87,50
100,00
100,00
96,97

Pramen: SLDB 1991, 2001
Poznámky: absol. - absolutní, relat. - relativní (v %); pořadí ZÚJ dle největších relativních přírůstků bytů; relativní
populační přírůstek a relativní přírůstek bytů - více než 30 %, absolutní populační přírůstek - více než 100 obyvatel,
absolutní přírůstek bytů - více než 25; *) počet a podíl bytů v rodinných domech z období výstavby 1991-2001 (100 %
- byty z období 1991-2001)

Na základě vypočtených vysokých relativních přírůstků obyvatelstva, bytů i domů v letech
1991-2001, zároveň vysokého podílu bytů v rodinných domech z období 1991-2001 a
lokalizace městských částí a obcí v příměstské oblasti lze vyvodit, že se v uvedených
lokalitách (Praha-Benice, Praha-Křeslice, Praha-Šeberov, Vestec, Jesenice, Dobřejovice,
Psáry, Sulice, Dolní Břežany, Ohrobec, Zvole, Březová-Oleško, Praha-Koloděje a dalších)
projevoval proces suburbanizace. Naopak zejména v městských částech Praha 13 a Praha 14
s vysokými relativními přírůstky obyvatelstva a bytů v obdobích 1980-1991 i 1991-2001,
zároveň vysokým podílem bytů v bytových domech z let 1981-1990 i 1991-2001 a jejich
lokalizací v rámci kompaktního města lze potvrdit, že se zde v 90. letech 20. století stavěly
ještě panelové domy a šlo tedy zvláště v případě Prahy 13 o pokračování výstavby sídlišť
z 80. let.
V Praze se v letech 1980-1991 snížil počet obyvatel o 10 % a více ve 23 městských částech
(do 9 % v 11) a počet bytů o 10 % a více v 10 městských částech (do 9 % v 18) (kartogram 2).
V letech 1991-2001 klesl počet obyvatel o 10 % a více v 5 městských částech (do 9 % ve 13)
a počet bytů o 10 % a více ve 2 městských částech (do 9 % ve 12) (kartogram 3). V zázemí
Prahy došlo k největším populačním úbytkům o 10 % a více v 71 obcích (do 9 % v 62) a
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bytovým úbytkům o 10 % a více ve 49 obcích (do 9 % v 63) v období 1980-1991. Naopak
v období 1991-2001 se snížil počet obyvatel i bytů o 10 % a více jen ve 3 obcích (do 9 %
počet obyvatel ve 22 obcích a počet bytů ve 27 obcích).
Pro centrální části města Praha 1 a Praha 2 byly v obou sledovaných obdobích typické
srovnatelné relativní populační úbytky (o 18-19 %) a relativní úbytky bytů (o 12-14 %).
V letech 1980-1991 kromě centrálních částí města se v Praze výrazně snížil počet bytů
v městských částech nacházejících se přímo u administrativní hranice města nebo v její
blízkosti mimo kompaktní město (vyjma m. č. Praha-Troja): Praha-Řeporyje, Praha-Slivenec,
Praha-Velká Chuchle na jihozápadě, Praha-Lysolaje a Praha-Troja na severozápadě, PrahaSatalice na severovýchodě, Praha-Běchovice na východě a Praha-Uhříněves na jihovýchodě.
V socialistickém období 1980-1991 docházelo k populačním i bytovým úbytkům přibližně ve
třech čtvrtinách všech obcí okresů Praha-západ a Praha-východ, v postsocialistickém období
1991-2001 pouze v méně než jedné pětině všech obcí v zázemí Prahy. Tyto výpočty opět
ukazují, že suburbanizace se projevila až v postsocialistickém období, zatímco v
socialistickém městě převažoval proces urbanizace.
ZÁVĚR
Hlavní trendy v prostorovém rozmístění obyvatelstva a bytů v rámci metropolitní
oblasti Prahy jsou charakterizovány významnými úbytky v centru města a ve vnitřním
městě po celé sledované období, vysokými přírůstky v zóně sídlišť v socialistickém
období a významnými přírůstky v příměstské zóně v postsocialistickém období.
Období 1980-1991 a 1991-2001 se od sebe lišila tím, že socialistické kompaktní město
mírně získávalo a postsocialistické kompaktní město mírně ztrácelo v počtu obyvatel,
bytů i domů. Na druhou stranu příměstská oblast v počtu obyvatel i domů v letech 19801991 téměř stagnovala až ztrácela, v následujícím období 1991-2001 získávala.
Z uvedeného hodnocení v příspěvku lze vyvozovat, že pro socialistické město byl typický
proces urbanizace a v postsocialistickém městě převažuje proces suburbanizace. Při
porovnání obou vývojových etap lze za dominantní změnu považovat soustředění velké
části nové bytové výstavby v letech 1980-1991 do zóny sídlišť, která se vyznačovala
nejmarkantnějšími populačními i bytovými přírůstky, a v období 1991-2001 do
příměstské oblasti. Pouze v zázemí Prahy a celé příměstské oblasti lze zjistit opačné
tendence - populační úbytek v letech 1980-1991 a populační přírůstek v letech 19912001, zatímco centrum města i vnitřní město se stále po obě období vyznačují
populačními úbytky a zóna sídlišť naopak populačními přírůstky (i když v podstatně
menší intenzitě v 90. letech 20. století).
V obou srovnávaných obdobích byl patrný značný úbytek obyvatel, bytů, popř. i domů
v centru města a v menším rozsahu i ve vnitřním městě. Zatímco v socialistickém období
hlavní příčinou bylo zanedbávání údržby, znehodnocení, degradace staršího bytového
fondu a stěhování obyvatel do nově postavených panelových domů v sídlištích,
v postsocialistickém období šlo především o odchod obyvatelstva způsobený jednak
úbytkem obytné funkce vytěsňováním bydlení výnosnějším využitím spojeným
s procesem komercializace a jednak růstem nákladů na bydlení v některých lokalitách
v souvislosti s gentrifikací či deregulací nájemného. Zmíněné změny v centru města jsou
svým rozsahem omezeny a mají menší důsledky pro prostorovou organizaci
metropolitní oblasti.
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V zóně sídlišť docházelo v obou sledovaných obdobích k přírůstkům obyvatelstva, bytů i
domů, ale ve velice rozdílné intenzitě. Největší přírůstky v počtu obyvatel, bytů, ale i
domů vykazuje zóna sídlišť v socialistickém městě ve srovnání s ostatními vymezenými
zónami v obou obdobích. Do této zóny se v rámci komplexní bytové výstavby soustředila
výstavba nových bytů, proto se většina obyvatel stěhovala do sídlišť. Některé lokality
centrálních a vnitřních částí měst z důvodu nevyhovujícího bytového fondu a některá
menší sídla v zázemí Prahy (nezařazena mezi střediska v rámci střediskové sídelní
soustavy) z důvodu nedostatečných investic ztrácely své obyvatelstvo a to směřovalo do
nově vystavěných sídlišť. V postsocialistickém městě byl přírůstek obyvatelstva, bytů i
domů mírnější, neboť doznívá výstavba bytů v panelových domech započatá v 80. letech
20. století.
Zatímco příměstská oblast jako jediná z hlediska počtu obyvatel a domů v socialistickém
období téměř stagnovala až ztrácela, v období 1991-2001 tato zóna narůstala. Tyto
přírůstky byly způsobeny přílivem obyvatelstva do lokalit s nižší hustotou zalidnění a
nižší hustotou zástavby mimo kompaktní město, ale ještě v rámci metropolitní oblasti,
což lze považovat za projev procesu rezidenční suburbanizace. V socialistickém období
byla rezidenční suburbanizace v podstatě pozastavena a začala se pozvolna rozvíjet
teprve ve 2. polovině 90. let 20. století. Populační a bytové přírůstky v příměstském
prostoru jsou výraznou hybnou silou změn v příměstské oblasti a metropolitním území.
Podle Lichtenberger (2002) jsou příměstské oblasti charakterizovány přírůstkem
obyvatelstva a růstem spotřeby půdy pro městské funkce - bydlení, vzdělání, práci,
volný čas, dopravu. Tyto změny se teprve začínají dynamičtěji projevovat, nicméně
v dlouhodobější perspektivě lze předpokládat, že patrně významně ovlivní prostorovou
organizaci metropolitní oblasti. Rezidenční suburbanizace přispívá k přeměně struktury
osídlení. Vytváření nových sídelních struktur přináší dlouhodobé prostorové rozmístění
obyvatel v krajině, které na sebe váže další lidské aktivity.
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6. Suburbánní bydlení v Pražském městském
regionu: etapy vývoje a prostorové rozmístění
MARTIN OUŘEDNÍČEK, DARINA POSOVÁ

6.1 Úvod
Tato kapitola je věnována přeměně fyzického prostředí suburbánní zóny Prahy. Hlavní pozornost je zaměřena na vývoj nového suburbánního bydlení v rozvíjených lokalitách Pražského
městského regionu. Cílem příspěvku je vymezit etapy ve vývoji suburbánního bydlení a vysvětlit podmínky, které ovlivňují vznik rezidenčních suburbií v transformační době. Druhým
cílem je hodnotit prostorové rozmístění nové příměstské rezidenční zástavby.
V empirickém výzkumu jsme využili několik vzájemně se doplňujících zdrojů informací.
Pro hodnocení strukturálních charakteristik bydlení v podrobnějším členění využíváme dat
z obou posledních populačních censů (1991 a 2001). Tyto informace jsme doplnili o data
z průběžné evidence výstavby v obcích okresů Praha-východ a Praha-západ (a pro katastrální
území Prahy) v letech 1997–2003. Podrobně jsme studovali i aktivity dvou velkých developerských firem (Central Group a Ekospol), které realizují podstatnou část nového bydlení v Pražském městském regionu. Významným zdrojem pro odhad velikosti nové zástavby a posouzení
plánů obcí do budoucna bylo dotazníkové šetření, jehož respondenty byli starostové suburbánních obcí a okrajových městských částí Prahy. V těchto lokalitách jsme prováděli i detailní
mapování nové výstavby1.
Bydlení je v sociální geografii poměrně častým tématem. Na tomto místě chceme zmínit
publikace relevantní studiu bydlení v Praze a jejím zázemí. Stavební vývoj Prahy a její aglomerace v období budování socialismu je dobře popsán v monografii Praha – 1 000 let stavby
města (Borovička, Hrůza 1983). Obecné souvislosti vývoje bydlení a bytové politiky s dopadem na hlavní město jsou hodnoceny v pracích Luďka Sýkory (1996, 1999, 2001) a Jiřího
Musila (1995). Mezi autory hodnotící suburbánní bydlení Prahy převažují sociální geografové. Luděk Sýkora (1996) se zabývá suburbanizací v rámci sledování vývoje příměstské zóny
a hodnotí intenzitu bytové výstavby v letech 1980–1994 v Praze. Pavel Ptáček (1996) posuzuje
předpoklady pro rozvoj suburbánního bydlení a sleduje výstavbu rodinných domů v Pražské
aglomeraci. Ivana Horáková (2002) řeší problematiku, zda nová bytová výstavba přispívá
k procesu urbanizace či suburbanizace na základě změn ve fyzickém prostředí města a změn
v prostorovém rozložení obyvatel. Radim Perlín (2002) se zabývá problematikou nízkopod1

Celkem bylo provedeno hodnocení u 156 obcí. S významnou pomocí studentů druhého ročníku geografie
2003/2004 Přírodovědecké fakulty UK se podařilo shromáždit více než 300 map individuálních sídel s podrobným zákresem všech domů postavených v letech 1990–2004.
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lažní výstavby v zázemí Prahy a vymezuje etapy vývoje suburbanizace na základě hodnocení
územních plánů obcí. Darina Posová (2004) sleduje prostorové rozmístění trvale obydlených
bytů i domů a jeho změny podle období výstavby. Tématice bydlení je věnována řada prací
autorů působících v pražském Sociologickém ústavu (např. Kostelecký 1998, 2005, Lux 2002,
Sunega 2005). Hodnotné jsou i vybrané diplomové práce albertovské školy věnované hodnocení různých forem bydlení v Praze (Ptáček 1996, Horáková 2000, Musilová 2004).
Ve vstupní části kapitoly je popsán rozvoj bydlení v zázemí města v období socialismu. Dále
se věnujeme odlišení několika etap postsocialistické suburbanizace a specifikaci podmínek,
za kterých probíhala rezidenční výstavba v transformačním období. Třetí část je zaměřena na
hodnocení prostorového rozmístění nové příměstské bytové výstavby na úrovni obcí v pražském zázemí a katastrálních území v Praze. V poslední části diskutujeme možné scénáře budoucího rozvoje suburbánního bydlení v Pražském městském regionu.

6.2 Zázemí Prahy – socialistická vnitřní periferie
Obce v blízkém zázemí hlavního města prošly v minulém století třemi etapami rozdílného vývoje. Do druhé světové války se Praha a její zázemí vyvíjely podobným způsobem jako ostatní
aglomerace západní a střední Evropy. V období první republiky Praha rostla především příchodem obyvatelstva z venkova a menších měst. Významnou příjmovou zónu pro dělnické
obyvatelstvo představovaly nouzové kolonie (Votrubec 1959) i několik kolonií dělníků továren
Dormitzer, Portheim, Przibram, Ritter a Ringhofer (Kohout, Vančura 1986). Zároveň se město
rozpínalo rezidenční i průmyslovou výstavbou do nejbližšího okolí. Výstavba probíhala především za hranicí tehdejší Prahy. Město v krátké době obklopovala nová předměstí. V období
mezi válkami bylo realizováno na okraji Velké Prahy více než 30 projektů ucelených čtvrtí
rodinných domků. Rostl i počet obyvatel a domů ve vzdálenějších a prostorově odlehlejších
obcích pražského zázemí, zejména dobře dostupných železniční dopravou. Například Černošice nebo Klánovice sloužily jako rekreační lokality a sezónní sídla pro zámožnější část pražské
společnosti (Linhart, Rak, Voženílek 1977, s. 99). Prvorepublikové suburbanizační tendence
jsou dokumentovány jak v předválečné literatuře (Ullrich a kol. 1938, Král 1946), tak i v pozdějších obdobích. Musil a Ryšavý (1983, s. 514) označují období prvních čtyřiceti let 20. století
za „klasickou fázi suburbanizace našich velkoměst“.
Druhá světová válka zasáhla podstatně do rychlého stavebního rozvoje Prahy a zpomalila
i disperzi bydlení do zázemí města. Během válečných let se prakticky zastavila bytová výstavba
a bylo navíc poškozeno více než 41 tisíc bytů (Hlavsa 1965, s. 35). I když ve srovnání s některými evropskými městy byly válečné škody v Praze relativně malé, zastavení bytové výstavby
umocněné válečnými ztrátami přerostlo v dlouhodobou bytovou krizi obyvatelstva Prahy.
Špatná bytová situace byla v prvních poválečných desetiletích zhoršována komunistickou politikou kontroly populační velikosti velkých měst. Například v období 1941–1950 bylo v Praze
postaveno necelých 9 tisíc bytů, což je méně než roční bytová výstavba ve 30. letech. Výstavba
bydlení byla oživena až ve druhé polovině 50. let. Pestrá mozaika forem předválečného bydlení
byla nahrazena výstavbou sídlišť panelových domů na okraji města a později i ve volné krajině
připojených obcí.
Možnosti výstavby bytů byly v novém komunistickém státě ovlivňovány zcela odlišnými
podmínkami. V 50. letech byla pod politickým tlakem převedena do vlastnictví státu většina
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nájemních domů, proběhla kolektivizace zemědělství a zestátnění půdy. Půdní fond byl určen
především zemědělské výrobě, zestátněny byly i stavební firmy. Například pouze v roce 1948
bylo zestátněno v Praze asi 1200 stavebních firem a postupně sloučeno do velkých státních
podniků (Kohout, Vančura 1986, s. 172). Rozvoj suburbánního bydlení byl znemožněn nejen
malou nabídkou pozemků, ale i nedostatkem finančních prostředků a stavebního materiálu na
výstavbu rodinného domu. V poválečném období nefungovaly ani sociální podněty pro suburbanizaci, jako separace bohatších obyvatel od chudších a snaha bydlet mezi sousedy stejné
příjmové i sociální vrstvy (Musil 1967, s. 64). Atraktivitu bydlení v zázemí města komplikovala
obtížná dostupnost Prahy, podvybavenost technickou i sociální infrastrukturou. Přestěhování z pražského bytu znamenalo jeho definitivní ztrátu a opětovné získání bydlení v hlavním
městě bylo velmi obtížné.
Suburbanizační tendence byly v socialistickém Československu zcela zastaveny. Hampl
a Kühnl (1993, s. 65) označili tento nepřirozený trend ve vývoji Prahy jako kontrametropolizaci. Namísto populačního růstu Prahy a jejího zázemí byla atraktivita hlavního města vyjádřena pouze zvyšující se dojížďkou za prací. Specifickým prvkem životního stylu Pražanů se stal
víkendový únik z města do chat a chalup v zázemí Prahy, který částečně vyjadřoval vzrůstající
preference bydlení ve zdravějším prostředí. Každá třetí pražská domácnost vlastnila objekt
druhého bydlení (Lichtenberger 2002, s. 238). Hlavní funkcí pražského zázemí tak nebylo
bydlení, ale rekreace. Největší rozvoj zaznamenávala území s dobrým přírodním prostředím
především kolem Vltavy, Berounky a středočeských lesů, kde se rozvíjela tradice chatařství
a chalupářství. Víkendové a prázdninové aktivity chatařů a chalupářů přispěly k udržení společenského života mnoha malých obcí nejen v zázemí Prahy, ale v celém Česku. Po roce 1989
se stala určitá část chat a chalup přechodným nebo trvalým bydlením především starší populace.
Růst obcí v zázemí Prahy byl od 60. let významně ovlivňován nástroji územního plánování.
Koncepce rozvoje osídlení v bývalém Československu byly většinou určitou modifikací přístupů, které pocházely ze západoevropské geografie, prostorového plánování nebo regionální
ekonomie. Východiskem „koncepce osídlení“ v bývalém Československu se stala teorie centrálních místt Waltera Christallera. Christallerova teorie byla základem pro uspořádání sídelní
sítě např. v Německu (Christaller 1941, Gröning, Wolschke-Bulmann 1987, Hofmeister 1994).
Socialistické územní plánování však tuto teorii využilo pro vytvoření sítě středisek osídlení.
Ve střediscích obvodního a místního významu byla soustředěna většina investic do technické
a sociální infrastruktury (Sýkora 2001). Tato střediska měla sloužit i pro obyvatele okolních
obcí tzv. spádového území. Vedle střediskových sídel byla vymezena nestředisková sídla trvalého významu a ostatní nestředisková sídla.
Zavedení střediskové sídelní soustavy, jejíž cílem byla koncentrace investic primárně do
středisek obvodního (popř. místního) významu, směřovalo k postupné likvidaci nestřediskových sídel. Je pozoruhodné, že řada nepreferovaných sídel se přesto rozvíjela rychlejším
tempem než vybrané střediskové obce. Na druhou stranu je zcela zřejmý dopad střediskové
soustavy osídlení na vznik vnitřních periferií (Musil 2002), v nichž se nacházela i velká část
obcí Středočeského kraje. Centrální rozhodování o míře investic do jednotlivých obcí, jejich
koncentrace do střediskových lokalit měly dlouhodobé následky v chátrajícím fyzickém prostředí malých obcí a zapříčinily nepřímo i trvalé změny v demografické struktuře a sociálním
statusu těchto lokalit. Podobným vývojem prošly nejen obce v zázemí Prahy, ale i sídla ležící
uvnitř administrativních hranic města. I dnes můžeme pozorovat u některých původních ves-
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nických jader v okrajových částech města nebo včleněných do socialistických sídlišť chátrající
bydlení, relativně starou věkovou strukturu i nižší sociální status obyvatelstva. Obce, které byly
připojeny k Praze v roce 1974 a na jejichž území již nebyla realizována naplánovaná sídlištní
zástavba, patřily donedávna mezi typické periferie českého osídlení s nedostatečnou kvalitou
bydlení i chybějící infrastrukturou. Řada takových lokalit prošla v transformačním období výrazným přerodem, který souvisí s novou komerční i rezidenční výstavbou.

6.3 Postsocialistická suburbanizace
Etapizace suburbánní výstavby
Situace po roce 1989 přinesla do české ekonomiky, politiky i společnosti řadu nových prvků.
Některé z nich přispěly k pokračování přerušeného prostorového rozvoje hlavního města. Významně se začaly měnit podmínky pro bytovou výstavbu (Sýkora 1996, Perlín 2002) i státní
bytová politika (Musil 1995). Důležitou roli pro rozvoj suburbánní výstavby sehrálo zmírnění
ochrany zemědělského půdního fondu, restituce půdy jejím původním vlastníkům, zakládání
nových stavebních firem i realitních kanceláří a aktivity nově vzniklých developerských společností. Restituovaná zemědělská půda byla v pražském zázemí jen částečně pronajímána
k hospodaření transformovaných zemědělských družstev, v některých případech zůstávala
ležet ladem a později, zvláště v atraktivních příměstských lokalitách, se začala převádět na stavební pozemky určené pro rezidenční výstavbu.
V transformačním období jsme na základě objemu a intenzity výstavby na území Pražského
městského regionu vymezili čtyři etapy: počátky suburbánního rozvoje v letech 1990–1994,
nástup velkých developerů v letech 1995–1997, využívání nových produktů pro financování
bydlení v letech 1998–2001 a gradace suburbanizace v posledním období (2002–2005). Podobné rozdělení etap vývoje suburbánního bydlení především s ohledem na nástroje územního plánování provedl Radim Perlín (2002). Tři období rezidenční i komerční výstavby s přelomovými lety 1993 a 1997 vymezil Luděk Sýkora (2001).
Obr. 6.1 Intenzita
bytové výstavby
v Praze a jejím
zázemí v letech
1990–2004.
Zdroj: Okresy
České republiky
1990–2004.
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Počátky suburbánního rozvoje (1990–1994)
Na počátku 90. let 20. století v Praze ještě doznívala výstavba bytů v panelových domech, která
byla zahájena koncem 80. let – např. Jihozápadní Město a Černý Most. Realizovaly se ale i nové
projekty (Posová 2004). V letech 1990–1994 o třetinu převyšovala intenzita bytové výstavby
v Praze nad zázemím (obr. 6.1). Pouze desetina dokončených bytů v Pražském městském regionu připadala na zázemí Prahy (tab. 6.1). Absolutní počet dokončených bytů v Praze v letech
1990–1994 byl v důsledku popsaných trendů značně vysoký, srovnatelný s rokem 2004, naopak hodnoty pro dokončené byty v zázemí byly v tomto i dalším období prozatím nízké (tab.
6.1). Intenzita bytové výstavby v Praze výrazně poklesla, absolutní počet dostavěných bytů
v rodinných domcích na počátku 90. let byl dokonce nižší než v 1. polovině 80. let (Sýkora
1996). Od roku 1991 zaznamenala bytová výstavba v Praze výrazný pokles zejména v počtu
zahájených bytů (Sýkora 1996, Horáková 2002). Na počátku 90. let se snížila bytová výstavba
nejen v Praze, ale i v zázemí. Jedním z důvodů tohoto poklesu bylo zastavení řady projektů
připravovaných za socialismu (Sýkora 2001).
Na počátku 90. let 20. století došlo ke znovuoživení suburbanizace v pražském zázemí. Perlín (2002) uvádí, že pro první období suburbánní výstavby byly typické malé projekty bytové
výstavby, teprve v období 1993–1994 se začaly realizovat velké projekty, které byly dokončeny
až v polovině 90. let. Výstavba byla zajišťována zpravidla individuálně na jednotlivě dostupných pozemcích. V tomto období začaly vznikat nové stavební společnosti zaměřené na masovou výstavbu bydlení, které měly v následujících letech odlišný vývoj. Některé stavební společnosti nebyly úspěšné a zkrachovaly (H-systém), jiné se v následujících obdobích osvědčily
a rozvinuly relativně rozsáhlou výstavbu bytů, domů a přípravu parcel.
Pokles počtu nově postavených bytů na počátku 90. let je jedním z projevů ústupu státu
z finanční spoluúčasti na nové bytové výstavbě (Sunega 2005). Pomalý rozvoj rezidenční suburbanizace byl zapříčiněn velmi malou státní
Tab. 6.1 Dokončené byty v Praze a jejím
podporou bytové výstavby a úzkou vrstvou
zázemí v letech 1990–2004
bohatších lidí, popř. také malou nabídkou
stavebních pozemků. Poptávka po bydlení
Rok
Praha-východ Praha-západ
hl. m. Praha
v rodinných domcích byla výrazně omezená
1990
378
212
5 470
značným
rozdílem mezi cenami nemovitostí
1991
154
261
7 201
a
příjmy
domácností (Sýkora 1996). Pouze
1992
368
199
5 742
nejvyšší příjmová kategorie domácností
1993
255
313
6 074
mohla pokrýt náklady na koupi rodinného
1994
373
316
4 750
domku ze svých zdrojů. Tato vrstva obyvatel
1995
260
265
1 868
vyhledávala zpravidla nadstandardní rodinné
1996
344
320
1 934
domy s velkými pozemky. Teprve v roce 1993
1997
370
361
1 925
bylo zavedeno stavební spoření, které před1998
410
525
3 805
stavuje kombinaci spořicího a úvěrového
1999
555
642
3 637
produktu včetně možnosti získání státní
2000
465
638
3 593
podpory. Stavební spoření se (s využitím
2001
552
476
3 210
poskytovaných výhod) mohlo odrazit v nové
2002
767
662
3 950
bytové výstavbě až na konci následujícího
2003
853
1 051
4 415
období. Hypoteční úvěry v tomto období
2004
1 689
1 566
5 924
ještě neexistovaly. Na druhou stranu tu byly
Zdroj: Okresy České republiky 1990–2004.
faktory, které pozvolný rozvoj suburbanizace
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podporovaly. Lze za ně považovat úbytek bytového fondu zejména v centrálních a vnitřních
částech města, jelikož v období socialismu docházelo k postupnému chátrání a ztrátě obytné
způsobilosti těchto domů zanedbáváním jejich údržby. To bylo posíleno v 90. letech ještě
snižováním podílu rezidenční funkce v těchto lokalitách, tentokrát především v důsledku komercializace (Sýkora 2001). Některé byty v centrálních částech Prahy byly vyjmuty z bytového
fondu a přetvořeny na kanceláře či ubytovací zařízení. Jako push faktor působil i proces deregulace nájemného započatý v roce 1992.
Nástup velkých developerů (1995–1997)
V letech 1995–1997 poklesla intenzita bytové výstavby v hlavním městě oproti předchozímu
období na třetinu. Ani v zázemí Prahy nedochází k výraznému nárůstu počtu dokončených
bytů, zvyšuje se však váha zázemí v rámci městského regionu. V Praze bylo dokončeno nejméně bytů za celé patnáctileté období (méně než 2 000 bytů ročně). Absolutní hodnoty pro
dokončené byty v celém městském regionu jsou v tomto období srovnatelné s předchozím obdobím. Celá čtvrtina dokončených bytů však připadá na zázemí Prahy (tab. 6.1).
V polovině 90. let se dokončují projekty bydlení, které jsou v blízkosti větších sídel anebo
v tradičních rozvojových lokalitách, popřípadě v blízkosti významných dopravních tras (Perlín 2002). Jsou zahajovány a dokončovány první projekty větších úspěšných stavebních firem.
Společnost Central Group v roce 1997 dokončila první projekty bytové výstavby v zázemí
Prahy v Psárech a Všestarech (celkem 140 bytů). Společnost Ekospol v tomto období začíná
připravovat parcely pro výstavbu domů včetně výstavby kompletních inženýrských sítí – v roce
1996 v zázemí Prahy a o rok později i v Praze (celkem 98 parcel). Do nabídky nového bydlení
je postupně zařazováno větší množství bytů v bytových domech. Sýkora (1999, s. 87) odůvodňuje větší poptávku po bydlení v bytech jejich nižší cenou, měnícím se životním stylem mladého obyvatelstva a tradicí evropského bydlení v kompaktním městě.
Pro výstavbu nových bytů v tomto období ještě nebyly vytvořeny efektivní investiční pobídky (Perlín 2002). Státní podpora individuálních stavebníků byla omezená, stavební spoření
se začalo projevovat až na konci tohoto období. V České republice byly legislativní podmínky
pro fungování hypotečních úvěrů vytvořeny v roce 1995. Rozšíření hypotečního úvěrování pro
financování výstavby nebo koupě domu či bytu však nemělo tak rychlý průběh jako v případě
stavebního spoření (Sunega 2005). Důvodem byly zejména vysoké úrokové sazby na počátku
druhé poloviny 90. let, ale rovněž obava ze zadlužení na dlouhou dobu nebo nejistota z budoucího vývoje úrokových sazeb. Ukázalo se, že pokud nemá klient kromě nadprůměrných
příjmů další finanční hotovost nebo jinou nemovitost, kterou by mohl ručit, má malou šanci
hypoteční úvěr získat. Příjmy umožňující splácení hypotečních úvěrů mělo podle odhadů jen
asi 5 % obyvatelstva (Ptáček 1996). Finanční dostupnost bydlení pro domácnosti s nízkými
a středními příjmy byla nedostačující. Poklesla poptávka po nadstandardních domech na velkých pozemcích, neboť nejvyšší příjmová kategorie domácností svou touhu bydlet ve vlastním
domě realizovala v předchozím období.
Využívání nových produktů pro financování bydlení (1998–2001)
Na konci 90. let dochází k mírnému oživení bytové výstavby v Praze a k expanzi rozvoje suburbánního bydlení v zázemí. Výrazně vzrostla intenzita bytové výstavby především v okrese
Praha-západ. V Praze se intenzita bytové výstavby zvýšila na dvojnásobek oproti předchozímu
období, přesto nedosahuje hodnot jako na počátku 90. let. Zatímco v předchozím období
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(1995–1997) bylo v Pražském městském regionu dokončeno zhruba 2 000 bytů za rok, v letech
1998–2001 bylo vystaveno více než 4 000 bytů ročně, z toho téměř čtvrtina bytů v zázemí.
Stavební rozvoj se soustředil spíše do menších a vzdálenějších lokalit. V tomto období jsou
opuštěny projekty na nové velké investiční akce výstavby několika stovek domů a bytů (Perlín
2002). Zpravidla jde o menší projekty několika rodinných domů nebo skupin domů nebo o individuální výstavbu jednotlivých stavebníků. Postupně se dokončují některé zahájené nebo
rozestavěné projekty. Společnosti Central Group a Ekospol v průběhu těchto let dokončily více
než 670 bytů v Praze a více než 440 bytů v mnoha obcích zázemí města. Obě společnosti připravily řádově stovky parcel pro individuální projekty stavebníků.
Větší počet individuálních stavebníků mohlo realizovat výstavbu nového rodinného domu
díky podpoře ze strany státu. Hypoteční úvěry a úvěry ze stavebního spoření se stávají dostupnějšími i pro domácnosti se středními příjmy. K většímu rozšíření hypotečního úvěrování přispěla státní podpora v podobě úrokové dotace k hypotečním úvěrům poskytnutým fyzickým
osobám na pořízení vlastního bydlení (zpočátku pouze nového bydlení), později i na pořízení
staršího bydlení do vlastnictví pro mladé lidi do 36 let věku (Sunega 2005). Protože nabídka
nových bytů byla omezená, byla výstavba nového rodinného domu na konci 90. let jediným
řešením pořízení nového bydlení s použitím hypotečních úvěrů.
Gradace suburbanizace (2002–)
Od roku 2002 můžeme pozorovat v zázemí nový boom bytové výstavby, ale i v Praze je zaznamenán větší rozvoj. V posledním sledovaném roce 2004 výrazně stoupl počet dokončených
domů v Praze i jejím zázemí. Intenzita bytové výstavby v pražském zázemí se oproti prvním
sledovaným obdobím více než ztrojnásobila. Třetina dokončených bytů v posledních třech letech v Pražském městském regionu připadá na zázemí Prahy (tab. 6.1), což je nejvíce ze všech
sledovaných vývojových etap.
Ve srovnání s minulými obdobími značně sílí podíl bytů dokončených v zázemí Prahy, přestože se stavební společnosti orientují i na výstavbu bytů v kompaktním městě. Atraktivními
pro nové bydlení se v současné době stávají větší obce v zázemí. Opět se začínají realizovat
větší projekty nejen rodinných, ale i bytových domů. Bytová výstavba stavebních společností
Central Group a Ekospol vzrostla: v Praze bylo těmito firmami dokončeno 1 030 bytů (z toho
polovina v rámci kompaktního města) a v zázemí více než 600 bytů. V současné době jsou
plánovány anebo zahájeny rozsáhlé projekty výstavby rodinných i bytových domů. Příkladem
jsou Suchdol, Průhonice, Hostivice, Roztoky u Prahy.
Prostředky vyplácené formou státní podpory ke stavebnímu spoření dnes tvoří největší podíl z celkového objemu přímých státních výdajů v oblasti bydlení (Sunega 2005). Hypoteční
úvěry a úvěry ze stavebního spoření jsou dostupné širšímu okruhu zájemců a jsou masivně využívány. Hlavním důvodem je prudký pokles úrokových měr u těchto produktů. S platností od
roku 2004 byly upraveny podmínky stavebního spoření – zejména snížení výše státní podpory
a prodloužení celkové doby spoření, po kterou se nesmí nakládat s vklady, aby se získal nárok
na státní příspěvek (Sunega 2005). Na trhu jsou žádány nové rodinné domy i bytové domy
nejen v příměstské zóně, ale i ve vnějším městě (v kompaktně zastavěném území).
Významné stavební firmy působící v suburbánní zóně
Mezi důležité aktéry rozvoje suburbánní zástavby patří velké stavební firmy. Zejména výstavba
větších rezidenčních okrsků nebo celých sídel může na rozdíl od drobných projektů podstatně
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Obr. 6.2 V posledních letech se i v suburbánní zóně staví bytové domy (Modletice).
Foto M. Ouředníček.

Obr. 6.3 Na jih od Prahy vznikají i celá nová sídla (Osnice na kraji Průhonického parku).
Foto M. Ouředníček.
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změnit charakter původních venkovských sídel. Jako příklad jsme vybrali několik úspěšných
i neúspěšných developerů, kteří významně ovlivnili vývoj suburbánní výstavby v Pražském
městském regionu.
Rozsáhlou rezidenční výstavbu a rozvoj sociální i technické infrastruktury nabízela v polovině 90. let společnost H-Systém (vznik 1993) projektováním středně- až malometrážních
bytů na malých pozemcích především v severozápadním zázemí města. Přestože společnost
H-Systém uzavřela smlouvu s více než 1 100 zákazníky o výstavbě a převodu poměrně levných rodinných a atriových domů do osobního vlastnictví, za dobu své existence dokončila
jen 30 domů. H-Systém provedl projektové přípravy a inženýrské sítě v některých lokalitách.
Na podzim roku 1997 společnost, která ještě v září 1997 investovala do pozemků, projektů
a stavěla sítě, zkrachovala. V listopadu 1998 byl na H-Systém vyhlášen konkurz. Situaci stavebníků se snažilo zachránit nově založené družstvo Svatopluk a několik dalších společností, které
v dalších letech dostavěly řadu domů. Většina klientů firmy H-Systém však přišla jak o peníze,
tak o možnost bydlení ve vybraných lokalitách. V roce 2004 byly osoby z vedení společnosti
odsouzeny za podvod. Aféra způsobila dlouhotrvající nedůvěru ke stavebním společnostem
a vedla spíše k realizaci malých a snadno kontrolovatelných projektů nebo k individuální výstavbě formou dílčích dodávek stavebních prací.
Příkladů neúspěšné anebo nerealizované výstavby je více. Záměrem společnosti Harby
(Harmonické bydlení) byla výstavba satelitního městečka Včelník s 230 rodinnými domy
v Nové Vsi pod Pleší s rozsáhlou občanskou vybaveností. Společnost Západního Města připravovala na jihozápadě Prahy výstavbu projektu Západní Město, kde mělo být postaveno 9 000
řadových domků a nízkopodlažních bytových domů. V těchto případech se uskutečnila pouze
část výstavby (Včelník) nebo se vůbec nezačalo stavět (Západní Město).
Mezi nejvýznamnější stavební společnosti, které působí na současném trhu, patří firmy
Central Group a Ekospol. Tyto společnosti se zaměřují na výstavbu rodinných i bytových
domů včetně přípravy parcel výstavbou inženýrských sítí. Většina projektů je realizována
v příměstské zóně (za hranicí kompaktně zastavěného území Prahy), ale některé dokončené
anebo plánované projekty se vyskytují i v rámci kompaktního města.
Největším dokončeným projektem firmy Central Group (založená 1994) do roku 2003
byla rozsáhlá výstavba rodinných domů v obci Hostivice západně od Prahy (podle informací www.central-group.cz). Společnost nabízí výstavbu bytů, rodinných domů i prodej
pozemků. Realizované projekty se nacházejí ve více než dvaceti lokalitách Pražského městského regionu. Největším bytovým projektem v České republice po roce 1989 je výstavba
bytových domů společností Central Group na Zahradním Městě. V současnosti představuje
tato firma největšího developera na poli bydlení v Praze a okolí a pravděpodobně i v celé
České republice. Poslední nabídky společnosti počítají nejen s rozvojem bydlení, ale obsahují i sportovní a sociální infrastrukturu. Většina projektů je budována ve větších a vybavených sídlech.
Společnost Ekospol (založená 1992) se zaměřuje na přípravu parcel včetně výstavby inženýrských sítí a v menší míře rovněž na výstavbu bytů nebo rodinných domů. Firma realizovala výstavbu přibližně v deseti příměstských lokalitách. Mezi první dokončené projekty
patří vybudování infrastruktury pro výstavbu rodinných domů v Šestajovicích. Významnější
je dokončená a plánovaná výstavba bytových jednotek přímo v Praze (www.ekospol.cz). Investice firmy Ekospol v Roztokách u Prahy představuje největší současný developerský projekt
v bezprostředním zázemí Prahy, realizovaný na celkové ploše 400 000 m2.
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6.4 Prostorové rozmístění nové bytové výstavby
V průběhu 90. let 20. století, zejména od jejich druhé poloviny, dochází k naprostému obratu
v investování do nové bytové výstavby. S tím souvisí i změny v rozmístění nového bydlení.
Pro bydlení se stávají přitažlivá sídla v okolí Prahy i území v Praze oddělená od kompaktního
města. Oblasti v zázemí Prahy a obvodové části hlavního města začaly být preferovány především z důvodu touhy bydlet ve vlastním rodinném domě (Posová 2004). Lidé s dětmi dávají
přednost bydlení v rodinných domech se zahradou ve zdravějším a bezpečnějším životním
prostředí. Mnohé domácnosti upřednostňují oblasti s nižší hustotou zalidnění a zástavby, ve
venkovském prostředí, v blízkosti nebo přímo v oblastech příměstské rekreace, které se vyznačují klidnějším prostředím, čistějším vzduchem a menším dopravním hlukem ve srovnání
s hustě zastavěným kompaktním městem.
Prostorové rozmístění nové bytové výstavby jsme hodnotili jednak na základě dat o stáří
bytového fondu získaných ze Sčítání lidu, domů a bytů 2001, jednak dat o dokončených bytech
z běžné evidence statistiky bydlení ČSÚ. Za novou bytovou výstavbu jsou považovány byty do-

Podíl bytů postavených
v letech 1991–2001 (%)
0,0–10,0
10,1–20,0
20,1–40,0
40,1–60,0
60,1–80,0
80,1–100,0
max. 10 nových bytů
hranice okresu
0

10 km

Obr. 6.4 Trvale obydlené byty v Pražském městském regionu vystavěné v letech 1991–2001.
Zdroj: SLDB 2001. Poznámka: Základní sídelní jednotky s méně než deseti byty nejsou hodnoceny a jsou
v mapě vyznačeny žlutou barvou.
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Obr. 6.5 Intenzita bytové výstavby v Pražském městském regionu v letech 1997–2003 a podíl
dokončených bytů v letech 2002–2003. Zdroj: Data o dokončených bytech, ČSÚ 2004. Poznámka:
Data jsou hodnocena za katastrální území Prahy a obce okresů Praha-východ a Praha-západ.

končené od roku 1991. Hodnocení bytové výstavby v letech 1997–2003 v Pražském městském
regionu je založeno na datech za obce a katastrální území Prahy a nebylo dosud v této podobě
publikováno. Na základě kombinace těchto dat a jejich kartografického znázornění lze rozlišit
prostorové uspořádání nové bytové výstavby v intercensálním období a popsat i prostorovou
diferenciaci vzrůstající suburbánní bytové výstavby v současnosti.
Data z censu nám poskytují informaci o počtu a zastoupení bytů vystavěných mezi lety
1991 a 2001, tedy za deset let transformačního období. Zároveň je možno údaje zobrazit a analyzovat za velmi malé prostorové jednotky (ZSJ – základní sídelní jednotky). Z kartogramu
(obr. 6.4) je patrné, že rozvoj nové bytové výstavby je v rámci Pražského městského regionu
značně nerovnoměrný. V centrální a vnitřní části Prahy se nová bytová výstavba v tomto období téměř nerealizuje, hlavním procesem je zde rekonstrukce bydlení (Sýkora 2001). Nejsilnější rozvoj nového bydlení je možné sledovat v několika lokalitách vnějšího města v Praze,
kde docházelo k dostavbě panelových sídlišť (např. Stodůlky, Černý Most) nebo i výstavbě
kondominií (např. Jinonice), ale především v jižní části Pražského městského regionu, což je
rozlohou nejrozsáhlejší lokalita. Zde se projevovala rezidenční suburbanizace sektorově, např.
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v obcích Dolní Břežany, Ohrobec, Zvole, kde probíhala individuální výstavba, stavěly se velké
rodinné domy s velkými pozemky i obytnou plochou architektonicky připomínající někdy tzv.
podnikatelské baroko (obr. 6.10). V lokalitách Vestec, Horní a Dolní Jirčany (Jesenice), Psáry
a Hlubočinka (Sulice) byly v letech 1997–2001 dokončovány první projekty úspěšné stavební
firmy Central Group. V jižní až jihovýchodní části hlavního města Prahy je možné sledovat
náznaky pozvolného nástupu suburbanizace (např. Újezd, Šeberov, Hrnčíře, Křeslice, Uhříněves, Dubeč). Ostatní lokality s novou bytovou výstavbou jsou nepravidelně roztroušeny na
území Pražského městského regionu. V severozápadní části příměstské zóny nalezneme na
jedné straně lokality nového suburbánního bydlení (např. Nebušice, Přední Kopanina) a na
druhé straně pouze připravené pozemky pro výstavbu nebo rozestavěné domy v místech, kde
byla plánována výstavba řadových domů, dvojdomků a samostatně stojících rodinných domů
(např. Velké Přílepy).
Z obrázku 6.5 znázorňujícího intenzitu bytové výstavby v letech 1997–2003 je patrná větší
disperze lokalit s novou výstavbou než v intercensálním období. Lokality s nejvyšší intenzitou
bytové výstavby jsou soustředěné v jižní, jihovýchodní a východní části Pražského městského
regionu při administrativní hranici hlavního města Prahy, jen na jihu zasahují do vzdálenějšího
zázemí. Sledujeme-li absolutní počet dokončených bytů v letech 1997–2003 (velikost kroužků
na obrázku 6.5), zjistíme, že nejvíce nových bytů v Praze bylo postaveno v katastrálních územích Černý Most (2342) a Stodůlky (1498), v zázemí v obcích Jesenice (524), Hostivice (459),
Roztoky (295) a Říčany (285). Zde se jedná o rozdílné typy bytové výstavby. V případě pražských lokalit se v tomto období stavěly bytové domy v rámci výstavby větších obytných souborů, naopak v zázemí se projevoval proces suburbanizace a stavěly se rodinné domy anebo
menší bytové domy. Data z posledních let prokazují postupné vyrovnávání počtu bytů v bytových a rodinných domech a sílící poptávku po bydlení v bytech. Tento trend je zřetelný nejen
v Praze, ale i v řadě menších měst v zázemí města (obr. 6.2).
Obr. 6.6 Nová
a plánovaná zástavba
v obci Jesenice.
Zdroj: terénní šetření.
Poznámka: čísla odpovídají
počtům nově vystavěných
domů v letech 1990–2004.
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Obr. 6.7 Nová
a plánovaná zástavba
v obci Psáry.
Zdroj: terénní šetření.
Poznámka: čísla odpovídají
počtům nově vystavěných
domů v letech 1990–2004.
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Na obrázku 6.5 jsme se snažili zachytit velikost výstavby v posledních dvou letech (2002
a 2003). Stále zesilující trend v rezidenční výstavbě je možné pozorovat v jižním sektoru zázemí, kde se projevuje suburbanizace intenzivně ve všech obdobích a nadále sílí. V posledních
letech je možné sledovat další disperzi nového bydlení. Výstavba postupuje do vzdálenějších
a méně dostupných lokalit. Přestože má Praha dostatek ploch pro rezidenční výstavbu v rámci
administrativních hranic města, řada projektů nové bytové výstavby je soustředěna do zázemí
města. Příměstský prostor za administrativní hranicí Prahy se vyznačuje nižšími cenami pozemků a nižšími náklady na stavbu i bydlení.
Rozmístění nové zástavby můžeme sledovat i v mikroměřítku jednotlivých sídel. V létě
2004 se nám s pomocí studentů geografie podařilo shromáždit detailní mapy zachycující
novou zástavbu ve většině sídel Pražského městského regionu ležících mimo kompaktní
zástavbu. Celkem bylo jednotnou metodikou zpracováno více než 300 map se zakreslenou
novou zástavbou z let 1990–2004. Do map byly zaneseny i pozemky připravené k výstavbě
a doplňkově i komerční objekty. Analýza těchto map potvrdila rozmanitost nové zástavby
z hlediska velikosti, rozmístění i forem. Většina projektů byla realizována uvnitř nebo na okraji
stávající zástavby suburbánních sídel. U mnoha vesnic v zázemí města došlo k obestavění staré
zástavby i k proniknutí nových domů na volné pozemky uvnitř obce. Pouze několik lokalit
vyrostlo zcela odděleně od původní vesnice „uprostřed slunečnicového pole“. Obrázky 6.6
a 6.7 zachycují intenzivní výstavbu v Jesenici a v Psárech v nejexponovanější části Pražského
městského regionu. V těchto obcích počítá územní plán se zastavěním takřka celého katastru. Kromě masivní výstavby rodinných domů jsou realizovány v mnohem větší míře i bytové
Tab. 6.2 Růst počtu trvale bydlících obyvatel a dokončených bytů v Jesenici a Psárech
Obec
Jesenice
Psáry

Počet obyvatel
1. 1. 1997
31. 12. 2004
1 824
3 680
1 348
2 381

Počet dokončených bytů (1997–2004)
absolutně
na 10 000 obyv. ročně
727
367
226
156

Zdroj: Malý lexikon obcí 1998, 2005, Data o dokončených bytech, ČSÚ 2005.
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Obr. 6.8 Uzavřená komunita rodinných domů v Nupakách. Foto D. Posová.

Obr. 6.9 Střežená lokalita Malá Šárka v Nebušicích. Foto D. Posová.

109

11 0

6. SUBURBÁNNÍ BYDLENÍ V PR A ŽSKÉM MĚSTSKÉM REGIONU

domy, rozvíjí se i veřejné služby a komerční aktivity. Základní údaje o stavebním vývoji obcí
Jesenice a Psáry jsou uvedeny v tabulce 6.2. Je potřeba upozornit, že data o počtu obyvatel jsou
výrazně podhodnocena. Na tuto skutečnost upozornila řada starostů šetřených obcí a podle
našeho odhadu chybí v evidenci 15–20 % nově přistěhovalých obyvatel.
Kromě rozsahu nové výstavby je možno ze shromážděných map a dalších podkladů získaných z terénního výzkumu hodnotit nový fenomén prostorové separace suburbánních imigrantů. Obvyklé je oddělení vysokými ploty, značkou zákazu vjezdu nebo tabulkami se zákazem
vstupu na soukromé cesty. Méně obvyklé je uzavření celé lokality branou nebo závorou jako
v případě zástavby na okraji Nupak (obr. 6.8) nebo zabezpečení lokality stálou hlídkou bezpečnostní služby, která sleduje domy amerických občanů v Nebušicích (obr. 6.9). Zabezpečení
objektů bydlení je mnohem častější v nových bytových domech uvnitř Prahy, avšak fyzické bariéry nebo přítomnost bezpečnostní agentury je zde vnímána mnohem mírněji než uprostřed
venkovské zástavby. Viditelná fyzická separace zvýrazňuje sociální vzdálenost (distanci) mezi
novými a staršími rezidenty suburbánních obcí.

6.5 Závěr: Budoucnost pražské suburbanizace
Ve 156 obcích v zázemí Prahy, ve kterých jsme provedli dotazníkový průzkum názorů starostů
na současný a budoucí rozvoj obcí, plánují v následujících 5–10 letech výstavbu více než 20 tisíc nejen rodinných, ale i bytových domů. Tyto úvahy přitom nevycházejí pouze z přání starostů obcí, ale jsou většinou založeny na již provedených analýzách s tím, že část výstavby již
probíhá nebo jsou připraveny inženýrské sítě. Velká většina suburbánních obcí má schválený
územní plán, ve kterém jsou zaneseny rozsáhlé rozvojové plochy pro bydlení i pro komerční
zástavbu. Několik obcí počítá s úplným zastavěním katastrálního území. Dobrou představu
o současném rozsahu nové zástavby i plánovaných rozvojových plochách podávají mapy na
obr. 6.6 a 6.7. Tři čtvrtiny oslovených starostů příchod nových obyvatel vítá, drtivá většina
předpokládá velký stavební rozvoj v budoucnosti nebo alespoň udržení dosavadního tempa
výstavby. Do území, které má v současnosti asi 200 tisíc obyvatel, předpokládají v krátkém
horizontu 5–10 let přírůstek dalších 100 tisíc obyvatel.
Ačkoliv je výstavba rodinných domů v některých obcích poměrně intenzivní, zkušenost
z minulých let ukazuje i na nerealizované plány. Extrémní snaha o přilákání nových rezidentů
pramení především ze systému financování obcí, který vychází z počtu trvale bydlících obyvatel. Část daní je rovněž přerozdělována podle trvalého bydliště podnikatelů. Příliv nových
obyvatel, z nichž řada podniká, představuje poměrně značný nárůst financí v komunálních
rozpočtech. S přáním zastupitelů obcí příliš nekoresponduje poměrně pasivní role obcí jako
aktérů nové výstavby. Pouze v několika případech obec plánuje vlastní výstavbu několika
nových domů. Většina pozemků patří soukromým osobám, které je nabyly v restitucích, část
je v rukou realitních kanceláří nebo větších developerů. V některých případech je provázána
stavební nebo developerská firma se zastupiteli obce. Většinou obce výstavbu nových domů
ovlivňují pouze nepřímo a často nemají dostatek vůle ji regulovat nebo dokonce zastavit.
Z odpovědí starostů šetřených obcí vyplývá, že mezi hlavní rozvojové bariéry pro bytovou
výstavbu patřily v 90. letech nevyřešené pozemkové vztahy, které jsou i dnes jednoznačně
nejdůležitější bariérou rozvoje obcí (pro 50 % obcí). Na území řady obcí je další výstavba
ovlivněna výskytem např. ochranného pásma letiště nebo jiné nadřazené infrastruktury, pří-
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tomností chráněných území přírody nebo je
jako bariéra vnímána naprosto nedostatečná
infrastruktura (druhý nejčastěji uvedený
problém). Ta se ale v mnoha obcích postupně
vylepšuje a přestává být limitujícím faktorem. Poměrně překvapivým důvodem brzdícím rozvoj je úplné stavební využití katastru
obce, které se objevilo u 9 obcí.
Rozvoj suburbánní výstavby (rezidenční
i komerční) je výrazně ovlivňován aktivitou
aktérů na lokální úrovni – především vlast- Obr. 6.10 V Jesenici vyrostla za vysokým
níky půdy, realitními kancelářemi a men- plotem i tato stavba připomínající zámek.
šími a středními developery. Role územního Foto M. Ouředníček.
plánování je vnímána na území Prahy spíše
jako bariéra, v suburbánních obcích je plán většinou vypracován účelově pro potřeby nové výstavby. Více než 10 let je připravován územní plán Pražské-středočeské aglomerace, který však
naráží na protichůdné zájmy Prahy a Středočeského kraje jako dvou samostatných krajských
samospráv. Překážkou společného plánování jsou zřejmě i rozdílné možnosti „bohaté“ Prahy
a „chudého“ Středočeského kraje při čerpání ze strukturálních fondů EU. Řízení územního
rozvoje je v suburbánní zóně plně v kompetenci jednotlivých obcí a regionální otázky dopravy,
infrastruktury nebo ochrany životního prostředí jsou brány v potaz pouze výjimečně v rámci
účelově sestavovaných sdružení obcí. Příkladem této regionální spolupráce mohou být sdružení obcí pro výstavbu technické infrastruktury nebo řešení dopravní obslužnosti. I v případě
rozsáhlejších kompetencí obcí nebo stavebních úřadů, které mohou korigovat např. dodržování územních zásad výstavby, nejsou tyto pravomoci dostatečně využívány. Částečně to lze
přisoudit snaze obcí přitáhnout za každou cenu nové obyvatelstvo nebo osobním zájmům zastupitelů ve stavebních společnostech. Významnějším faktorem je zřejmě malá zkušenost obcí
s ovlivňováním rozvoje, malá kompetentnost laiků v zastupitelstvech malých obcí a částečně
i korupce. Jako určitý regulační prvek kvality nové výstavby působí paradoxně tlak nových rezidentů, kteří již v obci několik let bydlí a často vystupují proti další výstavbě v obci. Obstrukce
a důraz na striktní dodržování zákonů působí v některých obcích jako nejsilnější nástroj řízení
nové výstavby.
Snaha obcí o zpomalení nebo dokonce zastavení dalšího rozvoje se objevuje výjimečně.
Jedním z příkladů může být politika městské části Klánovice, kde se rozvíjela suburbanizace
již v období mezi válkami. Zastupitelstvo prakticky vylučuje novou zástavbu, která by narušovala klidnou atmosféru této lokality. Některé obce začínají mít problémy s kapacitou technické
nebo sociální infrastruktury. Obrovský nárůst městečka Říčany v těsném zázemí Prahy způsobuje nedostatečnou kapacitu čističky odpadních vod i přeplněnost místních škol. Velkým
problémem je nedostačující kapacita silnic spojujících suburbánní zónu s Prahou (Urbánková,
Ouředníček 2006). U obcí s největším nárůstem počtu obyvatel do nového bydlení si místní
vlády začínají uvědomovat nebezpečí neusměrňovaného a překotného růstu.
Trend budoucí výstavby záleží na řadě faktorů. Zastupitelé obcí uvedli jako hlavní překážky dalšího stavebního rozvoje nevyřešené pozemkové vztahy a nedostatečnou infrastrukturu. Tyto faktory se pravděpodobně postupem času vyřeší, což umožní výstavbu v dalších
lokalitách. Velká aktivita obcí i stavebních firem, výhodné hypoteční úvěry i stavební spoření
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podporují posilování suburbánní výstavby. Na straně nabídky jsou vysoké předpoklady pro
další suburbánní rozvoj. Zároveň se však rozšiřují možnosti bydlení v centru Prahy. Oživuje se
výstavba kondominií i rekonstrukce nájemního bydlení ve vnitřním městě.
Rozhodujícím faktorem pro budoucí suburbánní bytovou výstavbu je množství lidí, kteří
si ještě přejí a mohou si dovolit bydlení v zázemí města. Podle struktury migračních toků do
zázemí (Ouředníček 2007) je zřejmé, že řada lidí ve středním věku, kteří chtěli bydlet za socialismu ve vlastním domě, se již do zázemí přestěhovala. Do zázemí měst budou v směřovat
dále zejména mladé rodiny s dětmi hledající čisté a bezpečné bydlení. Pokud nedojde k velkým změnám v uspořádání domácností a v preferencích životního stylu, lze po následující
10–15leté období očekávat další pozvolný rozvoj suburbánního bydlení v zázemí Prahy a ve
větší míře i v zázemí ostatních velkých českých měst.
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⁄vod
V poslednÌch letech bylo publikov·no mnoûstvÌ Ël·nk˘ analyzujÌcÌch suburbanizaci ve mÏstech postkomunistick˝ch zemÌ. NÏkterÈ pojedn·vajÌ o suburbanizaci v kontextu celkovÈ restrukturalizace mÏst (MatloviË a kol. 2001;
MatloviË 2004; MulÌËek, Olöov· 2002; Pichler-Milanović 2005; Sailer-Fliege
1999; S˝kora 2001a; Tosics 2005). JinÈ se zamÏ¯ujÌ jen na suburbanizaci (HniliËka 2005; Hor·kov· 2002; Kok, Kov·cs 1999; Leetmaa, Tammaru 2007; Lisowski 2004; MatloviË, Sedl·kov· 2004; MulÌËek 1999, 2002; Nuissl, Rink
2005; Ou¯ednÌËek 2003, 2007; Ou¯ednÌËek, Posov· 2006; Ou¯ednÌËek, S˝kora
2002; Pt·Ëek 1997; S˝kora 2002; S˝kora, Ou¯ednÌËek 2007; Tammaru 2005;
Tammaru a kol. 2004; Tim·r, V·radi 2001). VesmÏs se vöak shodujÌ v tom, ûe
suburbanizace p¯edstavuje nejv˝znamnÏjöÌ proces transformujÌcÌ charakter
postkomunistick˝ch mÏst a jejich metropolitnÌch oblastÌ.
CÌlem prezentovan˝ch anal˝z je postihnout a vyhodnotit ˙zemnÏ diferencovan˝ r˘st v metropolitnÌ oblasti Prahy na z·kladÏ sledov·nÌ bytovÈ v˝stavby a p¯ispÏt tak k pozn·nÌ procesu suburbanizace. V˝stavba byt˘ p¯edstavuje sice dÌlËÌ, ale v˝znamn˝ faktor ovlivÚujÌcÌ formov·nÌ geografickÈ organizace metropolitnÌch oblastÌ. OËek·vali jsme, ûe r˘st bude koncentrov·n
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p¯edevöÌm v p¯ÌmÏstsk˝ch lokalit·ch a bude tak ukazovat na probÌhajÌcÌ proces suburbanizace. Z·roveÚ jsme si kladli ot·zku, zda postupnÏ doch·zÌ k decentralizaci v˝stavby nov˝ch byt˘ do vzd·lenÏjöÌch obcÌ v metropolitnÌ oblasti Prahy Ëi nikoliv. Anal˝zy vöak pouk·zaly na nÏkterÈ koncepËnÌ ot·zky souvisejÌcÌ s mÏ¯enÌm a interpretacÌ suburbanizace. P¯ÌspÏvkem se snaûÌme
rozöÌ¯it st·vajÌcÌ ne˙plnÈ pozn·nÌ hodnotÌcÌ suburbanizaci v postsocialistick˝ch mÏstech jen na z·kladÏ charakteristik relativnÌho r˘stu a intenzity zmÏny o pohled akcentujÌcÌ absolutnÌ r˘st v jednotliv˝ch Ë·stech metropolitnÌch
oblastÌ.
P¯ÌspÏvek ve svÈ prvnÌ polovinÏ p¯in·öÌ obecnou a metodickou diskusi vÏnovanou bytovÈ v˝stavbÏ jako v˝znamnÈmu prvku rozvoje metropolitnÌch oblastÌ a rozËlenÏnÌ metropolitnÌ oblasti na j·dro a z·zemÌ. Druh· Ë·st prezentuje v˝sledky empirick˝ch anal˝z. Nejd¯Ìve je pozornost vÏnov·na zpevÚujÌcÌ
pozici Prahy v r·mci »eska. N·sleduje anal˝za rozmÌstÏnÌ bytovÈ v˝stavby
v metropolitnÌ oblasti s d˘razem na porovn·nÌ j·dra a z·zemÌ a hodnocenÌ bytovÈ v˝stavby v z·vislosti na rostoucÌ vzd·lenosti od jejÌho centra. Pro dokreslenÌ situace doplÚujeme vybranÈ charakteristiky novÏ stavÏn˝ch byt˘, jako je velikost Ëi cena a jejich teritori·lnÌ odliönosti. Zvl·ötnÌ pozornost je vÏnov·na citlivÈmu vyuûitÌ absolutnÌch a relativnÌch dat p¯i prezentaci
suburbanizace s odkazem na specifickou prostorovou strukturu postsocialistick˝ch metropolitnÌch ˙zemÌ.
Suburbanizace a bytov· v˝stavba
ProË je pro pozn·nÌ a hodnocenÌ suburbanizace d˘leûitÈ sledovat a analyzovat bytovou v˝stavbu? Suburbanizaci neutv·¯Ì jen umÌstÏnÌ ËlovÏka a jÌm
vykon·van˝ch ËinnostÌ v prostoru metropolitnÌch oblastÌ, ale i v˝stavba objekt˘, ve kter˝ch se lidskÈ aktivity uskuteËÚujÌ. Nemovitosti a lidÈ, kte¯Ì je
vyuûÌvajÌ k rozmanit˝m ˙Ëel˘m, tvo¯Ì jednotn˝ vz·jemnÏ integrovan˝ celek
fyzickÈho a soci·lnÌho prost¯edÌ (S˝kora 2001b, Swyngedouw 2006). P¯i studiu suburbanizace je nezbytnÈ vÏnovat pozornost soci·lnÌ i fyzickÈ sloûce p¯ÌmÏstskÈho prost¯edÌ. V naöem p¯ÌpadÏ se zamÏ¯ujeme na bytovou v˝stavbu,
kter· v˝znamnÏ ovlivÚuje rozmÌstÏnÌ bydliöù obyvatel a n·slednÏ pak prostorovou organizaci lidsk˝ch aktivit v metropolitnÌ oblasti. Sledov·nÌ nemovitostÌ je navÌc v˝znamnÈ z toho d˘vodu, ûe jejich lokalizace vytv·¯Ì p¯edpoklady
pro dlouhodobÏ prostorovÏ ukotvenÈ vyuûÌvanÌ krajiny ËlovÏkem. ZatÌmco dom·cnost m˘ûe relativnÏ snadno zmÏnit bydliötÏ, nemovitosti p¯edstavujÌ finanËnÌ hodnotu dlouhodobÏ umÌstÏnou v konkrÈtnÌ lokalitÏ a fixujÌcÌ tak charakter danÈho mÌsta a zprost¯edkovanÏ i geografick˝ch struktur v öiröÌm okolÌ. V˝stavba bydlenÌ v˝znamnÏ utv·¯Ì dlouhodobÈ prostorovÈ uspo¯·d·nÌ
metropolitnÌch oblastÌ.
P¯i sledov·nÌ bydlenÌ rozliöujeme mezi stavem a zmÏnou. Stav je charakterizov·n rozmÌstÏnÌm bytovÈho fondu a samoz¯ejmÏ jeho vnit¯nÌ strukturou
z hlediska velikosti, kvality, druhu (byty v rodinn˝ch Ëi bytov˝ch domech), ceny, vlastnick˝ch forem a pr·vnÌch d˘vod˘ uûÌv·nÌ. Z hlediska anal˝zy procesu suburbanizace je d˘leûit· zmÏna tohoto stavu. Tu je moûnÈ sledovat srovn·nÌm stavu bytovÈho fondu ve dvou a vÌce Ëasov˝ch horizontech1. V naöÌ pr·ci vöak analyzujeme novou bytovou v˝stavbu a jejÌ geografickÈ rozmÌstÏnÌ.
1

Nap¯Ìklad srovn·nÌm celkovÈho mnoûstvÌ a struktury byt˘ v j·dru mÏsta a p¯ÌmÏstskÈ
zÛnÏ v letech zachycen˝ch SËÌt·nÌm lidu, dom˘ a byt˘.
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Studiem novÈ bytovÈ v˝stavby sledujeme umÌsùov·nÌ aktivit ËlovÏka v r·mci
metropolitnÌ oblasti a v·hu jednotliv˝ch ˙zemnÌch Ë·stÌ metropolitnÌ oblasti
v jejÌm celkovÈm rozvoji. Nov· bytov· v˝stavba m· ˙zemnÏ diferencovan˝ vliv
na r˘st a rozvoj st·vajÌcÌho bytovÈho fondu, a to p¯edevöÌm v tÏch lokalit·ch,
kde se koncentruje nov· bytov· v˝stavba. Porovn·nÌm novÈ bytovÈ v˝stavby
s charakteristikami existujÌcÌch struktur, aù jiû jde o poËet obyvatel nebo poËet byt˘, zÌsk·me intenzitnÌ charakteristiky ukazujÌcÌ mÌru vlivu novÈ bytovÈ
v˝stavby na ˙zemÌ a lokality, kde se odehr·v·. V neposlednÌ ¯adÏ n·s pak
˙daje o novÏ postaven˝ch bytech p¯i kombinaci s ˙daji o existujÌcÌm bytovÈm
fondu (a pokud jsou dostupnÈ i s informacemi o odpadu bytovÈho fondu) informujÌ o zmÏnÏ v celkovÈm poËtu byt˘ ve sledovan˝ch ˙zemÌch v urËitÈm ËasovÈm ˙seku a tak i o mÏnÌcÌ se v·ze j·dra mÏsta a p¯ÌmÏstskÈ zÛny v r·mci
metropolitnÌ oblasti.
Sledov·nÌ pomÏru novÈ bytovÈ v˝stavby v j·dru a z·zemÌ ukazuje na sÌlu
alternativ mÏstskÈho a p¯ÌmÏstskÈho bydlenÌ a zprost¯edkovanÏ i na sÌlu urbanizaËnÌho a suburbanizaËnÌho procesu v r·mci metropolitnÌ oblasti. VyuûitÌ intenzitnÌch ukazatel˘ pak postihuje mÌru Ëi hloubku promÏny ve sledovan˝ch ˙zemÌch a takÈ umoûÚuje porovn·nÌ j·dra a z·zemÌ z hlediska radik·lnosti promÏn, kterÈ jim nov· bytov· v˝stavba p¯in·öÌ. Srovn·nÌ zmÏny podÌlu
j·dra a z·zemÌ na celkovÈm bytovÈm fondu v urËitÈm obdobÌ pak indikuje stabilitu anebo mÌru dynamiky posunu ve vz·jemnÈm vztahu obou Ë·stÌ metropolitnÌho regionu.
P¯ÌmÏstsk· zÛna v metropolitnÌ oblasti
SuburbanizacÌ rozumÌme r˘st mÏsta prostorov˝m rozpÌn·nÌm do okolnÌ neurbanizovanÈ krajiny. Nejde vöak o kaûd˝ zp˘sob prostorovÈho rozr˘st·nÌ.
Kdyû se mÏsto (j·dro metropolitnÌ oblasti) rozöi¯uje jako jeden kompaktnÌ celek postupn˝m rozvojem na sv˝ch okrajÌch, jde spÌöe o pokraËujÌcÌ proces urbanizace. V p¯ÌpadÏ, kdy doch·zÌ k rozvoji v ˙zemÌch, kter· jsou od intravil·nu mÏsta prostorovÏ oddÏlen·, i kdyû s mÏstem spjat· siln˝mi funkËnÌmi vazbami, hovo¯Ìme o suburbanizaci (S˝kora 2003).
Suburbanizace je specifickou formou prostorovÈho rozr˘st·nÌ mÏsta. Na z·kladÏ lokalizace nov˝ch aktivit v ˙zemÌ, a to z hlediska jejich umÌstÏnÌ ve
vztahu k existujÌcÌ morfologii metropolitnÌ oblasti, rozliöujeme mezi urbanizacÌ a suburbanizacÌ. Hranice kompaktnÌho mÏsta je liniÌ slouûÌcÌ k odliöenÌ
tÏchto dvou z hlediska lokalizace lidsk˝ch aktivit a morfologie osÌdlenÌ odliön˝ch proces˘ r˘stu. R˘st za hranicÌ kompaktnÌho mÏsta (oddÏlenÏ od st·vajÌcÌ z·stavby) p¯ispÌv· k suburbanizaci, r˘st v j·dru metropolitnÌ oblasti k urbanizaci. Pro postiûenÌ suburbanizace je proto d˘leûitÈ spr·vnÈ vymezenÌ p¯ÌmÏstskÈ zÛny, a to jako ˙zemÌ leûÌcÌho mimo kompaktnÌ z·stavbu mÏsta
a p¯itom v r·mci metropolitnÌ oblasti.
NÏkdy se jako geografick· hranice mezi mÏstem a p¯ÌmÏstskou zÛnou pouûÌv· administrativnÌ vymezenÌ mÏsta. Vzhledem k tomu, ûe se u n·s v r·mci
administrativnÌch ˙zemÌ mÏst nach·zejÌ rozs·hlÈ oblasti mimo intravil·n
mÏsta, v podstatÏ venkovskÈho charakteru, povaûujeme za analyticky spr·vnÏjöÌ pokusit se o empirickou anal˝zu, kter· je z hlediska geografickÈho vymezenÌ p¯esnÏjöÌ. Samoz¯ejmÏ pokud to datovÈ zdroje umoûÚujÌ. P¯estoûe
kompaktnÌ mÏsto m˘ûeme pomÏrnÏ p¯esnÏ urËit na z·kladÏ anal˝zy morfologie z·stavby, z hlediska vyuûitÌ p¯i anal˝z·ch statistick˝ch dat jsme omezeni
p¯edem dan˝m vymezenÌm ˙zemnÌch jednotek, za nÏû jsou dostupn· data.
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Proto kompaktnÌ mÏsto zpravidla vymezujeme hranicemi z·kladnÌch sÌdelnÌch jednotek, katastr˘, p¯ÌpadnÏ mÏstsk˝ch Ë·stÌ, kterÈ do nÏho spadajÌ.
V tomto p¯ÌspÏvku jsme vzhledem k podstatÏ vyuûÌvan˝ch dat vymezili hranici kompaktnÌho mÏsta na z·kladÏ katastr˘, a to tak, ûe respektujeme vymezenÌ kompaktnÌho mÏsta v ⁄zemnÌm pl·nu hlavnÌho mÏsta Prahy (pouûÌv· nap¯Ìklad Hor·kov· 2002), k nÏmuû vöak p¯id·v·me katastry »imic, œ·blic a LetnaÚ se sÌdliöti SevernÌho MÏsta.
Kde p¯ÌmÏstsk· zÛna konËÌ? P¯ÌmÏstskou zÛnu povaûujeme za ˙zemÌ, kterÈ
sice jiû nenÌ z hlediska morfologie z·stavby souË·stÌ intravil·nu mÏsta, ale jeû
je s mÏstem funkËnÏ spjatÈ velmi siln˝mi vazbami. SÌdla v p¯ÌmÏstskÈ zÛnÏ, jejich obyvatelÈ, zde sÌdlÌcÌ firmy tvo¯Ì spolu s mÏstem silnÏ integrovan˝ celek,
kter˝ zpravidla naz˝v·me metropolitnÌ oblastÌ a u menöÌch mÏst mÏstsk˝m regionem. K vymezenÌ ˙zemnÌch celk˘ silnÏ integrovan˝ch s mÏstsk˝mi j·dry se
nejËastÏji vyuûÌvajÌ informace o dojÌûÔce za pracÌ. NabÌdka pracovnÌch p¯ÌleûitostÌ v j·drov˝ch Ë·stech mÏstsk˝ch region˘ je po¯·d tÌm nejv˝znamnÏjöÌm,
i kdyû ne jedin˝m faktorem integrujÌcÌm mÏsta s jejich z·zemÌm (Nov·k, S˝kora 2007). VyuûitÌ dat o dalöÌch vazb·ch integrujÌcÌch metropolitnÌ oblasti je
vhodnÈ, zpravidla vöak nar·ûÌ na n·roËnost stanovenÌ kritÈriÌ a vah jednotliv˝ch komponent a navÌc je vzhledem k dostupnosti a charakteru dat h˘¯e vyuûitelnÈ p¯i srovn·nÌ s jin˝mi mÏsty. Proto v p¯ÌpadÏ anal˝zy suburbanizace
v naöich podmÌnk·ch up¯ednostÚujeme vymezenÌ metropolitnÌ oblasti a tÌm
i vnÏjöÌ hranice p¯ÌmÏstskÈ oblasti na z·kladÏ intenzity dojÌûÔky za pracÌ2.
Alternativou vymezenÌ vnÏjöÌ hranice metropolitnÌ oblasti m˘ûe b˝t vyuûitÌ hranic vÏtöÌch ˙zemnÌch jednotek, neû jsou obce. V p¯ÌpadÏ metropolitnÌho
regionu Prahy se tak Ëasto vyuûÌv· nap¯Ìklad vymezenÌ danÈ b˝val˝mi okresy Praha-v˝chod a Praha-z·pad a v p¯ÌpadÏ Brna spojenÌ okres˘ Brno-mÏsto
a Brno-venkov (nap¯Ìklad Ou¯ednÌËek, S˝kora 2002; S˝kora, Ou¯ednÌËek
2007). PodobnÏ se dnes m˘ûe metropolitnÌ region vymezit i na z·kladÏ hranic
obvod˘ spadajÌcÌch pod spr·vu obcÌ s rozöÌ¯enou p˘sobnostÌ. Z analytickÈho
hlediska vöak vyuûitÌ na ˙rovni obcÌ povaûujeme za vhodnÏjöÌ vöude, kde to
analyzovan· data umoûÚujÌ.
2

V p¯ÌspÏvku pouûÌv·me vymezenÌ metropolitnÌ oblasti Prahy MulÌËka a S˝kory, provedenou v r·mci projektu ÑREPUS ñ Strategy for a Regional Polycentric Urban System in
Central-Eastern Europe Economic Integrating Zoneì programu Interreg IIIB CADSES
koordinovanÈho v »esku prof. Maierem z FA »VUT, a to se svolenÌm autor˘. Pro za¯azenÌ obce do metropolitnÌ oblasti byla pouûita podmÌnka nejsilnÏjöÌho proudu vyjÌûÔky do
Prahy a hranice 25 % vyjÌûdÏjÌcÌch z ekonomicky aktivnÌch zamÏstnan˝ch obyvatel obce
(nezamÏstnanÌ se totiû na vyjÌûÔce a dojÌûÔce nepodÌlejÌ a tudÌû nenÌ spr·vnÈ je zahrnovat). Takto identifikovanÈ obce zpravidla netvo¯Ì geograficky ucelenou oblast. Na okrajÌch metropolitnÌ oblasti osciluje intenzita vyjÌûÔky kolem stanovenÈ hranice. S cÌlem
vymezit jeden geograficky spojit˝ celek se pak do metropolitnÌ oblasti za¯azujÌ ty obce,
kterÈ sice nedosahujÌ stanovenÈ hodnoty, ale leûÌ uvnit¯ ˙zemÌ tvo¯enÈho obcemi, kterÈ
kritÈrium splÚujÌ. Naopak, obce s vyööÌ neû stanovenou intenzitou vyjÌûÔky, kterÈ jsou
vöak v˘Ëi ostatnÌm izolovanÈ, se do v˝slednÈho vymezenÌ nezahrnujÌ. P¯i aplikov·nÌ tohoto pravidla ˙zemnÌ kontinuity se v individu·lnÌch p¯Ìpadech za¯azenÌ uplatÚuje subjektivnÌ n·hled badatele a tak se i p¯i vyuûitÌ shodn˝ch dat m˘ûe v˝slednÈ vymezenÌ
u r˘zn˝ch autor˘ mÌrnÏ liöit. Vzhledem k tomu, ûe obce na okrajÌch metropolitnÌ oblasti
jsou zpravidla malÈ a jejich za¯azenÌ Ëi neza¯azenÌ nijak v˝znamnÏ neovlivÚuje v˝sledek
anal˝zy, povaûujeme drobnÈ odchylky ve vymezenÌ za nepodstatnÈ z hlediska generalizovanÈho hodnocenÌ celku. Jako p¯Ìklad za¯azenÌ Ëi neza¯azenÌ uv·dÌme obce Milovice
a Lys· nad Labem. Z Milovic do Prahy dojÌûdÌ 30,7 % z ekonomicky aktivnÌch obyvatel
a z LysÈ nad Labem 24,7 %. Pro informaci ze sousednÌch »el·kovic 28,1 %. Lysou nad
Labem jsme za¯adili do metropolitnÌ oblasti, i kdyû o 0,3 % nesplÚuje danÈ kritÈrium,
protoûe ˙zemnÏ napojuje Milovice, z nichû dojÌûdÌ p¯es 30 % zamÏstnan˝ch ekonomicky
aktivnÌch obyvatel.
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DalöÌ moûnostÌ je pouûÌt mikroregion vymezen˝ na z·kladÏ dojÌûÔky za pracÌ, do ökol a pop¯ÌpadÏ i za sluûbami (Hampl, Jeûek, K¸hnl 1983; Hampl, Gardavsk˝, K¸hnl 1987; Hampl a kol. 1996; Hampl 2005). TakovÈ vymezenÌ vöak
omezuje moûnosti v p¯ÌpadÏ srovn·vacÌ anal˝zy nebo pro p¯Ìpady n·slednÈho
porovn·nÌ s jin˝mi mÏsty. Rozsah metropolitnÌho nebo mÏstskÈho regionu je
totiû dan˝ shodn˝m kritÈriem uplatniteln˝m v r˘zn˝ch ˙zemÌch. ⁄zemnÌ rozsah dojÌûÔkovÈho regionu vöak z·visÌ na vlivu sousednÌch center a tak jsou
v perifernÌch oblastech okraje mikroregion˘ mÈnÏ integrovanÈ s j·dry, neû je
tomu v oblastech silnÏji urbanizovan˝ch a exponovan˝ch. Za analyticky
spr·vnÏjöÌ proto povaûujeme vymezenÌ metropolitnÌ oblasti na z·kladÏ definovanÈ ˙rovnÏ vyjÌûÔky za pracÌ.
MetropolitnÌ oblast m˘ûe b˝t tÈû p¯evzata z existujÌcÌch pramen˘. Ty historickÈ vöak nezohledÚujÌ dynamicky se mÏnÌcÌ charakter postsocialistickÈ
metropole. Ze souËasn˝ch pramen˘ pak nap¯Ìklad p¯ipad· v ˙vahu vymezenÌ
v ˙zemnÏ pl·novacÌ dokumentaci. ⁄zemnÌ pl·n velkÈho ˙zemnÌho celku PraûskÈho regionu vöak neuv·dÌ metodiku vymezenÌ, kter· pravdÏpodobnÏ zahrnovala mnoûstvÌ faktor˘ a akcentovala r˘zn· specifika mÌstnÌch podmÌnek.
Srovn·nÌ v˝sledk˘ s jin˝mi mÏsty by pak nar·ûelo na pravdÏpodobnÏ ponÏkud odliön· kritÈria p¯i vymezenÌ V⁄C v p¯ÌpadÏ jin˝ch mÏst. Koncept vymezenÌ regionu Prahy je navÌc odliön˝ od n·mi preferovanÈho vymezenÌ v duchu
funkËnÌho mÏstskÈho regionu jako ˙zemÌ tÏsnÏ funkËnÏ spjatÈho s j·drem metropole. I kdyû jsme si vÏdomi, ûe vyuûitÌ pouze jedinÈho kritÈria pro vymezenÌ hranice metropolitnÌ oblasti je velk˝m zjednoduöenÌm sloûitosti reality,
up¯ednostÚujeme ho z hlediska exaktnosti, reprodukovatelnosti a moûnosti
n·slednÈho porovn·nÌ s jin˝mi sÌdly.
Data a postup anal˝zy
Z v˝öe uveden˝ch obecn˝ch a metodick˝ch ˙vah vypl˝v· ¯ada konkrÈtnÌch
ot·zek pro empirick˝ v˝zkum. Kde se stavÌ nejvÌc byt˘? SpÌöe v kompaktnÌm
mÏstÏ, nebo p¯ÌmÏstskÈ zÛnÏ? MÏnÌ se v pr˘bÏhu sledovanÈho obdobÌ podÌl v˝stavby v kompaktnÌm mÏstÏ a p¯ÌmÏstskÈ zÛnÏ? Doch·zÌ postupem Ëasu k rozpÌn·nÌ bytovÈ v˝stavby smÏrem od centra k okraj˘m metropolitnÌ oblasti? LiöÌ se stavÏnÈ byty sv˝mi charakteristikami, jako je rozsah, celkov· cena nebo
cena metru ËtvereËnÈho v jednotliv˝ch Ë·stech metropolitnÌ oblasti?
V anal˝ze vyuûÌv·me ˙daje »eskÈho statistickÈho ˙¯adu o novÈ bytovÈ
v˝stavbÏ za Ë·sti obcÌ, a to pro kaûd˝ rok v obdobÌ 1997ñ2005. Zachycujeme
tak obdobÌ od poË·tku n·stupu masivnÏjöÌ rezidenËnÌ suburbanizace (Ou¯ednÌËek, Posov· 2006) aû po souËasnost. Data jsme se rozhodli v r·mci Prahy agregovat za katastr·lnÌ ˙zemÌ a v r·mci ˙zemÌ mimo Prahu za obce.
Uvnit¯ Prahy jsou totiû nÏkterÈ ˙zemnÌ jednotky v podstatÏ ˙zemnÌmi fragmenty katastr˘, k jejichû oddÏlenÌ doölo odliön˝m vedenÌm hranice mÏstsk˝ch Ë·stÌ v porovn·nÌ s historickou hranicÌ katastr˘. Katastry tak p¯edstavujÌ nejpodrobnÏjöÌ a p¯itom rozumnÈ ˙zemnÌ vymezenÌ pro anal˝zu dat.
V p¯ÌpadÏ ˙zemÌ mimo Prahu jsme se rozhodli pro agregov·nÌ dat za obce
jako z·kladnÌ ˙zemnÌ jednotky anal˝zy z toho d˘vodu, ûe nov· bytov· v˝stavba je ovlivÚov·na rozhodnutÌmi pr·vÏ na ˙rovni obcÌ, a to zejmÈna
˙zemnÏ pl·novacÌ dokumentacÌ regulujÌcÌ bytovou v˝stavbu (blÌûe viz nap¯.
PerlÌn 2002). Obec tak p¯edstavuje z·kladnÌ (a kromÏ velk˝ch mÏst i nejmenöÌ) ˙zemnÌ jednotku, v nÌû je (ale nemusÌ b˝t) realizov·na koncepce
rozvoje bydlenÌ.
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VyuûÌvanÈ ˙daje o bytovÈ v˝stavbÏ p¯edstavujÌ poËet dokonËen˝ch objekt˘
(dom˘ slouûÌcÌch k bydlenÌ), poËet dokonËen˝ch byt˘, uûitkovou plochu byt˘
v m2 a jejich celkovou hodnotu v tis. KË. Pro sledov·nÌ charakteru bytovÈ v˝stavby jsme Ëlenili byty podle toho, zda jsou v rodinn˝ch nebo bytov˝ch domech. UrËit˝m omezenÌm je neposkytnutÌ nÏkter˝ch ˙daj˘, kterÈ jsou povaûov·ny za individu·lnÌ. Jde nap¯Ìklad o hodnotu bytu v p¯ÌpadÏ jejich malÈho
poËtu (do 2 byt˘) v ˙zemnÏ technickÈ jednotce. Data jsme analyzovali za kaûd˝ rok samostatnÏ s cÌlem postihnout hlavnÌ v˝vojovÈ trendy a za celÈ obdobÌ
pro postiûenÌ celkov˝ch zmÏn. Pro generalizovanÈ p¯iblÌûenÌ zmÏn jsme navÌc
vyuûili rozËlenÏnÌ do t¯Ì obdobÌ 1997ñ1999, 2000ñ2002, 2003ñ2005, kterÈ je
v tomto Ël·nku prezentov·no.3
Pro zodpovÏzenÌ hlavnÌch ot·zek jsme vyuûili p¯edevöÌm data o poËtu dokonËen˝ch byt˘. ⁄zemnÌ koncentraci jsme sledovali pomocÌ hustoty bytovÈ
v˝stavby (poËet dokonËen˝ch byt˘ na ËtvereËn˝ kilometr). Pro postiûenÌ intenzity bytovÈ v˝stavby jsme poËet postaven˝ch byt˘ vzt·hli k poËtu obyvatel
ze SËÌt·nÌ lidu, dom˘ a byt˘ 2001. Jde o poËet obyvatel uprost¯ed sledovanÈho obdobÌ. PomÏ¯ov·nÌ v˘Ëi kaûdoroËnÏ se mÏnÌcÌmu poËtu obyvatel z pr˘bÏûnÈ evidence obyvatelstva by vzhledem ke generalizovanÈmu sledov·nÌ zmÏn
na ˙rovni metropolitnÌ oblasti nep¯ineslo v˝raznÏjöÌ zp¯esÚujÌcÌ efekt. Jako
doplÚujÌcÌ ˙daje, kterÈ jiû neslouûÌ k zodpovÏzenÌ hlavnÌ ot·zky, ale pomohou

Obr. 1 ñ ZÛny metropolitnÌ oblasti Prahy. Hranice: kompaktnÌ mÏsto, hl. mÏsto Praha, metropolitnÌ oblast. V legendÏ: zÛny metropolitnÌ oblasti Prahy v km od centra.
3

Agregace ˙daj˘ do t¯Ì obdobÌ nereflektuje a ani nechce navozovat dojem existence t¯Ì
kvalitativnÏ odliön˝ch obdobÌ suburbanizace. D˘vodem je p¯ehlednÏjöÌ prezentace ˙daj˘
a v˝sledk˘ anal˝zy trend˘, kterÈ ve sledovanÈm obdobÌ nevykazujÌ û·dnÈ z·sadnÌ zlomy
nebo v˝chylky.
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k dokreslenÌ geografickÈ diferenciace charakteru bytovÈ v˝stavby v metropolitnÌ oblasti Prahy, jsme pak vypoËÌtali a pouûili ˙daje o pr˘mÏrnÈ velikosti
novÏ postavenÈho bytu, pr˘mÏrnÈ hodnotÏ jednoho bytu a pr˘mÏrnÈ hodnotÏ
metru ËtvereËnÈho uûitkovÈ plochy bytu.
Vöechny tyto ˙daje jsme sledovali jednak za z·kladnÌ ˙zemnÌ jednotky anal˝zy, tj. katastry v Praze a obce v z·zemÌ, a d·le v ËlenÏnÌ na j·dro metropolitnÌ oblasti a z·zemÌ, p¯iËemû jsme z·zemÌ rozdÏlili na zÛnu v r·mci administrativnÌ hranice Prahy a ˙zemÌ mimo Prahu. Pro zodpovÏzenÌ ot·zek, zda
postupem Ëasu doch·zÌ k rozpÌn·nÌ bytovÈ v˝stavby smÏrem od centra k okraj˘m metropolitnÌ oblasti a jak se sv˝m charakterem liöÌ novÏ stavÏnÈ byty
v z·vislosti na rostoucÌ vzd·lenosti od j·dra metropolitnÌ oblasti, jsme metropolitnÌ oblast rozdÏlili na zÛny. ZÛny zahrnujÌ katastry v Praze a obce mimo
Prahu nach·zejÌcÌ se v prstencÌch dan˝ch vzd·lenostmi od j·dra Prahy (stanovenÈ jako centroid Josefova) v pÏtikilometrovÈm kroku4. MetropolitnÌ ˙zemÌ bylo rozdÏleno do 8 zÛn s tÌm, ûe poslednÌ zahrnuje obce ve dvou vzd·lenostnÌch p·smech 35 aû 40 a 40 aû 45 km, a to vzhledem k jejich nÌzkÈmu poËtu (obr. 1).
Metropolizace: Praha bez konkurence
K vnit¯nÌm zmÏn·m v r·mci metropolitnÌch oblastÌ doch·zÌ v urËitÈm vnÏjöÌm kontextu rozvoje metropolitnÌ oblasti jako celku v r·mci n·rodnÌho, p¯ÌpadnÏ nadn·rodnÌho region·lnÌho a sÌdelnÌho systÈmu. Empirickou anal˝zu
proto zaËÌn·me pohledem na metropolizaci, tj. r˘st v·hy celÈho metropolitnÌho ˙zemÌ Prahy v r·mci »eska5.
MetropolitnÌ region Prahy se z hlediska bytovÈ v˝stavby nach·zÌ v r·mci
»eska ve v˝jimeËnÈm postavenÌ. V poslednÌm desetiletÌ zde bylo dosaûeno nejvyööÌ intenzity bytovÈ v˝stavby z celÈho »eska6. V letech 2003ñ5 byla intenzita vÌce neû dvojn·sobn· v porovn·nÌ s n·rodnÌm pr˘mÏrem (roËnÏ v pr˘mÏru 62 dokonËen˝ch byt˘ na 10 000 obyvatel v metropolitnÌm regionu Prahy
4

5

6

Vyuûili jsme n·stroj˘ ArcGIS tak, ûe do danÈ pÏtikilometrovÈ zÛny byly vûdy za¯azeny
ty ˙zemnÌ jednotky, jejichû geografick˝ st¯ed (centroid) se v danÈm p·smu nach·zÌ.
PojetÌm metropolizace se v z·sadÏ neliöÌme od konceptu prezentovanÈho v Hampl, Gardavsk˝, K¸hnl (1987), Hampl a kol. (1996) a Hampl (2005), kter˝ zd˘razÚuje nadnod·lnÌ charakter metropolitnÌho ˙zemÌ vz·jemnÏ integrovanÈho na z·kladÏ obousmÏrn˝ch
funkËnÌch vztah˘. Metropolizaci z hlediska vymezenÌ metropolitnÌch ˙zemÌ vnÌm·me jako prostorovou expanzi zaloûenou na intenzivnÌch vztazÌch j·dra a rozöi¯ujÌcÌho se z·zemÌ. Tyto vztahy vytv·¯ejÌ integrovan˝ ˙zemnÌ celek, v nÏmû se odehr·v· vÏtöina bÏûnÈho kaûdodennÌho ûivota obyvatel. Vnit¯nÌ geografick· organizace pak odr·ûÌ prostorovou
dÏlbu funkcÌ mezi mÌsty pracoviöù, bydliöù a sluûeb. Vztahy v r·mci tÈto funkËnÏ-prostorovÈ dÏlby pr·ce uvnit¯ metropolitnÌ oblasti vöak nemusÌ b˝t oboustrannÈ ve smyslu jejich rovnocennosti nebo reciprocity. Jednostrann˝ vztah mezi pracoviötÏm a bydliötÏm
takÈ vytv·¯Ì velmi silnou a stabilnÌ ˙zemnÌ vazbu integrujÌcÌ teritori·lnÌ systÈm. ⁄zemÌ
metropolitnÌho regionu je sv˝m charakterem nadnod·lnÌ, vnit¯nÌ morfologie vöak nemusÌ b˝t polynod·lnÌ (nap¯Ìklad ve smyslu plurality center koncentrujÌcÌch pracovnÌ p¯Ìleûitosti). KromÏ prostorovÈho zvÏtöov·nÌ silnÏ funkËnÏ integrovanÈho ˙zemnÌho celku se
metropolizace vyznaËuje i pokraËujÌcÌ koncentracÌ nejen obyvatelstva a pracovnÌch p¯ÌleûitostÌ, ale i funkcÌ v˝znamn˝ch z hlediska role metropolitnÌ oblasti v öiröÌm n·rodnÌm
a nadn·rodnÌm systÈmu. Z tohoto hlediska pak metropolizaci vnÌm·me jako proces absolutnÌho r˘stu i rostoucÌho podÌlu metropolitnÌho ˙zemÌ na celku n·rodnÌho sÌdelnÌho
a region·lnÌho systÈmu.
P¯i srovn·nÌ s intenzitami bytovÈ v˝stavby na okresnÌ ˙rovni se jÌ blÌûÌ okres Brno-venkov.
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v porovn·nÌ s 30 v »esku). V tÏchto letech se
zde postavilo 28 % z celkovÈho poËtu byt˘ dokonËen˝ch v celÈ republice. V porovn·nÌ s 19%
podÌlem v obdobÌch
1997ñ9, resp. 2000ñ2
jde o v˝raznÈ posÌlenÌ
postavenÌ Prahy.
Bytov· v˝stavba jednoznaËnÏ poukazuje na
probÌhajÌcÌ metropolizaci ve smyslu posilov·nÌ
postavenÌ metropolitnÌ
Obr. 2 ñ MÌra metropolizace: podÌl PraûskÈ metropolitnÌ ob- oblasti Prahy v r·mci
lasti na poËtu dokonËen˝ch byt˘ v˘Ëi podÌlu na poËtu obyva- »eska. P¯estoûe hnacÌ
silou metropolizace je
tel »eska
ekonomick˝ rozvoj a podÌl Prahy a jejÌ metropolitnÌ oblasti na vytv·¯enÈm hrubÈm dom·cÌm produktu, d˘sledkem je r˘st p¯Ìjm˘ a nakumulovanÈho bohatstvÌ obyvatel, p¯Ìliv novÈho obyvatelstva a v d˘sledku vysokÈ popt·vky obyvatel s relativnÏ vysok˝mi p¯Ìjmy i nov· bytov· v˝stavba. MetropolitnÌ oblast Prahy v n·mi
sledovanÈm obdobÌ 1997ñ2005 posÌlila sv˘j podÌl na poËtu obyvatel zemÏ
z 13,7 na 14,0 %. PodÌl na poËtu byt˘ byl podle SLDB v roce 2001 15,1 %. Porovn·nÌm podÌlu metropolitnÌ oblasti Prahy na poËtu dokonËen˝ch byt˘ v »esku a podÌlu na poËtu obyvatel, pop¯. poËtu byt˘ zÌsk·me mÌru metropolizace
z hlediska bytovÈ v˝stavby (obr. 2). Ta v p¯ÌpadÏ porovn·nÌ dokonËen˝ch byt˘ a poËtu obyvatel dos·hla v obdobÌ 1997ñ2005 167 % a z toho v letech
2003ñ2005 207 % (p¯i porovn·nÌ s rozsahem bytovÈho fondu je zhruba o desetinu niûöÌ).
Takto konstruovan· mÌra metropolizace (z hlediska poËtu dokonËen˝ch byt˘) vlastnÏ ukazuje vztah intenzity bytovÈ v˝stavby v metropolitnÌm regionu
Prahy v porovn·nÌ s republikou jako celkem. Dostupn· data n·m bohuûel neumoûÚujÌ uk·zat metropolizaci ve smyslu rostoucÌho podÌlu na celkovÈm bytovÈm fondu. Vzhledem k vysoce nadpr˘mÏrnÈ bytovÈ v˝stavbÏ vöak na to
m˘ûeme usuzovat za p¯edpokladu, ûe v Praze a okolÌ nedoch·zÌ v porovn·nÌ
s celou republikou k velmi v˝razn˝m ˙bytk˘m bytovÈho fondu. Vzhledem
k tomu, ûe naöe anal˝za zachycuje aû obdobÌ od roku 1997, tj. po letech, kdy
zejmÈna v centru Prahy doch·zelo k p¯evodu byt˘ na nebytovÈ prostory (S˝kora 1996), domnÌv·me se, ûe v Praze a okolÌ k nadpr˘mÏrn˝m ˙bytk˘m bytovÈho fondu jiû nedoch·zÌ.
R˘st j·dra i z·zemÌ: dvojËata urbanizace a suburbanizace
V letech 1997ñ2005 se v metropolitnÌm regionu Prahy postavilo 52 823 nov˝ch byt˘, z toho 56 % v kompaktnÌm mÏstÏ a 44 % v p¯ÌmÏstskÈ zÛnÏ (v tabulk·ch pouûÌv·me zkr·cen· oznaËenÌ j·dro a z·zemÌ). PodÌl p¯ÌmÏstskÈ zÛny
p¯itom nar˘stal ze 40 % na konci 90. let 20. stoletÌ na tÈmÏ¯ 47 % v letech
2003ñ5 (tab. 1). Nutno ovöem podotknout, ûe v poslednÌch dvou sledovan˝ch
letech 2004 a 2005 se podÌl p¯ÌmÏstskÈ zÛny sniûoval. V kontextu masivnÌ na341

Tab. 1 ñ Bytov· v˝stavba v metropolitnÌm regionu Prahy

J·dro
Z·zemÌ
MetropolitnÌ
region
Praha
Z·zemÌ A
Z·zemÌ B

1997ñ
1999

2000ñ
2002

2003ñ
2005

1997ñ
2005

1997ñ
1999

2000ñ
2002

2003ñ
2005

1997ñ
2005

7 216
4 826

8 402
6 386

13 884
12 109

29 502
23 321

59,92 %
40,08 %

56,82 %
43,18 %

53,41 %
46,59 %

55,85 %
44,15 %

12 042
9 106
1 890
2 936

14 788
10 753
2 351
4 035

25 993
16 903
3 019
9 090

52 823
36 762
7 260
16 061

100,00 %
75,62 %
15,70 %
24,38 %

100,00 %
72,71 %
15,90 %
27,29 %

100,00 % 100,00 %
65,03 % 69,59 %
11,61 % 13,74 %
34,97 % 30,41 %

Pozn.: z·zemÌ A ñ p¯ÌmÏstsk· zÛna uvnit¯ hranic Prahy, z·zemÌ B ñ p¯ÌmÏstsk· zÛna za hranicemi Prahy

Obr. 3 ñ PoËet dokonËen˝ch byt˘ a intenzita bytovÈ v˝stavby v metropolitnÌm regionu Prahy 1997ñ2005. StupnÏ öedi (hornÌ legenda): intenzita v˝stavby byt˘ na 10 tis. obyvatel; velikost kruh˘ (dolnÌ legenda): poËet nov˝ch byt˘. Hranice: kompaktnÌ mÏsto, hl. mÏsto Praha, metropolitnÌ oblast.

bÌdky byt˘ v bytov˝ch domech, a to i spoleËnostmi, kterÈ se d¯Ìve silnÏ angaûovaly ve v˝stavbÏ rodinn˝ch dom˘ na klÌË v p¯ÌmÏstsk˝ch lokalit·ch, jako je
nap¯Ìklad Central Group, m˘ûeme oËek·vat n·r˘st podÌlu j·dra metropolitnÌ
oblasti na celkovÈm poËtu dokonËen˝ch byt˘. Zd· se, ûe popt·vka p¯ÌjmovÏ silnÏjöÌch dom·cnostÌ po p¯eci jen n·kladnÏjöÌch rodinn˝ch domcÌch je jiû vyËerp·na do tÈ mÌry, ûe se developersk˝m spoleËnostem vyplatÌ nabÌzet sice levnÏjöÌ byty, ale pro zmÏnu ve vÏtöÌ kvantitÏ. Takov˝ posun umoûÚuje i ˙roveÚ
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Tab. 2 ñ Intenzita bytovÈ v˝stavby v metropolitnÌm regionu
p¯Ìjm˘ praûsk˝ch dom·cPrahy

nostÌ, kter· je v˝raznÏ
nadpr˘mÏrn·
proti
ostatnÌm
oblastem
»esJ·dro
22,72
26,45
43,71
30,96
ka. Nas·v·nÌ pracovnÌ sÌZ·zemÌ
47,97
63,48
120,36
77,27
ly na praûsk˝ pracovnÌ
Metrop.reg. 28,79
35,36
62,15
42,10
trh a jejÌ relativnÏ vysokÈ
Praha
25,96
30,66
48,19
34,94
Z·zemÌ A
57,09
71,01
91,19
73,10
p¯Ìjmy vytv·¯Ì poËetnÏ
Z·zemÌ B
43,50
59,78
134,67
79,32
rozs·hlou popt·vku po
novÈm bydlenÌ. MetropoPozn.: intenzita bytovÈ v˝stavby je poËÌt·na jako poËet nolizace, tj. posilov·nÌ poziv˝ch dokonËen˝ch byt˘ na 10 000 obyvatel (dle SLDB
ce Prahy v r·mci »eska,
2001).
a jiû dosaûen· mÌra nasycenÌ bytov˝ch pot¯eb segmentu populace s nejvyööÌmi p¯Ìjmy pak vytv·¯ejÌ situaci, kdy v˝stavba byt˘ v j·dru metropolitnÌ oblasti nabÌr· na v˝znamu. Nejde p¯itom o û·dnou dramatickou zmÏnu, ale spÌöe o drobn˝ posun v akcentu.
Ot·zkou pro dalöÌ v˝voj z˘st·v·, zda postupn· Ñfiltraceì nabÌdky k niûöÌm p¯Ìjmov˝m kategoriÌm (v r·mci struktury p¯Ìjm˘ v Praze) nepovede v dalöÌch letech k v˝stavbÏ levnÏjöÌch byt˘ v lokalit·ch s niûöÌmi cenami pozemk˘ v z·zemÌ mÏst tak, jak je tomu nap¯Ìklad v okolÌ Varöavy nebo Tallinnu (Tasan
1999; Leetmaa, Tammaru 2007). Rekonstrukce a dostavba bytov˝ch dom˘
v MilovicÌch je p¯Ìkladem popt·vky v tomto segmentu trhu s byty.
Pokud suburbanizaci spojujeme s novou bytovou v˝stavbou v z·zemÌ mÏsta, pak rozhodnÏ nedominovala dÏnÌ v metropolitnÌ oblasti (obr. 3). R˘st mÏsta z hlediska urbanizaËnÌch a suburbanizaËnÌch trend˘ byl vcelku vyrovnan˝
s mÌrnou p¯evahou absolutnÌho r˘stu v j·dru metropolitnÌ oblasti. J·dro a z·zemÌ vöak v˝raznÏ odliöuje intenzita bytovÈ v˝stavby, kter· se sice ve sledovanÈm obdobÌ v obou Ë·stech metropolitnÌ oblasti zvyöovala, v z·zemÌ vöak
rychleji a v letech 2003ñ5 zde byla v porovn·nÌ s j·drem tÈmÏ¯ trojn·sobn·
(tab. 2). Bytov· v˝stavba v p¯ÌmÏstskÈ zÛnÏ tak p¯ispÌv· k jejÌ v˝raznÏjöÌ
transformaci, neû je tomu v p¯ÌpadÏ v˝stavby byt˘ v kompaktnÌm mÏstÏ.
P¯estoûe se znaËn· Ë·st nov˝ch byt˘ v metropolitnÌ oblasti Prahy stavÌ v jejÌ
p¯ÌmÏstskÈ zÛnÏ, nadpoloviËnÌ vÏtöina se jich koncentruje v r·mci kompaktnÌho
mÏsta. NovÏ postavenÈ mÏstskÈ bydlenÌ tak p¯evaûuje nad nov˝m p¯ÌmÏstsk˝m
bydlenÌm. VÏtöinov˝ podÌl novÈ bytovÈ v˝stavby v kompaktnÌm mÏstÏ poukazuje na silnou vitalitu j·drovÈho mÏsta a bydlenÌ ve mÏstÏ jako v˝znamnÈ alternativy suburbanizace. ObÏ alternativy musÌ b˝t uvaûov·ny p¯i ˙plnÏjöÌm podchycenÌ a interpretaci souËasn˝ch promÏn postkomunistick˝ch metropolÌ a nemÏly by b˝t opomÌjeny p¯i hodnocenÌ v˝znamnosti procesu suburbanizace.
P¯i hodnocenÌ suburbanizace a jejÌ mÌry se zpravidla vyuûÌv· ukazatel˘ relativnÌho r˘stu poËtu obyvatel, byt˘ Ëi pracovnÌch p¯ÌleûitostÌ a dokumentuje
se rychlejöÌ r˘st v p¯ÌmÏstskÈ zÛnÏ v porovn·nÌ s j·drem metropolitnÌ oblasti.
Takov˝ postup odpovÌd· obecnÏ p¯ijÌman˝m pohled˘m na suburbanizaci, kterÈ tento proces hodnotÌ na z·kladÏ srovn·v·nÌ r˘stu a poklesu v j·drovÈ oblasti a p¯ÌmÏstskÈ zÛnÏ (Champion 2001, van den Berg a kol. 1982, v ËeötinÏ
viz Ou¯ednÌËek 2000, 2002). NenÌ vöak zcela postaËujÌcÌ pro postiûenÌ nÏkter˝ch str·nek struktur·lnÌch zmÏn v prostorovÈ organizaci metropolitnÌch oblastÌ. Pokles podÌlu j·dra na celku metropolitnÌ oblasti totiû nemusÌ znamenat, ûe zde nedoch·zÌ k r˘stu poËtu obyvatel, byt˘, pracovnÌch p¯ÌleûitostÌ ad.
AbsolutnÌ n·r˘st poËtu obyvatel m˘ûe b˝t dokonce v j·dru metropolitnÌ oblasti v˝raznÏ vyööÌ neû v p¯ÌmÏstskÈ zÛnÏ a p¯itom m˘ûe klesat jeho podÌl na
celku. K tomu doch·zÌ v p¯ÌpadÏ, kdy jsou sice relativnÌ p¯Ìr˘stky v p¯ÌmÏst1997ñ9

2000ñ2

2003ñ5

1997ñ2005
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skÈ zÛnÏ vyööÌ neû v j·dru, ale podÌl p¯ÌmÏstskÈ zÛny na celku je v˝raznÏ menöÌ neû j·dra. V takovÈ situaci i drobn˝ absolutnÌ p¯Ìr˘stek m˘ûe znamenat posÌlenÌ podÌlu na celku a posun ve vz·jemnÈm pomÏru ve prospÏch p¯ÌmÏstskÈ
zÛny. S p¯ibliûujÌcÌm se podÌlem p¯ÌmÏstskÈ zÛny k 50 % se vöak efekt absolutnÌho p¯Ìr˘stku na relativnÌ r˘st sniûuje.
NÏkter· postkomunistick· mÏsta se vöak nach·zejÌ ve specifickÈ situaci, jeû
je charakteristick· v˝raznÏjöÌ intenzitou r˘stu v p¯ÌmÏstskÈ oblasti za souËasnÈho vyööÌho absolutnÌho r˘stu v j·drech metropolitnÌch oblastÌ (viz nap¯Ìklad ˙daje o r˘stu firem v j·dru a z·zemÌ metropolitnÌ oblasti Varöavy
v Lisowski 2004). Takov˝ typ rozvoje ve sv˝ch typologiÌch r˘stu a ˙padku metropolitnÌch oblastÌ a forem jejich vnit¯nÌho rozvoje nereflektovali ani Hall
a Hay (1980), ani van den Berg a kol. (1982). Van den Berg a kol. (1982) uvaûovali pouze relativnÌ zmÏny. Hall a Hay (1980) sice ve svÈ typologii centralizace a decentralizace vyuûili hodnocenÌ absolutnÌho i relativnÌho r˘stu a zmÏnu vz·jemnÈ proporce mezi j·drem a z·zemÌm, nicmÈnÏ v˘bec neuvaûovali
varianty, kdy by zmÏna vyj·d¯en· v absolutnÌch jednotk·ch p¯edstavovala
vÏtöÌ r˘st v jinÈ Ë·sti regionu neû zmÏna vyj·d¯en· relativnÏ. MetropolitnÌ
a mÏstskÈ oblasti v zemÌch severnÌ Ameriky a z·padnÌ Evropy se totiû vyznaËujÌ v˝razn˝m podÌlem p¯ÌmÏstskÈ zÛny. V USA p¯ekroËil podÌl obyvatel p¯ÌmÏstsk˝ch zÛn na celku metropolitnÌch oblastÌ hranici 50 % v 60. letech, v KanadÏ v 70. letech a podÌl na pracovnÌch p¯Ìleûitostech je v USA nadpoloviËnÌ
od 80. let minulÈho stoletÌ (Bourne 1996). TakovÈ situace se v˝raznÏ odliöujÌ
od souËasn˝ch postsocialistick˝ch metropolÌ, kde k suburbanizaci doch·zÌ
v kontextu vysoce kompaktnÌch a centralizovan˝ch metropolitnÌch oblastÌ
s velmi nÌzk˝m podÌlem p¯ÌmÏstskÈ zÛny na celku.
SpecifickÈmu sÌdelnÌmu kontextu postsocialistickÈ suburbanizace ve smyslu struktur·lnÌch dimenzÌ vnit¯nÌho ˙zemnÌho ËlenÏnÌ metropolitnÌch oblastÌ
je nutnÈ vÏnovat pozornost p¯i interpretaci zmÏn v jejich prostorovÈ organizaci. VyuûitÌ relativnÌch a intenzitnÌch charakteristik p¯i hodnocenÌ mÌry suburbanizace by mÏlo b˝t doplnÏno zohlednÏnÌm absolutnÌ v·hy j·dra a p¯ÌmÏstskÈ zÛny na celku.
Lokality bytovÈ v˝stavby
Kde se koncentruje nejvÏtöÌ mnoûstvÌ postaven˝ch byt˘? ZajÌmalo n·s, zda
˙zemÌ s nejvÏtöÌm poËtem postaven˝ch byt˘ najdeme spÌöe v j·dru, nebo z·zemÌ metropolitnÌ oblasti. Vöechny ˙zemnÌ jednotky jsme se¯adili sestupnÏ
podle absolutnÌho poËtu postaven˝ch byt˘. N·slednÏ jsme kumulativnÏ naËÌtali poËty dokonËen˝ch byt˘, aû jsme dos·hli ˙rovnÏ 25, 50 a 75 % z celkovÈho poËtu. ⁄zemnÌ jednotky jsme tak rozdÏlili do 4 skupin z hlediska mnoûstvÌ
postaven˝ch dom˘. ShodnÏ jsme postupovali v p¯ÌpadÏ intenzity bytovÈ v˝stavby a vytvo¯ili 4 skupiny jednotek, p¯iËemû kaûd· p¯edstavuje Ëtvrtinu
z postaven˝ch byt˘, skupiny se vöak liöÌ intenzitou bytovÈ v˝stavby. P¯estoûe
jsme oËek·vali v˝znamnÈ postavenÌ ˙zemnÌch jednotek z j·dra metropolitnÌ
oblasti v p¯ÌpadÏ celkovÈho poËtu dokonËen˝ch byt˘, p¯ekvapilo n·s, ûe v prvnÌ skupinÏ p¯edstavujÌcÌ Ëtvrtinu postaven˝ch byt˘ v ˙zemÌch s jejich nejvÏtöÌm poËtem nebyla ani jedna ˙zemnÌ jednotka leûÌcÌ mimo kompaktnÌ mÏsto
(tab. 3, tab. 4). Uveden· skuteËnost jednoznaËnÏ poukazuje na vysokou koncentraci bytovÈ v˝stavby v nÏkter˝ch Ë·stech kompaktnÌho mÏsta, zpravidla
tÏch, kterÈ majÌ dostatek ploch pro bytovou v˝stavbu. Naopak ˙zemnÌ jednotky s nejmenöÌmi poËty postaven˝ch byt˘ se z vÏtöiny nach·zejÌ v z·zemÌ.
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Tab. 3 ñ PoËet a podÌl byt˘ v ˙zemnÌch jednotk·ch metropolitnÌ oblasti agregovan˝ch do
skupin utvo¯en˝ch na z·kladÏ po¯adÌ podle poËtu postaven˝ch byt˘ a kumulovanÈho souËtu poËtu byt˘ pro p·sma dan· hranicemi 25, 50, 75 a 100 %
P·smo

J·dro

Z·zemÌ

Celkem

Do 25 %
25ñ50 %
50ñ75 %
75ñ100 %
Celkem

13 279
7 930
5 878
2 415
29 502

0
5 393
7 066
10 862
23 321

13
13
12
13
52

279
323
944
277
823

J·dro

Z·zemÌ

Celkem

PoËet

25,14 %
15,01 %
11,13 %
4,57 %
55,85 %

0,00 %
10,21 %
13,38 %
20,56 %
44,15 %

25,14 %
25,22 %
24,50 %
25,13 %
100,00 %

7
17
39
292
355

Pozn.: poËet = poËet ˙zemnÌch jednotek, tj. katastr˘ v Praze a obcÌ v jejÌm okolÌ
Tab. 4 ñ PoËet a podÌl byt˘ v ˙zemnÌch jednotk·ch metropolitnÌ oblasti agregovan˝ch do
skupin utvo¯en˝ch na z·kladÏ po¯adÌ podle intenzity bytovÈ v˝stavby a kumulovanÈho
souËtu poËtu byt˘ pro p·sma dan· hranicemi 25, 50, 75 a 100 %
P·smo

J·dro

Z·zemÌ

Celkem

Do 25 %
25ñ50 %
50ñ75 %
75ñ100 %
Celkem

4 300
6 808
7 125
11 269
29 502

8 916
6 627
5 748
2 030
23 321

13
13
12
13
52

216
435
873
299
823

J·dro

Z·zemÌ

Celkem

PoËet

8,14 %
12,89 %
13,49 %
21,33 %
55,85 %

16,88 %
12,55 %
10,88 %
3,84 %
44,15 %

25,02 %
25,43 %
24,37 %
25,18 %
100,00 %

48
49
122
136
355

Pozn.: poËet = poËet ˙zemnÌch jednotek, tj. katastr˘ v Praze a obcÌ v jejÌm okolÌ

PonÏkud opaËn˝, i kdyû ne tak vyhranÏn˝ obr·zek p¯edstavuje lokalizace
˙zemÌ s nejvyööÌ intenzitou bytovÈ v˝stavby. Ze Ëtvrtiny byt˘ novÏ postaven˝ch v ˙zemÌch s nejvyööÌ intenzitou v˝stavby se dvÏ t¯etiny (17 %) nach·zely v p¯ÌmÏstskÈ zÛnÏ a zbytek (8 %) v kompaktnÌm mÏstÏ. VÌce neû pÏtina byt˘ (21 %) byla dokonËena v katastrech j·dra s nejniûöÌmi intenzitami bytovÈ
v˝stavby. Tyto anal˝zy jednoznaËnÏ poukazujÌ na urËitou polarizaci charakteru bytovÈ v˝stavby v metropolitnÌ oblasti hlavnÌho mÏsta. V j·dru se stavÌ
velkÈ mnoûstvÌ byt˘ v malÈm poËtu vybran˝ch lokalit nach·zejÌcÌch se v populaËnÏ siln˝ch ËtvrtÌch s jiû rozs·hl˝m bytov˝m fondem a tudÌû toto mnoûstvÌ novÏ postaven˝ch byt˘ nenÌ v˝raznÏ reflektov·no ukazatelem intenzity
bytovÈ v˝stavby. Naopak, lokalit s velkou intenzitou bytovÈ v˝stavby je podstatnÏ vÏtöÌ mnoûstvÌ, nestavÌ se v nich sice nejvÏtöÌ mnoûstvÌ byt˘, ale bytov· v˝stavba zde znamen· velmi silnou zmÏnu souËasnÈho stavu, coû se promÌt· ve vysok˝ch hodnot·ch intenzity v˝stavby. Samoz¯ejmÏ mezi tÏmito extrÈmy existuje ¯ada p¯echodn˝ch stav˘.
Pro ilustraci, nejvÌce byt˘ (2 647) bylo dokonËeno v katastru Stod˘lky p¯i intenzitÏ 56 byt˘ na 10 tis. obyvatel. NejvyööÌ intenzity bytovÈ v˝stavby (1 741
byt˘ na 10 tis. ob.) bylo dosaûeno v KvÏtnici, a to dokonËenÌm 188 byt˘. Co je
z hlediska celkovÈho rozvoje metropolitnÌho regionu v˝znamnÏjöÌ? VÌce neû
2,5 tisÌce byt˘ ve Stod˘lk·ch nebo vysok· intenzita bytovÈ v˝stavby v KvÏtnici? Pokud seËteme po¯adÌ ˙zemnÌch jednotek podle obou kritÈriÌ, tj. jak na z·kladÏ poËtu postaven˝ch byt˘, tak intenzity bytovÈ v˝stavby a vyËlenÌme ty
jednotky, v nichû byla postavena Ëtvrtina vöech byt˘, zÌsk·me pomÏrnÏ reprezentativnÌ soubor katastr˘ v Praze a obcÌ v z·zemÌ s nejvÏtöÌm vlivem bytovÈ
v˝stavby na rozvoj metropolitnÌho ˙zemÌ i je samotnÈ. V r·mci tÈto skupiny bylo 6 504 byt˘ dokonËeno ve 4 jednotk·ch kompaktnÌho mÏsta (Kunratice, Jinonice, Troja a »ern˝ Most) a 6 699 byt˘ v 15 jednotk·ch p¯ÌmÏstskÈ zÛny
(z toho v 10 obcÌch za hranicÌ Prahy), z nichû mezi ty s nejniûöÌm souËtem po345

Obr. 4 ñ Skupiny lokalit podle kombinovanÈho souËtu po¯adÌ z hlediska poËtu postaven˝ch
byt˘ a intenzity bytovÈ v˝stavby. »Ìsla v legendÏ oznaËujÌ skupiny lokalit. Hranice: kompaktnÌ mÏsto, hl. mÏsto Praha, metropolitnÌ oblast.

¯adÌ pat¯Ì Jesenice, Hostivice a äestajovice7. S cÌlem souhrnnÏ zobrazit lokality z hlediska v˝znamnosti bytovÈ v˝stavby jsme vytvo¯ili obr·zek 4, kter˝ zobrazuje jejich p¯Ìsluönost do Ëty¯ skupin. Kaûd· skupina byla vytvo¯ena na z·kladÏ kombinovanÈho souËtu po¯adÌ z hlediska poËtu postaven˝ch byt˘ a intenzity bytovÈ v˝stavby8 a kumulativnÏ naËÌtanÈho poËtu novÏ postaven˝ch
byt˘ tak, aby kaûd· skupina p¯edstavovala Ëtvrtinu nov˝ch byt˘.
RozmÌstÏnÌ v˝stavby nenÌ na ˙zemÌ j·dra a z·zemÌ rovnomÏrnÈ. Lokality
v˝znamnÈ z hlediska mnoûstvÌ postaven˝ch byt˘ a z·roveÚ intenzity bytovÈ
v˝stavby se vyskytujÌ p¯edevöÌm v prstenci obklopujÌcÌm po obou stran·ch hranici kompaktnÌho j·dra metropolitnÌ oblasti Prahy. V kompaktnÌm mÏstÏ se
stavÌ na rozs·hl˝ch a pro v˝stavbu p¯ipraven˝ch ploch·ch nach·zejÌcÌch se ve
vnÏjöÌch Ë·stech intravil·nu. UrËit˝ potenci·l nabÌzÌ i regenerace nevyuûÌvan˝ch vnitromÏstsk˝ch brownfields. Vzhledem k vÏtöÌ n·roËnosti investiËnÌ Ëinnosti a omezenosti rozsahu ploch pro v˝stavbu zde vöak nem˘ûeme oËek·vat
vysokÈ intenzity bytovÈ v˝stavby kumulovanÈ v kr·tk˝ch Ëasov˝ch ˙secÌch.
V p¯ÌmÏstskÈ zÛnÏ se v˝stavba koncentruje v lokalit·ch navazujÌcÌch na
kompaktnÌ mÏsto, v obcÌch leûÌcÌch tÏsnÏ za administrativnÌ hranicÌ Prahy
a ve vybran˝ch sektorech smÏ¯ujÌcÌch hloubÏji do z·zemÌ. P¯estoûe m· rozvoj
tÏchto ˙zemÌ mnoho spoleËnÈho, lze z·roveÚ hypoteticky pouk·zat na ponÏ7

8

DalöÌ jsou a vöechny jsou jiû v po¯adÌ za katastry j·dra: HovorËovice, Vestec, Sulice, äeberov, DolnÌ Chabry, Pr˘honice, ⁄jezd nad Lesy, Rudn·, Lysolaje a KvÏtnice.
PrvnÌ kvartil zahrnuje lokality s nejniûöÌm a Ëtvrt˝ kvartil s nejvyööÌm souËtem po¯adÌ.
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kud odliönÈ vlivy p˘sobÌcÌ na lokalizaci novÈ bytovÈ v˝stavby. Lokality navazujÌcÌ na souËasn˝ intravil·n p¯edstavujÌ ˙zemnÌ rozvoj mÏsta p¯irozenÏ pokraËujÌcÌ na okrajÌch dosavadnÌ z·stavby. VyööÌ ceny pozemk˘ jsou vyv·ûeny
snazöÌ dostupnostÌ v˝hod poskytovan˝ch mÏstem. V˝stavba za administrativnÌ hranicÌ Prahy vyuûÌv· v˝hody danÈ snadnÏjöÌm reûimem povolov·nÌ v˝stavby v jednotliv˝ch obcÌch, z nichû mnohÈ se snaûÌ p¯il·kat rozvoj na svÈ
˙zemÌ. Roli samoz¯ejmÏ mohou hr·t i osobnÌ motivy starost˘ a zastupitel˘ zainteresovan˝ch na v˝stavbÏ, a to v kontextu jejich v˝raznÈ rozhodovacÌ moci
v prost¯edÌ mal˝ch zastupitelstev, omezenÈ zpÏtnÈ vazby ze strany obyvatel
a absence regulace ˙zemnÌho rozmÌstÏnÌ v˝stavby v metropolitnÌ oblasti z pozice krajskÈho ˙¯adu nebo n·rodnÌ vl·dy. ZohlednÏna je samoz¯ejmÏ dostupnost j·dra, a proto se nejvÌce stavÌ tÏsnÏ za hranicÌ Prahy. Sektory v˝stavby
vybÌhajÌcÌ do vÏtöÌch vzd·lenostÌ reflektujÌ popularitu ˙zemÌ vzhledem ke kvalit·m krajiny. To je Ëasto umocnÏno p¯edchozÌ znalostÌ danÈ rekreaËnÌm vyuûitÌm. TÌmto netvrdÌme, ûe druhÈ bydlenÌ je transformov·no v procesu suburbanizace, ale ûe volba lokalit pro v˝stavbu nebo koupi novÈho bydlenÌ v p¯ÌmÏstskÈ zÛnÏ je ovlivnÏna p¯edchozÌ znalostÌ mÌsta a vlastnÌ zkuöenostÌ, aù jiû
vypl˝v· z vlastnictvÌ rekreaËnÌho objektu, vyuûÌv·nÌ chaty Ëi chalupy Ëlen˘
rodiny nebo p¯·tel anebo z kr·tkodob˝ch v˝let˘ utv·¯ejÌcÌch kladn˝ obraz
atraktivnÌ krajiny vhodnÈ pro bydlenÌ.
Diferenciace bytovÈ v˝stavby v metropolitnÌ oblasti
DalöÌ ot·zkou, kterou jsme si kladli, bylo, zda doch·zÌ k rozpÌn·nÌ bytovÈ
v˝stavby do vÏtöÌch vzd·lenostÌ od j·dra metropolitnÌ oblasti Prahy, anebo
zda je prostorovÈ rozmÌstÏnÌ relativnÏ stabilnÌ. Z·kladnÌ proporce mezi j·drem a z·zemÌm jsme doplnili o podrobnÏjöÌ ˙zemnÌ pohled prost¯ednictvÌm
zÛn vymezen˝ch od centra Prahy. PodÌl zÛn na bytovÈ v˝stavbÏ z˘st·val v letech 1997ñ2005 v jednotliv˝ch vzd·lenostnÌch p·smech relativnÏ stabilnÌ
(obr. 5, tab. 5). K r˘stu
poËtu novÏ postaven˝ch byt˘ doch·zelo ve
vöech p·smech. To je
odrazem
celkovÈho
rozvoje bytovÈ v˝stavby v metropolitnÌ oblasti. K decentralizaci
bytovÈ v˝stavby do
vzd·lenÏjöÌch ˙zemÌ,
a to ve smyslu rychlejöÌho r˘stu intenzity
bytovÈ v˝stavby ve
vzd·lenÏjöÌch
p·smech, a tudÌû jejich
Obr. 5 ñ PoËet dokonËen˝ch byt˘ v zÛn·ch vymezen˝ch od rostoucÌho podÌlu na
celku metropolitnÌ obcentra metropolitnÌ oblasti Prahy
lasti ale nedoch·zÌ.9
9

MusÌme vöak upozornit, ûe tato anal˝za nem˘ûe zachytit prostorov˝ vzorec ve smyslu
fragmentace nebo naopak koncentrace v˝stavby byt˘ na mikro˙rovni, jehoû podchycenÌ
by n·m umoûÚovalo odpovÏdÏt na ot·zku, zda doch·zÌ spÌöe ke Ñsprawluì, nebo koncentrovanÏjöÌm form·m suburbanizace.
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Tab. 5 ñ PodÌl dokonËen˝ch byt˘ v zÛn·ch vymezen˝ch od centra metropolitnÌ oblasti Prahy
1997
ZÛna 1:
do 5 km
ZÛna 2:
do 10 km
ZÛna 3:
do 15 km
ZÛna 4:
do 20 km
ZÛna 5:
do 25 km
ZÛna 6:
do 30 km
ZÛna 7:
do 35 km
ZÛna 8:
nad 35 km

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

25,47 % 21,18 % 27,48 % 19,37 % 15,36 % 26,76 % 15,87 % 20,37 % 20,70 %
27,03 % 40,24 % 34,36 % 28,97 % 33,50 % 33,36 % 36,07 % 34,64 % 38,37 %
23,51 % 19,34 % 14,22 % 30,16 % 25,91 % 15,87 % 22,39 % 18,79 % 15,48 %
11,42 % 10,70 % 13,14 %

9,72 %

10,76 % 11,45 % 14,81 % 14,31 % 12,10 %

6,65 %

4,57 %

5,92 %

6,86 %

7,75 %

7,36 %

5,93 %

4,92 %

4,87 %

3,68 %

2,45 %

2,75 %

2,12 %

4,42 %

2,76 %

3,04 %

3,39 %

3,14 %

1,92 %

1,33 %

1,93 %

1,73 %

1,78 %

2,07 %

1,64 %

1,75 %

1,52 %

0,31 %

0,18 %

0,20 %

1,07 %

0,52 %

0,38 %

0,25 %

1,83 %

3,83 %

O charakteru bytovÈ v˝stavby vypovÌd· to, zda se byty
stavÌ spÌöe v bytov˝ch, nebo rodinn˝ch domech (obr.
6). Statistika novÈ
bytovÈ v˝stavby zahrnuje nÏkolik kategoriÌ10. Pro porovn·nÌ jsme pouûili
pouze novÈ byty
v rodinn˝ch a bytov˝ch
domech
a vöechny ostatnÌ
kategorie shrnuli
Obr. 6 ñ PoËet a podÌl nov˝ch byt˘ v rodinn˝ch a bytov˝ch domech do kolonky ostatnÌ.
a ostatnÌch stavb·ch. Ve sloupcÌch odspodu: Ëern· ñ rodinnÈ domy, Ve sledovanÈm obtmavÏ öed· ñ bytovÈ domy, svÏtle öed· ñ ostatnÌ. Pozn.: souËet po- dobÌ byl podÌl byt˘
dÌlu byt˘ v rodinn˝ch a bytov˝ch domech tvo¯Ì 100 %, podÌl ostat- v rodinn˝ch donÌch je vztaûen v˘Ëi souËtu byt˘ v rodinn˝ch a bytov˝ch domech.
mech metropolitnÌ
oblasti Prahy vyööÌ
neû podÌl byt˘ v bytov˝ch domech pouze v roce 1997. Od roku 2001 pak podÌl
klesal aû na 33 % v roce 2005. Tento trend je zp˘soben rychlejöÌm r˘stem v˝stavby byt˘ v bytov˝ch domech. Za celÈ sledovanÈ obdobÌ podÌl nov˝ch byt˘
v rodinn˝ch domech dos·hl 40,5 % a podÌl v bytov˝ch domech 59,5 %. KromÏ
toho vzniklo 22,7 % byt˘ v ostatnÌch kategoriÌch nov˝ch byt˘, mezi nimiû v˝raznÏ p¯evaûujÌ byty v objektech charakteru bytov˝ch dom˘. Byty v bytov˝ch
domech velmi silnÏ p¯evaûujÌ v j·dru metropolitnÌ oblasti a byty v rodinn˝ch
domech tvo¯Ì t¯i Ëtvrtiny novÈ v˝stavby v z·zemÌ (tab. 6). Z hlediska vzd·le10

a) rodinnÈ domy, b) bytovÈ domy, c) n·stavby, p¯Ìstavby, vestavby k rodinn˝m dom˘m,
d) n·stavby, p¯Ìstavby, vestavby k bytov˝m dom˘m, e) nov˝ d˘m s peËovatelskou sluûbou a domovñpenzion (od roku 1999), f) nov˝ byt, zÌskan˝ stavebnÌ ˙pravou st·vajÌcÌho
nebytovÈho prostoru (od roku 2005), g) byty v budov·ch nebytov˝ch (od roku 2005)
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Tab. 6 ñ PodÌl nov˝ch byt˘ v rodinn˝ch domech
1997ñ1999
J·dro
Z·zemÌ
MetropolitnÌ region
Praha
Z·zemÌ A
Z·zemÌ B

13,47
89,22
45,66
30,10
86,59
90,96

%
%
%
%
%
%

2000ñ2002
10,78
81,80
45,79
26,01
69,33
88,86

%
%
%
%
%
%

2003ñ2005

1997ñ2005

7,20 %
67,10 %
35,68 %
15,90 %
52,73 %
72,17 %

9,63 %
75,66 %
40,55 %
22,07 %
66,70 %
79,80 %

Pozn. : z·zemÌ A ñ p¯ÌmÏstsk· zÛna uvnit¯ hranic Prahy, z·zemÌ B ñ p¯ÌmÏstsk· zÛna za
hranicemi Prahy
Tab. 7 ñ PoËet dokonËen˝ch byt˘ na objekt a hustota bytovÈ v˝stavby v z·vislosti na vzd·lenosti od centra metropolitnÌ oblasti
PoËet dokonËen˝ch byt˘ na objekt

ZÛna 1:
do 5 km
ZÛna 2:
do 10 km
ZÛna 3:
do 15 km
ZÛna 4:
do 20 km
ZÛna 5:
do 25 km
ZÛna 6:
do 30 km
ZÛna 7:
do 35 km
ZÛna 8:
nad 35 km

Hustota dokonËen˝ch byt˘ na km2

1997ñ
1999

2000ñ
2002

2003ñ
2005

1997ñ
2005

1997ñ
1999

2000ñ
2002

2003ñ
2005

1997ñ
2005

4,02

4,08

7,20

5,05

12,33

12,86

20,91

15,37

3,42

3,98

6,46

4,74

6,13

6,87

13,76

8,92

1,89

2,33

1,93

2,04

1,81

2,89

3,97

2,89

1,13

1,17

1,50

1,32

1,17

1,30

2,90

1,79

1,11

1,20

1,14

1,16

0,59

0,96

1,19

0,91

1,14

1,31

1,27

1,25

0,39

0,52

0,96

0,62

1,13

1,14

1,16

1,15

0,25

0,33

0,51

0,36

1,04

1,57

7,99

4,41

0,06

0,21

1,27

0,52

Pozn.: hustota v˝stavby je poËÌt·na z pr˘mÏrnÈho poËtu byt˘ dokonËen˝ch v jednom roce

nosti od centra Prahy je pomÏr vyrovnan˝ v p·smu od 10 do 15 km, v p·smu
bliûöÌm k centru p¯itom podÌl nov˝ch byt˘ v rodinn˝ch domech dosahuje 20 %
a v p·smu vzd·lenÏjöÌm jiû 80 %. ⁄zemnÌ p¯echod z mÏstskÈ v˝stavby s p¯evaûujÌcÌm podÌlem bytov˝ch dom˘ k p¯ÌmÏstskÈ v˝stavbÏ s p¯evahou rodinn˝ch dom˘ je tak pomÏrnÏ ostr˝.
Jako doplÚujÌcÌ indik·tor jsme vyuûili poËet byt˘ v dokonËen˝ch budov·ch.
V z·zemÌ p¯ipadalo v obdobÌ 1997ñ2005 v pr˘mÏru 1,43 bytu na budovu11, zatÌmco v kompaktnÌm mÏstÏ 6,23 (podrobnÏjöÌ ˙zemnÌ ËlenÏnÌ za zÛny p¯in·öÌ
tabulka 7). Z toho lze usuzovat, ûe se v kompaktnÌm mÏstÏ stavÌ p¯edevöÌm
budovy s vÏtöÌm poËtem byt˘, zejmÈna kondominia, ale i n·jemnÌ bytovÈ domy, zatÌmco v z·zemÌ jde p¯edevöÌm o jednogeneraËnÌ, samostatnÈ i ¯adovÈ rodinnÈ domy.
SpÌöe pro dokreslenÌ situace jsme spoËÌtali hustotu bytovÈ v˝stavby, jejÌû
hodnoty prudce klesajÌ smÏrem od centra k okraj˘m metropolitnÌho ˙zemÌ
(obr. 7). Makroprostorov˝ pohled tak jednoznaËnÏ ukazuje koncentraci novÏ
11

V z·zemÌ se tento ukazatel u bÏûn˝ch sÌdel pohybuje kolem 1,2. Jeho zv˝öenÌ na 1,43 pro
z·zemÌ jako celek zp˘sobila rekonstrukce a v˝stavba bytov˝ch dom˘ v MilovicÌch (viz zÛna 7 v tabulce 7).
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Obr. 7 ñ Hustota bytovÈ v˝stavby. V legendÏ hustota dokonËen˝ch byt˘ na 1 km2
(1997ñ2005). Hranice: kompaktnÌ mÏsto, hl. mÏsto Praha, metropolitnÌ oblast.

stavÏn˝ch byt˘ v jiû do znaËnÈ mÌry zastavÏnÈm kompaktnÌm mÏstÏ. OpÏt podot˝k·me, ûe tyto ˙daje nevypovÌdajÌ o prostorovÈm rozloûenÌ dÌlËÌch lokalit
v˝stavby. P¯estoûe se vÌce neû polovina byt˘ stavÌ v lokalit·ch kompaktnÌho
mÏsta, p¯ÌpadnÏ na jeho okrajÌch, po¯·d z˘st·v· znaËn˝ poËet byt˘ stavÏn˝ch
v neurbanizovanÈ krajinÏ. I kdyû v konkrÈtnÌch lokalit·ch v˝stavby bude hustota vyööÌ, p¯i sledov·nÌ prostorov˝ch forem suburbanizace, a to zejmÈna
s ohledem na postiûenÌ Ñsprawluì, je nutnÈ sledovat prostorovou fragmentaci
lokalit novÈ bytovÈ v˝stavby. Takov˝ ˙kol vöak byl jiû nad r·mec tÈto anal˝zy.
Informace o novÈ bytovÈ v˝stavbÏ n·m umoûnily sezn·mit se s tÌm, jakÈ se
stavÌ byty z hlediska velikosti a ceny. Pr˘mÏrn· velikost bytu byla ve sledovanÈm obdobÌ v kompaktnÌm mÏstÏ 83 m2 a v z·zemÌ 135 m2. NejvÏtöÌ byty se
p¯itom stavÌ v zÛnÏ 20 aû 25 kilometr˘ od centra Prahy, tj. na okrajÌch mÏsta
a v jeho tÏsnÈm z·zemÌ. BÏhem poslednÌho desetiletÌ p¯itom doch·zÌ ke sniûov·nÌ pr˘mÏrnÈ velikosti postaven˝ch byt˘ (tab. 8). V˝jimkou jsou nejvzd·lenÏjöÌ zÛny od 25 km, kde velikost roste. Jde vöak o zÛny s nejniûöÌm poËtem
a intenzitou bytovÈ v˝stavby. Sniûov·nÌ ploönÈho standardu podle n·s souvisÌ s postupn˝m nasycenÌm Ë·sti popt·vky p¯ÌjmovÏ nejsilnÏjöÌch dom·cnostÌ
a posunem v˝stavby pro klientelu s o nÏco niûöÌmi p¯Ìjmy a tÌm i horöÌmi moûnostmi po¯ÌzenÌ si vÏtöÌch byt˘. V˝slednÈ hodnoty souvisÌ i s n·r˘stem poËtu
stavÏn˝ch byt˘, kde roste podÌl menöÌch byt˘ stavÏn˝ch pro dom·cnosti s niûöÌmi neû nejvyööÌmi p¯Ìjmy, a tÌm doch·zÌ ke snÌûenÌ pr˘mÏrnÈ plochy byt˘.
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Tab. 8 ñ Velikost byt˘ v m2 v z·vislosti na vzd·lenosti od centra metropolitnÌ oblasti

ZÛna
ZÛna
ZÛna
ZÛna
ZÛna
ZÛna
ZÛna
ZÛna

1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:

do 5 km
do 10 km
do 15 km
do 20 km
do 25 km
do 30 km
do 35 km
nad 35 km

1997ñ1999

2000ñ2002

2003ñ2005

1997ñ2005

97,33
111,51
124,97
155,30
164,38
148,48
132,67
123,92

85,99
86,87
103,35
150,62
154,01
137,73
132,70
109,89

84,20
79,23
109,82
127,54
149,57
136,96
140,18
130,60

88,21
88,59
110,83
139,18
154,33
139,59
136,20
127,50

Pozn.: velikostÌ bytu se rozumÌ jeho uûitkov· plocha
Tab. 9 ñ Hodnota dokonËen˝ch byt˘ v z·vislosti na vzd·lenosti od centra metropolitnÌ oblasti
Pr˘mÏrn· hodnota dokonËenÈho bytu

ZÛna 1:
do 5 km
ZÛna 2:
do 10 km
ZÛna 3:
do 15 km
ZÛna 4:
do 20 km
ZÛna 5:
do 25 km
ZÛna 6:
do 30 km
ZÛna 7:
do 35 km
ZÛna 8:
nad 35 km

Pr˘mÏrn· hodnota m2 dokonËenÈho bytu

1997ñ
1999

2000ñ
2002

2003ñ
2005

1997ñ
2005

1997ñ
1999

2000ñ
2002

2003ñ
2005

1997ñ
2005

2 007

1 841

2 229

2 062

20 687

21 445

26 593

23 451

2 429

1 873

1 871

1 999

21 867

21 692

23 698

22 668

2 558

2 316

2 490

2 446

20 701

22 820

22 785

22 316

3 026

2 924

2 486

2 705

19 525

19 939

19 588

19 663

2 830

2 699

2 863

2 798

17 151

17 660

19 211

18 207

2 459

2 539

2 764

2 646

17 177

18 528

20 576

19 355

1 967

2 239

2 601

2 362

15 061

17 491

18 442

17 501

1 173

1 053

779

816

9 974

12 108

5 919

6 458

Struktura byt˘ podle velikosti by mohla uk·zat velikostnÌ rozpÏtÌ, kterÈ by
podle n·s dokumentovalo v˝stavbu menöÌho poËtu velk˝ch byt˘ a nar˘stajÌcÌ
podÌl byt˘ s mal˝mi rozlohami. TakovÈ ˙daje vöak bohuûel nebyly dostupnÈ.
Pr˘mÏrn· hodnota dokonËen˝ch byt˘ do jistÈ mÌry kopÌruje jejich prostorovÈ rozmÌstÏnÌ z hlediska velikosti. Pro interpretaci ˙daj˘ si vöak musÌme b˝t
vÏdomi, jak je hodnota zjiöùov·na a co vyjad¯uje12. Jde totiû o ìhodnotu staveb,
na nÏû bylo vyd·no stavebnÌ povolenÌî, uvedenou v dokladech pro stavebnÌ
˙¯ad. TudÌû jde o p¯edpokl·danÈ n·klady stavby domu a byt˘. Ty se v pr˘bÏhu v˝stavby vÏtöinou zvyöujÌ. Obvykle nezahrnujÌ ¯adu dalöÌch pracÌ a dodÏ12

Hodnotu staveb a byt˘ vyplÚujÌ stavebnÌ ˙¯ady v ÑHl·öenÌ o dokonËenÌ budovy/bytuî
vûdy za kaûdou budovu zvl·öù do 14 dn˘ po nabytÌ pr·vnÌ moci kolaudaËnÌho rozhodnutÌ. V hl·öenÌ je kolonka Ñcelkov· hodnota budovy/byt˘î, jejÌû definice je n·sledujÌcÌ: ÑJedn· se o celkovÈ investiËnÌ n·klady na v˝stavbu (bez hodnoty pozemku), a to minim·lnÏ
ve v˝öi uvedenÈ v podkladech pro û·dost o vyd·nÌ stavebnÌho povolenÌ ñ orientaËnÌ n·klad na provedenÌ stavby vËetnÏ technologie. U zmÏn dokonËen˝ch staveb [n·stavby,
p¯Ìstavby, stavebnÌ ˙pravy (vestavby), byty v nebytov˝ch objektech a byty zÌskanÈ stavebnÌmi ˙pravami nebytov˝ch prostor] se uvedou vûdy jen n·klady na realizaci tÏchto
zmÏn staveb. Hodnota st·vajÌcÌ stavby (budovy) se do uveden˝ch investiËnÌch n·klad˘
nezahrnuje. U staveb, nov˝ d˘m s peËovatelskou sluûbou a domovñpenziÛn a nov˝ byt ve
st·vajÌcÌ nebytovÈ stavbÏ (budovÏ), se uvede jen hodnota samotn˝ch byt˘.î
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l·vek se stavbou spojen˝ch a nejde tak o skuteËnÈ v˝slednÈ n·klady, kterÈ budou mnohdy vyööÌ. N·klady nep¯edstavujÌ ani trûnÌ hodnotu stavby, tj. za kolik by se stavba Ëi byt prodaly na trhu (trûnÌ ocenÏnÌ se mohou pro jednu stavbu liöit) a samoz¯ejmÏ ani cenu dosaûenou prodejem. Nejde navÌc o hodnotu
nemovitosti jako celku, tj. vËetnÏ pozemku, jehoû podÌl m˘ûe b˝t na celkovÈ
hodnotÏ v˝znamn˝ a z hlediska lokalizace v ˙zemÌ i v˝raznÏ diferencujÌcÌ. Data n·m tak vlastnÏ ukazujÌ n·r˘st n·klad˘ na bytovou v˝stavbu z hlediska
pr˘mÏrnÈho bytu a metru ËtvereËnÈho v jednotliv˝ch Ë·stech metropolitnÌho
˙zemÌ bÏhem sledovanÈho obdobÌ. Z pohledu ˙zemnÌ diferenciace pak vyjad¯ujÌ sniûov·nÌ n·klad˘ na v˝stavbu metru ËtvereËnÈho s rostoucÌ vzd·lenostÌ
od centra metropolitnÌ oblasti (tab. 9). NÌzkÈ n·klady v poslednÌ zÛnÏ jsou pak
d·ny vysok˝m podÌlem byt˘ v rekonstruovan˝ch objektech po sovÏtskÈ arm·dÏ, a tak i niûöÌmi n·klady v MilovicÌch.
Z·vÏry
V p¯ÌspÏvku jsme dokumentovali, ûe z hlediska bytovÈ v˝stavby m· Praha
dominantnÌ postavenÌ v r·mci »eska, kterÈ navÌc ve sledovanÈm obdobÌ v˝raznÏ posÌlila. V r·mci metropolitnÌ oblasti Prahy p¯in·öÌ bytov· v˝stavba
vyööÌ r˘st v p¯ÌmÏstskÈ oblasti a tÌm i jejÌ mÌrnÏ zvyöujÌcÌ se podÌl na celku.
V j·dru metropolitnÌ oblasti se vöak stavÌ vÌce byt˘ neû v z·zemÌ a z hlediska
poËtu novÏ stavÏn˝ch byt˘ jsou oba trendy, tj. urbanizace kompaktnÌho mÏsta i suburbanizace p¯ÌmÏstskÈ zÛny pomÏrnÏ vyrovnanÈ. Na z·kladÏ empirick˝ch zjiötÏnÌ lze tvrdit, ûe urbanizace j·dra a suburbanizace z·zemÌ p¯edstavovaly v obdobÌ 1997ñ2005 dvÏ tv·¯e spoleËnÈho obrazu promÏn metropolitnÌho regionu Prahy.
Nov· bytov· v˝stavba m· vÏtöÌ vliv na promÏny p¯ÌmÏstskÈ zÛny a p¯ispÌv· i k pomalÈ zmÏnÏ vz·jemnÈ proporce j·dra a z·zemÌ. Pokud vöak vezmeme
v ˙vahu absolutnÌ poËty postaven˝ch byt˘ v ˙zemnÌch jednotk·ch a jejich
koncentraci v j·dru metropolitnÌ oblasti, pak musÌme p¯iznat, ûe znaËn· Ë·st
bytovÈ v˝stavby posiluje existujÌcÌ kompaktnÌ morfologii Prahy. Anal˝za bytovÈ v˝stavby v z·vislosti na vzd·lenosti od centra Prahy navÌc uk·zala, ûe
bÏhem sledovanÈho obdobÌ nedoch·zelo k decentralizaci v˝stavby do vÏtöÌch
vzd·lenostÌ od j·dra metropole. Praha tak z˘st·v· pomÏrnÏ kompaktnÌm
mÏstem, k nÏmuû suburbanizace p¯edstavuje v˝znamnou, ale ne jednoznaËnÏ
dominujÌcÌ alternativu r˘stu.
V p¯ÌspÏvku jsme se pokusili upozornit, ûe sledov·nÌ suburbanizace pouze
s vyuûitÌm indik·tor˘ relativnÌho r˘stu p¯in·öÌ v kontextu postsocialistick˝ch
mÏst ponÏkud ne˙pln˝ obraz. Kontrast mezi vyööÌmi absolutnÌmi hodnotami
r˘stu v j·dru a vyööÌmi relativnÌmi hodnotami r˘stu v z·zemÌ je d·n struktur·lnÌmi charakteristikami metropolitnÌch oblastÌ postsocialistick˝ch mÏst,
kterÈ charakterizuje mal˝ podÌl p¯ÌmÏstskÈ zÛny na celku. Tato situace, kter· je z·sadnÏ odliön· od struktury metropolitnÌch oblastÌ v zemÌch s dlouhou
historiÌ suburbanizace a velk˝m podÌlem obyvatel ûijÌcÌch za hranicemi mÏst,
velmi v˝raznÏ ovlivÚuje rozdÌly v mÌ¯e r˘stu j·dra a z·zemÌ. Interpretace
postsocialistickÈ suburbanizace by toto specifikum nemÏly opomÌjet.
Za cennÈ p¯ipomÌnky dÏkujeme Ond¯eji MulÌËkovi.
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Summary
SPECIFICITIES OF SUBURBANISATION IN POST-SOCIALIST CONTEXT: NEW
HOUSING CONSTRUCTION IN METROPOLITAN REGION OF PRAGUE 1997ñ2005
Numerous recent articles about urban change in post-socialist cities present
suburbanisation as the main process that reshapes the geography of metropolitan areas in
Central and Eastern Europe. Our paper does not question these findings. However, on the
example of Prague it brings an additional dimension that helps to clarify the significance of
suburbanisation process in the context of overall urban change. We focus on residential
suburbanisation and use data about new housing construction in Prague metropolitan area
in the period of 1997ñ2005, i.e. since the beginning of more massive suburbanisation. The
metropolitan area is delimited as the zone that beside Prague comprises municipalities
with an intensive commuting of their population to jobs in Prague.
At the beginning, the paper illustrates the strengthening position of Prague
metropolitan area within Czechia. The core empirical findings show that despite suburban
areas account for a large share of newly constructed housing, its majority is built within the
compact city. In suburban areas, the new housing construction brings radical change of
places where it concentrates. On the other hand side, even larger amount of new dwellings
that is constructed in already established inner city neighbourhoods does not bring such
a relative growth like is currently happening in the suburban belt. However, the large
share of new housing construction in the compact city indicates the vitality and significance
of the urban alternative to suburbanisation. The processes of urbanisation of compact city
and suburbanisation of hinterland operate in parallel and both contribute to the reshaping
urban form of post-socialist metropolis.
Attention is devoted to localities where new housing construction concentrates. They can
be found especially around the boundary between compact city and suburban zone. Fewer
localities in compact city are characterised by large numbers of newly built dwellings
however, low intensity of housing construction when compared to existing housing stock.
On the other hand side, larger number of especially suburban localities are characterised
by a strong intensity of house-building that is achieved with significantly smaller number
of completions in comparison with inner city areas. The housing construction declines with
the increasing distance from the city centre. There has been growth in housing construction
in all of 8 zones delimited in 5 km intervals from the city centre. However, an increasing
level of decentralisation has not been confirmed as the growth has not been faster in more
distant zones.
The analysis further documented the spatial differentiation in the characteristics of
new housing construction in relation to the distance from the city centre. Not
surprisingly, the construction of multi dwelling houses prevails in the compact city and
single family homes in suburbs. The average size of dwellings is smallest inside the
compact city, rapidly increasing in the zone of 20ñ25 km from the city centre and slowly
declines with the further growing distance. This corresponds with the profile of costs of
individual dwellings. However, the cost per 1 m2 shows that it is highest in central Prague
decreasing with increasing distance, confirming the well known relation between the
price per unit of space and total size of dwelling outlined in models of neoclassical land
use economics.
The main message, which we deliver and empirically document, is that suburbanisation
is not the single major process that reshapes post-communist Prague. There are
alternatives that have to be considered in interpreting urban change in Central and
Eastern Europe. The alternative of urbanisation shows the vitality of urban cores and offers
an option of more sustainable development in comparison with the sprawling postcommunist metropolis.
Fig. 1 ñ Metropolitan region of Prague: 5 km concentric zones. Boundaries in Figures 1, 3,
4 and 7 are for urban core, City of Prague and metropolitan area.
Fig. 2 ñ The rate of metropolization: the ratio between the share of Prague metropolitan
region on completed dwellings within Czechia and the share on the number of
country inhabitants.
Fig. 3 ñ Number of completed dwellings (circles) and the intensity of housing construction
(shades in polygons of territorial units) in Prague metropolitan region 1997ñ2005.
Fig. 4 ñ Groups of localities according to the significance of new housing construction
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(based on the combined ranking according to the total number of new housing
units and the intensity of housing construction with each of the groups
representing one fourth from the total number of newly constructed dwellings).
Fig. 5 ñ Number of completed dwellings in 5 km concentric zones.
Fig. 6 ñ Number and share of completed dwellings in single-family houses (black), multifamily houses (dark gray) and other types of houses (light gray). Note: the sum of
dwellings in single-family and multi-family houses is 100 %, the percentage
of dwellings in other types of houses is related to the sum of dwellings in
single-family and multi-family houses.
Fig. 7 ñ Density of housing construction (average annual no. per 1 km2).
(PracoviötÏ autor˘: L. S˝kora: katedra soci·lnÌ geografie a region·lnÌho rozvoje
P¯ÌrodovÏdeckÈ fakulty Univerzity Karlovy, Albertov 6, 128 43 Praha 2; e-mail:
sykora@natur.cuni.cz. D. Posov· je postgradu·lnÌ studentkou tÈûe katedry; e-mail:
posova@natur.cuni.cz.)
Do redakce doölo 6. 3. 2007
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FORMY URBANIZACE: KRITICKÉ ZHODNOCENÍ MODELU STADIÍ VÝVOJE MĚST A NÁVRH
ALTERNATIVNÍ METODY KLASIFIKACE FOREM URBANIZACE

LUDĚK SÝKORA, DARINA POSOVÁ
Sýkora, L., Posová, D.: Forms of urbanization: critical evaluation of the model of stages
of urban development and alternative method of classification of forms of urbanization.
The article critically examines the model of stages of urban development and its
operationalization for empirical research. Shortcomings in the model are identified and
display through an analysis of changes in spatial distribution of population and dwellings in
Prague and Vienna urban regions in 1980-2001. We suggest an alternative method of
classification of forms of urbanization. Using combination of growth/decline of entire urban
region and centralization/decentralization within urban region the method clearly determines
four forms of urbanization, suburbanization, desurbanization and reurbanization.
KEY WORDS: urban development – urbanization – suburbanization – reurbanization –
desurbanization
Úvod
Cílem příspěvku je ukázat slabiny modelu stadií vývoje měst (van den Berg a kol. 1982).
Model je součástí teorie stadií vývoje měst (van den Berg a kol. 1982), která interpretuje
rozvoj městských regionů jako posloupnost procesů urbanizace, suburbanizace, desurbanizace
a reurbanizace (Ouředníček 2000). Pro zjednodušení budeme v dalším textu používat spojení
model/teorie SUD (podle Stages of Urban Development), kterými budeme označovat původní
formulace van den Berga a kol. (1982).
Teorie stadií vývoje měst (SUD) představuje soubor obecných tvrzení zahrnujících popis a
vysvětlení forem urbanizace a jejich vývoje od urbanizace přes suburbanizaci, desurbanizaci
k reurbanizaci. Za model SUD pak považujeme operacionalizaci teorie ve smyslu zobecnění
empirických poznatků formou tabulek a grafů, které představují klasifikaci stadií vývoje
městských regionů, kde jsou jednotlivé fáze či stadia urbanizace určena jasně definovanými
parametry. Model SUD je využíván především jako norma při studiu sídelních systémů a
klasifikaci městských regionů z hlediska dosaženého stavu urbanizace (Matznetter 2004,
Klusáček a kol. 2009). Teorie SUD je také velmi často používána k ilustraci urbanizačních
procesů v příručkách a učebnicích (např. Champion 2001, Mulíček 2008), a to včetně
některých částí modelu SUD.
Při naší práci věnované studiu městských regionů, sídelních systémů a procesům urbanizace a
suburbanizace (z publikovaných výsledků zmiňme například Ouředníček, Posová 2006;
Sýkora, Posová 2007; Sýkora, Mulíček 2009) jsme narazili na zásadní problémy při aplikaci
modelu SUD. Ty vyplývají z jeho nevhodné konstrukce, která selhává při některých
specifických situacích, v nichž se městské regiony mohou nacházet. Protože se s podobnými
nesnázemi může setkat každý, kdo by chtěl model SUD použít pro studium urbanizace nebo
suburbanizace, připravili jsme tento článek, jenž rozkrývá slabiny modelu SUD a nabízí
alternativní postup hodnocení forem urbanizace. Nedostatky modelu SUD dokumentujeme na
příkladu analýzy změn rozmístění obyvatelstva a bytů ve funkčních městských regionech
Prahy a Vídně v letech 1980 až 2001.
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V článku nejdříve představujeme model stadií vývoje měst (van den Berg a kol. 1982).
Abstrahujeme přitom od mnoha stránek teorie SUD, která podává poměrně široký historický
obraz urbanizace a nabízí i vysvětlení cyklu složeného z jednotlivých stadií urbanizačního
procesu. Zájemce odkazujeme na původní práci, popř. její stručnou, ale nekritickou
interpretaci Ouředníčkem (2000). Model SUD používáme v původní formě prezentované van
den Bergem a kol. (1982) pro vyhodnocení urbanizace v Praze a Vídni. Z formálního hlediska
postupujeme přesně podle modelu a na výsledcích ukazujeme vnitřní rozpory modelu. Praha a
Vídeň nám ve sledovaném období nabízejí dostatečnou rozmanitost forem urbanizace za
socialismu a kapitalismu a při radikální změně urbanizace při přechodu ze socialismu ke
kapitalismu, které nám umožňují ukázat dva typy situací, při jejichž hodnocení model SUD
selhává. V závěru článku formulujeme vlastní jednoduchou metodu hodnocení forem
urbanizace, kterou testujeme na městských regionech Prahy a Vídně.
Model stadií vývoje měst: růst a úbytek jádra a zázemí
Teorie a model stadií vývoje měst od van den Berga a kol. (1982) rozlišuje čtyři stadia
urbanizačního procesu: urbanizaci, suburbanizaci, desurbanizaci a reurbanizaci. Stadium, ve
kterém se město nachází, autoři určují prostřednictvím sledování růstu a úbytku obyvatelstva
jádra a zázemí městského regionu, z toho odvozené absolutní a relativní centralizace a
decentralizace uvnitř regionu. Výsledkem je osmistupňová klasifikace (viz tab. 1, obr. 1)
kombinující stadia vývoje funkčních městských regionů a klasifikační typy centralizace a
decentralizace.
Tab. 1: Stadia vývoje městských regionů
Stadia vývoje

Klasifikační typ

1 Absolutní centralizace
2 Relativní centralizace
3 Relativní decentralizace
II Suburbanizace
4 Absolutní decentralizace
5 Absolutní decentralizace
III Desurbanizace
6 Relativní decentralizace
7 Relativní centralizace
IV Reurbanizace
8 Absolutní centralizace
Pramen: upraveno z van den Berg a kol. 1982, s. 36
I Urbanizace
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Změna počtu obyvatel
Jádro
Zázemí
Region
++
+
++
+
+++
+
++
+++
++
+
-+
------+
--

Obr. 1: Klasifikace vývojových typů městských regionů
Zdroj: upraveno z van den Berg a kol. 1982, s. 83

Městský region se nachází ve stadiu urbanizace v situaci, kdy dominuje růst jádra nad
zázemím a zároveň roste celý funkční městský region. Zázemí může ubývat, pak van den
Berg a kol. (1982) hovoří o absolutní centralizaci (typ 1), nebo zázemí roste pomaleji než
jádro a v tom případě se jedná o relativní centralizaci (typ 2). K suburbanizaci dochází, když
dominuje růst zázemí nad jádrem a přitom celý městský region ještě roste. Jádro buď roste
pomaleji než zázemí (relativní decentralizace, typ 3), nebo jádro ubývá (absolutní
decentralizace, typ 4). Ve třetím a čtvrtém stadiu vývoje měst, tj. při desurbanizaci a
reurbanizaci, městský region jako celek ubývá. Desurbanizace nastává, když pokles počtu
obyvatel jádra přesáhne přírůstky v příměstské zóně a tím dojde k poklesu počtu obyvatel
celého městského regionu (typ 5). Relativní decentralizace při fázi desurbanizace přináší
pokles v obou částech funkčního městského regionu s pokračujícím rychlejším poklesem
v jádru (typ 6). Vývoj pokračuje mnohem výraznějšími úbytky v zázemí, protože jádro už
pomalu nemá co ztrácet. Tuto etapu van den Berg a kol. (1982) nazývají relativní centralizací
při stadiu reurbanizace (typ 7). Poslední typ představuje situaci absolutní centralizace, kdy
dochází k růstu jádra, který však vzhledem k většímu úbytku zázemí zatím ještě nevede
k obnovení růstu celého městského regionu (typ 8). Takový vývoj však přináší optimismus
nastartované konjunktury směřující k posílení růstu ve formě urbanizace (opětovný rozvoj
formou typu 1 a 2).
Studie van den Berga a kol. (1982) srovnávala funkční městské regiony ve
vybraných kapitalistických i socialistických evropských státech v letech 1950-1975. Zatímco
se městské regiony západoevropských zemí ve sledovaném období posunuly alespoň o jedno
vývojové stadium, jako například Rakousko ze stadia urbanizace do stadia suburbanizace,
zkoumané socialistické země zůstaly po celé období zamrznuté ve stadiu urbanizace při
dominanci absolutní a relativní centralizace a růstu městského regionu (Bulharsko a
Maďarsko), popř. urbanizace/suburbanizace dané rovnocenným výskytem relativní
centralizace a relativní decentralizace při růstu funkčního regionu (Polsko) (van den Berg a
kol. 1982, s. 85-91). Zatímco počátkem sedmdesátých let Dánsko, Francii, Itálii, Rakousko a
3

Švédsko charakterizovala suburbanizace, v Belgii dominovala desurbanizace a v Nizozemsku,
Švýcarsku a Velké Británii se projevovala společně se suburbanizací (van den Berg a kol.
1982, s. 85-91).
Výše uvedená empirická analýza městských regionů poukazovala na logickou posloupnost
jednotlivých stadií urbanizace a podmíněnost vývojové fáze úspěšností společenského a
zejména ekonomického rozvoje daného státu. Teorie a model SUD i empirická analýza
urbanizaci představily jako cyklus plynule navazujících stadií. Takový náhled dobře
dokumentuje obrázek 1, navozující dojem hodin točících se neustále dokola. Města a jejich
regiony tak charakterizuje jednoznačná vývojová pravidelnost - mají předem determinovanou
trajektorii vývoje pohybující se po zacyklené posloupnosti čtyř stadií. Ještě ilustrativněji to
ukazuje obrázek 2. Teorie a model SUD jsou klasickým příkladem nomotetické koncepce
poznání urbanizace, založené na snaze o postižení a zobecnění strukturálních a vývojových
pravidelností. Proto je teorie i model tak atraktivní v kontextu naší geografie, stále do značné
míry inspirované nomotetičností pozitivismu (blíže viz Sýkora 2008).

Obr. 2: Růst a pokles v jádru, zázemí a městském regionu v jednotlivých stadiích vývoje
městských regionů
Zdroj: upraveno z van den Berg a kol. 1982, s. 38

K teorii a modelu SUD a také jejich aplikaci máme některé výhrady, které je potřebné zmínit
ještě před zahájením představení slabin a rozporů uvnitř samotného modelu SUD. Proměny
městských regionů vnímáme jako urbanizační proces, který může nabývat různých forem
charakterizovaných rozdílným rozvojem jádra a zázemí. Na rozdíl od van den Berga a kol.
(1982) nevěříme v jakousi přirozenou organickou jednosměrnou posloupnost urbanizačního
cyklu od fáze urbanizace, přes suburbanizaci a desurbanizaci k reurbanizaci, jíž opět
následuje fáze urbanizace. Van den Berg a kol. (1982) sledovali městské regiony jen ve dvou
po sobě jdoucích obdobích, což samozřejmě ovlivnilo i zobecnění empirických pozorování.
Mnoho dalších prací (např. Gaebe 1987; Matznetter 2004; Matznetter, Nitsch, Wisbauer
2004; Klusáček a kol. 2009) poukázalo, že trajektorie vývoje městských regionů jsou
mnohem rozmanitější, než evokuje teorie a model SUD. Přikláníme se k tomu hovořit o
formách urbanizačního procesu, které sice mohou přecházet jedna v druhou, nemusí k tomu
však docházet v rámci jednosměrného cyklu posloupností. V realitě dokonce dochází k tomu,
že se formy mohou střídat napřeskáčku mezi sebou (viz Klusáček a kol. 2009).
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Teorie a model SUD zobecňují vývoj městských regionů ve smyslu jednoduše až mechanicky
pojímaného cyklu opakujících se stadií urbanizace. Teorie zahrnuje jak popis strukturálních
změn městského regionu v každém ze stadií vývoje, tak vysvětlení těchto změn, a to zejména
s důrazem na ekonomické podmíněnosti urbanizace. V našem výzkumu osídlení a urbanizace
upřednostňujeme rozlišování mezi postihnutím forem urbanizace prostřednictvím jejich
klasifikace a následné pečlivé zvážení podmíněností a příčin vedoucích k utváření forem
urbanizace ve specifických společenských (ekonomických, sociálních, kulturních a
politických) kontextech v různých geografických oblastech a historických obdobích. Zdánlivě
stejné formy osídlení a urbanizace totiž mohou být utvářeny zcela odlišnými principy, a
naopak, stejné principy mohou v různých kontextech vést k odlišným formám osídlení (blíže
viz Sayer 1982). V této práci se soustředíme na první z těchto otázek, a to na správné
zachycení a klasifikaci forem urbanizace městských regionů.
Využití modelu stadií vývoje měst pro klasifikaci urbanizačních procesů
Model SUD jsme použili k vyhodnocení urbanizačních procesů v městských regionech Prahy
a Vídně. Sledovali jsme přírůstky a úbytky obyvatel a bytů v jádru a zázemí obou městských
regionů za dvě zhruba desetiletá období mezi lety 1980/1981, 1991 a 2001 1 . Takto jsme
zachytili několik rozmanitých situací:
a) urbanizaci v socialistickém a kapitalistickém městě;
b) radikální změnu urbanizace při transformaci ze socialistické na kapitalistickou
společnost;
c) odlišnosti v zachycení urbanizace prostřednictvím obyvatel a bytů, dvou
nerozlučitelných složek obytného prostředí.
Právě tato rozmanitost nám umožnila vyhodnotit situace, které jsou kritické pro uplatnění
modelu stadií rozvoje měst.
V analýze Prahy a Vídně jsme použili srovnatelné vymezených jader, a to jako morfologicky
definovaných kompaktních celků městského intravilánu, tj. souvisle zastavěného funkčně
integrovaného území. Tento postup jsme, oproti konvenčnějšímu hodnocení jader městských
regionů jakožto centrálních měst v jejich administrativních hranicích, zvolili proto, že zatímco
v Praze je jádro mnohem menší než město v administrativních hranicích, v případě Vídně
jádro administrativní hranici přesahuje. Podobně používáme srovnatelně vymezená zázemí, a
to na základě shodně stanovených kritérií pro vymezení oblasti intenzivní dojížďky
městského funkčního regionu (podrobněji viz Posová, Sýkora 2010). Základem hodnocení
změn v rozmístění bylo sledování absolutního a relativního růstu a poklesu počtu obyvatel a
bytů v obou základních územních jednotkách městského regionu, jádru a zázemí.
Při hodnocení změn v rozmístění obyvatelstva a bytů v Praze a Vídni jsme postupovali
v souladu s modelem SUD (van den Berg a kol. 1982, s. 36). Přestože van den Berg a kol.
(1982) ve své práci explicitně nepopisují aplikaci modelu SUD, lze ji odvodit z konstrukce
modelu (viz tab. 1). Postup se skládá ze tří kroků. (1) Na základě růstu či úbytku je jádru a
zázemí přiřazeno kladné nebo záporné znaménko. (2) Na základě porovnání míry růstu a
úbytku v obou zónách je znaménko zdvojené u zóny s vyšší změnou. (3) Funkční městský
region získává znaménko nebo znaménka na základě součtu znamének za dílčí zóny.

1

Praha: 1.11.1980, 3.3.1991, 1.3.2001; Vídeň: 12.5.1981, 15.5.1991, 15.5.2001. Údaje za Prahu v období
1.11.1980 – 3.3.1991 jsme pro srovnatelnost přepočítali na období deseti let.
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Van den Berg a kol. (1982, s. 82) píší, že hodnocení může být založeno na absolutních i
relativních populačních změnách. Nicméně, vzhledem k tomu, že jádrové oblasti mají
zpravidla mnohem více obyvatelstva než zázemí a použití absolutních hodnot by spíše
odráželo velikostní nerovnováhu mezi jádrem a zázemím než relativní význam změny v každé
zóně (van den Berg a kol. 1982, s. 82), využívají ve své analýze relativní údaje. Přestože i
mnozí další autoři využívají jenom údaje o relativní populační změně (Cheshire 1995; Osada
2003; Matznetter 2004; Matznetter, Nitsch, Wisbauer 2004; Klusáček a kol. 2009), v našem
sledování změn v počtu obyvatel a bytů jsme použili absolutní i relativní hodnoty. Naším
cílem totiž bylo postihnout rozmanitost situací a zejména podchytit ty, kde použití absolutních
a relativních údajů poskytuje odlišné obrazy proměny městských regionů (viz naše dřívější
analýza Sýkora, Posová 2007). Zároveň tím zohledňujeme skutečnost, že van den Berg a kol.
(1982) sami připouštějí využití obou typů dat a také to, že některé části modelu, jak dále
ukážeme, správně fungují pouze při využití absolutních čísel.
Pro Prahu a Vídeň jsme pro každé ze dvou sledovaných období prostřednictvím použití
relativních a absolutních hodnot změn počtu obyvatel a počtu bytů získali čtyři souhrnné
výsledky ve formě identifikovaného klasifikačního typu a stadia vývoje (tab. 2-5). Zajímavé a
také zarážející je, že se ani v jednom případě tyto čtyři výsledky neshodují. To je jasným
indikátorem určitých vnitřních problémů modelu SUD. Ty nám pomůže odhalit podrobný
rozbor výsledků.
Praha 1980-2001
V Praze mezi lety 1980-1991 rostl počet obyvatel v jádru (o 25 tis.), zatímco trochu (o 682
obyvatel, tj. 0,27 %) klesl v zázemí. Takovou situaci zvolený model van den Berga a kol.
(1982) klasifikuje jako absolutní centralizaci při stadiu urbanizace (tab. 4 a 6). Počet bytů
však rostl v jádru i zázemí, a to při mnohem vyšším tempu v jádru než zázemí (10 % proti
3 %). Při použití údajů o změnách počtu bytů pak model klasifikuje Prahu v letech 1980-1991
jako relativní centralizaci ve stadiu urbanizace. Tím se ovšem hodnocení prostřednictvím
změn v počtu bytů liší od hodnocení obyvatel. Otázkou je, zda v Praze šlo v letech 1980-1991
o absolutní, či relativní centralizaci, samozřejmě ve stadiu urbanizace. Nemyslíme si, že
v tomto případě je správnou cestou pro rozsouzení přiřknout buď obyvatelstvu, nebo bytům
vyšší význam. Všimněme si, že pokles počtu obyvatel v zázemí je tak malý, že chybělo málo,
aby byl trend opačný. Takové zjištění poukazuje na to, že v případě velmi malých změn, ať již
jsou kladné či záporné, by bylo vhodnější uvažovat spíše v kategorii stagnace, než se na
základě marginálních změn rozhodovat o přesně vymezeném klasifikačním typu a stadiu
vývoje měst. Každopádně je region Prahy možný klasifikovat jako stadium urbanizace. Při
zvážení minimálního poklesu počtu obyvatel a mnohem výraznějšího růstu počtu bytů
v zázemí se přikláníme ke klasifikačnímu typu relativní centralizace v rámci stadia
urbanizace. Zda jde o absolutní nebo relativní centralizaci však považujeme za vedlejší
otázku. Zásadní je, že roste region jako celek, a to při růstu významu jádra města, tj. dochází
k urbanizaci.
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Tab. 2: Relativní populační změny v městských regionech Prahy a Vídně
Jádro Zázemí Region
Jádro
Zázemí
Region
Praha 1980-1991
2,21% -0,27%
1,76%
++
+
Praha 1991-2001
-4,70% 7,44%
-2,54%
++
+
Vídeň 1981-1991
1,56% 9,47%
2,65%
+
++
+++
Vídeň 1991-2001
1,71% 10,46%
2,99%
+
++
+++
Poznámka: údaje za Prahu 1980-1991 jsou přepočítány na období 10 let.

Klasifikační typ
1 Absolutní centralizace
4 Absolutní decentralizace
3 Relativní decentralizace
3 Relativní decentralizace

Stadium vývoje
I Urbanizace
II Suburbanizace
II Suburbanizace
II Suburbanizace

Tab. 3: Relativní změny počtu trvale obydlených bytů v městských regionech Prahy a Vídně
Jádro Zázemí Region
Jádro
Zázemí
Region
Praha 1980-1991 10,08% 3,05%
8,90%
++
+
+++
Praha 1991-2001
-0,47% 9,06%
1,03%
++
+
Vídeň 1981-1991
4,10% 14,82%
5,31%
+
++
+++
Vídeň 1991-2001
5,54% 16,88%
6,94%
+
++
+++
Poznámka: údaje za Prahu 1980-1991 jsou přepočítány na období 10 let.

Klasifikační typ
2 Relativní centralizace
4 Absolutní decentralizace
3 Relativní decentralizace
3 Relativní decentralizace

Stadium vývoje
I Urbanizace
II Suburbanizace
II Suburbanizace
II Suburbanizace

Klasifikační typ
1 Absolutní centralizace
5 Absolutní decentralizace
2 Relativní centralizace
3 Relativní decentralizace

Stadium vývoje
I Urbanizace
III Desurbanizace
I Urbanizace
II Suburbanizace

Tab. 4: Absolutní populační změny v městských regionech Prahy a Vídně
Praha 1980-1991
Praha 1991-2001
Vídeň 1981-1991
Vídeň 1991-2001

Jádro
24 799
-52 251
27 574
30 665

Zázemí
-682
17 923
26 640
32 204

Region
24 117
-34 328
54 214
62 869

Jádro
++
-++
+

Zázemí
+
+
++

Region
+
+++
+++

Tab. 5: Absolutní změny trvale obydlených bytů v městských regionech Prahy a Vídně
Praha 1980-1991
Praha 1991-2001
Vídeň 1981-1991
Vídeň 1991-2001

Jádro Zázemí
43 236 2 627
-2 165 7 794
33 205 15 263
46 769 19 965

Region
45 863
5 629
48 468
66 734

Jádro
++
++
++

Zázemí
+
++
+
+

Region
+++
+
+++
+++
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Klasifikační typ
2 Relativní centralizace
4 Absolutní decentralizace
2 Relativní centralizace
2 Relativní centralizace

Stadium vývoje
I Urbanizace
II Suburbanizace
I Urbanizace
I Urbanizace

V období 1991-2001 se situace v Praze radikálně obrátila. Počet obyvatel v jádru města
výrazně poklesl (o 52 tis.), zatímco zázemí rostlo (18 tis.). Celý region přitom ztratil 34 tisíc
obyvatel. Růst v zázemí byl přitom výraznější (7,44 %) než pokles v jádru (-4,70 %). Při
použití absolutních hodnot populačních změn se Praha nacházela ve stadiu desuburbanizace a
klasifikačním typu absolutní decentralizace. Při zohlednění relativních přírůstků a úbytků
obyvatel je však situace odlišná. Praha je ve stadiu suburbanizace při absolutní decentralizaci
v rámci regionu. Rozdíl mezi oběma výsledky je způsoben tím, že relativní růst zázemí je
vyšší než relativní pokles jádra, zatímco absolutní pokles jádra je větší než růst zázemí. To je
zásadní při aplikaci modelu SUD v původním významu představeném van den Bergem a kol.
(1982). Při použití relativních údajů totiž přiřadíme poklesu jádra jedno minusové znaménko
[-] a větší intenzitě růstu zázemí dvě plusová znaménka [++]. Při vzájemném součtu obou
znamének pak vychází jedno plusové znaménko [+] pro region jako celek. Zde se však
nachází úskalí modelu SUD. Plusové znaménko pro celý region v případě aplikace relativních
čísel je totiž v rozporu s faktickým poklesem populace (-34 tis., tj. -2,54 %). Zde se ukazuje
jeden problém modelu SUD. Pojďme přiřadit znaménko regionu podle jeho skutečného růstu
či úbytku bez ohledu na to, jak vychází znaménka určená formálním postupem na základě
relativních údajů růstu a poklesu v jádru a zázemí. Dostaneme následující posloupnost
znamének za jádro, zázemí a region [-/++/-]. Takovou posloupnost však v modelu SUD vůbec
nenajdeme!
V čem je problém? Model stadií vývoje měst (tab. 1) byl totiž zřejmě konstruován na základě
absolutních údajů. Van den Berg a kol. (1982) však ve svých hodnoceních používali údaje o
relativním růstu nebo poklesu obyvatel, podobně jako mnozí další (Cheshire 1995; Osada
2003; Matznetter 2004; Matznetter, Nitsch, Wisbauer 2004; Klusáček a kol. 2009). V určitých
situacích však výsledky při použití absolutních a relativních údajů nekorespondují. Příkladem
je Praha v letech 1991-2001 z pohledu změn počtu obyvatel. Přestože v Praze v letech 19912001 růst zázemí dominuje nad růstem jádra, celý funkční městský region populačně ztrácí
(viz údaje v tab. 2. a tab. 4). Vyšší intenzity růstu zázemí než jádra je dosahováno při
podstatně nižších populačních přírůstcích v zázemí, než jsou úbytky obyvatel v jádru. Tato
situace je způsobena vysokou nerovnováhou mezi podílem zázemí a jádra na městském
regionu (Sýkora, Posová 2007), který je v případě Prahy 20 % a Vídně pouhých 16 %.
Shodnou situaci jako v Praze zaznamenali Matznetter (2004, s. 69) a Matznetter, Nitsch,
Wisbauer (2004, s. 65) v Bratislavě (růst/pokles jádra, zázemí a regionu -3,1%/+3,5%/-1,6%).
S výsledkem se však vyrovnali tak, že do klasifikační tabulky, kde jinak uvádí standardní
znaménka modelu SUD, uvedli pouze relativní přírůstky a úbytky a na základě poklesu celého
regionu pak zvolili zařazení Bratislavy do stadia desurbanizace. Matznetter (2004, s. 65)
označil model SUD sice za vhodný pro pedagogické účely vzhledem k jeho jednoduchosti,
nicméně za problematický pro využití v empirických analýzách. Přestože si byl
pravděpodobně vědom úskalí modelu, bohužel explicitně nediskutoval, v čem je model
problematický.
Van den Berg a kol. (1982) se snaží použitím relativních údajů abstrahovat od vlivu různého
podílu jádra a zázemí na vývoj v městském regionu. Jejich primární snahou totiž je určení
typů
městských
regionů,
tj.
rozlišení
absolutní/relativní
klasifikačních
centralizace/decentralizace, z nichž pak následuje rozřazení do stadií urbanizace. Tomu
napovídá i schéma klasifikace vývojových typů městských regionů (obr. 1), které je v textu
knihy van den Berga a kol. (1982) uvedeno u pasáží zdůvodňujících použití relativních
ukazatelů. Zkusme si do schématu vynést relativní údaje za změnu počtu obyvatel v jádru (4,7 %) a zázemí (7,44 %) regionu Prahy v letech 1991-2001, a to přesně geometricky. Praha
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nám vyjde v sektoru absolutní decentralizace a růstu. V tomto případě však nejde o skutečný
růst nebo pokles počtu obyvatel městského regionu, který klesá o -2,54 %, ale o růst daný
součtem obou relativních hodnot (2,74 %). Tímto způsobem van den Berg a kol. (1982)
postupovali ve své empirické analýze vedoucí k hodnocení urbanizace evropských městských
regionů (viz tabulky na stranách 93-99), kde je celkový relativní růst či úbytek městských
regionů počítán součtem údajů relativního růstu a poklesu jádra a zázemí. Takto získané
výsledné hodnoty se samozřejmě liší od skutečné hodnoty růstu městského regionu. Jde o
hrubou metodickou chybu. Je tak docela možné, že některé městské regiony byly van den
Bergem a kol. (1982) nesprávně zařazené do typu 4, tj. absolutní decentralizace při růstu
regionu (suburbanizace), když mohlo jít o funkční typ 5, tj. absolutní decentralizaci při
poklesu regionu (desurbanizace). Při takovém postupu by ke shodě došlo pouze v případě,
kdy by byl podíl jádra a zázemí na celku stejný, tj. poloviční. Taková situace je však velmi
vzdálená od reality většiny městských regionů.
Vraťme se k hodnocení Prahy v letech 1991-2001. Pro rozlišení, zda jde o suburbanizaci nebo
desurbanizaci, je naprosto zásadní, zda region jako celek roste nebo klesá. V případě poklesu
jádra a růstu v zázemí je totiž rozhodující, zda městský region jako celek roste, pak jde o
suburbanizaci, nebo klesá, a tím dochází k desurbanizaci. Význam růstu a poklesu regionu
jako celku pro zařazení do stadií urbanizace a suburbanizace respektive desurbanizace a
reurbanizace zdůrazňuje i Cheshire (1995) s odkazem na studii Halla a Haye (1980). Praha se
tak v letech 1991-2001 nacházela při hodnocení populačních změn v situaci desurbanizace a
absolutní decentralizace. Ke stejnému výsledku bychom mohli dojít zjednodušeným použitím
schématu v obrázku 1. Namísto vynášení skutečných hodnot populační změny bychom však
pro zařazení do jednoho z osmi sektorů museli použít kombinaci tří proměnných, a to
pozitivní nebo negativní změnu jádra, zázemí a celého městského regionu (zda v tomto
případě použijeme absolutní či relativní údaje je úplně jedno). Každopádně van den Bergův a
kol. (1982) model stadií vývoje měst (tab. 1, v originále van den Berg a kol. 1982, s. 36, a
obr. 1, v originále na s. 83) jsou nesprávně konstruované a metodicky zavádějící.
Vídeň 1980-2001
Ve Vídni mezi lety 1981-1991 rostl počet obyvatel v jádru, zázemí i celém funkčním
městském regionu. Absolutní nárůst počtu obyvatel byl o trochu větší v jádru (27 tis.) než
v zázemí (26 tis.). Takovou situaci model van den Berga a kol. (1982) klasifikuje jako
relativní centralizaci při stadiu urbanizace (tab. 6). Počet obyvatel však rostl relativně
mnohem větším tempem v zázemí než v jádru (9 % proti 2 %), což v modelu SUD odpovídá
relativní decentralizaci při stadiu suburbanizace (tab. 4). Model SUD nám pro Vídeň v období
1981-1991 vytváří odlišná celková hodnocení, neboť výsledky při použití absolutních a
relativních údajů spolu nekorespondují (urbanizace versus suburbanizace). Jak máme Vídeň
klasifikovat? Co je v tomto případě významnější: vyšší absolutní nárůst jádra, nebo vyšší
dynamika růstu v zázemí? V tomto případě rozhodujeme mezi dvěma klasifikačními typy
relativní centralizace a relativní decentralizace (pozor, v tom se tato situace zásadně liší od
dříve diskutovaného nesouladu u Prahy, kde šlo o jeden klasifikační typ, ale dvě odlišná
stadia). Myslíme si, že vzhledem k tomu, že větší intenzita růstu zázemí než jádra vede i
k růstu podílu zázemí na celém funkčním městském regionu, došlo v metropolitní oblasti
Vídně v letech 1981-1991 k decentralizaci. Rozhodnutí o tom, zda v situaci růstu celého
regionu a jeho obou zón dochází spíše k urbanizaci či suburbanizaci zakládáme na konceptu
centralizace a decentralizace ve smyslu růstu či poklesu podílu jádra nebo zázemí na
funkčním městském regionu (podobně postupuje například i Gaebe 1987, 2004). Vídeň
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v letech
1981-1991
při
sledování
změn
relativní decentralizaci při stadiu suburbanizace.

obyvatelstva

klasifikujeme

jako

Stejné výsledky přináší i hodnocení bytů (tab. 5 a 7). Přestože byl absolutní nárůst počtu bytů
v jádru Vídně více než dvojnásobně větší než v zázemí, pro určení, zda jde o centralizaci, a
tak urbanizaci, nebo naopak decentralizaci, a tudíž suburbanizaci, je rozhodující mnohem
vyšší intenzita růstu v zázemí a z toho vyplývající zvyšující se podíl zázemí na celém
městském regionu. Vídeň v letech 1981-1991 klasifikujeme i na základě analýzy bytů jako
relativní decentralizaci při stadiu suburbanizace.
V období 1991-2001 je situace ve Vídni velmi podobná předchozím deseti letům. Nicméně
počet obyvatel zázemí absolutně narostl více než v jádru a v takovém případě absolutní údaje
potvrzují stav identifikovaný na základě relativních změn počtu obyvatel, tj. relativní
decentralizaci při stadiu suburbanizace. Počet bytů rostl nadále absolutně více v jádru než
zázemí. Pro výsledné hodnocení je zásadní posouzení relativních změn v počtu bytů, které
ukazují na relativní decentralizaci při stadiu suburbanizace.
Porovnání hodnocení Vídně při použití relativních a absolutních údajů nám přibližuje
typickou situaci našich měst, kdy se sice největší celkové přírůstky obyvatel a bytů realizují
v jádrových městech, relativní růst je však dynamičtější v zázemí. K tomu dochází vzhledem
k malému podílu zázemí na celém regionu, a tudíž k relativní snadnosti dosáhnout vyššího
tempa růstu i na základě menších absolutních nárůstů počtu obyvatel nebo bytů. Městský
region Vídně je nepochybně ve stadiu suburbanizace, protože vzhledem k větší intenzitě růstu
zázemí dochází k nárůstu podílu zázemí na celku, a tedy k decentralizaci uvnitř regionu.
Nicméně musíme připomenout, že nejde o takovou suburbanizaci, kde by většina bytů a
obyvatel přibývala v zázemí. Van den Bergův a kol. (1982) model SUD není schopen správně
vyhodnotit situace, kdy se liší pořadí z hlediska míry změny dané absolutním a relativním
růstem. Tento příklad ukázal na další významný nedostatek modelu SUD, který má významné
nedostatky a podle nás vyžaduje zásadní přehodnocení.
Vnitřní rozpory modelu SUD
Na základě empirických zjištění při analýze Prahy a Vídně si dovolujeme konstatovat, že
metodika van den Berga a kol. (1982) není zcela důsledná a v některých naprosto reálných
situacích vede k rozporuplným výsledkům. Pojďme si shrnout, kde jsou hlavní problémy
modelu SUD. Formálně správné využití modelu van den Berga a kol. (1982) přineslo odlišné
výsledky při hodnocení absolutních a relativních změn počtu obyvatel a počtu bytů. K tomu
ale dochází jen v některých specifických situacích. Situace, kde existuje nesoulad při použití
absolutních a relativních údajů, nám nejen ukážou, kde jsou v modelu chyby, ale zároveň nám
poslouží pro hledání správného postupu pro jednoznačnou klasifikaci forem urbanizace.
Nevíme, jak dalece si byl van den Berg a kol. (1982) vědomi možností odlišných výsledků při
použití absolutních a relativních dat. Sami připouštějí použití obou typů údajů (s. 82).
V původním textu neuvádí jasně, kdy se odkazuje na relativní změny, a kdy naopak metoda
počítá s absolutním růstem nebo poklesem obyvatelstva. Vlastní model SUD je konstruován
tak, že v některých aspektech může platit jen při využití absolutních údajů. Přesto van den
Berg a kol. (1982) staví empirickou analýzu na použití dat relativních.
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Ukažme si teď hlavní rozpory pramenící z použití modelu. Pokud mají znaménka v tabulce 1
[+,++,+++,---,--,-] vyjadřovat skutečný růst jádra, zázemí a regionu, musí být použito pouze
absolutních hodnot. V případě použití relativních hodnot se dostaneme do rozporu, který nám
ukázala situace v Praze v letech 1991-2001 (viz obr. 3). Postup přidělování znamének
zmíněný ve výše uvedeném popisu modelu SUD lze uskutečnit pouze při použití absolutních
hodnot. Při použití relativních údajů dostáváme nesprávný výsledek růstu regionu, kdy
hodnota a hlavně směr růstu/poklesu regionu může být dokonce v některých situacích zcela
opačný, než je skutečný růst nebo pokles regionu (viz Praha v letech 1991-2001). Podobně
hrubě zkreslené výsledky přináší i model klasifikace vývojových typů městských regionů
(obr. 1), pokud v něm pro tuto situaci použijeme relativní údaje (obr. 3). To je přitom značně
paradoxní, protože van den Berg a kol. (1982, s. 82) grafickou formu modelu (obr. 1)
představují společně s argumentací pro přednostní využití relativních dat.

Obr. 3: Praha a Vídeň v modelu klasifikace vývojových typů městských regionů
Výše provedená analýza Prahy a Vídně nám však ukázala, že model SUD přináší špatné
výsledky i v případě použití absolutních údajů o růstu nebo poklesu jádra, zázemí a regionu.
Příkladem je v tomto případě hodnocení Vídně v letech 1981-2001 (obr. 3), kdy při použití
absolutních dat v tabulce 1 i obrázku 1 dojdeme k tomu, že když jádro rostlo více než zázemí,
je celý region charakterizován relativní centralizací. Opak je však pravdou, protože v regionu
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v tomto období došlo k relativní decentralizaci, tj. růstu podílu zázemí (a naopak poklesu
významu jádra) na celém regionu.
Problémy modelu SUD se projevují při aplikaci v takových městských regionech, které mají
velmi odlišnou váhu jádra a zázemí. Může zde dojít k tomu, že trend růstu/poklesu má opačné
znaménko při použití absolutních a relativních hodnot při jedné a té samé situaci. Jde přitom o
typické situace, v nichž se nyní nacházejí postkomunistická města, kde dochází k rychlému
relativnímu růstu zázemí, a to při malých absolutních přírůstcích, neboť podíl zázemí na
celém regionu je mizivý (Sýkora, Posová 2007). Podobně problémové situace mohou nastat
při hodnocení městských regionů, kde má malý podíl jádro, které začne relativně rychle růst,
ale při pokračování absolutně největších přírůstků v zázemí (k takové situaci může dojít
v severoamerických městech).
Model SUD představený v tabulce 1 (v originále van den Berg a kol. 1982, s. 36, případně
rovněž např. Friedrichs 1995, s. 34; Matznetter, Nitsch, Wisbauer 2004, s. 59; Klusáček a kol.
2009, s. 31), obr. 1 (v originále na s. 83) a obr. 2 (v originále na s. 38, nebo také např. Gaebe
1987; s. 160, Friedrichs 1995, s. 34; Champion 2001, s. 147) jsou velmi ilustrativní pro
ukázku vzájemného spolupůsobení vývoje jádra a zázemí pro strukturální proměny celého
regionu. Nicméně, takto konstruovaný model je platný jen pro velmi specifickou situaci, kdy
jsou si jádro a zázemí svojí vahou rovny, tj. kdy je podíl jádra a zázemí na celku totožný, tj.
v obou případech poloviční. Obrázek 2 přibližuje pouze situaci stejných populačních změn
v jádru a zázemí. Ve všech ostatních případech, tj. když se váha jádra a zázemí liší, se při
použití takto konstruovaného modelu dostaneme do nesnází.
Model SUD van den Berga a kol. (1982) míchá neslučitelné. Vzhledem k jeho popularitě a
značně rozšířenému použití ho považujeme za jednu z nejvýznamnějších a po desetiletí
přetrvávajících metodických chyb ve výzkumu měst, sídelních systémů a urbanizace. Přestože
lze v literatuře vystopovat náznaky, kdy se výzkumníci museli vypořádat s problémy, které
jim model SUD přinášel (viz například výše uvedený Matznetter 2004), dosud však nikdo
rozpory a nedostatky modelu kriticky nevyhodnotil.
Parametry hodnocení forem urbanizace
Model SUD sice v některých situacích přináší rozporné výsledky, je však založen na
racionální úvaze o strukturovaném hodnocení urbanizace městských regionů. Pojďme se na
celou situaci podívat z jiného zorného úhlu. Nebudeme hledat, kde model nefunguje, ale
naopak se podíváme, kde správné výsledky přináší. Jde především o zmapování situací, kde
věcně správné výsledky přináší absolutní a kde relativní údaje a zjištění proč tomu tak je. To
nám pomůže najít klíčové parametry pro správné definování modelu a jeho operacionalizaci
umožňující jednoznačné určení urbanizačních procesů.
Schéma klasifikace vývojových typů městských regionů modelu SUD (obr. 1) bude funkční,
pokud v sektorech relativní centralizace a decentralizace (mezi hodinou 12 a 3 a hodinou 6 a
9) použijeme relativní údaje, zatímco v sektorech absolutní centralizace (mezi hodinou 3 a 6)
a absolutní decentralizace (mezi hodinou 9 a 12) použijeme údaje absolutní. Absolutní údaje
jsou zásadní v těch situacích, kdy potřebujeme rozhodnout, zda dochází k suburbanizaci, nebo
desurbanizaci a v druhém případě k reurbanizaci, či urbanizaci. V obou těchto případech je
bezpochybné to, že dochází k absolutní decentralizaci (suburbanizace x desurbanizace), nebo
naopak absolutní centralizaci (reurbanizace x urbanizace). Pro rozhodnutí toho, jaký proces se
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v regionu odehrává, je však zásadní to, zda region jako celek roste, nebo klesá. Pokud růst
regionu jako celku skládáme z údajů za jádro a zázemí, musíme používat absolutní, a nikoliv
relativní údaje, tak jak ve své analýze učinili van den Berg a kol. (1982).
Relativní údaje naopak potřebujeme pro rozhodnutí, zda dochází k urbanizaci, nebo
suburbanizaci a v druhém případě k desurbanizaci, nebo reurbanizaci. V těchto situacích je
zásadní to, zda v regionu dochází k centralizaci, či decentralizaci (vždy přitom jde o relativní
centralizaci nebo decentralizaci). Centralizaci charakterizuje růst podílu jádra na regionu,
zatímco decentralizaci růst podílu zázemí na regionu. Porovnání absolutních hodnot růstu
jádra a zázemí nám však může v některých situacích dát naprosto opačnou odpověď, zatímco
údaj o relativně vyšší dynamice růstu (urbanizace x suburbanizace) nebo také menší dynamice
úpadku (desurbanizace x reurbanizace) jasně ukáže, zda roste podíl jádra (centralizace), nebo
zázemí (decentralizace). Zopakujme si, že v prvém případě pro nás bylo důležité to, zda celý
region roste nebo klesá, a v druhém případě to, zda dochází k centralizaci nebo decentralizaci.
Nyní se také dostáváme k alternativám a úpravám modelu SUD. Model SUD se pokusil
přetransformovat Cheshire (1995), a to ve smyslu metodiky studia městských regionů Halla a
Haye (1980). Tímto postupem byla inspirována i detailní studie Osady (2003). Hall a Hay
(1980, s. 193) za zásadní považují, zda v rámci městského regionu dochází k centralizaci či
decentralizaci (srovnej s výše uvedeným zjištěním). Doplňující charakteristikou je to, zda
region jako celek roste nebo klesá (viz druhé výše uvedené zjištění), a dále vzájemný vliv
jádra a zázemí na celkovou situaci v regionu. Všimněme si, že van den Berg a kol. (1982)
postupovali přesně opačně než Hall a Hay (1980), tj. východiskem jejich analýzy bylo
sledování a kombinace hodnot růstu a úpadku jádra a zázemí.
Hall a Hay (1980, s. 193) rozlišili 6 typů vývoje městských regionů:
1. centralizace při celkovém poklesu;
2. absolutní centralizace (jádro roste, zázemí ubývá);
3. relativní centralizace (jádro i zázemí rostou, jádro relativně rychleji než zázemí);
4. relativní decentralizace (jádro i zázemí rostou, zázemí relativně rychleji než jádro);
5. absolutní decentralizace (jádro ubývá, zázemí roste);
6. decentralizace při celkovém poklesu.
Cheshire (1995), inspirován 8 typy van den Berga a kol. (1982), upravil původní model Halla
a Haye (1980):
1. centralizace: jádro, zázemí i region ztrácí, jádro ubývá relativně pomaleji než zázemí;
2. centralizace: jádro roste, zázemí i region ztrácí;
3. centralizace: jádro roste, zázemí ubývá, region roste;
4. centralizace: jádro, zázemí a region rostou, jádro roste relativně rychleji než zázemí;
5. decentralizace: jádro, zázemí a region rostou, zázemí roste relativně rychleji než jádro;
6. decentralizace: jádro ubývá, zázemí roste, region roste;
7. decentralizace: jádro ubývá, zázemí roste, region ztrácí;
8. decentralizace: jádro, zázemí i region ztrácí, jádro ubývá relativně rychleji než zázemí.
Cheshire (1995) se však zcela vyhýbá použití termínů urbanizace, suburbanizace,
desurbanizace a reurbanizace a vývoj městských regionů popisuje podobně jako Hall a Hay
(1980) jen za použití neutrálních termínů popisujících centralizaci nebo decentralizaci a růst a
pokles. Osada (2003) ale už Cheshirovu (1995) klasifikaci doplňuje o termíny urbanizace
(typy 3 a 4), suburbanizace (5, 6), desurbanizace (7, 8) a reurbanizace (1, 2). Všimněme si, že
typologie Cheshireho a Osady začínají formou, kterou nazýváme reurbanizací, nikoliv
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urbanizací, kterou považujeme za začátek posloupnosti urbanizačních procesů. Je tak
upřednostňováno pojetí klasifikace ve smyslu strukturální typologie před popisem
vývojových stadií nebo typů urbanizačního cyklu.
Výše uvedené modely a metody sledování strukturálních změn městských regionů mají
několik společných znaků. Městský region hodnotí prostřednictvím sledování jádra, zázemí a
regionu jako celku. Důležité je, zda region jako celek roste nebo ubývá, zda v jeho rámci
dochází k centralizaci či decentralizaci a zda je dynamika změny významnější v jádru nebo
zázemí. Liší se však tím, které z těchto charakteristik považují za prioritní a jakým postupem
je skládají k získání výsledného obrazu. Způsob konstrukce modelu SUD od van den Berga a
kol. (1982) považujeme za špatný, protože v některých situacích přináší zcela rozporuplné
výsledky. Myslíme si, že nevhodné nasměrování modelu SUD bylo způsobeno důrazem na
klasifikaci založenou na rozlišování mezi absolutní a relativní centralizací a decentralizací,
které je patrné i v práci Halla a Haye (1980) spíše, než aby se pozornost věnovala
růstu/úpadku celého regionu a vnitřní decentralizaci/centralizaci. Van den Bergovi a kol.
(1982) i Hallovi a Hayovi (1980) šlo totiž pravděpodobně především o rozlišení urbanizace a
suburbanizace v situaci současného růstu v jádru a zázemí, k čemuž používají klasifikační typ
relativní centralizace, kdy jde o urbanizaci, a relativní decentralizace, která indikuje
suburbanizaci. Cheshirova (1995) úprava se vyvarovala diskutovaných nedostatků a
jednoznačně poukázala na hlavní vstupní parametry, na nichž by mělo být sledování změn
městských regionů založeno. To vše se pro nás stalo podnětem a zdrojem inspirace
k vypracování a předložení vlastního návrhu metody klasifikace forem urbanizace.
Metoda klasifikace forem urbanizace
Vzhledem k rozporům v modelu SUD a problémům při jeho využití pro hodnocení urbanizace
jsme se rozhodli naformulovat alternativní metodiku klasifikace forem urbanizace a otestovat
ji při hodnocení urbanizačních procesů v Praze a Vídni 1980-2001. Metodika je inspirována
analýzou nedostatků modelu SUD, parametrů, které byly důležité pro určení sporných situací
v modelu SUD a pracemi Halla a Haye (1980) a Cheshireho (1995). Cílem metody je
jednoznačné a jednoduché určení forem urbanizace.
Charakter urbanizace městských regionů určují dva základní procesy: (1) růst/pokles celého
regionu; (2) centralizace/decentralizace uvnitř městského regionu. Kombinací obou procesů
získáme čtyři základní strukturální typy forem urbanizace městských regionů, které můžeme
asociovat se čtyřmi typy urbanizačních procesů, tj. urbanizací, suburbanizací, desurbanizací a
reurbanizací. V případě růstu městského regionu jde o urbanizaci nebo suburbanizaci, zatímco
v případě poklesu o desurbanizaci nebo reurbanizaci. Centralizace měřená jako růst podílu
jádra na celku funkčního městského regionu ukazuje na urbanizaci nebo reurbanizaci, zatímco
decentralizace charakterizovaná růstem podílu zázemí na funkčním městském regionu je
znakem suburbanizace nebo desurbanizace. Urbanizace je daná růstem městského regionu a
jeho vnitřní centralizací, suburbanizace růstem městského regionu a jeho vnitřní
decentralizací, desuburbanizace poklesem městského regionu a jeho vnitřní decentralizací a
reurbanizace poklesem městského regionu při jeho vnitřní centralizaci.
Pro jednoznačné zařazení každého městského regionu skládajícího se z jádra a zázemí do
jednoho ze čtyř typů urbanizačních procesů, tj. urbanizace, suburbanizace, desurbanizace a
reurbanizace, je podstatné, zda městský region roste nebo klesá a zda uvnitř městského
regionu dochází k centralizaci nebo decentralizaci (tab. 6, obr. 4).
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Tab. 6: Klasifikace forem urbanizace
Růst regionu
Pokles regionu

Centralizace
(růst podílu jádra)
urbanizace
reurbanizace

Decentralizace
(růst podílu zázemí)
suburbanizace
desurbanizace

Obr. 4: Schéma klasifikace forem urbanizace
Metoda klasifikace forem urbanizace se od postupů v dobře známých pracích van den Berga a
kol. (1982) a Halla a Haye (1980) liší v tom, že na rozdíl od nich neklade důraz na rozlišování
tzv. absolutní a relativní centralizace a decentralizace. Myslíme si, že takové rozlišení by
mělo být pouze doplňkové, nikoliv rozhodující pro klasifikaci forem urbanizace.
Absolutní/relativní centralizace/decentralizace pouze odlišují, zda k centralizaci či
decentralizaci dochází při souhlasném (relativní) nebo rozdílném (absolutní) trendu v jádru a
zázemí. Absolutní centralizace a decentralizace znázorňují situace, kdy roste jedna část
regionu – buď jádro, nebo zázemí, zatímco druhá ubývá. Mnohem důležitější ale je, zda
k jejich růstu, popř. úpadku dochází v kontextu celkového růstu nebo poklesu celého regionu.
Van den Berg a kol. (1982) a Hall a Hay (1980) nicméně používali hlavně klasifikační typ
relativní centralizace a relativní decentralizace, a to pro rozlišení urbanizace a suburbanizace
v situaci současného růstu v jádru a zázemí městského regionu. Toto odlišení je v naší
metodice klasifikace forem urbanizace plně zajištěno sledováním procesu centralizace a
decentralizace uvnitř regionu.
Přestože je klasifikace založená na vzájemném spolupůsobení faktorů celkového
růstu/poklesu regionu a centralizace/decentralizace uvnitř městského regionu, nabízí se
otázka, jestli není jeden z těchto procesů nadřazený druhému a tudíž prioritní při hodnocení
urbanizace. Hall a Hay (1980), Cheshire (1995) i van den Berg a kol. (1982) zdůrazňovali
centralizaci a decentralizaci uvnitř městských regionů. Až druhotně pak zohledňovali, zda
k tomu dochází v situaci růstu či poklesu celého regionu. Jejich práce vznikaly v období, kdy
většina městských regionů v Evropě rostla a zásadní otázkou byla jejich vnitřní decentralizace
procesem suburbanizace. Proto tolik zdůrazňovali sledování relativní centralizace versus
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relativní decentralizace s cílem rozlišit mezi urbanizací a suburbanizací v rostoucím městském
regionu. V dnešní Evropě se ale stále hlasitěji ozývá diskuse na téma smršťujících se měst
(shrinking cities), která je prioritně reflektovaná i v nedávných srovnávacích studiích měst
(Turok, Mykhnenko 2007; Myknenko, Turok 2008).
Nejde však jen o to, že dominantní diskurz ve výzkumu sídelního systému se posunul od
vnitřní redistribuce váhy v rámci městských regionů k otázce jejich celkového růstu či
úpadku. Myslíme si, že otázka růstu či úpadku městského regionu má významově předcházet
otázce posunu těžiště mezi jádrem a zázemím uvnitř regionu. Respektujeme tím významovou
posloupnost celek – části celku. Ještě významnější je pak zohlednění dlouhodobého vývoje
sídelního systému. Základním znakem dlouhodobého vývoje geografické organizace je
koncentrační proces (Hampl 2005). S růstem měst jako hlavních koncentrací lidských aktivit
se zvyšuje i jejich vnitřní strukturální i vývojová diferenciace, která může přinést vnitřní
polarizaci růstu mezi jádrem a zázemím v rámci městského regionu/metropolitní oblasti. Obě
části jsou však spjaty do jednoho funkčně integrovaného celku městského regionu, který je
nositelem koncentračního procesu. Suburbanizaci proto můžeme považovat za integrální
součást urbanizace celého městského regionu. Urbanizace městského regionu by pak
probíhala spíše urbanizací jádra, tj. urbanizací v poněkud užším smyslu slova, nebo
urbanizací zázemí, tj. suburbanizací, nebo spolupůsobením růstu v jádru i zázemí.
Opakem k urbanizaci celého městského regionu je jeho desurbanizace. K ní může docházet
při vnitřní suburbanizaci, kdy sice zázemí může relativně rychle narůstat, ale jádro klesá
z hlediska absolutního objemu více, než roste zázemí, a tak ztrácí celý region. Takovou
situaci, která nastala v Praze, Brně a Plzni v 90. letech 20. století, popisují Klusáček a kol.
(2009, s. 36) slovy: „kombinace suburbanizace a úpadku městského regionu se nazývá
‚desurbanizací’“. K desurbanizaci celého městského regionu, tj. jeho celkovému poklesu
může také docházet při vnitřní urbanizaci, kdy absolutní úbytky zázemí převáží nad přírůstky
jádra. Takovou situaci však v souladu s van den Bergem a kol. (1982) i Cheshirem (1995)
nazýváme v naší klasifikaci reurbanizací. Čistou desurbanizací celého městského regionu je
vývojová forma, při níž dochází k současným ztrátám jádra a zázemí. Zde v naší klasifikaci
forem urbanizace rozlišujeme mezi desurbanizací a reurbanizací podle toho, která část ztrácí
pomaleji. Upřímně řečeno, myslíme si, že při ztrátách jádra i zázemí je velmi těžké hovořit o
procesu reurbanizace, neboť tento termín evokuje růst, k němuž však nedochází.
Aplikace metody klasifikace forem urbanizace
Přes vědomí výše diskutované mnohoznačnosti použití termínů urbanizace, suburbanizace či
desurbanizace si myslíme, že hodnocení forem urbanizace by mělo být založeno na
jednoduché klasifikaci, která je snadno využitelná v empirické analýze a jednoznačně určí
formu urbanizačního procesu. Otestování metody klasifikace forem urbanizace jsme provedli
na údajích za Prahu a Vídeň pro období dvou censů v letech 1980-2001. Na základě kritérií
růstu/poklesu funkčního městského regionu a centralizace/decentralizace v rámci funkčního
městského regionu jsme jednoznačně klasifikovali formy urbanizace Prahy a Vídně pro
obyvatelstvo (tab. 7) a byty (tab. 8).
Zachycení růstu je jednoduchým úkonem; použili jsme údaje o absolutním růstu počtu
obyvatel a bytů. Při určení centralizace a decentralizace jsme postupovali tak, že jsme
vypočetli podíl jádra na celku regionu pro roky 1980/1981, 1991 a 2001 a následně vypočítali
změnu podílu jádra na městském regionu. Na základě růstu/poklesu regionu,
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centralizace/decentralizace a také růstu/poklesu jádra a zázemí (tab. 7 a 8) jsme určili formy
urbanizace městského regionu včetně doplňkového zachycení absolutní/relativní
centralizace/decentralizace (tab. 7-8).
Tab. 7: Formy urbanizace v městských regionech Prahy a Vídně: obyvatelstvo
Růst
regionu
Praha
1980-1991
Praha
1991-2001
Vídeň
1981-1991
Vídeň
1991-2001

Růst
podílu
jádra

Růst CentraJádro Zázemí
regionu lizace

Forma
urbanizačního
procesu

24 117

100,46%

+

+

+

-

Urbanizace

-34 328

97,77%

-

-

-

+

Desurbanizace

54 214

98,95%

+

-

+

+

Suburbanizace

62 869

98,75%

+

-

+

+

Suburbanizace

Centralizace/
decentralizace
Absolutní
centralizace
Absolutní
decentralizace
Relativní
decentralizace
Relativní
decentralizace

Tab. 8: Formy urbanizace v městských regionech Prahy a Vídně: byty
Růst
regionu
Praha
1980-1991
Praha
1991-2001
Vídeň
1981-1991
Vídeň
1991-2001

Růst
podílu
jádra

Růst CentraJádro Zázemí
regionu lizace

Forma
urbanizačního
procesu

45 863

101,10%

+

+

+

+

Urbanizace

5 629

98,52%

+

-

-

+

Suburbanizace

48 468

98,85%

+

-

+

+

Suburbanizace

66 734

98,69%

+

-

+

+

Suburbanizace

Centralizace/
decentralizace
Relativní
centralizace
Absolutní
decentralizace
Relativní
decentralizace
Relativní
decentralizace

V případě Vídně jsou výsledky totožné při hodnocení obyvatelstva i bytů. U Prahy najdeme
již dříve diskutované odlišnosti. Zda šlo v období 1980-1991 o absolutní (obyvatelstvo) nebo
relativní (byty) centralizaci nepovažujeme za podstatné; důležité je, že region jako celek rostl
a zvyšovala se míra jeho centrality, tj. docházelo k urbanizaci. V letech 1991-2001 se region
Prahy pohyboval na pomezí suburbanizace (podle hodnocení bytů) a desurbanizace (podle
hodnocení obyvatelstva). Jisté je, že zásadní změnou proti předchozímu období byl posun od
centralizace k decentralizaci uvnitř městského regionu. Pokles počtu obyvatel celého
městského regionu, který naznačuje na desurbanizaci je přitom možné považovat za
mimořádnou výchylku způsobenou transformačním šokem. Nesmíme také zapomínat na
nedostatky statistického podchycení veškerého obyvatelstva skutečně bydlícího v hlavním
městě. Podrobnější a hlubší vyhodnocení, interpretace a vysvětlení forem urbanizace v Praze
a Vídni je však nad rámec tohoto článku (srovnání urbanizačních procesů v Praze a Vídni se
věnujeme v jiném článku, Posová, Sýkora 2010).
Závěry
Článek ukázal vnitřní rozpory často používaného modelu stadií vývoje měst (van den Berg a
kol. 1982), které se projevily při jeho využití v empirickém hodnocení forem urbanizace
městských regionů, a to v určitých specifických situacích. K těm dochází v případech, kdy se
podíl jádra a zázemí na městském regionu značně liší a kdy se zároveň výrazněji liší pořadí
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obou částí městských regionů z hlediska výše nebo tempa růstu zachyceného absolutními a
relativními údaji. Vzhledem k tomu, že model tyto situace vyhodnocuje nesprávně,
naformulovali jsme vlastní metodu sloužící ke klasifikaci forem urbanizace, kterou jsme
otestovali prostřednictvím analýzy metropolitních oblastí Prahy a Vídně. Ukázali jsme, že pro
klasifikaci forem urbanizace městských regionů jsou důležité dva procesy, a to růst/pokles
celého regionu a centralizace/decentralizace uvnitř městského regionu. Jejich vzájemná
kombinace umožňuje jednoznačné zařazení každého městského regionu (skládajícího se
z jádra a zázemí) do jednoho ze čtyř typů urbanizačních procesů, tj. urbanizace,
suburbanizace, desurbanizace a reurbanizace.
Teorie SUD van den Berga a kol. (1982) představovala hypoteticko-deduktivní konstrukci
usměrňující následnou empirickou analýzu měst v Evropě. Deduktivním postupem (Sýkora
2000) byl připraven i model SUD, který byl posléze naplněn daty empirického zkoumání.
Empirická zjištění přitom byla metodicky zarámována v modelu SUD, aniž by byly výsledky
podrobeny kritické reflexi z hlediska platnosti teorie SUD a metodické adekvátnosti modelu
SUD. Bez ohledu na to, zda by opakovaná analýza ukázala či ne situace, které by model SUD
hodnotil rozporuplně, autoři měli model otestovat pro všechny teoreticky přípustné možnosti,
bez ohledu na to, zda se v době analýzy v systému osídlení reálně vyskytovaly. Vzhledem
k tomu, že se v originální práci van den Berga a kol. (1982) objevují i nesprávné metodické
postupy při naplňování modelu SUD (relativní hodnota růstu regionu počítaná jako součet
relativního růstu jádra a zázemí) si však myslíme, že výborná myšlenka klasifikace forem
urbanizace nebyla bohužel precizně dopracována do podoby, která by umožnila její
jednoznačnou a bezchybnou operacionalizaci v empirickém výzkumu městských regionů.
Poděkování: Darina Posová získala potřebné datové zdroje a literaturu během pobytů na
Universität Wien (Institut für Geographie und Regionalforschung) v Rakousku podpořených
stipendii rakouského Spolkového ministerstva vzdělání, vědy a kultury; Luděk Sýkora na
příspěvku pracoval v rámci úkolů výzkumného záměru MSM 0021620831 „Geografické
systémy a rizikové procesy v kontextu globálních změn a evropské integrace“.
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Summary
FORMS OF URBANIZATION: CRITICAL EVALUATION OF THE MODEL OF STAGES
OF URBAN DEVELOPMENT AND ALTERNATIVE METHOD OF CLASSIFICATION
OF FORMS OF URBANIZATION.
The article critically examines the model of stages of urban development and its
operationalization for empirical research. The model is used in its original formulations
presented in van den Berg et al. (1982). It main aim is to classify stages of urban development
in city regions as urbanization, suburbanization, desurbanization and reurbanization. We
identify and display shortcomings in the model through an analysis of changes in spatial
distribution of population and dwellings in Prague and Vienna urban regions in 1980-2001.
This allows us to capture a variety of situations: a) urbanization in socialist and capitalist city;
b) radical change in urbanization patterns during transition from socialism to capitalism; and
c) differences in the evaluation of urbanization patterns through population and housing, two
different yet integral parts of residential environment. While van den Berg et al. (1982) in
own analyses uses data about relative population growth in cores and rings of city regions, it
seems that the model was originally derived from absolute figures of population growth and
decline. In the original formulation, the model allows use of both types of data for relative and
absolute growth. In our analysis, the model in certain specific situations produces different
outcomes in the classification of stages of urban development. There are several of such
specific situations. One of them is typical for contemporary urban development in postsocialist cities and is also shared by Vienna. The situation in urban development is
characterized by growth in suburban ring which accounts only for small share of the total city
region. Consequently, even small absolute increases in ring lead to fast rates of growth. At the
same time absolute growth in cores of urban regions can be higher in comparison with rings
yet growth rates are much slower. We argue that the model is constructed in a problematic
way that leads to contradicting and misleading results. We therefore suggest an alternative
method of classification of forms of urbanization. Using combination of growth/decline of
entire urban region and centralization/decentralization within urban region the method clearly
determines four forms of urbanization, suburbanization, desurbanization and reurbanization.
Testing this method on Prague and Vienna in 1980-2001 we proved unambiguous
classification of urban developments into clearly defined urban forms.
Classification of forms of urbanization
Growth of city region
Decline of city region

Centralization
(growing share of core)
urbanization
reurbanization

Decentralization
(growing share of ring)
suburbanization
desurbanization

Fig. 1: Classification of urban development types
Source: adapted from van den Berg et al. 1982, p. 83

Fig. 2: Growth and decline in core, ring and urban region during stages of urban development
Source: adapted from van den Berg et al. 1982, p. 38

Fig. 3: Prague and Vienna in the model of classification of urban development types
Fig. 4: Scheme of classification of forms of urbanization
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URBANIZACE A SUBURBANIZACE V MĚSTSKÝCH REGIONECH PRAHY A VÍDNĚ:
STRUKTURÁLNÍ ROZDÍLY V PODMÍNKÁCH ODLIŠNÝCH POLITICKO-EKONOMICKÝCH REŽIMŮ
DARINA POSOVÁ, LUDĚK SÝKORA
Posová, D., Sýkora, L.: Urbanization and suburbanization in urban regions of Prague
and Vienna: structural differences under conditions of different political-economic
regimes.
The article comparatively evaluates urbanization and suburbanization in urban regions of
Prague and Vienna during the last decade of communism and transition to capitalist society.
In 1980s, pattern of urbanization radically differed with urbanization in Prague and
suburbanization in Vienna. Fast suburban growth rates in both cities in 1990s were achieved
under specific structural characteristic - due to low share of population and housing in rings of
both urban regions. Beside suburbanization, Vienna keeps strong urban development of core
through public support to new housing construction, housing rehabilitation and regeneration
and conversion of old inner city brownfields. Sustainable development in Prague is currently
threatened by unregulated fragmented sprawl like pattern of suburban growth.
KEY WORDS: urban development – urbanization – suburbanization – comparative analysis
Úvod
Článek analyzuje, srovnává a hodnotí urbanizační a suburbanizační trendy v městských
regionech Prahy a Vídně v období před pádem a po pádu železné opony. Srovnání má za cíl
ukázat, jak se lišil urbanizační proces v bývalém komunistickém a současném
postkomunistickém městě od urbanizace v metropolitní oblasti, jejíž rozvoj nebyl ovlivněn
principy direktivně řízeného společenského systému. Vlastní srovnání urbanizace v letech
1980-2001 ukazuje základní odlišnosti v prostorové struktuře metropolitních regionů a
interpretuje tyto odlišnosti s důrazem na politicko-ekonomické podmíněnosti urbanizačního
procesu. Vídeň představuje město, jehož prostorová organizace odráží dlouhodobý plynulý
rozvoj za podmínek kapitalismu, zatímco Praha je příkladem dynamické reorganizace
v důsledku přizpůsobování se revoluční změně v základních principech organizace
společnosti (Sýkora 2008).
V článku nejdříve představíme základní filozofii srovnávací analýzy. Následuje metodická
část věnovaná vymezení městských regionů a jejich členění na jádro a zázemí a zejména pak
metodě strukturálního hodnocení forem urbanizace městských regionů. Jádro článku
představuje vlastní srovnávací analýza forem urbanizace v městských regionech Prahy a
Vídně. Při srovnávací interpretaci urbanizačních procesů, forem a trajektorií urbanizace
věnujeme pozornost podmínkám rozvoje měst a bydlení v odlišných politicko-ekonomických
režimech. Článek navazuje na předchozí práce autorů věnované urbanizačnímu procesu
v metropolitní oblasti Prahy (Sýkora 2001; Posová 2004a, 2004b; Ouředníček, Posová 2006;
Sýkora, Ouředníček 2007; Sýkora, Posová 2007) a dále je rozvíjí z hlediska metodického a
doplňuje o srovnání s Vídní.

1

Cíle a filozofie srovnávací analýzy
Vídeň a Prahu využíváme jako modelová města pro srovnání základních odlišností urbanizace
v metropolitních oblastech měst střední Evropy vyvíjejících se za podmínek socialismu a
kapitalismu. Vídeň zároveň slouží jako srovnávací model k Praze pro identifikaci
pravděpodobných vývojových trajektorií metropolitního regionu našeho hlavního města. Obě
města považujeme za vhodná pro srovnání. Praha a Vídeň jsou hlavními městy velikostně
podobných sousedících států ve střední Evropě, města jsou si podobná svou velikostí
(populací i rozlohou) a urbanistickou strukturou odrážející kulturní blízkost obou národů.
Srovnání Prahy s Vídní se pohybuje ve dvou vzájemně se křížících rovinách. Tou jednou je
prosté srovnání dvou měst. Druhou rovinou je historické srovnání dvou období v rozvoji
měst, která jsou zásadně odlišná z hlediska politicko-ekonomických podmínek. Roky 19811991 charakterizují strukturální odlišnosti mezi městy podmíněné desetiletími vývoje
v odlišných politických režimech, zatímco období 1991-2001 je ve znamení počátků
sbližování se základních strukturálně-vývojových charakteristik obou měst v důsledku
shodných principů fungování společnosti a ekonomiky v rámci globálního kapitalistického
režimu. V obecné rovině hodnotíme základní rozdíly mezi městem, které se vyvíjelo v rámci
tržně orientované ekonomiky, a městem, jehož urbanizace byla poznamenaná vlivem
totalitního politického systému a centrálně plánované ekonomiky.
Analýza Vídně nám zároveň slouží k naznačení trendů, které můžeme v nejbližších letech
očekávat v Praze. Považujeme-li v souladu s Hamplem socialismus za zvláštní případ poruchy
vývoje společnosti a její geografické organizace, pak nastolení pluralitní demokracie a tržní
ekonomiky a jejich důsledky pro geografickou organizaci představují nápravné změny
a návrat do přirozené vývojové trajektorie společnosti (Hampl 2005). Situaci současné Vídně
vnímáme jako příklad dílčího stavu, který ukazuje jednu z možností, kam může Praha
v nejbližších letech směřovat. Srovnání Prahy s Vídní nám poskytuje prostředek k ilustraci
pravděpodobných trendů dalšího rozvoje metropolitní oblasti Prahy.
Předmětem srovnání jsou formy urbanizace metropolitních oblastí, charakter urbanizačních
procesů a podmiňující faktory, které urbanizaci utvářejí. Prvotní otázkou je, jakým způsobem
jednoduše a přitom výstižně empiricky postihnout a popsat stav urbanizace tak, aby bylo
možné porovnat oba městské regiony ve sledovaných obdobích. Pro srovnání Prahy a Vídně
se v prvé řadě nabízelo využití teorie stadií vývoje měst (van den Berg a kol. 1982). Van den
Berg a kol. (1982) totiž formulovali jednoduchý model, který s pomocí sledování růstu popř.
úbytku populace v jádru a zázemí městských regionů, přiřadí každý region do jednoho ze čtyř
stadií vývoje, tj. k urbanizaci, suburbanizaci, desurbanizaci nebo reurbanizaci. Jde navíc o
metodiku, která byla přímo vypracovaná pro srovnání městských regionů a byla již
mnohokrát využita včetně srovnávacích analýz zahrnujících Vídeň (Matznetter 2004;
Matznetter, Nitsch, Wisbauer 2004) nebo dokonce i Prahu a Vídeň (Klusáček a kol. 2009). Na
základě empirických zjištění při analýze Prahy a Vídně jsme však dospěli k tomu, že
metodika van den Berga a kol. (1982) přináší v některých situacích rozporuplné výsledky (pro
podrobný rozbor viz Sýkora, Posová 2010).
Inspirováni analýzou nedostatků modelu stadií vývoje měst (Sýkora, Posová 2010) a pracemi
Halla a Haye (1980) a Cheshireho (1995) jsme naformulovali vlastní metodu určení forem
urbanizace městských regionů, kterou používáme ve srovnávací analýze. Metodu hodnotící
formy urbanizace celých městských regionů doplňujeme o některé další prvky, jako je
hodnocení míry celkové změny regionu a míry centralizace a decentralizace v rámci regionu.
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Celkové hodnocení městských regionů doplňujeme o analýzy procesů urbanizace městských
jader a suburbanizace zázemí s důrazem na objem a intenzitu populačních přírůstků a bytové
výstavby. Obě linie sledování přibližujeme v části věnované metodice hodnocení forem
urbanizace. Srovnávací analýza se musí opírat o srovnatelné datové zdroje (viz níže) a rovněž
o hodnocení srovnatelných území. Podrobněji se proto v následující kapitole věnujeme
vymezení jádra a zázemí v metropolitních oblastech Prahy a Vídně.
Každé srovnání nezbytně vyžaduje velké zjednodušení ve smyslu výběru srovnávaných
charakteristik. Srovnávací studie urbanizace a vývoje metropolitních oblastí zpravidla
využívají informace o počtu obyvatel a jejich vývoji (Hall a Hay 1980; van den Berg a kol.
1982; Cheshire 1995; Osada 2003; Matznetter 2004; Matznetter, Nitsch, Wisbauer 2004;
Klusáček a kol. 2009), který je případně doplněn dalšími charakteristikami, jako je například
počet pracovních příležitostí (Hall a Hay 1980; van den Berg a kol. 1982). V případě srovnání
vnitřní organizace městských regionů bývá obyvatelstvo a jeho rozmístění považováno za
dostatečně syntetický ukazatel postihující základní strukturální charakteristiky a trendy
urbanizace. Pro úplnější poznání urbanizačního procesu je ale nezbytné věnovat stejnou
pozornost obyvatelstvu i obytné zástavbě (Matlovič 1998). Urbanistické prostředí měst totiž
tvoří nejen obyvatelstvo a jeho charakteristiky, ale také fyzické prvky, které lidské aktivity
dlouhodobě ukotvují v prostoru. Většina analýz urbanizace se zaměřuje na sledování
obyvatelstva a jeho rozmanitých charakteristik, zatímco nemovitosti, tj. objekty, v nichž lidé
bydlí, pracují, nakupují nebo tráví volný čas, se často opomíjejí. Rodinné a bytové domy
vytvářejí trvalé fyzické struktury, které dlouhodobě ovlivňují rozmístění obyvatelstva (Sýkora
2003). Proto je nutné pro získání úplnějšího obrazu urbanizačního procesu sledovat obě
složky, tj. obyvatelstvo i byty. Článek tudíž srovnává Prahu a Vídeň z hlediska rozmístění
obyvatelstva a bytového fondu.
Srovnávací analýza však nekončí popisem urbanizačních procesů a klasifikací změn ve
struktuře městských regionů, ale pokouší se zachytit hlavní podmíněnosti a příčiny
dokumentovaných forem urbanizačních procesů. Důraz přitom klademe na politickoekonomické faktory, které považujeme za rozhodující při vysvětlení odlišností v urbanizaci
měst za kapitalistického a socialistického společenského a ekonomického systému. Přestože
se spíše přikláníme k tomu, že města jsou z dlouhodobého hlediska utvářena technologickým
pokrokem a stále pokročilejší dělbou práce (Enyedi 1995), ve sledovaném období hrály
významnou diferencující roli především odlišnosti v organizaci ekonomiky (centrální
plánování x tržní systém) a vlivu státu (totalitní systém x usměrňující role veřejného sektoru)
(viz Szelenyi 1983, který zdůrazňuje základní odlišnosti mezi socialistickým a
kapitalistickým městem). Specificky se pak věnujeme diskusi podmínek a příčin bytové
výstavby, jejích forem a lokalizace v jádru nebo zázemí městských regionů, jakožto
základního faktoru ovlivňujícího změny v rozmístění obyvatelstva.
Jádro a zázemí: dvě části městského regionu
Pro určení forem urbanizačního procesu je důležité správně vymezit jádro městského regionu
a vnější hranici funkčního městského regionu obsahujícího vedle jádra i zázemí centrálního
města. Pro vymezení jádra regionu se většinou používá centrální město v administrativních
hranicích (např. van den Berg a kol. 1982; Hall a Hay 1980; Sýkora a Ouředníček 2007).
V našich podmínkách však zpravidla existuje nesoulad mezi administrativním vymezením a
skutečným rozsahem města (na to upozorňoval například už Korčák 1963), a tak je analyticky
správnější vymezit jádro přesněji na základě analýzy morfologie zástavby při respektování
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funkční integrity územních vazeb. Za jádro městského regionu považujeme kompaktní město
ve smyslu souvisle urbanizovaného území města, jehož součástí mohou být i rozsáhlé
nezastavěné plochy, například parků, jejichž intenzivní využívání městskou populací je
funkčně integruje do jádra metropolitního území. Takový pohled se liší od přístupu
aplikovaného například v Územně analytických podkladech k novému územnímu plánu hl. m.
Prahy (z roku 2008), kde se zdůrazňuje souvisle zastavěné území, jež však nezahrnuje území
parků, například Stromovky. Podle našeho názoru však nelze při definování jádra
metropolitní oblasti nebo kompaktního města funkční hledisko opomíjet.
Vzhledem k tomu, že neexistuje žádná oficiální definice kompaktního jádra Prahy, používáme
vymezení kompaktního města z naší dřívější práce (Sýkora, Posová 2007), které vychází
z výše uvedených principů a koresponduje i se způsobem vymezení jádra Vídně. Jádrová
oblast Vídně [Kernraum] byla vymezena roku 1997 na základě použití dat z roku 1991 (Fuchs
1997a, 1997b, Österreichisches Statistisches Zentralamt 1997 1 ), a to primárně na základě
morfologie kompaktně zastavěného území při doplňujícím zohlednění funkčních kritérií.
Vymezení bylo následně přizpůsobeno hranicím územních jednotek, za něž jsou dostupná
data. Takto vymezené kompaktní město používají ve svých analýzách urbanizace např.
Matznetter (2004) a Matznetter, Nitsch, Wisbauer (2004), Klusáček a kol. (2009). Kompaktní
jádro Vídně překročilo administrativní hranici, zejména v jižním směru na Baden, anebo
zůstalo totožné s hranicí hlavního města (severovýchod). Tím se Vídeň zásadně liší od Prahy,
kde kompaktní město administrativní hranici města nedosáhne.
Městské funkční regiony bývají často vymezovány jako pracovní mikroregiony na základě
dojížďky za prací (viz například Hall, Hay 1980; van den Berg a kol. 1982; Bezák 2000).
V takovém případě by bylo možné využít pracovní mikroregiony vymezené Hamplem (2005).
Za vhodnější však považujeme vymezení zázemí městských jader ve smyslu příměstské zóny
intenzivně funkčně spjaté s centrální částí městského regionu. Součástí funkčních městských
regionů jsou tak jádra a příměstské zóny, zatímco periferní části pracovních mikroregionů
zůstávají vně funkčních městských regionů (viz diskuse a vymezení funkčních městských
regionů v Česku pro roky 1991 a 2001 v práci Sýkory, Mulíčka 2009).
Pro vymezení vnější hranice příměstské zóny, jež je totožná s hranicí funkčního městského
regionu, jsme použili údaje o dojížďce za prací. Do funkčního městského regionu Prahy jsme
zařadili obce, z nichž minimálně 30 % ekonomicky aktivních obyvatel vyjíždělo v roce 2001
denně do zaměstnání do hlavního města Prahy. Při vymezení jsme respektovali udržení
územní kontinuity vymezeného regionu, kdy se jeho součástí staly i dvě obce s méně
intenzivní dojížďkou, které však byly obklopeny územím s Prahou silně spjatým. Naopak
jsme vypustili čtyři prostorově izolované vzdálenější obce, i když splnily kritérium intenzity
dojížďky. Vymezení městského regionu Vídně [Stadtregion Wien] jsme převzali z práce
Ingrid Fuchs (1997a; Österreichisches Statistisches Zentralamt 1997). Příměstská zóna Vídně
[Außenzone] byla vymezena na základě 30 % a více zaměstnaných ekonomicky aktivních
obyvatel dojíždějících denně do zaměstnání do jádrové oblasti Vídně v roce 1991
s převažujícím proudem dojížďky do jádrové oblasti. Toto vymezení je využíváno
v rakouských geografických pracích (Matznetter 2004; Matznetter, Nitsch, Wisbauer 2004;
Fassmann, Hatz 2007; Helbich 2008). Přestože je v případě Prahy použito aktuálnější
vymezení za rok 2001 v porovnání s rokem 1991 v případě Vídně, jde o vhodnější postup než
1

Vymezení městského regionu Vídně [Stadtregion Wien] rozděleného do jádrové oblasti [Kernraum] a
příměstské zóny [Außenzone] je uvedeno v publikaci Großzählung 1991: Ausgewählte Maßzahlen nach
Stadtregionen [Velké sčítání 1991: Vybrané údaje pro městské regiony]. Österreichisches Statistisches
Zentralamt, Wien 1997.
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využití městského regionu Prahy vymezeného dojížďkou z roku 1991, kdy se ještě neprojevila
nastupující suburbanizace. V případě Vídně nedošlo mezi lety 1991 a 2001 k žádným
rozhodujícím změnám v rozsahu městského jádra a příměstské zóny, které by mohly zásadně
narušit rámcové srovnání obou měst.
Městský region Prahy se rozkládá na ploše 1 549 km², z toho příměstská zóna zaujímá 84,7 %
(1 311 km²). Rozloha městského regionu Vídně činí 5 006 km², z toho příměstská zóna
zaujímá 76,8 % (3 846 km²). Jádro Prahy tvoří 59 katastrálních území nacházejících se
v kompaktně zastavěném území města o rozloze 238 km². Zázemí Prahy sestává z vnitřní
příměstské zóny (tvořené 53 katastrálními územími) nacházející se v rámci administrativního
území hlavního města Prahy (vytvářející vnější prstenec Prahy o rozloze 258 km²) a vnější
příměstské zóny tvořené 165 obcemi Středočeského kraje se silnými vazbami s hlavním
městem Prahou. Jádro Vídně se skládá z administrativně vymezeného hlavního města Vídně
(23 městských okresů - Bezirke; o rozloze 415 km²) a 38 obcí Dolního Rakouska, jež vytváří
s hlavním městem kompaktně zastavěný celek o rozloze 1 160 km². Příměstskou zónu tvoří
134 obcí Dolního Rakouska a 11 obcí Burgenlandu, které mají silné vazby s jádrovou oblastí
Vídně.
Metodika hodnocení urbanizace městských regionů
Pro srovnávací analýzu urbanizace v Praze a Vídni v prvé řadě používáme metodu
strukturálního hodnocení městských regionů, jejímž cílem je klasifikace forem urbanizace
(Sýkora, Posová 2010). Smyslem metody je jednoznačně určit, zda se městský region jako
celek nachází ve stavu urbanizace, suburbanizace, desurbanizace a reurbanizace. Za
urbanizaci přitom považujeme takový vývoj městského regionu, kdy celý region roste, a to při
rostoucím podílu jádra na celém regionu. Suburbanizace nastává, když se v rostoucím regionu
projevuje růst podílu zázemí, zatímco podíl jádra na celku klesá. Desurbanizaci a reurbanizaci
charakterizuje především celkový pokles městského regionu s tím, že při desurbanizaci
narůstá podíl zázemí, zatímco při reurbanizaci si lépe vede jádro městského regionu. Pro
zařazení každého městského regionu do jedné z výše uvedených kategorií slouží dvě základní
charakteristiky:
(1)
růst/pokles
celého
funkčního
městského
regionu;
(2) centralizace/decentralizace uvnitř městského regionu (Sýkora, Posová 2010; tab. 1).
Tab. 1: Klasifikace forem urbanizace
Růst regionu
Pokles regionu
Pramen: Sýkora, Posová 2010

Centralizace
(růst podílu jádra)
urbanizace
reurbanizace

Decentralizace
(růst podílu zázemí)
suburbanizace
desurbanizace

Metoda klasifikace forem urbanizace městských regionů eliminuje rozpory, s nimiž jsme se
setkali při použití van den Bergova a kol. (1982) modelu stadií vývoje měst (Sýkora, Posová
2010) v městských regionech, které mají velmi odlišnou váhu jádra a zázemí, což je právě
případ Prahy a Vídně. Výhodou metody je jednoznačná klasifikace městských regionů, což
umožňuje přesné srovnání odlišných měst a různých období vývoje. Jde však o velmi hrubé
vstupní srovnání. Metoda nerozlišuje, kdy je urbanizace nebo suburbanizace (ve smyslu
strukturálního stavu městského regionu) dosahováno při velmi dynamické, nebo naopak
poměrně malé intenzitě změn. Srovnávací analýza by přitom měla zachytit a odlišit situace,
kdy je například suburbanizace jako formy vývoje celého městského regionu dosaženo při
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malém celkovém růstu regionu, který je však výraznější v zázemí, nebo kdy k suburbanizaci
dochází při mohutném rozvoji zázemí a stagnaci jádra, nebo kdy rychle expanduje jádro i
zázemí, nicméně větší intenzita růstu zázemí přenáší těžiště městského regionu od centra
k jeho okrajům. Vedle využití údajů o růstu jádra, zázemí a celého regionu pro klasifikaci
založenou na jednoduché kombinaci růstu/poklesu regionu a centralizaci/decentralizaci uvnitř
regionu, proto budeme pečlivě hodnotit i míru intenzity růstu/poklesu ve všech třech
sledovaných územních jednotkách, tj. jádru, zázemí a městském regionu, a míru centralizace a
decentralizace uvnitř městského regionu.
První z těchto doplňkových hodnocení strukturálních forem urbanizace se zaměří na
dynamiku změny městského regionu. Celková míra dynamiky změny musí zohledňovat
dynamiku celkové změny v prostorové struktuře městského regionu, a to při zohlednění
dynamik změn obou částí regionu, tj. jádra a zázemí. Dynamiku změn v regionu budeme
sledovat jako odchylku od statického stavu při nulovém růstu jádra i zázemí. Bylo by ji
možné určit jako součet absolutních hodnot relativních přírůstků/úbytků jádra a zázemí.
Navrhujeme však alternativní postup, který lépe reflektuje nejen změny v obou složkách, ale i
jejich vzájemný vztah. Dynamiku změny vypočítáme jako vzdálenost bodu zachycujícího
míru růstu jádra a míru růstu zázemí od počátku pravoúhlé souřadnicové soustavy (obr. 1).
Jde vlastně o aplikaci Pythagorovy věty pro výpočet délky předpony ze dvou odvěsen
pravoúhlého trojúhelníku.
mZr = √(Δj2 + Δz2)
mZr - míra dynamiky změny městského regionu
Δj - růst/pokles jádra (v %)
Δz - růst/pokles zázemí (v %)

Obr. 1: Míra dynamiky změny městského regionu
6

Vysoké úrovně míry dynamiky změny dosahují města s vysokými přírůstky v jádru i zázemí.
V našich dnešních podmínkách však města jako celek takto dynamicky nerostou. Dynamicky
ale může narůstat zázemí města. Vzhledem k tomu, že města se vyvíjela především růstem
kompaktních jader a zázemí jsou proto populačně poměrně malá s malým podílem na
městském regionu, přinášejí i malé přírůstky v zázemí rychlý relativní růst, zatímco stejně
velký přírůstek počtu obyvatel nebo bytů v jádru je z hlediska relativního růstu zanedbatelný.
Míra dynamiky změny zohledňuje posun růstu z jádra, který až dosud posiloval nebo udržoval
dominantní podíl jádra, do zázemí, které začíná dynamicky růst a měnit tím i celkové
proporce mezi jádrem a zázemím v prostorové struktuře městského regionu.
Druhé doplňkové hodnocení strukturálních forem urbanizace měří úroveň
centralizace/decentralizace městského regionu. Míra centralizace/decentralizace se skládá ze
součtu dvou složek: míry centralizace a míry decentralizace. Míra centralizace je absolutní
hodnota odchylky růstu podílu jádra a míra decentralizace je absolutní hodnota odchylky
růstu podílu zázemí na městském regionu od neměnného stavu (od čísla 1, popř. 100 %). Míry
růstu podílu jádra a zázemí se liší v závislosti na různosti podílů jádra a zázemí na regionu.
Čím menší podíl složky, v níž je dosahováno vysokého růstu, tím větší je i míra centralizace
nebo decentralizace. Jinými slovy pokračující centralizace v regionu s vysokým podílem jádra
na celku bude vykazovat mnohem menší míru centralizace/decentralizace než začínající
decentralizace v regionu s nízkým podílem zázemí na celku regionu.
mCDr = |1-(Jy/Ry)/(Jx/Rx)| + |1-(Zx/Rx)/(Zy/Ry)|
mCDr - míra centralizace/decentralizace (uvádí se v %)
Jx, Jy - velikost jádra v roce x, y
Zx, Zy - velikost zázemí v roce x, y
Rx, Ry - velikost regionu v roce x, y
Metoda jednoznačně zařazující městské regiony do jednoho z klasifikačních typů je citlivá na
údaje pohybující se kolem nuly, kdy i malý posun může vést k velmi odlišné klasifikaci formy
urbanizace. Pro takové případy je velmi důležité individuálně sledovat intenzitu růstu/poklesu
jádra a zázemí. Srovnávací analýza by měla zachytit a odlišit situace, kdy je například
suburbanizace jako forma vývoje městského regionu naprosto jednoznačně způsobená
mohutným rozvojem zázemí při stagnaci nebo úbytku jádra a naopak, kdy růst jádra i zázemí
je vyrovnaný, nicméně mírná převaha růstu zázemí vede ke klasifikaci celého regionu ve
formě suburbanizace, i když paralelně probíhá nejen suburbanizace zázemí, ale také
intenzivní urbanizace jádra městské oblasti.
Tím se dostáváme k druhé rovině hodnocení. Metoda strukturálního hodnocení forem
urbanizace městských regionů jednoznačně určí pro každý region a dané období jednu formu
urbanizačního procesu, ať již jde o urbanizaci, suburbanizaci, desurbanizaci nebo
reurbanizaci. Hodnocena je celá struktura metropolitní oblasti a změny v její organizaci dané
vývojem jádra a zázemí. To, že strukturální hodnocení metropolitní oblasti označí za formu
urbanizace celého regionu suburbanizaci, však neznamená, že v městském regionu nedochází
i k urbanizaci. Každé hodnocení urbanizace a urbanizačních procesů v městských regionech
by mělo rozlišovat dvě roviny hodnocení. Za prvé jde o strukturální hodnocení celého
regionu, které jednoznačně určí jednu z forem urbanizačního procesu pro region jako
strukturovaně se vyvíjející celek. V druhém případě je ale nutné zachytit všechny urbanizační
procesy, které mohou v daném regionu současně koexistovat. Vždyť k urbanizaci nebo
suburbanizaci dochází utvářením nebo příchodem nových lidských aktivit (bydlení, obchod,
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skladování, výroba) do jádra (urbanizace) nebo zázemí (suburbanizace) (Gaebe 1987,
Friedrichs 1995, Sýkora 2003). Ve stejném okamžiku probíhající urbanizace jádra a
suburbanizace zázemí může v celém regionu vést k situaci urbanizace celého regionu, když
dochází k posilování role jádra na úkor zázemí, přestože zázemí roste, nebo naopak
k posilování role zázemí na úkor jádra a tudíž suburbanizaci, a to i při růstu jádra.
Sledování výše uvedených dvou rovin poznání a hodnocení urbanizace je nadmíru významné
zejména v situacích, kdy sice roste podíl zázemí na celém regionu a region jako celek
charakterizuje proces suburbanizace, ale kdy je relativního růstu zázemí dosahováno při
mnohem nižších absolutních přírůstcích, než je tomu v jádru regionu. Přestože je
rozhodujících přírůstků „hmoty“ regionu dosahováno v jádru, vyšší tempo růstu vede i při
nižších absolutních přírůstcích k posunu těžiště regionu od jádra směrem k zázemí, a tudíž
musíme region z hlediska celkového strukturálního hodnocení považovat za suburbanizující
se. Nicméně, paralelně probíhající urbanizace jádra nemusí být žádnou popelkou v porovnání
se suburbanizací zázemí. Naopak jádro může hrát v celém regionu rozhodující roli z hlediska
objemu investic, výstavby i absolutních populačních přírůstků. Vedle základních
charakteristik přírůstků a úbytků populace a bytů v jádru a zázemí využitých pro strukturální
hodnocení forem urbanizace se tak podrobněji věnujeme i míře a objemu růstu počtu obyvatel
a bytů v jádru a zázemí.
Srovnání urbanizace městských regionů Prahy a Vídně 1980-2001
Srovnávací analýzu urbanizačních procesů v městských regionech Prahy a Vídně jsme
založili na hodnocení změn v rozmístění obyvatelstva a bytů za dvě zhruba desetiletá období
před pádem a po pádu železné opony mezi lety 1980/1981, 1991 a 2001 2 . Základem
hodnocení bylo sledování růstu a poklesu počtu obyvatel a bytů v městském regionu a jeho
dvou základních územních jednotkách, jádru a zázemí. Vstupní údaje o počtech obyvatel a
bytů přináší tabulky 2 a 3.
Nejdříve jsme se věnovali klasifikaci forem urbanizace městských regionů. Při využití výše
představené metodiky založené na kritériích růstu/poklesu městského regionu a
centralizace/decentralizace v rámci městského regionu jsme provedli klasifikaci pro obě
sledovaná období za obyvatelstvo a byty (tab. 4-5). Doplňkově jsme zařadili i vyhodnocení
absolutní/relativní centralizace/decentralizace (tab. 4-5) na základě porovnání růstu a úbytku
v jádru a zázemí (obr. 2; pro diskusi viz Sýkora, Posová 2010). Zatímco pouhé odlišení trendů
růstu a poklesu postačuje pro základní klasifikaci forem urbanizace, pečlivější srovnání
urbanizačních trendů Prahy a Vídně vyžaduje mnohem citlivější nastavení metodiky. Pro
naplnění cílů srovnávací analýzy jsme rozlišili pět úrovní míry intenzity růstu a poklesu
v jádru a zázemí a samozřejmě i celém městském regionu (tab. 6) a promítli je do
vyhodnocení obyvatelstva (tab. 7) a bytů (tab. 8) v Praze a Vídni v letech 1980-2001. Dále
jsme se zaměřili na sledování a srovnání míry dynamiky změny regionů Prahy a Vídně a míry
jejich vnitřní centralizace/decentralizace, které jsme vypočítali pro obě města, obě sledovaná
období, obyvatelstvo i byty (tab. 9 a tab. 10).

2

Praha: 1.11.1980, 3.3.1991, 1.3.2001; Vídeň: 12.5.1981, 15.5.1991, 15.5.2001. Údaje za Prahu v období
1.11.1980 – 3.3.1991 jsme pro srovnatelnost přepočítali na období deseti let. Zdroje vstupních dat: Sčítání lidu,
domů a bytů 1980, 1991, 2001; Volkszählung 1981, 1991, 2001; Häuser- und Wohnungszählung 1981, 1991,
Gebäude- und Wohnungszählung 2001.
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Tab. 2: Počet obyvatel v Praze a Vídni

Praha
Jádro Prahy
Zázemí Prahy
Region Prahy
Vídeň
Jádro Vídně
Zázemí Vídně
Region Vídně

Počet obyvatel
1980/1981
1991
1 182 186
1 214 174
1 086 204
1 111 003
241 675
240 993
1 327 879
1 351 996
1 531 346
1 539 848
1 767 048
1 794 622
281 226
307 866
2 048 274
2 102 488

2001
1 169 106
1 058 752
258 916
1 317 668
1 550 123
1 825 287
340 070
2 165 357

Podíl na obyvatelstvu
Rozloha (km²)
1980/1981
1991
2001
89,03%
89,81%
88,73%
496
81,80%
82,18%
80,35%
238
18,20%
17,82%
19,65%
1 311
100,00% 100,00% 100,00%
1 549
74,76%
73,24%
71,59%
415
86,27%
85,36%
84,29%
1 160
13,73%
14,64%
15,71%
3 846
100,00% 100,00% 100,00%
5 006

Podíl na
rozloze
32,03%
15,35%
84,65%
100,00%
8,28%
23,18%
76,82%
100,00%

Tab. 3: Počet bytů v Praze a Vídni
Počet trvale obydlených bytů
Praha
Jádro Prahy
Zázemí Prahy
Region Prahy
Vídeň
Jádro Vídně
Zázemí Vídně
Region Vídně

1980/1981
448 741
415 426
83 358
498 784
717 608
810 538
102 994
913 532

1991
495 804
458 662
85 985
544 647
738 962
843 743
118 257
962 000

Podíl na trvale obydlených bytech

2001
1980/1981
496 940
89,97%
456 497
83,29%
93 779
16,71%
550 276
100,00%
770 955
78,55%
890 512
88,73%
138 222
11,27%
1 028 734
100,00%

1991
91,03%
84,21%
15,79%
100,00%
76,82%
87,71%
12,29%
100,00%
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2001
90,31%
82,96%
17,04%
100,00%
74,94%
86,56%
13,44%
100,00%

Počet obyvatel na jeden
trvale obydlený byt
1980/1981
1991
2001
2,6
2,4
2,4
2,6
2,4
2,3
2,9
2,8
2,8
2,7
2,5
2,4
2,1
2,1
2,0
2,2
2,1
2,0
2,7
2,6
2,5
2,2
2,2
2,1

Tab. 4: Formy urbanizace v městských regionech Prahy a Vídně: obyvatelstvo

+

Forma
urbanizačního
procesu
Urbanizace

Absolutní centralizace

-

-

Desurbanizace

Absolutní decentralizace

Vídeň 1981-1991

+

-

Suburbanizace

Relativní decentralizace

Vídeň 1991-2001

+

-

Suburbanizace

Relativní decentralizace

Růst regionu

Centralizace

Praha 1980-1991

+

Praha 1991-2001

Centralizace/decentralizace

Tab. 5: Formy urbanizace v městských regionech Prahy a Vídně: byty

Praha 1980-1991
Praha 1991-2001
Vídeň 1981-1991
Vídeň 1991-2001

Růst regionu

Centralizace

+
+
+
+

+
-

Forma
urbanizačního
procesu
Urbanizace
Suburbanizace
Suburbanizace
Suburbanizace

Centralizace/decentralizace
Relativní centralizace
Absolutní decentralizace
Relativní decentralizace
Relativní decentralizace

Obr. 2: Absolutní/relativní centralizace/decentralizace: růst a pokles počtu obyvatel a bytů
v jádru a zázemí
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Tab. 6: Míry intenzity urbanizačních procesů a jejich označení
Růst/pokles
+/- 0-0,5 %
+/- 0,5-2 %
+/- 2-5 %
+/- 5-10 %
+/- 10-20 %

Označení
0
+/++ / -+++ / --++++ / ----

Tab. 7: Srovnání intenzity urbanizačních procesů v městských regionech Prahy a Vídně:
obyvatelstvo
Praha 1980-1991
Praha 1991-2001
Vídeň 1981-1991
Vídeň 1991-2001

Jádro
Zázemí Region Jádro
2,21% -0,27%
1,76% ++
-4,70%
7,44% -2,54% -1,56%
9,47%
2,65% +
1,71% 10,46%
2,99% +

Zázemí
0
+++
+++
++++

Region
+
-++
++

Tab. 8: Srovnání intenzity urbanizačních procesů v městských regionech Prahy a Vídně: byty
Praha 1980-1991
Praha 1991-2001
Vídeň 1981-1991
Vídeň 1991-2001

Jádro
Zázemí Region Jádro
10,08%
3,05% 8,90% ++++
-0,47%
9,06% 1,03% 0
4,10% 14,82% 5,31% +
5,54% 16,88% 6,94% ++

Zázemí
++
+++
++++
++++

Region
+++
+
+++
+++

Tab. 9: Dynamika změny a míra centralizace/decentralizace v městských regionech Prahy a
Vídně: obyvatelstvo
Jádro
Praha 1980-1991
Praha 1991-2001
Vídeň 1981-1991
Vídeň 1991-2001

24 799
-52 251
27 574
30 665

Zázemí

Region

-682
17 923
26 640
32 204

24 117
-34 328
54 214
62 869

Míra
centralizace/ Dynamika změny
decentralizace
2,52%
2,23%
12,46%
12,46%
7,71%
9,60%
8,50%
10,60%

Tab. 10: Dynamika změny a míra centralizace/decentralizace v městských regionech Prahy a
Vídně: byty
Jádro
Praha 1980-1991
Praha 1991-2001
Vídeň 1981-1991
Vídeň 1991-2001

43 236
-2 165
33 205
46 769

Zázemí

Region

2 627
7 794
15 263
19 965

45 863
5 629
48 468
66 734

Míra
centralizace/ Dynamika změny
decentralizace
6,65%
10,53%
9,44%
9,08%
10,18%
15,38%
10,60%
17,77%

Urbanizaci v městských regionech Prahy a Vídně srovnáme ve třech úrovních. Za prvé se
věnujeme formám urbanizace z hlediska růstu regionu a vztahu mezi růstem jádra a zázemím
z hlediska centralizace a decentralizace uvnitř regionu. Za druhé se zaměříme na intenzitu
růstu jádra a zázemí městských regionů. Za třetí srovnáme oba městské regiony z hlediska
dynamiky změn a míry centralizace a decentralizace.
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Zatímco se formy urbanizace obou měst v letech 1980-1991 zásadně odlišovaly, období
posledního desetiletí 20. století ukazuje v Praze nástup suburbanizace vedoucí
k decentralizaci v rámci městského regionu, tj. vývoj shodný s Vídní a trend běžný ve
srovnatelných kapitalistických městech. Vídeň v letech 1981-2001 charakterizovala stejná
forma urbanizace městského regionu, tj. suburbanizace. Praha naproti tomu prošla poměrně
radikálním obratem od urbanizace k suburbanizaci a v některých ohledech dokonce
k desurbanizaci městského regionu.
V regionu Vídně jsou formy urbanizace totožné v případě obyvatelstva i bytů. U Prahy ale
najdeme rozdíl mezi hodnocením založeným na změnách obyvatelstva a bytů. V letech 19912001 se region Prahy pohyboval na pomezí suburbanizace (podle hodnocení bytů) a
desurbanizace (podle hodnocení obyvatelstva). V takové situaci můžeme dát jedné
z charakteristik prioritu, situaci nechat variabilní, nebo zvážit další doplňující údaje a
celkovou situaci vývoje metropolitního území. Z hlediska změny počtu bytů docházelo
v Praze k suburbanizaci. Růst bytů v zázemí převyšoval pokles v jádru, a to nejen z hlediska
relativní změny, ale dosti výrazně i z pohledu absolutních čísel. Vzhledem k tomu, že celkový
počet bytů ve funkčním městském regionu Prahy rostl, byla Praha při sledování bytového
fondu ve stadiu suburbanizace.
Počet obyvatel v jádru klesal mnohem výrazněji, než rostl počet obyvatel v zázemí, a tak celý
městský region obyvatelstvo ztrácel, což znamená, že docházelo k desurbanizaci městského
regionu Prahy. Počty obyvatel ukazují trvale bydlící obyvatelstvo. Nezohledňují však
skutečně bydlící obyvatelstvo, jehož počet je v Praze vyšší. V Praze najdeme nemalé
množství cizinců, jejichž pobyt nebyl Sčítáním lidu, domů a bytů 2001 registrován. Odhady
počtu neregistrovaných cizinců se v Praze pohybují v desítkách tisíc (Drbohlav, Lachmanová
2008). Určitou roli sehrává i to, že se část obyvatel neregistruje k trvalému bydlišti v zázemí
Prahy (Macešková 2008). Domníváme se, že se počet skutečně bydlících obyvatel městského
regionu Prahy v letech 1991-2001 výrazně nesnížil. Jistý pokles počtu obyvatel jádra i celého
městského regionu považujeme navíc za mimořádnou dočasnou výchylku dlouhodobého
trendu koncentrace do regionu hlavního města způsobenou transformačním šokem.
Metropolitní region Prahy z hlediska formy urbanizace celého regionu byl v letech 1991-2001
v hraniční situaci mezi suburbanizací a desurbanizací.
Vídeň rostla v obou sledovaných obdobích, a to zejména s ohledem na silný trend
suburbanizace ovšem i při velmi vysokých celkových přírůstcích jádra. Jádro a zázemí rostlo
v letech 1981-1991 téměř shodně o 26 tisíc obyvatel. V následujícím období 1991-2001 se
přírůstky mírně zvýšily. Vzhledem k rozhodujícímu podílu jádra na celém regionu (85 %
v roce 1991) byla intenzita populačního růstu zázemí (kolem 10 %) více než šestinásobná
při porovnání s jádrem. Přírůstek počtu bytů v jádru Vídně byl více než dvojnásobný
v porovnání se zázemím. Přesto byla intenzita růstu zázemí (kolem 16 %) více než
trojnásobná proti jádru. V letech 1981-1991 i 1991-2001 rostly obě složky regionu města
Vídně, tj. jádro a zázemí, a to při zvyšujícím se podílu zázemí na celkové váze regionu. Šlo o
zvláštní formu suburbanizace městského regionu, kdy jádro vykazovalo mnohem vyšší
absolutní růst počtu bytů a v jednom z období i vyšší absolutní přírůstek počtu obyvatel, než
tomu bylo v zázemí města. Vídeň dobře ilustruje typ kompaktního města se silným jádrem,
kde se intenzivně rozvíjí suburbanizace, která ovlivňuje posun těžiště městského regionu od
centra směrem k předměstím. K takovému posunu dochází při pokračující dominanci jádra
z hlediska celkového přírůstku počtu bytů i při udržení celkového přírůstku počtu obyvatel
srovnatelného se zázemím. Ve Vídni paralelně docházelo k urbanizaci jádra i suburbanizaci
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zázemí s tím, že vzhledem k vyšší intenzitě suburbanizace a rostoucímu podílu zázemí se celý
region suburbanizoval.
Praha měla vyšší dynamiku celkového růstu jen v období 1980-1991, a to především díky
socialistické komplexní bytové výstavbě formou sídlišť na okrajích kompaktního města. Počet
obyvatel městského regionu rostl pomaleji než u Vídně. Vysoký byl ale přírůstek bytů.
Srovnání rozdílného růstu počtu obyvatel a bytů ilustruje dohánění zpoždění z hlediska
vybavenosti byty. Roky 1991-2001 charakterizuje celková stagnace městského regionu při
úbytcích obyvatelstva i bytů v jádru a počínající dynamice růstu zázemí v důsledku
nastupující suburbanizace. Intenzita suburbanizačního procesu byla již ve svých počátcích
významná, nicméně jí bylo dosahováno při nízkých absolutních přírůstcích. Relativní
přírůstky zázemí byly sice podstatně nižší než ve Vídni, jde ale o hodnotu za desetileté
období, přičemž k rozběhu procesu suburbanizace došlo až v druhé polovině 90. let.
Vídeň ve srovnání s Prahou vykazuje vyšší dynamiku celkové změny v prostorové organizaci
městského regionu. Ta je způsobená jak vysokou dynamikou růstu zázemí i jádra, tak
posunem dynamiky růstu do zázemí, které zatím představuje pouze malý podíl z celého
městského regionu (15,7 % obyvatel a 13,4 % bytů). V obou sledovaných desetiletích
nicméně narůstal podíl příměstské oblasti (počtem obyvatel o 0,91 % a 1,07 % a trvale
obydlenými byty o 1,02 % a 1,15 %). Díky růstové dynamice zázemí v porovnání s nižší
růstovou dynamikou jádra (ta je i přes vysoké absolutní přírůstky způsobená vysokou mírou
centrality, tj. vysokým podílem jádra na regionu) charakterizovala Vídeň vysoká míra
decentralizace.
Dynamika celkové změny v regionu Prahy byla v obou obdobích nižší než u Vídně. Přitom se
její podstata v obou obdobích zásadně lišila. V letech 1980-1991 vyplývala z nízkých
relativních přírůstků v jádru, kam se soustředil populační růst a naprostá většina růstu
bytového fondu. Dynamika růstu tak záležela pouze na přírůstcích v jedné zóně města, a to při
pokračování trendu, který město utvářel v předcházejících desetiletích. Vyšší dynamika
celkové změny v prostorové struktuře městského regionu Prahy se projevila v období 19912001 zejména díky přesunu růstu z jádra do zázemí. Na celkové dynamice z hlediska změn
v rozmístění obyvatel se projevil pokles jádra, růst zázemí i přesun dynamiky růstu z jedné do
druhé územní složky regionu. I tak však zůstala pod úrovní Vídně. Nižší celková dynamika
změny v rozmístění bytů v Praze v porovnání s Vídní byla dána tím, že přírůstků bytů
v zázemí počítaných za celé desetileté období bylo ve skutečnosti dosaženo až suburbanizací
rozvíjející se od roku 1997.
V letech 1980-1991 došlo k nárůstu podílu jádra Prahy jak v počtu obyvatel (o 0,38 %), tak
v počtu trvale obydlených bytů (o 0,92 %) a tím k centralizaci uvnitř městského regionu.
Region jako celek rostl z hlediska počtu obyvatel i počtu bytů, docházelo k růstu podílu jádra
na celku a Praha se urbanizovala. V následujícím období 1991-2001 došlo k zásadní změně,
kterou byl posun od centralizace k decentralizaci uvnitř městského regionu. Podíl příměstské
oblasti Prahy se zvedl o 1,83 % v případě obyvatelstva a o 1,25 % u trvale obydlených bytů.
K tomu však došlo nejen růstem v zázemí, ale také díky ztrátám obyvatel i bytů v jádru, a to
při celkovém poklesu počtu obyvatel městského regionu a jen mírném nárůstu počtu bytů.
Nízká míra procesu centralizace v městském regionu Prahy v letech 1981-1991 vyplývala
z nevysokých relativních přírůstků v jádru. Radikální přesun bytové výstavby do zázemí a
s tím spojený populační růst v zázemí v kontrastu s úbytky v jádru přinesly vysokou míru
decentralizace, která v případě změn rozmístění obyvatelstva překročila úrovně dosahované
při suburbanizaci Vídně.
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Tab. 11: Souhrnné srovnání urbanizace městských regionů Prahy a Vídně 1980-2001
Forma urbanizace
Praha 1980-1991
Praha 1991-2001
Vídeň 1981-1991
Vídeň 1991-2001

Urbanizace
Sub/Desurbanizace
Suburbanizace
Suburbanizace

Dynamika změny
Nízká
Nízká
Vysoká
Vysoká

Centralizace
Decentralizace
Nízká centralizace
Vysoká decentralizace
Vysoká decentralizace
Vysoká decentralizace

Urbanizace v podmínkách odlišných politicko-ekonomických režimů
Rozvoj každého města je výrazně podmíněn politicko-ekonomickým systémem. Rozdělením
Evropy do dvou politických bloků se Praha a Vídeň po druhé světové válce ocitly na
odlišných stranách železné opony. Analýza rozmístění obyvatelstva a bydlení v letech 19802001 dokumentovala základní rozdíly v urbanizaci městských regionů Prahy a Vídně. Situaci
ve Vídni lze charakterizovat jako plynule a dynamicky se rozvíjející proces suburbanizace při
podržení si zásadní role jádra metropolitní oblasti. V Praze se suburbanizace po rozvoji
v období mezi oběma světovými válkami (Ryšavý, Link, Velíšková 1994) zastavila. Město
rostlo ve velmi kompaktní formě díky koncentrované bytové výstavbě v sídlištích
lokalizovaných na okraji kompaktního města, zatímco příměstskou zónu charakterizovala
stagnace až úpadek. K opětovnému rozvoji suburbanizace a tím i decentralizace v rámci
metropolitní oblasti došlo až v návaznosti na celospolečenskou transformaci po roce 1989.
Provedená empirická analýza nám přiblížila základní strukturální odlišnosti mezi urbanizací
v Praze a ve Vídni. Výsledky je však vhodné zasadit do širší interpretace společenských
respektive politicko-ekonomických podmíněností urbanizačního procesu.
Bydlení ve Vídni se značně liší od ostatních spolkových zemí Rakouska. Zatímco v ostatních
spolkových zemích je většina bytů v soukromém vlastnictví (51,4 % tvoří rodinné domy a
7,4 % byty v osobním vlastnictví), ve Vídni téměř dvěma třetinami dominují nájemní byty
(Lichtenberger 1989, 2000, 2002). Téměř čtvrtinu vídeňského bytového fondu přitom vlastní
město Vídeň (Vorauer 2002; Vorauer-Mischer 2007). Komunální bytová výstavba má své
kořeny v sociálně demokraticky vládnoucí „rudé Vídni“ v období mezi světovými válkami
(Lichtenberger 1987). Po druhé světové válce hrála výstavba a rekonstrukce komunálního
bydlení významnou roli a dodnes město novou bytovou výstavbu silně ovlivňuje.
Lichtenberger (1993a, 1993b, 1994, 1995) v souvislosti s rozhodující rolí městské správy při
výstavbě bydlení a rozvoji města hovoří o obecním socialismu. Tržní bydlení sice ve Vídni
zaujímá významnou část, není však jednoznačně dominující formou bydlení a bytové
výstavby, což Vídeň odlišuje od většiny západoevropských měst.
Po druhé světové válce bylo hlavním cílem rozvoje města a bytové výstavby rekonstruovat
válkou zničenou Vídeň. Nová výstavba velkých obytných souborů se odehrávala převážně na
volných plochách v administrativních hranicích Vídně (Lichtenberger 2002). Suburbanizace
se ve Vídeňské aglomeraci začala projevovat od 60. let 20. století. Zatímco se bytový fond ve
Vídni vyznačuje nedostatkem rodinných domů, poptávka obyvatel po bydlení v rodinných
domech vedla k suburbanizaci v jejím okolí (Lichtenberger 2000). V posledních dvou
desetiletích minulého století se suburbanizační proces rozšířil i do vzdálenějších území
s nižšími cenami stavebních pozemků. Rozloha městského regionu Vídně je tak dnes ve
srovnání s Prahou více než trojnásobná. Suburbanizace v okolí Vídně nedosáhla intenzity a
rozsahu srovnatelného s jinými západoevropskými městy a podíl příměstské zóny na
obyvatelstvu městského regionu je stále malý (16 %). Přestože se zázemí Vídně rozvíjelo
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intenzivněji než jádro aglomerace, z hlediska množství nových bytů dominovala vlastní
Vídeň. K tomu přispěly aktivity města Vídně v oblasti bytové výstavby a rekonstrukce starého
bytového fondu.
V 70. letech 20. století, kdy slábla poptávka po bytech, město omezilo novou bytovou
výstavbu ve vnějším městě a zaměřilo se na obnovu vnitřního města. Nabídka kvalitně
zrekonstruovaných cenově dostupných bytů vysokého standardu měla zlepšit přitažlivost
čtvrtí vnitřního města a udržet zde obyvatelstvo, a to pokud možno širokých sociálních vrstev
(Hatz 2008). V roce 1974 vstoupil v platnost zákon o obnově města (Semerad 2002;
Fassmann, Hatz 2004; Fassmann, Hatz, Patrouch 2007). Projekty bytové výstavby na okraji
města doplnila zástavba proluk v intravilánu a revitalizace celých vnitroměstských čtvrtí
(Schopper, Hansely 1999) podpořená od roku 1984 fondy na podporu regenerace (Wiener
Bodenbereitstellungs- und Stadterneuerungsfonds WBSF). V letech 1981-1991 bylo ve Vídni
modernizováno 116 000 bytů, zatímco nově postaveno bylo pouze 79 000 bytů (Schopper,
Hansely 1999). Od roku 1984, kdy byly založeny WBSF, do roku 2006 se ve Vídni
zrekonstruovalo 4 200 obytných budov s více než 210 000 byty, což představovalo téměř
čtvrtinu z 911 000 bytů ve městě (Fassmann, Hatz, Patrouch 2007). Rekonstrukce zahrnovaly
celkovou opravu budov včetně zateplení a rekonstrukce bytů zahrnující vestavby a přestavby
sociálních zařízení (WC a koupelen) i slučování bytů s cílem dosažení vyššího bytového
standardu. Na revitalizaci se podílel veřejný i soukromý kapitál (Lichtenberger 1990).
Investice do renovace bydlení v období 1984-2003 poskytlo ze 47 % město Vídeň, ze 45 %
soukromé společnosti a z 8 % bytové asociace (Fassmann, Hatz 2004; Fassmann, Hatz,
Patrouch 2007). Regenerace vnitřního města se pozitivně projevila ve stabilizaci počtu
obyvatel, který po období poklesu v 70. letech začal narůstat. K tomu ovšem přispívala i nová
bytová výstavba v jádru městského regionu.
Od poloviny 80. let 20. století výstavba komunálního bydlení začala klesat a po roce 2000
téměř ustala. Město Vídeň se totiž zaměřilo hlavně na rekonstrukce a výstavbu nových bytů
přenechalo soukromým developerům a bytovým asociacím. Výstavbu bytů ale město finančně
podporuje (Vorauer 2002; Vorauer-Mischer 2007; Hatz 2008). V posledním desetiletí 20.
století se v důsledku rostoucí poptávky spojované s pádem železné opony a imigrací
z postkomunistických zemí, růstem jednočlenných domácností a vyššími nároky na bydlení,
opět začaly stavět větší obytné celky (např. sídliště Leberberg s 10 000 byty v 11. okresu Simmering). Příkladem spolupráce se soukromými developery je rezidenční park Donaucity
ve 22. okrese - Donaustadt financovaný ze dvou třetin městem Vídeň (Vorauer 2002). Nové
rezidenční parky zahrnují různé vlastnické formy bydlení, na místě nabízejí volnočasové,
nákupní a další možnosti a velmi tak konkurují rekonstruovaným bytům ve starém městě
(více Hatz, Kucera 2002; Fassmann, Hatz 2004; Fassmann, Hatz, Patrouch 2007). Jsou ale
také alternativou k suburbanizaci v okolí Vídně.
Zatímco za socialismu staré činžovní domy ve vnitřní Praze chátraly, stát investoval do
výstavby velkých sídlištních komplexů. Docházelo tak k decentralizaci uvnitř kompaktního
jádra regionu. Výstavba v zázemí města byla značně omezená. Většinu bytů totiž stavěl stát,
který navíc investicemi do infrastruktury ovlivňoval i rozmístění soukromé výstavby bydlení.
Program komplexní bytové výstavby zahrnoval výstavbu státních bytů, přípravu pozemků a
budování technické infrastruktury pro státní, podnikové, družstevní i soukromé byty.
V důsledku aplikace státní koncepce urbanizace a její střediskové soustavy směřovaly
investice do jádrových oblastí velkých měst a v jejich zázemí se téměř nestavělo.
Analyzovaná 80. léta 20. století jsou charakterizována výstavbou rozsáhlých sídlišť (Musil
2002), jako je Jižní Město, Jihozápadní Město nebo sídliště Černý Most. Socialistická Praha
15

se rozvíjela formou plánované urbanizace koncentrované do prstence rostoucího kolem
stagnujícího městského centra a obklopeného upadající příměstskou zónou.
Vzhledem k ukončení programu komplexní bytové výstavby a radikálnímu snížení státních
výdajů v oblasti výstavby bydlení došlo v České republice i Praze v první polovině 90. let
minulého století k prudkému poklesu bytové výstavby. V centrech měst navíc začal
v důsledku komercializace ubývat počet bytů i obyvatel (Sýkora 1996, 2001). Od roku 1997
dochází v Praze k oživení bytové výstavby, a to v důsledku hospodářského růstu, zvyšování
příjmů a koupěschopnosti obyvatel a podpory nové bytové výstavby státem prostřednictvím
hypoték, stavebního spoření a dalších nástrojů (Sýkora 2004; Sunega 2005; Ouředníček,
Posová 2006). Zatímco se v jádru městského regionu Prahy staví byty do vlastnictví
v kondominiích, v zázemí se rychle rozmáhá suburbanizace prostřednictvím developerské
výstavby rodinných domů (Sýkora 2001; Ouředníček, Posová 2006). Přestože se více bytů
staví v jádru, zázemí charakterizuje mnohem vyšší intenzita rozvoje (Sýkora, Posová 2007).
Nastávají tak dynamické změny v rozmístění rezidenční výstavby v metropolitním území
(Horáková 2002; Posová 2004a, 2004b; Ouředníček, Posová 2006; Ouředníček 2007; Sýkora,
Posová 2007), které se projevují i ve změnách v rozmístění obyvatelstva.
Aktivní investiční politika města Vídně v oblasti nové bytové výstavby a rekonstrukce
staršího bytového fondu ve vnitřním městě pomohla vytvořit významnou alternativu k rozvoji
suburbánního bydlení v rodinných domcích. V městském regionu Vídně se projevovala
urbanizace (výstavbou nových rezidenčních parků) a reurbanizace (rekonstrukcemi starších
bytových domů a výstavbou komplexů na brownfieldech) jádra souběžně se suburbanizací
zázemí (výstavbou rodinných domků na zelené louce). Za suburbanizací ve smyslu
strukturální změny celého městského regionu Vídně je tak nutné vidět poměrně různorodé
spektrum rozmanitých forem bytové výstavby a procesů rozvoje města a jeho zázemí.
Rozvoj v Praze byl až do přelomu 80. a 90. let 20. století determinován investiční politikou
státu, která jednoznačně upřednostňovala urbanizaci městských jader jejich rozšiřováním
novou bytovou výstavbou, která byla doplněna o první pokusy regenerace starého bytového
fondu. Zázemí stagnovalo a jeho podíl na městském regionu klesal. Urbanizace celého
městského regionu probíhala urbanizací jádra. Při srovnání s Vídní se nedá hovořit ani o
reurbanizaci formou regenerace starého bytového fondu, natož o suburbanizaci. Po roce 1989
se stát přestal v bytové výstavbě výrazněji investičně angažovat a město až do poloviny 90. let
stagnovalo, až ubývalo. Rozvoj města v oblasti bydlení se stal záležitostí soukromých
investic, jejichž prostorová alokace je usměrňována obcemi. Naplnění snu obyvatel o vlastním
rodinném domku se pro některé rodiny stalo skutečností nejen vzhledem k růstu bohatství
obyvatel v hlavním městě republiky, ale také díky nabídce restituovaných pozemků, které pro
výstavbu rodinných domků nabídly v nových územních plánech obce v okolí města (Perlín
2002). Suburbanizace se naplno rozběhla od roku 1997. Suburbanizaci zázemí doplňuje
poměrně silný trend urbanizace města výstavbou komplexů kondominií s byty na prodej.
Suburbanizace městského regionu Prahy je tak vzájemnou kombinací urbanizace jádra a
suburbanizace zázemí, přičemž intenzivnější růst zázemí je do značné míry dán jeho
poddimenzovaností v důsledku koncentrované urbanizace za socialismu.
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Závěry
Článek hodnotil urbanizační procesy v metropolitních regionech Prahy a Vídně v období před
pádem a po pádu železné opony v letech 1980-2001. Srovnání forem urbanizace ukázalo
základní odlišnosti v urbanizaci metropolitních regionů Prahy v období komunismu a Vídně
rozvíjející se v kontextu tržně orientovaného sociálního státu jako specifické formy
kapitalismu. Praha se rozvíjela koncentrovanou formou bytové výstavby velkých sídlištních
celků na okrajích intravilánu kompaktního města při stagnaci zázemí města. Ve Vídni se přes
vysokou preferenci a investiční aktivitu města při výstavbě a rekonstrukci bydlení v jádrových
oblastech metropolitního regionu prosazoval trend suburbanizace vedoucí k pozvolnému růstu
významu příměstské zóny v celém regionu Vídně.
Význam suburbanizace ve Vídni postupně narůstal. Nutno však podotknout, že v metropolitní
oblasti Vídně jednoznačně dominuje jádro, v němž se koncentruje 84 % obyvatel a 87 % bytů
(v r. 2001). Intenzita výstavby bytů a přírůstků obyvatel v zázemí regionu Vídně nepřesahuje
zásadním způsobem intenzitu růstu v jádru, a tak suburbanizace představuje spíše pozvolné
úpravy v urbanistické struktuře metropolitní oblasti organizované kolem silného kompaktního
jádra.
Dramatické změny urbanizačního procesu se v 90. letech 20. století odehrály v Praze a jejím
metropolitním regionu. První desetiletí po pádu komunistického režimu bylo nejdříve
poznamenáno stagnací, kterou koncem 90. let vystřídal růst. Modely urbanizace dokonce
poukazovaly na rozvíjející se trend desurbanizace. Spíše šlo o přelomové období, kdy
stagnaci bytové výstavby v první polovině 90. let vystřídal růst výstavby s vysokými
intenzitami v příměstské zóně (Ouředníček, Posová 2006; Sýkora, Posová 2007). Druhá
polovina sledovaného období byla již ve znamení suburbanizace nacházející se ve své
počáteční fázi.
Hampl (2005) hovoří o nápravných změnách a návratu do „přirozené“ vývojové trajektorie,
přičemž období socialismu označuje za zvláštní případ poruchy vývoje společnosti a její
geografické organizace. Suburbanizaci pak můžeme podle tohoto názoru vnímat jako žádoucí,
neboť představuje rektifikaci k přirozenému stavu. Suburbanizaci a zejména její specifické
formy, jako je fragmentovaný rozvoj formou nazývanou „sprawl“, můžeme také hodnotit
z perspektivy trvale udržitelného rozvoje území jako proces, který přináší dlouhodobě
prostorově ukotvenou strukturu osídlení, jež je méně ekonomicky efektivní, sociálně soudržná
a ekologicky udržitelná, než jsou koncentrovanější formy urbanizace (TCRP 2002; Sýkora
2002; Burchell a kol. 2005; EEA 2006).
Z této perspektivy je významné srovnání Prahy s Vídní. Vídeň směřováním veřejných zdrojů
programově udržuje kompaktní strukturu jádra metropolitního regionu. Dominantní podíl
nové výstavby se odehrává v jádru regionu a Vídeň se urbanizuje. Ve srovnání s Prahou, kde
je preferována nová bytová výstavba, je ve Vídni kladen velký důraz na revitalizaci města a
vznik nových městských center, které výrazně posilují kompaktně zastavěné území, a tak
přispívají k procesu urbanizace. Výstavba v zázemí a proces suburbanizace jsou spíše
doplňkem k urbanizaci jádra. I když strukturální hodnocení forem urbanizace ukazuje
narůstající podíl zázemí v celku městského regionu, jde o růst významu malé části, a to při
dominantní roli jádra v celkovém rozvoji metropolitní oblasti. Přestože strukturální hodnocení
urbanizace jednoznačně zařazuje region Vídně do formy suburbanizace, vzhledem
k marginální velikosti zázemí a vyššímu významu jádra na celkovém růstu, charakter
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urbanizace metropolitní oblasti Vídně možná významněji než suburbanizace zázemí určují
procesy urbanizace a reurbanizace jádra.
Pro Prahu je rovněž typický velký význam jádra, kde se koncentruje velká část nové bytové
výstavby (Sýkora, Posová 2007). Nicméně urbanizace Prahy není tak silná jako urbanizace
Vídně. Jádro Prahy vlivem komercializace dokonce ztratilo část bytového fondu, čímž se liší
od Vídně, kde je kladen velký důraz na revitalizaci obytných funkcí jádra městského regionu.
Ke konci sledovaného období v Praze rychle narostl význam procesu suburbanizace, jehož
intenzita jednoznačně převýšila intenzitu procesu urbanizace.
Změny v rozmístění obyvatelstva a bydlení v obou městských regionech (v Praze pouze po
pádu železné opony) přispívají k pomalé změně vzájemné proporce jádra a zázemí.
V současnosti roste dokonce zázemí Prahy rychleji ve srovnání s Vídní (Klusáček a kol.
2009). Urbanizace jádra je ve Vídni významnější než v Praze, zatímco suburbanizace zázemí
je významnější v regionu Prahy než Vídně. Z hlediska celkové strukturální změny jsou dnes
městské regiony Prahy a Vídně ve formě suburbanizace. To je nicméně do jisté míry dáno
strukturálními charakteristikami metropolitních regionů, tj. nepoměrem mezi jádrem a
zázemím, kdy malý relativní podíl zázemí vede k vysokým relativním přírůstkům.
Dominantní však zůstává jádro a urbanizace jádra je dokonce z hlediska celkových přírůstků
významnější než suburbanizace zázemí. Jde o typickou situaci v postsocialistických městech
s vysokým podílem kompaktně zastavěného území zděděného z období komunismu a rovněž
v městech s rozsáhlou bytovou výstavbou podporovanou z veřejných zdrojů posilující
kompaktní morfologii města. Urbanizace tak určuje trend vývoje regionu společně se
suburbanizací. Suburbanizaci lze v Praze a Vídni považovat za strukturální adaptaci jinak
kompaktních regionů, která umožňuje zvýšení variability bydlení tím, že nabízí alternativu
k životu v kompaktním městě. V Praze ale hrozí nebezpečí „sprawlu“ a méně udržitelného
rozvoje osídlení než ve Vídni, která praktikuje aktivní politiku urbanizace a reurbanizace
jádrového města.
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Summary
URBANIZATION AND SUBURBANIZATION IN URBAN REGIONS OF PRAGUE AND
VIENNA: STRUCTURAL DIFFERENCES UNDER CONDITIONS OF DIFFERENT
POLITICAL-ECONOMIC REGIMES
The article evaluates urbanization and suburbanization in urban regions of Prague and Vienna.
It comparatively assesses structural differences in metropolitan urbanization patterns during
the last decade of communism in and transition to capitalist society. The comparison
highlights differences between socialist and capitalist city in 1980s and focuses on the
development under capitalist conditions common for both cities in 1990s. While Vienna
shows continuity in urbanization pattern, Prague exhibits clear radical break during the
change from socialist to capitalist political-economy. In 1980s, pattern of urbanization
radically differed in both city regions with urbanization in Prague and suburbanization in
Vienna. In 1990, both cities decentralized through suburbanization. Vienna exhibited overall
urban growth through the development of both core and ring. While the rate of growth was
faster in suburban ring, the absolute increase in the number of population and dwelling in the
core overweight ring. The whole urban region of Vienna suburbanized in 1981-2001 through
decentralization (growing share of suburban ring on the city region). Yet, this happened
through simultaneous urbanization and reurbanization of core and suburbanization of
hinterland. The city of Vienna keeps strong urban development of core through public support
to new housing construction, housing rehabilitation and regeneration and conversion of old
inner city brownfields to new residential and multifunctional districts. Urbanization of Prague
in 1980s was governed by centrally planned investments to high density housing estates at the
edges of urban cores while omitting stagnating and declining urban hinterlands. In 1990, the
state withdrawn from housing construction and after several years of stagnation, new housing
construction developed with a strong segment in suburban single family homes. While
population in core declined, growth in new suburbs brought decentralization which in
combination of the overall decline in Prague city region population means that the whole
urban region desurbanized. If we would abstract from the period of stagnation before 1997,
the end of 1990s was clearly shown strongly emerging trend of suburbanization of urban ring.
Fast suburban growth rates in both cities in 1990s were achieved under specific structural
characteristic - due to low share of population and housing in rings of both urban regions. The
compact urban structure of city regions provides opportunities for future urban development.
Provided managed suburbanization is accompanied with publically supported urban
regeneration, Vienna and Prague can achieve more sustainable development, which is,
however, currently threatened in Prague by fragmented sprawl like pattern of suburban
growth.
Fig. 1: Dynamics of change in urban region
Fig. 2: Absolute/relative centralization/decentralization: growth and decline of population and
dwellings in core and hinterland

22

