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Abstrakt 

Tématem této bakalářské práce je fenomén suburbanizace, tedy proces vzniku 

předměstských oblastí v prstenci kolem jádrového města. Soustřeďuje se konkrétně na 

malou vesnici nedaleko Prahy, která prochází postupně od začátku jedenadvacátého 

století výraznou proměnou v rámci tohoto procesu. Jednak se zkoumaná lokalita mění 

z hlediska nárůstu obyvatel, dále samozřejmě také prostorově a architektonicky 

vzhledem k přibývajícím rodinným domům a menším průmyslovým objektům. Mimoto 

se k této proměně vztahuje i vývoj politického života v obci, a její další směřování je 

výrazně ovlivňováno suburbanizačním procesem. Hlavním cílem této práce je tedy 

zachytit především z pozice místních obyvatel, jaký dopad má tento proces na život 

v obci a na ně samotné. Výzkum ukázal, že suburbanizace je vnímána spíše pozitivně, 

jelikož s sebou přináší další finanční zdroje v podobě nových obyvatel, tím pádem i 

větší investice do infrastruktury a veřejně prospěšných zakázek. Druhotně se zkvalitnil i 

společenský a kulturní život díky vzniku nových tradičních akcí a setkání pro místní 

obyvatele pořádané zastupitelstvem za účelem zlepšení komunitního života. Výzkum 

neprokázal, že suburbanizace má negativní vliv na mezilidské vztahy. Primárním 

původem rozhodnutí novousedlíků po přestěhování z města na venkov nejsou tyto 

vztahy, ale spíš touha po kvalitním životním prostředí, po soukromí, nezávislosti a po 

vlastním prostoru jako takovém.       

  

 

 

 

 



 

 

Abstract 

The subject of this Bachelor Thesis is the phenomenon of suburbanization, the process 

of the emergence of suburban areas in the ring around the core city. It focuses 

specifically on a small village near Prague, which has gradually changed since the 

beginning of the twenty-first century. On the one hand, the site of research changes in 

terms of population growth, furthermore of course also spatially and architecturally due 

to the growing family houses and smaller industrial buildings. In addition, the 

development of political life in the municipality also applies to this transformation, and 

its further direction is strongly influenced by the suburbanization process. The main aim 

of this work is therefore to capture the impact of this process on the life in the village 

and its inhabitants from the point of view of the local population. Research has shown 

that suburbanization is perceived rather positively, as it brings additional financial 

resources in the form of new inhabitants, and thus greater investment in infrastructure 

and publicly beneficial contracts. Secondly, social and cultural life has been improved 

in thanks to the emergence of new traditional events and meetings for local residents 

organized by the municipality with the aim to improve community life. Research has 

not shown that suburbanization has a negative impact on interpersonal relationships. 

The primary origin of the newcomers´ decision to move from the city to the countryside 

are not these relationships, but rather the desire for a quality environment, for privacy, 

independence and for own space itself.  
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1. Předpokládaný název práce 

Ještě jsem se nerozhodl, jaký bude mít má práce název, ale zatím mě napadají 

tyto: 

 Vytváření komunit v rámci procesu suburbanizace 

 Transformace okolí Prahy v souvislosti se suburbanizací 

 Antropologické zkoumání suburbanizace 

 Suburbánní komunity 

2. Námět práce zahrnující formulaci a vstupní diskusi poznávacího 

problému. (stručná charakteristika a stávající literatury k němu) 

Hlavním zájmem mé bakalářské práce je postihnout fenomén proměny venkova 

v posledních přibližně dvaceti letech v souvislosti s jevem suburbanizace (konkrétně 

v okolí Prahy) a především to, jak se proměňují nebo proměňovaly vztahy mezi 

starousedlíky a nově příchozími. Jelikož sám jsem, dá se říci, součástí procesu 

suburbanizace (přestěhoval jsem se právě do okolí Prahy), je mým zájmem postihnout, 

jak se utváří nová komunita ze starousedlíků na jedné straně a z lidí, kteří se nově 

přistěhovali především právě z Prahy, aby si v nových satelitních městech postavili 

rodinný dům v bezprostředním sousedství starých vesnických jader. Dále mě zajímá 

obecně život v obci a kulturní akce, kde se nejvíc ukazuje provázanost mezi obyvateli. 

Myslím, že z antropologického hlediska není toto téma příliš prozkoumané a 

dosavadní studie jsou spíš sociologického, ekonomického nebo politického rázu. Mě 

konkrétně by zajímalo, jak sami obyvatelé satelitních měst kolem Prahy pohlížejí na 

svůj nový život na ,,venkově“. Jak jsou s ním spokojeni, co jim vadí, jestli se něco 

v posledních letech výrazně změnilo (například právě vztahy mezi nimi a starousedlíky 

nebo dalšími přistěhovalci), jak toto začleňování do komunity probíhalo a jestli vůbec 

proběhlo. Pokud existují nějaké spory v komunitě, tak jaké jsou, z jakého důvodu a jak 

jsou řešeny. Na to samé se chci ptát i starousedlíků. Jak se dívají na nově příchozí a jak 

je přijímají, jaký mají vůbec názor na suburbanizaci a co jim v tomto ohledu vadí.  

Co se týče literatury, tak jak už jsem zmínil, konkrétně k mému tématu dosud 

nebyl proveden žádný antropologický výzkum, jak mi potvrdil i můj konzultant a tudíž 

publikace hodlám využít spíše v teoretické části mé práce zabývající se obecně 

fenoménem suburbanizace, kolektivní identitou a tradicemi. K tomu mi poslouží i tři 



 

 

sborníky zabývající se životem na venkově období postsocialismu, jejichž obsahem je i 

zkoumání pomocí antropologického přístupu. 

3. Předpokládané metody zpracování a předběžná struktura práce 

Dle mého názoru je v případě tohoto tématu nejlepší metodou antropologického 

výzkumu provádět terénní neformální rozhovory jak se starousedlíky, tak s nově 

příchozími různého věku. Toho bych chtěl docílit postupným získáváním kontaktů, což 

by neměl být v této lokalitě problém. (Zde bude dobře fungovat „metoda sněhové 

koule“). Také bych si rád promluvil i se starostou obce nebo s místními zastupiteli o 

situaci v obci. Chtěl bych například i zjistit, co se řeší na zasedání zastupitelstva a jaké 

jsou v obci v současné době problémy, spory a záměry. Dále si myslím, že bude určitě 

potřebné se aktivně či pasivně zúčastnit různých kulturních a společenských událostí v 

obci (slavnosti, karneval, adventní setkání atd.) a pozorovat, jak probíhají. Obec vydává 

i občasník, který dle mého názoru také dobře poslouží, jako sekundární zdroj získávání 

dat o životě v obci.  

Na úvod své práce bych chtěl popsat obecně proces suburbanizace. O co se 

jedná, co je pro něj charakteristické, kdy se poprvé objevil a jak vznikl apod. Poté se 

zaměřím konkrétně na suburbanizaci týkající se Prahy a na její specifika. Dále ještě 

budu definovat pro mou práci důležité pojmy, jakými jsou komunita, tradice atd. Toto 

by byla první teoretická část mé práce. Druhou část chci věnovat vlastnímu 

antropologickému výzkumu lokality. To znamená nejdříve definovat a představit 

zkoumanou lokalitu, její charakter, historii atd. Poté uvedu svou výzkumnou otázku a 

upřesním metody výzkumu a analýzy dat. Práci završím popisem, analýzou a 

interpretací zjištění, k nimž jsem během svého výzkumu došel. Ve výsledku bych se 

chtěl zaměřit především na vnímání suburbanizace, celkově života na vesnici, reflexe 

její proměny během posledních přibližně 25 let. 

4. Orientační seznam literatury 

KANDERT, J. ed. 1998. Filipov I: Informatoria katedry sociologie Institutu 

sociologických studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze. Praha: Institut 

sociologických studií FSV UK 



 

 

KANDERT, J. ed. 2000. Filipov II: Informatoria katedry sociologie Institutu 

sociologických studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze. Praha: Institut 

sociologických studií FSV UK 

KANDERT, J. ed. 2004. Jihomoravský venkov po socialismu: Filipovsko na konci 

devadesátých let 20. století. Praha: Matfyzpress. 

GANS, H. 1968. Urbanism and Suburbanism as Ways of Life. In: Pahl, R.E. et al., 

Readings in Urban Sociology, Pergamon Press, Oxford, s. 95-118. 

HENDL, J. 2008. Kvalitativní výzkum: základní teorie, metody a aplikace. Praha: 

Portál. 

HNILIČKA, P. 2005. Sídelní kaše. Otázky k suburbánní výstavbě kolonií rodinných 

domku. Era. Praha. 

OUŘEDNÍČEK, M. 2003. Suburbanizace Prahy. Sociologický časopis, 39, c. 2, s. 235-

253. 

OUŘEDNÍČEK, M., PULDOVÁ, P. 2006. Změny sociálního prostředí v zázemí Prahy 

jako důsledek procesu suburbanizace. In: Ouředníček, M (ed.): Sociální geografie 

Prahy. Univerzita Karlova v Praze. Přírodovědecká fakulta. Katedra sociální geografie a 

regionálního rozvoje. Praha. 

STRAUSS, A. Corbinova, J. 1999. Základy Kvalitativního Výzkumu: Postupy a 

Techniky Metody Zakotvené Teorie. Boskovice: Albert. 

SÝKORA, L. 2003. Suburbanizace a její společenské důsledky. Sociologický časopis, 

39, č. 2, s. 217-233. 

 

V Praze dne 17. 4. 2016 

 

Konzultant: prof. PhDr. Josef Kandert, CSc.                   Student: David Platil 

Podpis:                                                                                               Podpis:               



  

 

1 

 

Obsah 

 

 

OBSAH ....................................................................................................................................................... 1 

ÚVOD .......................................................................................................................................................... 2 

1. TEORETICKO-METODOLOGICKÁ VÝCHODISKA VÝZKUMU ........................................ 4 

1.1 Charakter suburbanizace a její důsledky .................................................................................. 5 
1.2 Vznik suburbanizace a její vývoj ............................................................................................... 8 
1.3 Vývoj suburbanizace v českém prostředí ................................................................................ 11 
1.4 Přehled přístupů ke studiu suburbanizace .............................................................................. 14 
1.5 Rozličné chápání pojmu tradice .............................................................................................. 19 

2. METODOLOGIE VÝZKUMU ..................................................................................................... 22 

2.1. Výzkumné otázky ................................................................................................................ 23 
2.2. Popis metody výzkumu ....................................................................................................... 25 
2.3. Zdroje dat ........................................................................................................................... 27 
2.4. Reflexe pozice badatele ...................................................................................................... 29 

3. ŽIVOT NA VESNICI V ZÁZEMÍ PRAHY ................................................................................. 32 

3.1. Představení zkoumané lokality ........................................................................................... 33 
3.2. Krátce o informátorech ...................................................................................................... 37 
3.3. Problémy v obci ................................................................................................................. 39 

4. VÝZNAM DOMOVA .................................................................................................................... 42 

4.1. Touha po životě v sepjetí s přírodou .................................................................................. 43 
4.2. Touha po venkově a po historickém prostředí.................................................................... 45 
4.3. Touha po nezávislosti a po sebevyjádření .......................................................................... 46 
4.4. Další významy domova ....................................................................................................... 47 
4.5. Návrat ke kořenům ............................................................................................................. 48 

5. SOCIÁLNÍ SÍTĚ A INTERAKCE ............................................................................................... 49 

5.1. Sousedské vztahy a sociální sítě ......................................................................................... 50 
5.2. Vývoj společenského a kulturního života............................................................................ 52 

6. CHÁPÁNÍ SUBURBANIZACE .................................................................................................... 56 

6.1. Přínosy pro obec ................................................................................................................ 57 
6.2. Negativní dopady na život v obci ....................................................................................... 61 

ZÁVĚR ..................................................................................................................................................... 64 

POUŽITÁ LITERATURA ...................................................................................................................... 66 

SEZNAM PŘÍLOH .................................................................................................................................. 71 

PŘÍLOHY ................................................................................................................................................. 72 

 

 

 

 

 

 



  

2 

 

Úvod 

„Kladně hodnotím to, že tady ten rozvoj je v těch obcích, negativně hodnotím to, 

jakým způsobem to vzniká teď, naprosto živelně v těch zákonných mezích územních 

plánů a regulativů apod., kdy je v podstatě zakázáno regulovat úplně všechno a vznikají 

tady, skoro bych řekl, architektonické slumy, kdy vedle třípatrového domu stojí 

bungalov, vedle něj kontejnerový rodinný domek…“ (rozhovor se starostou obce) 

 

Jak napověděla úvodní citace, hlavním tématem mé bakalářské práce je 

suburbanizace. Rozhodl jsem se provést etnografický výzkum malé vesnice Outlonín
1
 

nedaleko Prahy, která je podobně jako i jiné obce ve Středočeském kraji zasažena 

suburbanizací. Tato práce je tedy shrnutím výsledků výzkumu, který jsem prováděl od 

června roku 2016 do dubna 2017. Suburbanizace je v současné době sice poměrně jasně 

definována a chápana jak odbornými kruhy, tak laiky, ovšem podobně jako i jiné 

sociální jevy má mnoho dimenzí a je to velmi komplexní fenomén, který lze pojmout 

z vícera hledisek. Tato hlediska představím v teoretické části své práce. Téma 

suburbanizace má své pevné místo především na poli sociální geografie, ovšem sociální 

a kulturní antropologii se zatím víceméně vyhýbá. Tuto mezeru se snažím svou prací 

částečně vyplnit a vytvořit trochu jiný pohled na tento jev, protože mě jakožto 

sociálního antropologa z podstaty věci nejvíce zajímají kulturní a sociální aspekty 

tohoto fenoménu, tedy názor na ni a její reflexe přímo od samotných obyvatel 

zkoumané lokality. Tento přístup k suburbanizaci zatím v českém prostředí není 

obvyklý, až na výjimky, které mě v mém výzkumu inspirovaly nejvíce, a kterým také 

věnuji kapitolu v teoretické části práce. 

Struktura této práce se odvíjí od toho, jak postupoval výzkum a jakým způsobem 

se proměňoval můj pohled na dané téma. V první části tedy nejprve představuji 

teoreticko-metodologická východiska výzkumu, na jejichž základě jsem prováděl 

analýzu a interpretaci dat. Druhá pasáž obsahuje vlastní metodologii etnografické 

studie, zdroje dat a reflexi pozice výzkumníka. Poslední část práce se věnuje shrnutí a 

interpretaci výsledků výzkumu a jejich vztažení k teoretickému pozadí.  

Rozhodl jsem se poslední část strukturovat na základě čtyř nejdůležitějších 

témat, která se mi během výzkumu prokázala jako významná pro mé antropologické 

                                                 
1
 Jedná se o smyšlený název obce vytvořený za účelem anonymizace zkoumané lokality. 



  

3 

 

bádání. Třetí kapitola je částečně úvodem k vlastnímu výzkumu a je zaměřena na 

obecný charakter života na vesnici nedaleko Prahy proměněné suburbanizací, obsahuje 

interpretaci vyprávění obyvatel o jejich životě ať už ve městě či ve zkoumané lokalitě, 

jejich narace a názory ve vztahu k suburbanizaci. Ve čtvrté kapitole se zabývám 

analýzou vztahu obyvatel k místu bydliště, jejich domovou, interpretuji zde chápání 

významu samotného domova a s ním spojených očekávání, s kterými se někteří z nich 

přistěhovali nebo se naopak chtějí stěhovat zpět do města. Pátá kapitola je věnována 

společenskému a kulturnímu životu místních s návazností na udržování tradic a 

společenských vztahů. Důležitým tématem je pak vytváření komunity v sousedství, 

potažmo v celé obci. Podstatná je otázka jejího chápání ze strany informátorů a 

očekávání s tím spojené. Závěrečná kapitola analyzuje obecně dopady suburbanizace na 

obec a jejich hodnocení jak ze strany občanů, tak ze strany zastupitelstva obce. Kromě 

toho se v této kapitole dotýkám i místního politického života. 

Název práce odkazuje na hlavní záměr mého výzkumu, a to pochopit a 

interpretovat dopady suburbanizace na život v malé vesnici, která se v posledních 

dvaceti letech výrazně proměnila v důsledku přílivu nových obyvatel. S tím je spojená 

nejen modernizace infrastruktury, ale i vznik nových sociálních vztahů a růst propojení 

mezi městem a venkovem. Je mým zájmem popsat a interpretovat, jak v této obci 

vzniká sousedská komunita a čím je charakteristická. Pro mě jakožto pro obyvatele 

zkoumané lokality, vesnice jménem Outlonín, je zároveň výzvou oprostit se od 

osobních vazeb a myšlenek s ní provázaných a pokusit se co nejobjektivněji a 

s nejlepším badatelským úmyslem vytvořit etnografickou studii života v 

suburbanizované vesnici nedaleko Prahy. 
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1. TEORETICKO-METODOLOGICKÁ VÝCHODISKA 

VÝZKUMU 

V první části této práce představuji teoreticko-metodologická východiska 

výzkumu, přičemž pozornost nejprve věnuji samotné definici a rysům suburbanizace 

nejen z hlediska prostorových změn či migrace. Dále přecházím k historickému a 

společenskému kontextu vzniku suburbanizace a poté k samotnému vývoji především 

v našem prostředí. Čtvrtá podkapitola je zaměřena na předchozí výzkumy, které se 

zabývaly suburbanizací a mou práci nějakým způsobem inspirovaly, především pak v 

již zmíněné kulturní perspektivě, ale i ve fenomenologii nebo ohledně teorie sociálních 

sítí či komunity. Kapitolu uzavírám představami o chápání termínu tradice napříč 

vědními obory a o důležitostí tohoto pojmu pro můj výzkum.  
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1.1 Charakter suburbanizace a její důsledky 

V rámci úvodní podkapitoly se věnuji samotnému fenoménu suburbanizace a 

hledám odpověď na tyto otázky: V čem spočívají její charakteristické znaky, jaké jsou 

příčiny vzniku tohoto fenoménu a od jakého časové období o něm lze v rámci 

historického kontextu hovořit? Na úvod je třeba říci, že existuje nepřeberné množství 

definic termínu suburbium, ovšem ta nejzákladnější vyplývá z latinské etymologie 

tohoto slova. Sub-urb je tedy před-městí neboli místo za městem (Chakrawarti 1996, s. 

53). Ovšem zde se samozřejmě jedná pouze o strohé a jednoznačné vyčlenění předměstí 

z městského prostoru, a abychom tuto definici mohli konkretizovat, musíme pochopit, 

čím je suburbium výjimečné a jaké specifické jevy provázejí jeho vznik a fungování 

v rámci vztahů s městem a okolní krajinou.  

V oboru sociální geografie je suburbanizace chápána především jako prostorový 

jev, tudíž pozornost je věnována většinou proměnám krajiny a jejímu využití, k čemuž 

se vztahují i další procesy jako například migrace a jiné demografické změny nebo i 

obraty v komunální politice jak v rámci dotčeného sídla, tak města a jeho zbylého okolí. 

Například Sýkora tvrdí, že suburbanizaci nejčastěji můžeme definovat jako rozpínání 

města do krajiny v důsledku vznikající rozvolněné zástavby v jeho okolí. Konkrétní 

představa tedy spočívá v proměně příměstského prostoru, kde vznikají nové rezidenční 

zóny s nízkou hustotou zástavby nebo komerční zóny nejčastěji podél silničních 

komunikací (2003, s. 219). Vznik rezidenčních zón může vyplývat přibližně ze dvou 

principů. Buďto se jedná o výstavbu „domů na klíč developerskou firmou“, přičemž 

budoucí obyvatelé je zakupují již dokončené. Druhá možnost spočívá v nákupu 

pozemků, na kterých jsou posléze vytvořeny inženýrské sítě. Jednotliví zájemci tyto 

stavební pozemky posléze zakupují a staví si na nich domy, které společně utvářejí 

pestrou směs architektonických stylů, z nichž nejzvláštnější pochází ze začátku 

devadesátých let a jsou nazývány pejorativně „podnikatelské baroko“ (Smolová 2009, s. 

35).     

 Důležité je, že na rozdíl od klasické urbanizace tyto zóny vznikají prostorově 

odděleně od dosavadního kompaktního města. Specifickým rysem evropské 

suburbanizace je, že tato zástavba většinou doplňuje stávající venkovské osídlení, 

kdežto v USA spíše vzniká jakožto úplně nové sídlo (Sýkora 2003, s. 219-220). 
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Podobně suburbanizaci chápe i architekt Pavel Hnilička, který tento jev zasazuje do 

urbanistického kontextu, přičemž užívá výrazu „urban sprawl“, který je do češtiny 

nejčastěji překládán jako „sídelní kaše“. (Ostatně tento výraz je užíván velmi často i 

dalšími odborníky na suburbanizaci a pronikl i do obecného povědomí a do masmédií). 

Jedná se o rozvolněnou, jeho slovy o „neuspořádanou skrumáž předměstských staveb“. 

Takovým místům chybí městskost a veřejná prostranství a jsou důsledkem stěhovaní 

lidí z města do jeho zázemí, tudíž suburbanizace je proces vytváření takových míst 

(2005, s. 17). Sýkora na druhou stranu rozlišuje mezi „sprawl“ (extrémní formou 

rozptýlenosti zástavby) a jejím opakem, kdy je koncentrována do hlavních 

urbanizačních areálů (2003, s. 220). Tyto areály se postupně zvětšují a prorůstají do 

krajiny.  

S čistě prostorou definicí suburbanizace si nemůžeme vystačit, protože pokud o 

ní budeme uvažovat jako o vytváření rezidenčních zón mimo jádrové město, dalo by se 

takto o ní hovořit i v rámci výstavby modernistických bytových sídlišť. Kenneth 

Jackson tedy rozšiřuje tuto prostorovou definici a nachází přitom čtyři hlavní znaky 

suburbanizace na základě funkce, hustoty, sociální třídy a separace. Jedná se o oblast 

nezemědělské rezidenční zástavby, která se vyznačuje nízkou hustotou osídlení, 

většinou zde bydlí střední až vyšší třída, přičemž obyvatelé často dojíždí daleko do 

práce (1985, s. 11). Zajímavý charakter suburbií spočívá v jejich nejednoznačnosti a 

liminalitě
2
, nejedná se ani o prostor městský ani o venkovský, zdají se být pouze 

dočasnými, jelikož brzy je pohltí rozpínající se městská zástavba, zároveň jsou vnímána 

rozporuplně z hlediska jejich kulturní reprezentace (Galčanová 2013, s. 12). Kulturní 

ambivalence spočívá v tom, že jeden pohled na suburbanizaci předkládá její pozitivní 

dopady nejenom na život přistěhovavších se obyvatel a na výhody života v sepjetí 

s přírodou, ale i na ekonomický rozvoj dotčených obcí. Druhý pohled naopak kritizuje 

společenský a kulturní život v suburbiích, jejich urbanismus a architekturu a jiné 

negativní aspekty.  

Další chápání suburbanizace je provázáno s pohledem na „změnu funkčního 

využití území, proměnu architektury a infrastruktury a výraznou změnu sociální 

struktury obyvatelstva.“ Mění se tedy jak společenské vztahy, tak struktury 

v suburbiích, ale i ve zdrojové městské oblasti a v jejích ostatních částech. Průvodním 

                                                 
2
 Termín liminalita Galčanová vztahuje k jejich geografickému umístění na pomezí mezi venkovem a 

městem, proto je označuje jako liminálními místa. 
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jevem pak mohou být i různé negativní dopady například na intenzitu dopravy, míru 

využití zemědělské půdy, kvalitu krajiny a architektury nebo i na potřebu parkovacích 

míst v centru města. Kromě toho lze také hovořit o vlivu na způsob života obyvatel 

v suburbiích. Novousedlíci se částečně přizpůsobují životu na vesnici, ale zároveň svým 

chováním ovlivňují charakter lokality a původní obyvatele. V tomto ohledu se jedná o 

takzvanou nepřímou suburbanizaci, kdy dochází k přejímání městských zvyků a 

způsobu života (Ouředníček 2003, s. 236). S tímto částečně souvisí i fakt, že 

suburbanizaci nelze chápat jen v rámci vizuální proměny prostoru či pohybu lidí, ale i 

proměny myšlení samotných obyvatel suburbií a střetu různorodých idejí a názorů. Noví 

obyvatelé si sebou totiž přinášejí vlastní chápání prostoru a estetiky. Liší se tím pádem i 

jejich očekávání toho, jak má vypadat místo jejich bydliště a jaký má splňovat účel, 

s čímž se mohou dostávat do rozporu s názory původních obyvatel (Gibas 2010, s. 22). 

K dalším klasickým důsledkům suburbanizace patří například: „oddělení místa 

bydliště od místa pracoviště, rozšiřování plochy měst a jejich předměstí, zvýšení 

intenzity individuální automobilové dopravy v metropolích, růst prostorové 

segregace…“ atd. Zároveň společně se suburbanizací můžeme sledovat i jiný paralelní 

proces. Tím je deindustrializace, všeobecný trend probíhající ve vyspělých zemích od 

druhé poloviny dvacátého století znamenající mimo jiné kromě růstu sektoru služeb i 

změnu využití ploch ve městě a tím pádem i krajiny kolem něj. Také se proměňují 

„priority lokálních politických elit“ (Sellers 2002 in Kostelecký a Vobecká 2007, s. 11). 

Můžeme pozorovat, že suburbanizaci opravdu nelze jednoznačně definovat na základě 

několika vět o proměně krajiny v okolí měst v důsledku stěhování jejich obyvatel. 

Naopak se jedná o velmi komplexní proces zahrnující v sobě jak na první pohled 

viditelné demografické a urbanizační změny, tak druhotně ekonomické (například 

provázanost s deindustrializací hospodářského sektoru), ekologické (proměny využití 

venkovské krajiny) nebo i politické (priority místních zastupitelů či politická 

angažovanost nových obyvatel) a mnoho dalších dílčích procesů. 
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1.2 Vznik suburbanizace a její vývoj 

Je poměrně komplikované určit, kdy poprvé můžeme hovořit o suburbanizaci, 

ovšem mezi vědci panuje shoda, že se její první výraznější vlna objevuje v kontextu 

poválečné výstavby rodinných domů na okraji měst ve Spojených státech amerických, 

kde na počátku šedesátých let žilo v předměstích více obyvatel než v jádrových městech 

(Putnam 2000 in Kostelecký a Vobecká 2007, s. 11). „Americký sen“ mít svůj vlastní 

dům se zahradou na předměstí byl jedním z výrazných společenských narativů, které 

měly a stále mají na rozvoj suburbanizace velký vliv. To jistě souviselo i 

s technologickým pokrokem a rozvojem automobilové dopravy. Ovšem o prvních 

zárodcích stěhování obyvatel měst do jejich zázemí můžeme uvažovat již s vývojem 

průmyslové revoluce. Překotná industrializace dosud poklidných a povětšinou stále 

hradbami sevřených měst ve svém důsledku zapříčinila výrazný pokles úrovně životních 

podmínek jejich obyvatel. Snaha „o zajištění čerstvého vzduchu, slunce a zeleně jako 

přirozeného úsilí o zlepšení života ve městech“ měla původ právě v tomto negativním 

stavu životního prostředí. Moderní směry urbanismu tak sledovaly především rozbití 

tradičních stísněných bloků, zakládání parků a rozšiřování ulic. Nové sídelní struktury 

měly být zakládány vždy s důrazem na co nejmenší hustotu a dodržování hygienických 

podmínek na úkor jiných kvalit potřebných pro bydlení. Asi nejznámějším 

propagátorem této nové koncepce urbanismu se stal francouzský architekt Le Corbusier 

(Hnilička 2005, s. 18-19). Již v osmnáctém století bylo navíc ve Velké Británii módou 

místní buržoazie zřizovat si sídla na venkově v blízkosti města, ale s myšlenkou bydlení 

ve vilách za městem jako první přišli už římští patricijové (Chakrawarti 1996, s. 53). 

Proto slovo suburbium také vychází z latiny. 

Důležitou otázkou zůstává, jaké příčiny stojí v pozadí fenoménu suburbanizace, 

jaké ideje a názory vedou obyvatele měst ke stěhování na venkov. Jako je tomu i u 

jiných společenských jevů, i v tomto případě stojí v pozadí vícero faktorů. Lze tvrdit, že 

k rozvoji suburbanizace napomohl jak technologický a obecně civilizační pokrok, tak i 

vývoj myšlenek a ideologických diskurzů souvisejících s kladným postojem k venkovu, 

k přírodě a k vlastnictví rodinného domu. Za jednu z podstatných příčin tedy můžeme 

označit rozvoj automobilové dopravy a stavebnictví, což mělo za následek snížení 

nákladů na výstavbu rodinných domů, do kterých se mohla nastěhovat středostavovská 

rodina s dostačujícími příjmy. Okolí měst dokázal zpřístupnit téměř bez omezení právě 

osobní automobil, který především po druhé světové válce v USA vlastnilo mnoho 
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obyvatel, tím pádem zde proběhly výrazné změny v rezidenční zástavbě (Palen 1995 in 

Sýkora 2003, s. 224). Zároveň také došlo k naplnění touhy po romantice venkova a 

nezkažené přírodě a jejího propojení s člověkem především v podobě „její 

disciplinované, kultivované formy nejprve francouzské, později anglické zahrady.“ Celá 

tato idea vycházela z tradice evropského a amerického romantismu, tedy z období, kdy 

došlo ke zmírnění strachu z „nepřátelské přírody“ za hradbami města a naopak posílení 

snahy o návrat do ní (Fishman 1987 in Galčanová 2013, s. 14). O důležitém vlivu 

romantických idejí hovoří například i Davison (1997). 

Bohuslav Blažek ve své knize Venkov, města, média mluví podobně jako 

Fishman o něčem, co by se dalo nazvat návratem k venkovu a rurálním romantismem. V 

rámci idealizace a mytizace venkovského prostředí je venkov chápán jako protiklad 

k městu a jeho negativním vlastnostem, mezi které patří špinavost, nebezpečnost, 

přeplněnost, bída, úmrtnost či nemoci. Venkov byl vždy chápán jako „jeden z archetypů 

kolektivního nevědomí lidstva“. V průběhu historie vždy existovali autoři, umělecké 

směry nebo i ideologie, jejichž dílo a hodnoty byly založené na přilnutí k venkovu a 

k jeho pozitivním vlastnostem, ať už skutečným či domnělým, přičemž největší 

rozmach tohoto smýšlení nastává se vznikem romantismu na konci osmnáctého století. 

Jako příklady lze uvést Vergilia a jeho Zpěvy pastýřské, dále v malířství třeba 

Fragonardův obraz Krajina s pasáky a stádem ovcí, v hudbě vyniká Beethovenova 

Pastorální symfonie. Pokud jde o hnutí založená na ideálech vztahujících se k přírodě či 

k venkovu, lze jmenovat kupříkladu hippies, různé malé venkovské komuny, které se 

snaží žít tradičním a soběstačným způsobem života ve vztahu s přírodou. Zajímavým 

domácím fenoménem je trampské hnutí, které se u nás rozvíjelo za první republiky 

(1998, s. 81-85). Všichni tito autoři nebo antiurbanizační hnutí se tedy určitým 

způsobem snažili víceméně vyhradit vůči městu a jeho negativům a k tomu představit 

venkov, potažmo přírodu jako určitý protipól a řešení problémů, které přináší městský 

život. I na základě těchto myšlenek můžeme zaznamenat původ touhy po bydlení na 

venkově blízko přírody, které patří mezi často uváděné důvody suburbanizace.  

Davison, jenž zkoumá suburbanizaci v Austrálii, zařazuje mezi další kořeny 

evangelickou víru, jejíž tradice je charakteristická morálním řádem, který rozděluje 

rodinu a pracovní život a obdivuje domov jakožto bezpečné místo pro ženy a dětí, které 

jsou ohroženy „korumpující energií města“ (1997). Jasný je tedy odkaz na rys 
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suburbanizace jakožto odpovědi na nebezpečí a nestabilitu, která přichází s modernitou 

a rychlým pokrokem společnosti na počátku průmyslové revoluce, o čemž se ve své 

prací zmiňuje i trojice Savage, Warde a Ward. Ti se zamýšlejí i nad tímto paradoxem 

suburbanizace v kontextu modernity, jelikož se jedná o průvodní součást proměny 

moderní společnosti, a zároveň určitým způsobem o únik před těmito změnami, protože 

domov představuje bezpečný bod a útočiště v moderním světě (2003). Vlastnictví domu 

je samozřejmě úzce provázané s rodinným životem jakožto s křesťanskou hodnotou, a 

zároveň symbolem bezpečí. Suburbanizace tedy vlastně představuje proces, při kterém 

je vytvářeno nové prostředí produkované „v kontextu sociálních změn, zároveň ale toto 

prostředí samo přispívá svou existencí a významem, který je mu přikládán, k jejich 

reprodukci“ (Galčanová 2013, s. 22). Kromě křesťanské tradice mělo vliv na vytváření 

suburbií i dědictví osvícenské ideje sanitarismu, který v sobě ukrývá nauku o hygieně a 

o důležitosti čistoty, což velmi ovlivnilo názory na budování vhodného místa pro 

rezidenční bydlení (Davison 1997). Z toho vyplývá touha po bydlení ve vzdušném a 

zdravém prostředí, o čemž podobně hovoří již zmíněný Pavel Hnilička.  

Je pozoruhodné, jak velké množství různorodých faktorů zapříčinilo rozvoj 

vzniku suburbií. Podstatný byl, jak jsem již zmínil, technologický pokrok, který mimo 

jiné i finančně umožnil takto rozsáhlou výstavbu nových domů s tím, že si je mohly 

dovolit stále větší počty lidí a netýkalo se to nadále jen privilegované vrstvy společnosti. 

Nejen vědecký pokrok ale i nové myšlenkové směry však měly výrazný podíl na 

rozšíření kladného názoru na bydlení v čistém prostředí přírody, v bezpečí a klidu 

rodinného domu s udržovanou zahradou, jakožto odpovědí na rušné a svým způsobem 

nebezpečné prostředí rychle se rozvíjejícího průmyslového velkoměsta. Druhotnou 

ekonomickou výhodou rodinného domu na předměstí je také „možnost výhodné 

investice s předpokladem stálého růstu směnné hodnoty“ (Sýkora 2003, s. 224). 

Domnívám se však, že hlavní význam pro nové obyvatele spočívá především v klidu, 

v bezpečí a v životě v sepjetí s přírodou. 
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1.3 Vývoj suburbanizace v českém prostředí 

Pokud hledáme zárodky suburbanizace v našem prostředí, i zde se musíme 

ohlédnout ještě do začátku devatenáctého století, tedy do doby, kdy ponejvíc 

v pražském regionu vznikala první průmyslová předměstí. Na začátku devatenáctého 

století byla Praha stále ještě opevněné město, jehož hranice zůstávaly již několik staletí 

ve stejné podobě. Za počátky suburbanizace Prahy můžeme označit stěhování šlechticů, 

ale i bohatých měšťanů převážně průmyslníků za hranice města, které se v důsledku 

rozvíjející se industrializace stávalo hůře obyvatelným a kvality, kterými kdysi 

převyšovalo život na venkově, ztrácely na svém významu. Velká výhoda těchto vil 

určených k stálému obývání i k rekreaci tehdy stejně jako dnes spočívala v bydlení 

mimo „přelidněné a nezdravé městské centrum, avšak v dosahu ekonomických a 

kulturních funkcí města.“ V této době také vznikala první předměstí jako Karlín, Žižkov 

nebo Smíchov, jejichž vznik souvisel jak se stěhování obyvatel vesnic za prací do Prahy 

například v případě Karlína, tak naopak se stěhováním Pražanů za hradby města, což se 

týkalo třeba Královských Vinohrad (Ouředníček 2003, s. 237). Ty naopak vznikaly jako 

typická rezidenční čtvrť na místě bývalých vinic a dodnes jsou považovány za jednu 

z velmi dobrých pražských adres. 

Další vlna suburbanizace přichází po vzniku Československa. V této době se 

rozvíjejí vilové obce jako Klánovice nebo Černošice, kam se stěhují zámožní obyvatelé 

Prahy (Ouředníček 2003, s. 237). Také je od začátku dvacátého století uplatňována vize 

takzvaných zahradních měst. Pod pojmem vilová čtvrť nebo zahradní město se jistě 

většině lidem v kontextu Prahy vybaví Ořechovka, Hanspaulka nebo i pozdější Spořilov 

či Zahradní Město, kde etymologie názvu přímo vychází z označení tohoto 

urbanistického směru. Tyto vilové čtvrtě jsou, dá se říci, předchůdkyněmi dnešních 

satelitních měst v pásu Prahy. A i když je postupně časem rozrůstající se pražská 

zástavba pohltila, dříve se jednalo o periferii rostoucího velkoměsta. Tato vize vznikala 

již na začátku devatenáctého století a jejím velkým propagátorem byl britský stenograf 

Ebenzer Howard, který ve své knize Zahradní města zítřka podněcoval k návratu 

obyvatel města na venkov a k vytváření nových tzv. zahradních měst v přírodě a 

v zeleni v okruhu kolem velkoměsta, jemuž mělo pomoci ulevit od přeplněnosti a 

nuzných podmínek přistěhovalců, jejichž nápor už nezvládalo. Sice se nenaplnila 

Ebenzerova představa o vzniku samostatných měst, ale na druhou stranu vznikly dodnes 

velmi dobře hodnocené a zdařilé čtvrtě s výborným urbanistickým plánem a důrazem na 
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kvalitní veřejná prostranství (Hnilička 2005, s. 34-36). Idea bydlení v klidném prostředí 

v sepjetí s přírodou zosobněnou i ve vlastní zahradě tím pádem měla také výrazný vliv 

na pozdější rozvoj suburbanizace. V tomto sleduji vlastně dva různé přístupy k výstavbě 

suburbií. První z nich je komplexně plánované předměstí i s ohledem na dopravu, na 

služby a infrastrukturu, kde lze na rozdíl od většiny současné výstavby rodinných domů 

hovořit o opravdu pečlivě promyšleném a kvalitním urbanismu, jenž mnohdy 

v dnešních satelitních městech chybí, což je právě jejich výrazným nedostatkem. Já 

jsem toho názoru, že zahradní města a vilové čtvrtě, které vznikaly většinou do první 

poloviny dvacátého století, jsou dodnes kvalitním bydlením a rozhodně tím lepším 

přístupem, kterým by se měla další výstavba čtvrtí rodinných domů řídit.   

Další vývoj byl samozřejmě ve světě přerušen druhou světovou válkou, ale jak 

jsem již uvedl, po válce se naplno projevila touha po vlastním rodinném domě a bydlení 

mimo přeplněné město. Na rozdíl od západní Evropy a od USA však byla v 

Československu téměř veškerá výstavba rodinných domů výrazně omezena politickým 

režimem. Místo rodinných domů tedy dostávají přednost především panelová sídliště. 

Rozvoji této výstavby překážela především nízká nabídka pozemků určených pro nové 

rodinné domy v okolí Prahy a také chybějící finanční prostředky obyvatel společně s 

nemožností získat stavební materiál na tuto výstavbu. Navzdory kvalitě životního 

prostředí a rozšíření pracovních míst zůstal tento potenciál nevyužit v důsledku 

plánovaného rozvoje města a koncentrace obyvatelstva do sídlišť (Ouředníček 2003, s. 

238). Logicky až se změnou režimu se v devadesátých letech suburbanizace konečně 

začala projevovat naplno i v českém prostředí, obzvlášť pak v okolí Prahy a Brna. 

V pozadí současného trendu ve výstavbě rodinných domů stojí jednak proměna 

majetkových vztahů, bankovnictví a trhu s hypotékami, dále byly důležité úpravy 

územního plánování, navíc obce, města a městské části získaly větší pravomoci, zároveň 

byla zmírněna ochrana půdního fondu (Galčanová 2013, s. 73). Jakmile došlo k těmto 

změnám, již nic nestálo v cestě nové vlně suburbanizace. Od druhé poloviny 

devadesátých let tedy Praha ztrácí více obyvatel, než získává a obce v jejím zázemí 

zažívají nebývalý přísun migrantů. Z počátku jsou preferovány více atraktivní a Praze 

bližší lokality, ale i to se začíná měnit počátkem jedenadvacátého století, postupně jsou 

tak obsazovány i ostatní vzdálenější místa v okolí hlavního města (Ouředníček 2003, s. 

240-241). Tento trend pokračuje dodnes, a dokonce Jesenice, jedna z obcí na jih od 

Prahy, získala takový počet obyvatel, že se stala v roce 2015 městem s více než 8000 
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obyvateli. I mnou zkoumaný Outlonín se nadále vyvíjí a zažívá kladnou migraci. Ve 

vesnici se dostavují další rodinné domy, vznikají nové veřejné prostory a obecně 

prospěšné stavby. Proto je velmi dobrým prostředím pro výzkum suburbanizace a jejích 

dopadů.  
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1.4 Přehled přístupů ke studiu suburbanizace 

Abych mohl teoreticky uchopit suburbanizaci, je nutné představit východiska a 

přístupy, které se tomuto tématu již věnovaly či věnují, z nichž některé mou práci 

výrazně ovlivnily a jsou hlavním teoretickým základem, z kterého vycházím v rámci 

analýzy poznatků zjištěných během výzkumu. Jak jsem již uvedl v první podkapitole, 

suburbanizace je velmi komplexní fenomén a tudíž je velmi obtížné členit přístupy 

k jeho studiu jen na základě vědeckých oborů, protože jednotlivé práce se v tomto 

ohledu překrývají a rozdíly mezi jednotlivými diskurzy stírají, jak je tomu v současnosti 

v kontextu sociálních věd obvyklé. Obecně však lze vysledovat a charakterizovat 

několik významných směrů, kterými se studium suburbanizace ubírá. Vzhledem k tomu, 

že je nejčastěji vnímána a zasazována do kontextu sociální geografie a demografie, 

proto i sociálně – geografické a demografické studie zabírají důležité místo v jejím 

zkoumání, především pak ve středoevropském prostoru. Naopak méně často se o ní 

hovoří v souvislosti se sociologií a antropologií, ale i zde můžeme nalézt několik 

zajímavých prací. V České republice však zatím jasně převažuje sociálně – geografický 

diskurz. Kromě toho lze hovořit ještě například o studiích na poli architektury a 

urbanismu nebo okrajově i ekonomicky či politologicky zaměřených pracích. Asi 

nejrozsáhlejší přehled těchto teoretických přístupů v českém prostředí podává Lucie 

Galčanová (2013) ve své dizertační práci, v které se zabývá sociologickou perspektivou 

suburbanizace Brna. Tento přehled mi poskytl vítanou pomoc při prvotní orientaci v 

rozličných úhlech pohledu na celý fenomén, a zároveň mě inspiroval k dalšímu hledání 

nových přístupů k výzkumu suburbanizace.  

Již jsem zmiňoval skutečnost, že suburbanizace se začala především v USA a 

v západní Evropě prosazovat po druhé světové válce a tím pádem i první významné 

sociologické práce zabývající se suburbanizací vznikají v tomto období. Konkrétně 

vytváření komunity a sociálních vazeb ve vznikajících předměstích se věnuje například 

studie o britském Lewitonu Heberta Ganse, kde popisuje rozvíjení sousedských vztahů 

v nově vzniknuvším předměstí pro válečné veterány, kteří společně vytvořili velmi 

dobrou komunitu založenou na podobných zájmech jejích členů (1982). Granovetter 

sice sociální sítě nezkoumal přímo v suburbanizovaných oblastech, avšak i z jeho práce 

lze čerpat inspiraci při výzkumu komunity. Jeho teorii o silných a slabých vazbách lze 

dobře aplikovat i při výzkumu vytváření komunity v suburbanizovaném prostředí a 

hledat určité paralely. Upozorňoval na důležitost takzvaných slabých vazeb, opaku 
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silných, do kterých většinou zařazujeme rodinu a nejbližší přátele. Slabé vazby, tedy ty, 

které nás spojují s našimi „známými“ nemusí nutně znamenat vykořenění jedince ze 

společnosti, jenž má naopak možnost díky jejich „přemosťujícímu“ charakteru lepšího 

začlenění, protože nalézá další kontakty a nové sítě (1973 a 1983 in Galčanová 2013, s. 

23). Naopak mezi kritiky oslabování sociálních vazeb patří například Sýkora, který 

tvrdí, že „suburbanizace přispívá k narůstající individualizaci, ztrátě sociální 

soudržnosti, oslabování sociálního kapitálu a občanské společnosti“, což vyplývá i 

z dlouhých dojezdových vzdáleností mezi prací a domovem a z toho plynoucího 

nedostatku času na sdružování se se sousedy a udržování vztahů v lokalitě bydliště 

(Sýkora 2003, s. 227).  

Studie urbánních komunit v sobě obsahuje také tři koncepty neboli tři typy 

komunit: community lost, community saved a community liberated nebo transformed. 

Komunita ztracená (lost) je charakterizována úplnou ztrátou sociální soudržnosti na 

úkor individualismu, opakem je komunita zachráněná (saved), v které přetrvávají 

tradiční sociální vazby se systémem opory pro její členy, specifickým případem je pak 

komunita transformovaná (transformed), kdy v důsledku modernizačních změn ve 

společnosti jsou častější spíše volné a nadlokální vazby jako výsledek průniku mnoha 

sociálních sítí (Wellman 1979). V tomto případě tedy nehovoříme o ztrátě sociální 

soudržnosti, sociální vazby se pouze rozmělňují a význam ztrácí jejich lokální úroveň a 

soudržnost. „Výsledkem tohoto vývoje je tedy relativní oslabení komunity, pokud je 

vnímána jako místně lokalizovaná solidární síť,…“ avšak nemusí nastat oslabení všech 

vazeb, tedy i těch na velké vzdálenosti, jejichž udržování umožňuje pokrok 

v technologiích (Galčanová 2013, s. 26) 

Jak jsem již uvedl, suburbanizace je úzce provázána s geografií. Konkrétně ve 

středoevropském prostoru se jí věnují v drtivé většině sociálně – geografické studie. 

Tato situace je způsobena definicí suburbanizace jakožto prostorového fenoménu, která 

dominuje vědeckému zkoumání (Galčanová 2013, s. 51). Znamená to opět, že 

suburbanizace je v našem prostředí velmi často výzkumným záběrem sociálních 

geografů, kteří ji zkoumají v kontextu prostoru, jenž se určitým způsobem proměňuje 

v souvislosti s migrací obyvatelstva, sociální segregací nebo dalšími společenskými 

změnami (například Sýkora 2003 nebo 2010). Nebo na ní nahlížejí jako na území 

dekoncentrace osídlení (Librová 1997). Další významnou osobností sociálně - 
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geografického výzkumu suburbií je již několikrát zmiňovaný Martin Ouředníček, který 

je mimo jiné podepsán i pod projektem Suburbanizace.cz. Zde společně se svými 

kolegy z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy vytváří platformu pro všechny 

zájemce o studium tohoto fenoménu. Kromě studentských prací se zde nachází i 

případové studie
3
 obcí v okolí Prahy, které jsou orientované především na změny 

v demografickém složení obyvatelstva, na migraci apod. (Ouředníček et al. 2017). K 

čistě demografickým studiím suburbanizace v českém kontextu patří i Migrace a 

suburbanizační procesy v České republice Zdeňka Čermáka, v které zkoumá migraci a 

rozdíly v přírůstku obyvatelstva v suburbiích (2005). 

Na začátku této podkapitoly jsem uvedl, že má práce čerpá největší inspiraci 

z textů Lucie Galčanové, která se suburbanizaci věnuje spíše ze sociologického pohledu 

podobně, jako se chci věnovat tomuto tématu i já. Specifickou kapitolou v její práci je i 

analýza zobrazení suburbanizace ve filmovém zrcadle, o kterém vytvořila článek již ve 

sborníku Třetí město společně s Barborou Vackovou. Analyzuje v něm, jakým 

způsobem přistupuje k předměstím filmový žánr, přičemž hovoří o dvou protichůdných 

pohledech na suburbia, o idealistickém a o kritickém. Zároveň předkládá i historický a 

kulturní kontext vzniku suburbií spojených s modernitou (Galčanová a Vacková 2011).   

V tom samém sborníku můžeme nalézt i zajímavý článek Martina Ouředníčka a 

Lucie Pospíšilové Časoprostorové chování středoškolských studentů bydlících v zázemí 

Prahy. Zabývají se v něm mobilitou teenagerů, kteří dojíždějí do Prahy do školy a také 

způsobem, jakým organizují své časové možnosti v rámci školy a volného času. 

Vycházejí přitom z Hägerstandovy časové geografie, tedy z toho, jakými omezeními je 

limitováno lidské chování, například přístupem k dopravním k prostředkům (2011). 

Podobně se časové geografii věnují i Novák se Sýkorou, kteří definují kategorie osob na 

základě určitých vzorců časoprostorového chování, přičemž jejich studie ukázala, že 

kvalita dopravní sítě má na toto chování vliv (dle Galčanová 2013, s. 57). 

Politické chování obyvatel suburbánních zón zkoumají Kostelecký a Vobecká. 

Jejich výzkumným záměrem bylo sledovat proměnu tohoto chování v souvislosti 

s přílivem nových obyvatel do předměstských částí Prahy a Brna, přičemž hlavní 

zaměření spočívalo v příchodu nových politických aktérů a témat a také v analýze 

                                                 
3
 V současné době (10. 5. 2017) zde lze nalézt 31 studií týkajících se nejčastěji suburbanizace Prahy, ale 

také například Plzně, Českých Budějovic či Ostravy. 
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stranickosti komunálních politiků. Jejich výzkum potvrdil, že suburbanizace má 

výrazný podíl na proměnu politického prostředí ve zkoumaných lokalitách a noví 

obyvatelé s odlišným sociálním statusem a vzděláním do politiky přinesli nová témata 

(Kostelecký a Vobecká 2007). 

Do výčtu důležitých prací, které k suburbanizaci přistupují spíše kriticky, musím 

zařadit i Sídelní kaši architekta Pavla Hniličky. V této knize se fenoménem zabývá 

z hlediska kvality urbanismu a architektury nově budovaných čtvrtí na okrajích měst. 

Hlavním tématem je srovnání kvality dvou typů zástavby: městského typu a rozvolněné, 

kritizuje právě tuto rozvolněnost předměstské zástavby a přílišnou soustředěnost na 

vlastnictví rodinného domu na úkor vytváření kvalitních veřejných prostranství, která 

jsou velmi důležitá proto, aby se lidé cítili na takovém místě dobře (Hnilička 2005). 

Kromě významu veřejného prostoru se ve své práci dotýká i vnímání domu a domova. 

Podle něj je v současné době rodinný dům považován jednoznačně za nejlepší typ 

bydlení provázaný s klidnou přírodou, se štěstím a spokojeností, který s sebou nese také 

určitý „skok na společenském žebříčku“ a ekonomické výhody v podobě neplacení 

nájmu. Navíc rodinný dům funguje jako jakýsi symbol „nezávislosti, jistoty a osobní 

svobody.“ Lidé zkrátka touží žít v prostředí, s kterým se lépe identifikují, a které 

navozuje pocit přináležitosti k místu, což nájemní byt nemůže stejně dobře splňovat. 

V protikladu s touhou po rodinném domě je zde opět obtížná identifikace s 

okolním prostorem, v kterém domy vznikají, jenž je většinou nekvalitní a nevhodný 

(Hnilička 2005, s. 21-22). Domov tedy představuje místo, kde se lidé cítí bezpečně, 

samostatně, a zároveň svobodně. Mohou se s ním identifikovat a vložit do něj část své 

osobnosti, svých představ o životě a o prostředí, kde se cítí nejlépe. Dům je také úzce 

asociován s rodinou a s rodinným životem, a proto se rodinný dům jeví jako 

nejpříhodnější bydlení. Problémem však je, že v současné společnosti je nejčastější 

formou rodiny takzvaná jádrová, jejíž součástí je maximálně pět členů. Proto jsou 

rodinné domy často naddimenzované a později nevyužívané, jelikož se děti v mnoha 

případech stěhují zpět do města, kde mají větší množství sociálních kontaktů, kterých se 

jim vzhledem k častému dojíždění v dětství nedostávalo (Hnilička 2005, s. 24-25).   

 V souvislosti s důležitostí veřejného prostoru pro urbanismus bych nakonec 

zmínil poslední specifický a pro mě velmi inspirativní přístup, kterým je 

fenomenologie, již ve své studii o pražské Jenerálce využívá Petr Gibas. 
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Nezanedbatelnou součást mého výzkumu totiž tvoří i zájem o otázku vnímání domova a 

pochopení smýšlení obyvatel o bydlení na vesnici v kontrastu s městem s návazností na 

trend suburbanizace. V teoriích o domově lze nalézt odpovědi na otázku původu touhy 

po bydlení na venkově, v přírodě, daleko od ruchu velkoměsta. Gibas vychází z prací 

Davida Seamona a Edwarda Relpha, které se věnují vnímání veřejného prostoru jeho 

využívání při sociální interakci. Popisuje zde, že příliv novousedlíků, kteří lokalitu 

Jenerálky vnímají jinak oproti starousedlíkům, vede k erozi tohoto místa a segregaci 

obyvatel, kteří místo aby se setkávali a interagovali (užívá výrazu „place ballet“), jsou 

takto rozděleni a místo ztrácí svůj jednotný charakter (Gibas 2010). Kontrast vnímání 

místa a prostoru mezi starousedlíky a novousedlíky je jednoznačně velmi přínosné téma 

i pro tuto studii.  

Jak vidno, o suburbanizaci toho bylo již napsáno mnoho, avšak z pohledu 

sociálních věd a domácího prostředí stále existuje mezera v bádání o tomto fenoménu, a 

tak, jak jsem již nastínil, se tímto výzkumem snažím pomoci mezeru částečně zaplnit a 

přispět tak i jinou než sociálně - geografickou perspektivou. Můj pohled na celé téma je 

ovlivněn tradicí kulturní a sociální antropologie, protože se na rozdíl od většiny výše 

zmíněných studií soustředím na hlubší pochopení vnímání dopadů suburbanizace ze 

strany obyvatel Outlonína, zároveň chci zachytit postupnou proměnu vesnice především 

z hlediska sociálních vztahů a vazeb v posledních přibližně pětadvaceti letech, kterou 

suburbanizační trend významně ovlivnil. 
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1.5 Rozličné chápání pojmu tradice 

Výlučnou pozici v mé práci zaujímá i výzkum tradic, které téměř každá 

společnost či komunita udržuje, a nejinak tomu je i v Outloníně. Dle mého názoru je 

jednou z důležitých funkcí tradice posílení povědomí o sounáležitosti ve skupině a její 

identity. Z tohoto důvodu se ani tato etnografie neobejde bez analýzy místních tradic a 

jejich dopadu na život v obci, protože se jedná o jeho významnou součást. V této 

kapitole vycházím především z textu Josefa Kanderta věnovanému různým pohledům 

na tradici. Nachází ve sborníku Filipov I, do kterého přispěl v souvislosti s výzkumem 

jihomoravské vesnice kapitolou Představy o tradici. Některé pasáže z ní se dále 

objevují v jeho pozdějším článku Poznámky k výzkumu a chápání „tradice“ 

v Etnologickém časopisu. Tuto práci jsem shledal pro určité uvedení do problematiky 

tohoto klasického (nejen) antropologického termínu nejužitečnější, protože přehledně 

shrnuje rozličné diskurzy s ním provázanými. 

Chápání pojmu tradice se liší napříč společenskými vědami, etymologie tohoto 

výrazu ovšem nacházíme v latinském slově traditio, které je obvykle překládáno jako 

proces předávání nebo přesunu určitých informací nebo obsahu a vyskytuje se dnes 

téměř ve všech světových jazycích, přičemž ve slovanských nahradilo některá původní 

synonyma jako například slovo podání v češtině (Nahodil 1971, s. 25-26 in Kandert 

1998, s. 50). Jedná se o slovo mnohoznačné a může označovat jak proces předávání, tak 

samotnou skutečnost, která je předávána nebo určitý zvyk. Kandert rozlišuje chápání 

slova tradice dle oborů archeologie, etnologie, etnografie, antropologie a sociologie a 

právě k jeho užívání přistupuje každý z těchto oborů ze své podstaty trochu jiným 

způsobem. 

V archeologii se většinou užívá ve spojení s udržováním a užíváním „stále 

stejných výrobních technik (technik výroby nástrojů, užitkových předmětů atd.) po 

staletí či dokonce tisíciletí.“ Toto chápání tradice do jisté míry používané jako 

synonymum pro kulturu inspirovalo i etnologický názor na tento termín, který 

předpokládá, že tradice je soubor jevů nebo právě celá kultura a váže se k vrcholné fázi 

rozkvětu konkrétní společnosti ovlivňující její podobu v současnosti, přičemž jsou tyto 

dvě podoby srovnávány (Kandert 1998, s. 50-51). V etnografickém bádání je s tradicí 

spojeno ústní předávání informací členů společnosti, přičemž klasické chápání tohoto 

předávání spoléhalo na hodnověrnost a dlouhodobost přenosu tradice z jedné generace 
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na druhou, až v druhé polovině minulého století bylo toto dogma zpochybněno jako 

sociální konstrukt, který může vzniknout kdykoliv v současnosti, navíc je vždy ovlivněn 

konkrétním společenským či politickým kontextem, a zároveň i možným střetáváním 

s jinou kulturou. Není tedy vždy zcela jasné, do jaké míry je tradice konstantní v čase 

nebo naopak proměnlivá, protože každá z generací ji může kdykoliv proměnit a upravit. 

Dohady také panují ohledně skutečnosti, kdy tradice zaniká, kdy již o ní nelze hovořit 

(Kandert 1998, s. 51-52). Giddens jde v tomto případě ještě dále a považuje všechny 

tradice za smyšlené, zahrnují v sobě moc a vždy vznikají za nějakým konkrétním 

účelem (2000, s. 55). 

Naprosto odlišný pohled na tradici a jemu odvozené adjektivum preferuje 

klasická sociologie. Zde nesmím opomenout jmenovat Maxe Webera a jeho vlastně 

dnes už tradiční (ve smyslu badatelské tradice) pohled na dělení dvou typů společnosti: 

první zmíněnou a její opak „racionální“ (1998 in Kandert 1998, s. 54). Tento názor na 

oddělení předkapitalistické společnosti založené na bezmezném dodržování zvyků, 

kvůli kterým se její členové odvolávají do minulosti, a jejího soudobého protějšku, který 

je založen na funkčním využívání zvyků, se prolínalo i v pracích dalších klasických 

sociologů jako například Durkheima nebo Tönniese. Dnes už jsou tyto sociologické 

teorie většinou považovány za překonané a poplatné době svého vzniku, protože 

výzkumy ukázaly, že i v moderní společnosti mohou existovat jednotky, které bychom 

mohli označovat za tradiční jako například venkovské jádro (Kandert 1998, s. 54-55). 

Zajímavé a specifické chápání tradice upřednostňují antropologové, kteří dlouho 

kladli důraz stejně jako etnografové na ústně předávané vědomosti, opět až nedávno 

připojili ke zkoumání tradice i analýzu celého sociálního systému a studium 

symbolických systémů, které mají pro danou skupinu význam. Typickým zástupcem 

tohoto směru v antropologii je Clifford Geertz (1974 in Kandert 1998, s. 53). Ten je 

známý svým výzkumem kohoutích zápasů na Bali, kde na základě této v balijské 

společnosti oblíbené události vytvořil analýzu jejího fungování prostřednictvím skryté 

symboliky této tradice. Clifford Geertz tedy zobecňuje své etnografické poznatky 

pomocí analýzy specifických kulturních symbolů a jejich interpretace. Nesnaží se je jen 

popsat pomocí deskripce, ale také interpretovat, co v širším kontextu znamenají a jaký 

obraz o společnosti předkládají. Tyto symboly zkoumá ze sémantického hlediska 

podobně jako psaný text, odhaluje skryté významy a metafory, které analyzuje a 
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vyhodnocuje ve vztahu k dané společnosti, čímž je jeho vědecká práce specifická. 

Můžeme tedy tvrdit, že ke zkoumání tradice, potažmo kultury přistupuje jako literární 

kritik, který si všímá jak obsahu, tak formy sdělení, které v sobě každá etnografická 

situace ukrývá (1974). 

Jak jsem již uvedl na začátku kapitoly, kromě procesu předávání informací má 

tedy tradice význam i „pro samotnou existenci skupiny (pro její identitu a případné 

přežití)“, což dnes antropologové také zkoumají (Kandert 1998, s. 55). Domnívám se, 

že tradice je nedílnou součástí téměř každé společnosti a stejně tak je tomu i v rámci 

tohoto výzkumu, kde jsem se stal svědkem vzniku nových tradic, které jednak kromě 

obohacujícího účinku pro kulturní život obce mají i funkci vytváření společné identity a 

povědomí o místu, ve kterém sousedé sdílí společný prostor. O těchto tradicích a 

interpretaci jejich důležitosti z antropologického hlediska dále pojednávám v analytické 

části této práce v kapitole věnované sociálním sítím, komunitě a tradicím.   
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2. METODOLOGIE VÝZKUMU 

V následující kapitole se věnuji metodám výzkumné části práce. Úvodem je 

nutné říci, že na počátku mého výzkumného záměru stála pouze nejasná představa o 

tématu suburbanizace a o otázkách, které jsou s ní provázány. Jistě, význam termínu, 

který se prolíná mou prací, mi nebyl cizí, ovšem vzhledem k jeho multidisciplinární 

povaze a nejednoznačným rysům pro mě bylo zpočátku velice obtížné nalézt pro svůj 

výzkum určitý koncept. Na počátku jsem tedy hledal odpovědi pouze na obecné otázky 

jako například: Jakým způsobem se suburbanizace projevuje na příkladu zkoumané 

lokality? Jaké jsou její pozitivní a negativní dopady pro obec nebo jak o ní občané 

smýšlejí? Vzhledem k dosud menšímu zájmu českých sociologů a antropologů o toto 

téma jsem se práci rozhodl pojmout jako určitou mikrosondu do života obce zasažené 

suburbanizací vztaženou k celospolečenskému kontextu. V první podkapitole 

představuji výzkumné otázky, které jsem si stanovil na základě prvních výzkumných 

rozhovorů, dále se věnuji konkrétně samotným metodám výzkumu, v třetí kapitole 

popisuji to, jakým způsobem jsem zvolil zdroje dat pro tuto studii. Závěrečná 

podkapitola obsahuje reflexi průběhu samotného výzkumu v kontrastu k mým 

počátečním představám a očekáváním, zároveň také zhodnocení kvality zvolených 

výzkumných metod.  
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2.1. Výzkumné otázky 

Jak jsem již uvedl výše, na počátku svého výzkumného záměru jsem si 

nestanovil konkrétní výzkumné otázky, a to z důvodu počáteční nerozhodnosti ohledně 

uchopení tématu suburbanizace v kulturně a sociálně antropologické perspektivě. Mým 

hlavním cílem bylo postihnout osobní zkušenost obyvatel Outlonína s životem ve vsi 

v posledních přibližně pětadvaceti letech, která souvisela s rozvojem suburbanizace a 

výraznou proměnou místa bydliště. Až po provedení několika výzkumných rozhovorů 

jsem si stanovil tyto čtyři základní výzkumné otázky: 

 

1. Do jaké míry a na základě čeho jsou obyvatelé provázáni s místem bydliště? 

(sociální vztahy, kulturní vyžití, ekonomické vztahy apod.) 

 

Tato otázka je směřována na obecné chápání života ve zkoumané lokalitě 

i na základě výpovědi informátorů. Odpověď na tuto otázku předkládám 

v kapitole Život na vesnici v zázemí Prahy. 

 

2. Co pro ně jejich bydliště znamená a jak to souvisí se sociální změnou? 

 

Důležitou otázkou, která navazuje na předchozí, je dále význam 

současného bydliště, jakožto domova a také skutečnost, jak se toto chápání liší u 

starousedlíků (ti, kteří zde mají předky nebo tu žili ještě před suburbanizací) a 

novousedlíků. Touto otázkou se zabývám v kapitole Význam domova. 

 

 

3. Jak probíhá sociální interakce mezi místními a jak je utvářena místní 

komunita? Existuje zde vůbec něco jako obecní komunita? 

 

Nezbytnou součástí této etnografické studie je vhled do sociální interakce 

mezi obyvateli obce. Jakým způsobem se obyvatelé druží, kde se setkávají a zda 

dodržují nějaké tradice. Je zde rozdíl mezi starousedlíky a novousedlíky?  

Tomuto tématu je věnována kapitola Sociální sítě a interakce. 
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4. Jak je vnímán fenomén suburbanizace? 

 

Poslední výzkumná otázka řeší vnímání dopadů suburbanizace na obec jak 

ze strany zastupitelstva, tak i dle názorů občanů. Kromě toho se částečně dotýká i 

politického kontextu pozitiv a negativ současného vývoje obce. Kapitola Chápání 

suburbanizace se soustředí na tuto otázku. 
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2.2. Popis metody výzkumu 

Když jsem na počátku mého projektu volil mezi možnostmi provádět kvalitativní 

či kvantitativní výzkum, rozhodl jsem se pro první zmíněný a to především ze dvou 

důvodů. Výraznou charakteristikou kvantitativního výzkumu je z hlediska požadavku na 

reprezentativnost nutnost získat data od co největšího množství 

respondentů/informátorů, kterých se zvolené téma výzkumu týká a mají k němu co říct, 

což by bylo v mém případě především z časového hlediska jen velmi těžko 

proveditelné. Je pochopitelné, že pokud bych kladl důraz na to vykonat rozhovory s co 

největším množstvím obyvatel Outlonína, nebylo by pro mě samotného možné získat 

jich dostatečný počet, který by splňoval tuto charakteristiku kvantitativního přístupu ke 

zkoumanému tématu. Druhý důvod spočívá ve velmi obtížné standardizaci získaných 

dat. Jak jsem již nastínil, specifikum mého výzkumu je snaha získat určitý náhled do 

sociální a kulturní perspektivy suburbanizace jediné konkrétní lokality, která je 

výjimečná svým charakterem, svou historií, polohou i skladbou obyvatel. Ti se mezi 

sebou také výrazně odlišují nejen svým socioekonomickým postavením či postojem 

k suburbanizaci. Právě proto lze získaná data jen s obtížemi aplikovat i pro případy 

například jiných obcí v pražském regionu.  

Důležitým bodem metodologie výzkumu je propojení mikroetnografické a 

makroetnografické perspektivy, protože souhlasím s názorem, že mezi oběma pohledy 

na sociální realitu není žádná dichotomie, ale naopak jsou obě vzájemně spjaty a 

propojeny, proto cílem etnografie není mikrosonda či získání hlubokých znalostí o jedné 

lokalitě. Tyto znalosti pouze slouží k rozrušení analytického modelu založeného na 

mikro- a makro- (Grygar 2016). Stejně tak mým záměrem nebylo vytvořit jen 

mikrosondu fungování a organizace života v Outloníně, ale spíše propojit dopady 

suburbanizace na život v obci s holistickým společenským kontextem.  

Jako metodu sběru dat jsem zvolil klasickou etnografii, která patří k základním 

výzkumným metodám antropologie. Vzhledem ke specifikům rozboru etnografické 

situace jsem se inspiroval tezemi Michaela Burawoye o rozšířené případové studii, 

pomocí nichž se výše zmíněnou dichotomii snaží rozrušit a hovoří o čtyřech rozšířeních. 

Prvním z nich je záběr antropologa na biografii osob, nejenom na to, co si myslí, co 

říkají a jak se chovají, druhé rozšíření vyžaduje zohlednění historických a prostorově 

vyvázaných skutečností, které souvisí s informátory nebo zkoumanou lokalitou, dále je 
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nezbytné zohlednit makroperspektivu, jejíž procesy vždy určitým způsobem ovlivňují 

mikro-. Poslední a nejdůležitější požadavek je přítomen v revidování a úpravě teorie. Na 

rozdíl od případové studie se zde nevytváří (Burawoy 2009 in Grygar 2016). Znamená 

to, že jsem se oprostil od tvorby teorie suburbanizace, spíše se tímto výzkumem snažím 

doplnit předchozí výzkumy a nějakým způsobem vztahovat k nim a ke konceptům 

tohoto tématu. I když v duchu zakotvené teorie jsem se získaná data rozhodl zpracovat 

pomocí tematické analýzy, kdy jsem si za pomoci otevřeného kódování označil 

v přepsaných rozhovorech a terénních poznámkách důležité pasáže, které nějakým 

způsobem souvisely s mými výzkumnými otázkami. Využil jsem přitom zásady 

konstantního srovnávání a revidování kódů a jejich kategorizace a konceptualizace. 

Postupně jsem tak došel k závěrům, které prezentuji v analytické části práce. 

Nevýhodou tohoto typu analýzy je jednoznačně subjektivita, kterou do způsobu 

vytváření kódů vnáší výzkumník. Tento problém jsem snažil překlenout pomocí technik 

zvyšování teoretické citlivosti jako například systematické porovnávání jevů tak, jak o 

nich hovoří Strauss a Corbinová (1999, s. 53-69).  
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2.3. Zdroje dat 

Při výběru zdrojů dat pro můj výzkum jsem se řídil pravidly každé etnografické 

studie, a to nezaměřovat se pouze na jeden typ zdrojů informací, například na 

zúčastněné pozorování, ale pokusit se obsáhnout co nejrozmanitější druhy. „Sociální 

antropologové při sběru dat nerozlišují nějak speciálně žánr informace, z níž čerpají 

potřebná data, Může to být právě tak biografie, jako moralita, posměšný popěvek, 

genealogie či pohádka, údaje získané dotazníkovým šetřením, převedení mýtu anebo 

skalní malba“ (Kandert 1999, s. 141). Klíčovým zdrojem dat pro mou práci však byly 

nestandardizované výzkumné rozhovory s obyvateli obce, přičemž jsem se rozhodl dát 

prostor jak starousedlíkům (těm, kteří v obci mají původ a prožili zde dětství), tak 

novousedlíkům, kteří se přistěhovali až během posledních dvaceti let a na obec dříve 

žádné vazby neměli. Učinil jsem tak právě z toho důvodu, abych získal různé názory a 

úhly pohledu na téma suburbanizace a na život v obci. Přestože v mých silách nebylo 

možné provést rozsáhlejší výzkum a učinit rozhovory s více obyvateli, domnívám se, že 

se mi podařilo vytvořit určitý obraz obecního života. Svých informátorů jsem se ptal 

jednak na jejich vnímání života ve vesnici jako takového, tedy klady a zápory, které s 

sebou přináší bydlení za Prahou, dále na jejich zapojení do obecního života i co se týče 

sousedských akcí a tradic, poslední téma bylo soustředěno na suburbanizaci a její dopad 

na život obyvatel obce a na její další vývoj. 

Výběr informátorů probíhal náhodně nebo metodou „snowball sampling“, tedy 

skrze známosti v lokalitě. Neměl jsem vytyčené přísné mantinely pro to, kdo by se měl 

stát součástí výzkumu, samozřejmostí však byla podmínka bydlení v dané lokalitě a to 

již delší dobu, alespoň 2 roky, což si myslím, že je dostatečná délka pro navyknutí na 

místní způsob života a pro určitou reflexi rozdílu mezi ním a předchozím životem jinde, 

například v Praze. Důležité pro mě dále bylo, aby v mém výzkumu měli zastoupení jak 

starousedlíci, tak novousedlíci, starší i mladí obyvatelé lokality, abych získal co 

nejrozmanitější pohledy na život v obci a na suburbanizaci.  Specifickou pozici v tomto 

výzkumu zaujímá rozhovor s panem starostou, který mi poskytl velmi užitečné 

informace o životě v obci a o dalších souvislostech, kterým se také věnuji v analytické 

části práce. Kromě výzkumných rozhovorů byla pro mou práci také důležitá účast na 

místním kulturním a sociálním životě, jelikož zúčastněné pozorování je pilířem 

etnografie. Obec totiž pořádá oficiální tradiční události typu sousedských setkání nebo 

oslavy Dětského dnu, na kterých lze dobře pozorovat místní kulturní a společenský 
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život. Celkově jsem se účastnil pěti událostí, a navíc jedné neformální sousedské, která 

byla ze své podstaty mírně odlišná. Sekundárním zdrojem dat pro mě ještě byly oficiální 

webové stránky obce, kde jsou přístupné i obecní občasníky a také místní územní plán, 

díky kterému jsem se mohl dozvědět, jakým způsobem se obec rozvíjí do budoucna. 
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2.4. Reflexe pozice badatele 

Již jsem naznačil v úvodu této práce, že suburbanizace je jedno z témat, které mě 

vždy zajímalo a to především ze dvou důvodů. Za prvé jsem vždy dílem tíhnul k 

urbanismu, k architektuře a obecně k pohledům na vytváření veřejného prostoru. 

Upřímně jsem vždy obdivoval kvalitní urbanismus a veřejné prostory, jejichž 

přítomnost je v rámci suburbií minimálně v některých lokalitách zpochybnitelná. V 

úvodu této práce jsem také zmiňoval, že výzkumu suburbanizace se v našem prostředí 

zatím ze strany sociologů a antropologů nedostává takové pozornosti jako v oboru 

sociální geografie. Domnívám se, že se rozhodně jedná o velmi nosné téma, jelikož s 

sebou přináší mnoho otázek a problémů nejenom z demografického či ekonomického 

hlediska, ale nabízí se i výzkum postojů vlastních obyvatel k životu v lokalitě zasažené 

suburbanizací, jejich vnímání tohoto místa, ale i vytváření vztahů se sousedy a vůbec 

snahu o identifikaci s místem bydliště na základě sociálního a kulturního života. 

Všechna tato témata a otázky si dle mého názoru zaslouží zájem i ze strany humanitních 

věd a právě tomu bych rád přispěl i tímto výzkumem. 

Druhý důvod vyplývá z ambivalentnosti, která je pro suburbanizaci typická. 

Ambivalenci sleduji především v jejím mediálním a obecně společenském a kulturním 

hodnocení, jak už jsem naznačoval i v souvislosti s textem Lucie Galčanové a Barbory 

Vackové (2011). Na jednu stranu se může zdát, že nejčastěji je suburbanizace ve většině 

svých aspektů hodnocena negativně a velmi kriticky. Tím pádem se nabízí otázka, proč 

se lidé do suburbií i přes jejich negativní obraz nadále stěhují a tento trend neustává, ba 

naopak. Přiznám se nepokrytě, že já sám jsem si, ovlivněn tímto negativním obrazem, 

již dlouho před nápadem provádět výzkum na toto téma pokládal stejnou otázku. Jistě 

na mé smýšlení a postoj k tématu měla určitý vliv tato kritika suburbanizace, a tudíž 

jsem o ní vždy uvažoval spíše v negativním smyslu. To znamená kupříkladu názory, že 

suburbanizace s sebou přináší zhoršení mezilidských vztahů, nekvalitní urbanismus a 

architekturu, ničení krajinných hodnot, tedy zápory mnohonásobně převažující nad 

kladnými aspekty tohoto jevu. Právě proto pro mě byla výzva odhodit toto dlouhodobě 

utvářené „příruční vědění“ a oprostit se od zaujatého postoje. Samozřejmě jsem si 

vědom skutečnosti, že se sociální vědec nikdy nemůže dokonale osvobodit od svých 

názorů a postojů, které se v něm utvářely po celý život. Vždy bude nahlížet na sociální 

realitu svým subjektivním pohledem, ale právě z tohoto důvodu existuje reflexe 
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výzkumu, tedy nejenom výzkumných nástrojů a pozice výzkumníka, ale i jeho 

„příručního vědění“, o což se snažím od začátku zpracovávání tohoto projektu.  

Stejně jako je tomu i u jiných antropologických výzkumů, i mou práci nutně 

provázela nejistota vyplývající z možnosti výrazného zkreslení získaných dat 

pocházející z reakcí na mě jako na antropologa, jenž je zároveň i obyvatelem zkoumané 

lokality. Kandert popisuje 3 možné druhy chyb v datech svázané s pozicí antropologa, 

které se mohou objevit během výzkumu. První může být už vstupní chyba odvozená z 

toho, že „každý výzkumník si sebou přináší množství apriorních názorů, které snižují i 

kvalitu jeho interpretací“ (1999, s. 139). Tím pádem je antropolog ovlivněn určitým 

„balíčkem vědění“ a názory na zkoumané téma, čemuž by se měl z hlediska objektivity 

samozřejmě vyvarovat, o což jsem se také snažil. „Badatelská reflexe má zabránit 

´průběžné chybě´, tj. zkreslení, které vyplývá z reakcí zkoumané skupiny na samotnou 

přítomnost badatele. Situace, jichž se účastnil, totiž mohou být součástí hry, jejímž cílem 

je právě ošálení cizince a vytvoření badatelského obrazu/představy, který je pro 

zkoumanou skupinu příznivý.“ Poslední druh chyby spočívá v přílišné integraci se členy 

zkoumané skupiny, což může vést k výstupní chybě při analýze dat (Kandert 1999, s. 

140). 

Má pozice ve výzkumu byla specifická v tom smyslu, že jsem obyvatelem 

Outlonína a tudíž mě významná část mých informátorů znala již z minulosti, tím pádem 

je i můj výzkum založen na pomezí emické a etické perspektivy. Je důležité definovat 

to, koho považuji za starousedlíka a koho za novousedlíka, protože toto rozdělení je v 

této vesnici nyní již málo patrné a rozdíly mezi obyvateli se stírají mnohem více, než 

tomu bylo například v devadesátých letech. Starousedlík je dle mé soukromé definice 

obyvatel, který má ve vsi předky, a prožil zde dětství, oproti tomu novousedlík je ten, 

který se přistěhoval až v posledních přibližně pětadvaceti letech a zároveň žádné přímé 

vazby k Outlonínu neměl v době přistěhování.  

Já osobně patřím ve Outloníně k těm obyvatelům, kteří se přistěhovali až v 

nedávné době, ale i tak mě k ní vážou hlubší rodinné vztahy vzhledem k tomu, že odtud 

pocházejí předci z matčiny strany. Mám zde tudíž příbuzné a někteří respondenti mě 

znají už od dětství díky tomu, že jsem do lokality dříve dojížděl o víkendech k 

prarodičům. V počátcích výzkumu mé pozici napomohla i znalost pana starosty, který je 

jeden z našich blízkých sousedů a dokonce je s naší rodinou i vzdáleně spřízněn. Mé 
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práci byl velmi nápomocen, ostatně to i další zastupitelé. Z těchto důvodů se nepovažuji 

za čistého novousedlíka ani starousedlíka. Tento fakt vnímání mé osoby ze strany 

informátorů jistě poznamenal, řekl bych kladně v tom smyslu, že většina z nich byla 

ochotná poskytnout mi rozhovor bez počáteční nedůvěry nebo obavy z výzkumu. Nebyl 

jsem někdo „cizí“, kdo proniká svými dotazy a svou přítomností do života informátorů, 

ale byl jsem to já, kdo je částečně jeho součástí jakožto soused nebo obyvatel stejného 

místa, stejné lokality. Ovšem tato skutečnost by se mohla teoreticky projevit zkreslením 

dat z výzkumu, čemuž jsem se rozhodl čelit snahou udržovat si kritický odstup, a 

zároveň úsilím získat co nejkvalitnější a nejpestřejší data na základě různých 

výzkumných metod, jak jsem uvedl výše. Při zpracování analytické části této práce pro 

mě tedy bylo důležité nejenom interpretovat své poznatky z rozhovorů a z pozorování, 

ale také mou pozici, jakožto výzkumníka ve výzkumném terénu a vztáhnout ji k 

získaným datům. Jenom tak je možné zpracovat text, který nebude odtržen od reálného 

světa, ale představí i perspektivu vnímání toho, jak má přítomnost výzkumný terén 

ovlivnila. 
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3. ŽIVOT NA VESNICI V ZÁZEMÍ PRAHY 

Cílem první kapitoly výzkumné části práce je nejprve představit zkoumanou 

lokalitu – tedy Outlonín – a především jeho geografický a urbanistický charakter, který 

z něj činí zajímavý záběr výzkumu. Další část kapitoly věnuji devíti informátorům, 

s kterými jsem prováděl výzkumné rozhovory a to včetně interview se starostou obce. 

Hlavní otázkou je, jakým způsobem jsou informátoři provázání s lokalitou, ať už 

ekonomicky (například zaměstnáním), sociálními vazbami na lokalitu či účastí na 

zdejším společenském životě. Volně navazuji podkapitolou o životě v obci s návazností 

na problémy v lokalitě, s kterými se informátoři potýkají.  
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3.1. Představení zkoumané lokality 

V úvodu jsem se zmínil o tom, že Outlonín je malá vesnice
4
 ležící nedaleko 

Prahy (přibližně 10 kilometrů směrem na jih), která je podobně jako jiné obce ve 

Středočeském kraji, zasažena suburbanizací. Pro začátek je nutné zmínit, že se nejedná 

o samostatnou správní jednotku, ale je to jen menší část obce, která je formálně složená 

ze čtyř prostorově segregovaných sídel. V poměru ke starší zástavbě zde ovšem v 

posledních dvaceti přibylo nejvíce nových domů a v současnosti zde v celkově asi 300 

domech žije více než 1500 obyvatel, z nichž jen část zde má hlášena trvalý pobyt, 

protože někteří z nich tuto pro chod obce důležitou formalitu dosud z různých důvodů 

nezařídili.  

Jelikož typickým znakem suburbanizace je skutečnost, že se do nových domů 

stěhují většinou mladé rodiny s malými dětmi, i zde tomu není jinak. Pro vesnici je dále 

charakteristická nízká hustota zástavby. Nenalezneme zde žádné bytové domy, jejichž 

výstavba začala v jiných větších obcích v pražském regionu, díky čemuž se alespoň z 

tohoto hlediska začaly blížit městu. Jak v rámci původní zástavby (většinou přestavěné 

chalupy, mlýny nebo zemědělská stavení), tak v rámci nové (katalogové domy, ale i 

atypické vily) se jedná nejčastěji o jedno- až dvoupatrové klasické rodinné domy se 

zahradou, jejichž architektonická podoba a velikost se různí dům od domu. 

Prostorově je vesnice rozdělena na dva významné urbanistické celky. První z 

nich je logicky charakterizován původní zástavbou vsi, přičemž historie vzniku 

některých staveb je datována již do osmnáctého století. Původní část vesnice leží podél 

významné komunikace, kterou lze spatřit již na prvním vojenském mapování z konce 

osmnáctého století (Oldmaps.geolab.cz 2017)
5
. Chalupy a stavení, které vznikaly podél 

této komunikace, patřily nejčastěji zemědělcům pracujícím na okolních polích nebo 

dělníkům na panských dvorech. Nejstarší stavbou ve vesnici je pravděpodobně 

zřícenina hostince z doby Marie Terezie, který sloužil jako přepřahací stanice 

koněspřežky Praha – České Budějovice, později zde fungoval vepřín, nyní celý 

komplex budov velmi chátrá, stejně tak budova hospody, která fungovala ještě v druhé 

polovině minulého století. Další zajímavou stavbou je bývalý vodní mlýn 

                                                 
4
 Termínem vesnice či ves v této práci myslím přímo zkoumanou lokalitu Outlonín. Naopak termín obec 

používám pro celou správní jednotku, pod kterou Outlonín patří a která se skládá ještě z dalších tří sídel. 
5
 Toto mapování probíhalo nejdříve mezi lety 1764 – 1768, zpřesňování v letech 1780 – 1783, proto se 

mu také jinak říká josefské podle vlády Josefa II.  
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pravděpodobně ze začátku dvacátého století, který je v současnosti využíván jako 

rodinný dům. Kromě těchto památek ve vesnici ale chybí kostel se hřbitovem, ten se 

nachází v sousední obci. Poslední zajímavostí je husitský památník, který zároveň 

funguje atypicky i jako rozhledna. Bohužel je také zchátralá a na její rekonstrukci je již 

několik let zastupitelstvem obce vypsána finanční sbírka. 

Druhá část Outlonína je výrazně větší a prostorově doposud ne zcela kompaktní. 

Velmi volně navazuje na původní zástavbu. Jedná se o domy stavěné od devadesátých 

let minulého století, přičemž poslední etapa jejich výstavby probíhá v současné době. 

Individuální nová zástavba v částečné míře doplnila původní stavby ve vesnici, ovšem 

větší část z ní vznikla v prostorově oddělené lokalitě blízko místního lesa, který je sám o 

sobě jistě velkým „tahákem“ lákajícím nové obyvatele k nastěhování. První vlna 

suburbanizace v rámci výstavby nových rodinných domů v obci začala již začátkem 

devadesátých let, ovšem to byl zatím jen ojedinělý přírůstek obyvatel, naplno 

suburbanizace vypukla až ke konci minulého století, kdy se developeři stejně jako i v 

jiných obcích v prstenci kolem Prahy rozhodli, že zde vytvoří bydlení pro mladé rodiny. 

Díky tomu bylo v relativně oddělené části obce postaveno odhadem asi sto rodinných 

domů, kde se nově příchozí začali postupně zabydlovat. 

Převažují katalogové domy realitních společností, ale místy se objevují i 

originální stavby ve stylu dřevěného srubu či funkcionalistické vily, i zde nalezneme 

zástupce tzv. podnikatelského baroka, o kterém jsem se již zmiňoval v kapitole o 

charakteru suburbanizace. Podle slovníku na stránkách Suburbanizace.cz se tedy jedná o 

„pejorativní označení pro stavební styl, který se vyznačuje nevkusem, nabubřelostí, 

okázalostí a stylovou nejednotností“ (Ouředníček et al. 2017). Mezi typické zástupce 

patří domy, které kombinují esteticky neslučitelné historizující prvky jako balustrády, 

klasicistní sloupy aj. Často jsou považovány za kýč a za omezenost majitele stavby
6
. 

Nedaleko této lokality také v posledních letech vzniklo víceúčelové sportovní hřiště i 

hřiště pro malé děti, která předtím v obci chyběla. Nedávno byly blízko lesa postaveny 

také mateřská škola a malé obchodní centrum, ve kterém byly kromě supermarketu 

zřízeny vinotéka, květinářství, pizzerie a fitness s posilovnou. Supermarket je nyní z 

ekonomických důvodů uzavřen a přemítá se o dalším využití jeho prostor. Jednou z 

                                                 
6
 Fotografie typického zástupce tohoto stylu v obci Šestajovice u Prahy je součástí přílohy č. 2. 
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možností je vznik kasina pro movitou klientelu, což se dle současného vývoje ukazuje 

jako reálná budoucnost (stav k dubnu 2017). 

Ve vesnici se nenachází žádná výrazná vodní plocha kromě potůčku v polích za 

jejími hranicemi. Atraktivita místa tedy spočívá především v blízkosti lesa. Je to do jisté 

míry netypické, ale i v takto malé vsi se kromě převažující rezidenční zástavby nachází 

menší průmyslová zóna. Podél hlavního tahu vsí směrem k lesu vyrostly v posledních 

pětadvaceti letech menší podniky a sklady, například šroubárna, autoservis, dále se zde 

nově staví i sídlo společnosti vyrábějící prvky pro dětská hřiště, další podobná výstavba 

je ovšem omezená pouze na pozemky podél hlavní silnice a rozhodně se nejedná o 

průmysl, který by nějak výrazně znehodnocoval zdejší krajinu a život ve vesnici. Jak 

vyplývá z předchozích řádků, Outlonín je poměrně dobře dopravně dostupný, nachází se 

nejenom při důležité dopravní komunikaci směřující na jih od Prahy, ale také blízko 

Pražskému okruhu, zároveň sem zajíždějí celkem tři dopravní spoje, autobusy ROPID 

(minimálně jednou za hodinu ve všední dny).  

Abych tedy na závěr této podkapitoly shrnul, čím je Outlonín specifický, tak je 

to zaprvé fakt, že se jedná o vesnici „komunikačního typu“, která vznikla z malé 

zemědělské osady o několika málo domech při důležité dopravní spojnici na jih z Prahy. 

Proto zde nenalezneme žádný vyloženě výrazný orientační bod, kromě již zmíněného 

bývalého hostince, který však stojí trochu stranou od hlavní komunikace, a pak také 

památníku na kopci nad vesnicí. Kostel či fotbalové hřiště, zkrátka jakékoliv jednotné 

místo určené pro komunitní setkávání zde zatím chybí a zcela se neustálilo. Za druhé je 

zde kvalitní přírodní prostředí ve formě rozsáhlého lesa, nízké hustoty zástavby a nízké 

intenzity průmyslové výroby. Posledním důležitým specifikem je kvalitní dopravní 

obsluha ve formě autobusů příměstské hromadné dopravy a blízkosti k důležitým 

silničním tahům.  Outlonín je tedy poměrně výhodně geograficky umístěn. Je v docela 

blízké dojezdové vzdálenosti do Prahy, ale ne příliš blízko. Lze se rychle dostat na 

dálnici, ale ani ta není natolik blízko, aby hluk a znečištění znehodnocovaly zdejší život. 

Navíc je v bezprostřední blízkosti obce les vyzývající k příjemným procházkám. 

Zastupitelstvo se podle slov starosty snaží rozvoj obce regulovat a nedávat developerům 

přehnané množství prostoru pro jejich záměry, které samozřejmě často nejsou a 

většinou ani nemohou být ku prospěchu obce. I proto zde na rozdíl od jiných obcí 

v okolí Prahy nevzniká „sídelní kaše“, neprozřetelná výstavba, znehodnocování půdy a 
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životního prostředí nebo obrovské haly a sklady jakožto negativní důsledky 

suburbanizace, o kterých jsem již hovořil. Obec si zachovává svůj příjemný venkovský 

až předměstský ráz, který sem nadále láká nové obyvatele. 
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3.2. Krátce o informátorech 

Rozhovory jsem prováděl celkem s devíti informátory
7
, z nichž každý určitým 

způsobem zastupoval specifický typ obyvatele vesnice. Dílčí krátké rozhovory jsem 

prováděl ještě s lidmi na místních kulturních událostech, kterým se budu věnovat v páté 

kapitole. Tři z mých informátorů pan Jindřich, paní Alena a také starosta obce jsou 

místní starousedlíci. Rozhovor se starousedlíky jsem prováděl především proto, abych 

získal informace o historii vsi a o jejich pohledu na proměnu Outlonína v rámci procesu 

suburbanizace. Zajímavostí, kterou jsem před rozhovory nevěděl, je skutečnost, že 

všichni tři po nějaký čas bydleli i v Praze, ať už v rámci studia či v souvislosti se 

zaměstnáním ve městě. Tím pádem mají i možnost srovnání pozitiv a negativ života ve 

městě a na venkově. Všichni tito obyvatelé ve vesnici prožili dětství a mají zde 

dlouhodobě nejen příbuzenské vazby. Pan Jindřich je ve středních letech a 

v současnosti pracuje v sousední obci. V Praze žil kvůli práci a rodině. Po nějaké době 

se tedy vrátil zpět do Outlonína. Stejně je na tom důchodkyně paní Alena, která také 

žila několik let v Praze a do rodné vsi se vrátila, aby se mohla starat o rodičovský dům. 

Pan starosta žil v Praze zřejmě jen krátce během studií. 

Zbylí informátoři jsou nově příchozí, kteří se ve vesnici usadili až během 

současného trendu suburbanizace a jeden z nich pan Vlastimil již na jeho počátku 

v roce 2001, takže je považován – jeho slovy - dnes již také za starousedlíka. Pan 

Vlastimil žije ve vsi s rodinou a pracuje jako živnostník, děti dojíždějí do Prahy do 

školy. Zbylí novousedlíci se přistěhovali až v dalších letech po něm. Dva z nich jsou 

mladí studenti dojíždějící do Prahy, kteří se do Outlonína přistěhovali jako malé děti se 

svými rodiči. Je to pan Josef, který bydlí v nejnovější části vesnice nejblíže k lesu, 

takzvaně v satelitu. Dále je to slečna Jiřina, která naopak se svou rodinou bydlí 

v novostavbě ve starší části vsi podobně jako pan Vlastimil. Kratší dobu sedmi let 

v Outloníně žije s rodiči jejich přibližný vrstevník pan Karel, jenž v Praze sice 

nestuduje, ale dojíždí tam za prací, kterou se částečně zabývá i v prostorách domácnosti. 

Stejnou dobu zde žije i jeho blízký soused pan Tomáš, muž ve středních letech, se svou 

ženou, s matkou a s dvěma dcerami. I oni mají pracovní a studijní vazby na Prahu. 

Posledním informátorem pro mě byla jejich nová sousedka paní Lenka, která si ovšem 

načas vyzkoušela, jaké je to bydlet i v satelitní části Outlonína, kam se přestěhovala se 

                                                 
7
 S těmito informátory jsem provedl plnohodnotné rozhovory, které jsem později analyzoval. Přehledný 

seznam těchto informátoru se nachází v příloze č. 1. 
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svým manželem a se synem. V současné době také dojíždí za prací do Prahy. Žádný 

z novousedlíků neměl před stěhováním do vsi přímé vazby na lokalitu kromě pana 

Karla a pana Tomáše, kteří měli v širším okolí chatu, kam dojížděli s rodinou často o 

víkendech a i to byl určitý podnět pro výběr zdejší lokality. 

 Ptal jsem se i na průběh stavby domu a stěhování, povětšinou bylo 

bezproblémové a občas i překvapivě rychlé. Častá byla ještě dodatečná vlastnoruční 

práce na pozemku a jeho postupné úpravy, které v některých případech ještě probíhají.  

Jediným výraznějším problémem byla v případě stěhování paní Lenky zdlouhavá 

kolaudace, tedy byrokratické průtahy. Podnět ke stěhování v případě rodin mladších 

informátorů logicky vycházel od jejich rodičů a oni sami si na život ve vsi zvykali 

postupně, především na zhoršenou kvalitu dopravy do školy v Praze. Jinak byla 

adaptace na nové bydliště bez nějakých výrazných zádrhelů. Je však nutno říci, že 

mladší informátoři v osobě pana Karla a slečny Jiřiny se chystají přestěhovat zpátky do 

Prahy, až to bude možné. Pan Karel se tak rozhodl z pracovních důvodů a také proto, že 

většinu sociálních vazeb udržuje nadále v hlavním městě stejně jako slečna Jiřina a dále 

syn paní Lenky, který se od své matky v dospělosti odstěhoval a nikdy si úplně 

nezvyknul na dojíždění a na nedostatek kontaktů v Outloníně. Úplně jiný důvod touhy 

po návratu zpět do Prahy existuje u pana Vlastimila, který se do vsi přestěhoval 

z ekonomických důvodů vzhledem k výhodné ceně pozemku, avšak na koupi 

nemovitosti v Praze v současné době nemá finanční prostředky, i když by se rád vrátil a 

i jeho děti mají v hlavním městě většinu sociálních vazeb. Narážíme zde tedy na jev, 

který jsem již zmiňoval v souvislosti s knihou Pavla Hniličky, a to vylidňování 

novostaveb související s odchodem mladší generace zpět do Prahy, což se může stát 

teoreticky jedním s problémů suburbií, pokud jsou pouhou „noclehárnou“ a pokud 

v obci chybí i jiné funkce, jejichž podstatou je rozvoj komunitního života, což se 

v současné době snaží zastupitelstvo změnit a nové obyvatele zapojit do zdejšího života. 

Významně tomu přispívá také nová obecní škola, do které začala chodit mimojiné i 

mladší sestra pana Josefa. 
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3.3. Problémy ve vesnici 

První okruh otázek ve výzkumných rozhovorech se týkal především problémů, 

s kterými se informátor potýká v současném bydlišti. Jednoznačně nejčastěji byl 

zmiňován deficit míst a příležitostí k seznamování především pro mládež ve vesnici. 

Například pan Tomáš oceňuje pořádání kulturních akcí v obci, ale zároveň postrádá (a 

zmiňoval to v rozhovoru několikrát) konkrétní místo například v podobě klasické 

vesnické hospody, kde by se mohl se sousedy setkávat a seznamovat: „Tak jako říkám, 

mně se líbí, že se aspoň teda jednou, já nevím za dva, za tři měsíce tady sejdeme někde 

na návsi nebo tady to a říkám, kdyby tady fungovala asi nějaká normální zařízení, třeba 

i restaurační, kde bychom se mohli scházet častěji, tak bychom to asi uvítali.“ Znamená 

to, že v Outloníně chybí místo, kde se lidé mohou setkávat pravidelně, což jsem 

zmiňoval i v souvislosti s tím, že zde není ani kostel, který je v sousední obci, ani 

například fotbalové hřiště, které panu Tomášovi také chybí vzhledem k tomu, že 

v bývalém pražském bydlišti pravidelně navštěvoval zápasy. Kromě toho podobně jako 

další novousedlíci nenachází jinou kvalitní alternativu restauračního zařízení v okolí, i 

když jedno takové bylo nedávno postaveno přímo jako součást nového obchodního 

centra v Outloníně. Bohužel však zatím funguje bez přílišného úspěchu a v současné 

době je restaurace pronajímána již třetímu majiteli během pár let. Pan Tomáš však 

oceňuje také jako jiní obyvatelé vesnice pořádání oficiálních kulturních akcí v obci, o 

čemž se ještě zmíním v páté kapitole.  

Především pan Josef, jeden z mých mladých informátorů zmiňoval jako velký 

nedostatek deficit možností seznamování s vrstevníky ve vesnici, právě i z tohoto 

důvodu je pro něj jednoduší udržovat společenské kontakty v Praze podobně jako je 

tomu i u dalších obyvatel z mladší generace. Dalším důvodem je i skutečnost, že 

oficiální kulturní události jsou zaměřeny především na rodiny s dětmi či na seniory. To 

se však v budoucnosti může změnit právě v souvislosti se vznikem nové školy a s větší 

provázaností rodin v Outloníně. Právě přechozí neexistencí školy si tento stav pan 

Tomáš odůvodňuje: „A myslím si, že je to právě tím, že tady všichni vlastně dojížděli do 

Prahy do školy nebo nevím většina asi, protože vím, že v sousední obci se znají taky 

lidé, co spolu chodili na základku, že jsme takové místo, kde přesně je pro většinu lehčí 

dojíždět do té Prahy, protože většina asi je z Prahy, tak si myslím, že většina asi jezdila 

tam, i ti lidé, co znám právě, co jsem říkal minule, že s jedním se ještě bavím, moc ne už, 

nějak to nevyšlo, a taky jezdil do Prahy do školy, takže to je také problém.“ Nejen on 
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tedy spíše využívá možnosti dojíždět do Prahy a žít společenský život nadále ve městě, i 

když zrovna on je například na rozdíl od slečny Jiřiny, více zainteresován mezi místní a 

zdejší kulturní akce navštěvuje rád. Pan Vlastimil si zase jako jediný nikdy úplně 

nezvyknul na ztrátu pražských přátel, jelikož jsem hovořil o tom, že se do Outlonína 

přestěhoval především z ekonomických důvodů a dodnes pro něj tento fakt představuje 

problém. 

S dojížděním do Prahy a udržováním zdejších sociálních vazeb jsou spojeny i 

problémy v dopravě, o čemž jsem již hovořil v souvislosti s důsledky suburbanizace. Je 

pravdou, že informátoři se stěhovali s vědomím této situace a neměli přílišný problém si 

na dlouhou cestu autem do práce zvyknout. Něco jiného je to u mladší generace, jak 

jsem zmiňoval výše. Někteří by navíc uvítali i další večerní spoj z Prahy zpátky do 

Outlonína, který by byl užitečný z hlediska pozdějšího návratu ze společenské akce. 

Autobusy jezdí většinou jen jednou do hodiny večer, a poslední spoj vyráží poměrně 

brzy (z pohledu mladé generace) v půl 1 ráno. To je ovšem daň za bydlení mimo Prahu. 

I z tohoto důvodu se někteří mladí chtějí vrátit do města, tedy kromě toho faktu, že už 

nechtějí bydlet s rodiči. Je to pak vlastně i logické řešení. V Praze chodí do školy, 

pravděpodobně tam budou i pracovat, tím pádem se tam v budoucnu chtějí odstěhovat a 

osamostatnit se.  Problémy v dopravě jsem již zmiňoval například v souvislosti Pavlem 

Hniličkou, který hovoří v tomto ohledu o závislosti na automobilové dopravě, která má 

negativní dopad na intenzitu dopravy obecně. Možná právě proto informátoři zmiňují 

jako nedostatek jedinou nevyasfaltovanou ulici v obci, jejíž stav je zapříčiněn složitými 

majetkovými vztahy ve vlastnictví pozemků, jak říká například slečna Jiřina, která se 

k nějakému řešení dopravní situace staví spíše negativně: „To myslím, že ta doprava se 

prostě zlepšit nedá, že to tak je, protože to jsou prostě ty frekventované hodiny ráno, kdy 

prostě všichni potřebují dojet do práce do Prahy, takže to se zlepšit nedá. Samozřejmě 

tady tu cestu, ale ta se furt řeší, takže jinak nevím.“  

Frekventovaná silnice, která vede prostředkem vsi, představuje také určitý 

problém a vadí i starousedlici paní Aleně, jelikož sousedí přímo s jejím domem. Kromě 

toho pro ni představují problém také záplavy, které občas nastávají při velké průtrži a 

nedostatečné kapacitě odvodu dešťové vody vzhledem k tomu, že je její dům podobně 

jako dům souseda pana Vlastimila pod úrovní vozovky. Na druhou stranu oba dva 

kvitují s povděkem včasnou práci pana starosty a místních hasičů a srovnávají tím 
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nynější situaci s tou za předchozího zastupitelstva, které se o tento problém v Outloníně 

nestaralo do takové míry, jak by si oba sousedi představovali. Paní Aleně ještě trochu 

vadí, že v obci nyní nefunguje žádný klasický obchod, protože ten, který ještě 

donedávna fungoval v obchodním centru, zkrachoval, a jak jsem zmiňoval, v současné 

době se o využití jeho prostor uvažuje jako o kasinu.  

Okrajovými problémy, které mí informátoři ještě zmiňovali, jsou zchátralé 

památky ve vesnici, což se týká již zmíněné rozhledny/památníku a případně starého 

hostince, který by se dal opět využít jako vesnická hospoda. Pan Tomáš ještě zmiňoval 

pro mě vcelku překvapivý problém v podobě chladnějšího podnebí a větru vzhledem 

k tomu, že bydlí ve výše položené části Outlonína směrem na návrší, kde se nachází 

rozhledna. Kromě toho mu ještě „vadily“ nevyužité veřejné prostory v Outloníně, tedy 

sportovní hřiště a dětské hřiště, kam rodiny s dětmi nechodí příliš často, což si já osobně 

vysvětluji určitou uzavřeností a nedostatkem času obyvatel nové satelitní části vsi. 

Stejného názoru je i starousedlík pan Jindřich, který nové obyvatele vidí jako velmi 

uzavřené i vzhledem k tomu, že je ve vesnici prakticky nepotkává. Tento problém ještě 

rozvedu v kapitole o sousedských vztazích. Poslední okrajovou potíž, kterou pan 

Jindřich zmiňuje, je plýtvání financemi na veřejné osvětlení podél hlavní komunikace 

směrem k lesu a obchodnímu centru, kde je zatím z větší části pouze pole a rozestavěné 

rodinné domy.  

Hlavní problémy v obci pro mé informátory tedy spočívají především 

v nedostatku konkrétních míst určených k setkávání, dále samozřejmě zhoršená doprava 

do Prahy a dojíždění obecně, i když na to si někteří vcelku dobře zvykli. Specifickým 

problémem jsou také občasné záplavy a stále ještě nevyasfaltovaná cesta vzhledem 

k závislosti na automobilové dopravě některých obyvatel. Co se týče provázanosti 

s místem bydliště, dost se u mých informátorů liší. Lze však říci, že téměř všichni jsou 

ekonomicky svázáni s hlavním městem a většina z nich dojíždí nebo dojížděla do Prahy 

za prací či za studiem, proto je pro ně také podstatné a důležité vlastnictví automobilu, 

bez kterého pro ně jinak doprava představuje větší problém, o čemž jsem již hovořil 

v souvislosti s poválečným vývojem suburbanizace v USA. Zároveň se také různí míra 

provázanosti s místní komunitou a také účast na zdejším kulturním životě, o čemž se 

budu ještě zmiňovat v páté kapitole. Podstatný je pro ně především prostorový význam 

domova v podobně rodinného domu se zahradou, o čemž píši v další kapitole.  
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4. VÝZNAM DOMOVA 

Velmi důležitou otázkou, kterou jsem si na počátku mého výzkumného záměru 

kladl, je důvod stěhování nových usedlíků z Prahy na vesnici. Co stálo na počátku 

tohoto rozhodnutí? Co pro ně domov znamená? Splnili si přestěhováním svou ideální 

představu o domově? Tuto kapitolu jsem se rozhodl rozdělit podle témat, která v mých 

výzkumných rozhovorech zaznívala a která jsou nějakým způsobem významná 

z hlediska chápání domova a jeho prostředí v souvislosti s mými informátory. Na 

začátek je ovšem nutné shrnout výhody, které podle informátorů přinášel život v Praze, 

ale nebyly dostačující k tomu, aby vyvážily zápory života ve velkoměstě a přiměly je 

zde zůstávat. Za prvé to byla blízkost zaměstnání, kterou zmiňovali paní Alena a pan 

Tomáš.  Další výhodou bylo také kulturní vyžití, které město ze své podstaty přináší 

v mnohem pestřejších možnostech. Na druhou stranu oba argumentovali tím, že vlastní 

automobil a není pro ně problém se do města relativně snadno dostat. Tím pádem 

výhody života v Outoníně pro ně výrazně převyšují negativa bydlení v městě, mezi 

která patří znečištěné ovzduší, drogy, bezdomovectví, nepořádek na veřejném prostoru 

nebo také anonymita. Velmi okrajově si informátoři stěžovali na mezilidské vztahy, 

spíše negativně hodnotili celkově životní prostředí ve městě. Většina informátorů žila 

v Praze původně v bytě na sídlišti nebo v činžovním domě a z toho vycházejí i 

jednotlivé významy současného života v Outloníně, které nyní představím. 
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4.1. Touha po životě v sepjetí s přírodou 

Jako první a dle mého názoru nejvýraznější původ touhy po životě na vesnici za 

Prahou mohu uvést často zmiňovanou potřebu po životě v přírodě, v sepjetí s ní v různé 

míře intenzity. V teoretické kapitole o ideovém kontextu vzniku suburbanizace jsem již 

popisoval, že se na něm významnou měrou podílela romantická představa o vztahu 

domova a přírody a o návratu do ní. Tato touha se v odpovědích mých informátorů 

objevovala především v opozitech vůči znečištěnému prostředí města a ukazovala se 

v drtivé většině rozhovorů. Projevuje se například procházkami v okolí, v lese, ale také 

ve vlastnictví zahrady, jakési oázy klidu a soukromí, kterou si její vlastník může 

přetvořit dle k obrazu svému a tuto touhu uvést v život podobně, jako to popisuje 

Fishman ve své práci o původu idejí suburbanizace. K životu v sepjetí s přírodou 

vztahuji i vlastnictví zahrady, které informátoři velmi oceňovali. Především slečna 

Jiřina je moc ráda za čistý vzduch, klid a za pěstování vlastní zeleniny a bylinek 

vzhledem k tomu, že v Praze rodina žila v panelovém domě blízko továrny. Hovoří o 

tom i pan Josef, když shrnuje hlavní výhody zdejšího života: „Tak čistý vzduch, méně 

hluku nebo skoro žádný, může mít tady člověk vlastní zahradu, takže má vlastní místo, 

kde může, co chce, může si pěstovat nějakou zeleninu a pak tady se mi líbí třeba, tady 

jsou hřiště u lesa a vlastně když si člověk řekne, že chce jít do lesa, tak může jít, za 5 

minut, za 10 je v lese.“ Výrazným prvkem touhy po bydlení v Outloníně a obecně na 

venkově je právě les, o kterém jako o pozitivu hovoří většina informátorů včetně pana 

starosty. Také jej využívají k procházkám a stal se nedílnou součástí jejich domova.  

Když jsem představoval informátory, hovořil jsem o tom, že pan Karel a pan 

Tomáš dříve jezdili se svými rodinami na chatu v okolí Outlonína, kde si vychutnávali 

zdejší příjemné lesní prostředí vybízející k houbaření, což je do jisté míry vedlo 

k výběru současné lokality. Kromě toho oceňují ještě umístění jejich domu na kopci, 

který poskytuje výjimečný výhled směrem na Prahu i vzhledem k tomu, že je mezi 

domy poměrně velký rozestup a dostatek prostoru. Mimo faktoru lesa, který se k 

životnímu prostředí váže, je paní Alena také ráda, že má díky současnému bydlišti 

možnost chovat psa, což by byl podle ní v Praze problém. I slečna Jiřina velmi oceňuje, 

že je v Outloníně dostatečné množství míst vybízejících k vycházkám se psem. Celkově 

se tedy domnívám, že faktor kvalitního přírodního prostředí, který je ztělesněn 

přítomností lesa, vlastní zahrady, čistého vzduchu, klidu a také v několika případech i 

krásného výhledu je nejvýraznějším původem touhy po bydlení v Outloníně a odkazuje 
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tak na tradici romantických myšlenek o životě v sepjetí s přírodou vznikajících v 18. 

století, kdy se obyvatelé měst poprvé začali ve větší míře stěhovat do jejich zázemí. Jak 

tedy můžeme pozorovat, tyto ideje mají nadále silný vliv na vývoj suburbanizace a jsou 

patrné v názorech většiny z mých informátorů. 
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4.2. Touha po venkově a po historickém prostředí 

S životem v přírodě významně souvisí touha po venkově jako takovém, zejména 

ve spojitosti s nádechem historie. Slečna Jiřina popisuje touhu rodiny přestěhovat se 

někam, kde je to klidné, v historické zástavbě: „Hledali prostě něco blízko Praze, aby 

mohli dojíždět za prací atd. a zároveň, aby to nebylo třeba úplně u hlavní silnice, 

nejlépe, kde už je to „takový trochu vesnický. Takže to je tady ten Outlonín.“ Zároveň 

hrála roli ve výběru nového bydliště určitá nostalgie související s dojížděním 

k prarodičům. Teď samozřejmě hovořím o starší generaci informátorů. S dojížděním „k 

babičce“ na venkov si touhu po rodinném domě spojuje například pan Josef, jehož otec 

se tam rád vracel. Podobně je tomu u pana Tomáše a jeho ženy: „Ano, jezdil jsem k 

babičce, my jsme oba dva byli takoví, že jsme víceméně prázdniny trávili u babičky na 

chatě na vesnici, takže, když jsme se vzali, tak první co bylo, že si něco takového taky 

pořídíme, takže jsme si pořídili a víceméně nám to tak vyhovovalo prostě…“ Pan Tomáš 

a jeho manželka se ohrazují proti bydlení v satelitní části obce zřejmě kvůli architektuře 

domů, ale i kvůli mezilidským vztahům, které jsou zde podle nich na špatné úrovni. 

Venkov si tedy spojují s lepšími vztahy, i když před stěhováním do Outlonína nečekali 

až tak vřelé přijetí, o čemž se ještě zmíním v příští kapitole. Zároveň se k vesnici pojí 

také existence hospody, kde lidé mohou setkávat a fotbalové hřiště, které však v této vsi 

chybí a oni je velmi postrádají i v návaznosti na život v Praze, jak jsem popisoval 

v kapitole o problémech v obci. I pan Karel, který má zálibu ve všem historickém, by 

uvítal, kdyby bylo v obci lépe postaráno o chátrající hostinec a rozhlednu, protože 

venkov si s historičností a s památkami spojuje. Málokdo z informátorů se tedy do 

Outlonína stěhoval s vidinou lepších mezilidských vztahů a sevřenější komunity, které 

se k pojetí venkova vztahují, spíše tedy šlo o prostorovou kvalitu místa a svázanost s 

historií.  
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4.3. Touha po nezávislosti a po sebevyjádření 

Určitým způsobem se na suburbanizaci projevila touha po nezávislosti, po 

osamostatnění se a po určitém sebevyjádření, jako jsem to zmiňoval i v souvislosti 

s prací Pavla Hniličky. Například rodina pana Tomáše bydlela ve stísněném činžovním 

domě, kde navíc nebyly podle jeho ženy tak vřelé sousedské vztahy jako v současném 

bydlišti. Zároveň chtěli jako rodina mít více soukromí, klidu a nezávislosti na svém 

okolí, což v předchozím bydlišti nebylo úplně možné. Proto se pro ně vlastní rodinný 

dům se zahradou stal místem, kde mají dostatek prostoru a pohodlí, které jim v Praze 

chybělo. V souvislosti s tím manželka pana Tomáše zmiňuje složité domlouvání se 

sousedy, v kterém rodina spatřovala jisté omezení, jež s vlastnictvím rodinného domu 

opadlo: „Děti jsou moc hlučné, oni mi běhají..., jo, je to...tady prostě když nebude kotel, 

bude mi zima, můžu si za to sama, je to můj problém a nemusím se dohadovat, jestli 

jsme byli v té půdní vestavbě, že nám tady zatéká, pak celý barák se musí domluvit, jestli 

se udělá střecha nebo jestli se udělají nová plastová okna,...“ Oceňuje především 

soukromí, které plyne z vlastnictví velkého pozemku se zahradou: „…říkám, že tady ta 

lokalita nám sedla, že tady není přece jenom druh baráků až tak velký, jsou tady ještě 

poměrně mezi sebou velké parcely, takže když si dám odpoledne kafe, tak neslyším 

sousedy, že ano, takže to je taky jedno takové pozitivum. Pamatuji si, že když jsme byli 

na chatě, tak tam jsou ty chaty poměrně blízko vedle sebe, tak tady to bylo takové 

příjemnější.“ Rodina pana Karla se také rozhodovala pro dostatečně velký pozemek, 

když vybírali místo v obci, kde budou stavět dům. S vlastnictvím rodinného domu se 

tedy do jisté míry pojí určitá volnost, klid a dostatek vlastního prostoru, které stísněné 

prostředí bytu nenabízí. Zároveň je zahrada i místem, které má vlastník možnost 

přetvářet podle svého vkusu a potřeb, bez většího omezení, které plyne z bydlení 

v Praze. 
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4.4. Další významy domova 

Jako další důležitý význam domova se pro zdejší obyvatele vyjevila i jeho dobrá 

dopravní dostupnost ve spojitosti s Prahou, kam často dojíždějí za prací či na 

společenská setkání a děti také studovat. V tomto smyslu nehovořím o té nejmladší 

generaci prvního stupně základní školní docházky, pro kterou je v obci již více než rok 

přístupná nová škola. Slečna Jiřina mluví o tom, že rodiče počítali s dobrou dopravní 

dostupností, když hledali nové bydliště: „Přesně tak. Na to taky mysleli, jelikož už měli 

dvě děti, aby nás potom nemuseli všude vozit, abychom byli schopní někam dojet sami.“ 

Vzhledem k tomu, že denně využívá autobusových spojů do Prahy, se tato lokalita 

ukázala jako dobré místo. Stejně tak starousedlici paní Aleně vyhovuje dobré spojení do 

hlavního města, navíc řídí automobil a nemá problém se kamkoliv dostat: „No a jinak 

jestli chceš jít do kina nebo do divadla nebo tak něco, tak tady je dobré spojení, takže to 

není problém.“ Můžeme tedy pozorovat, že informátoři rozeznávají strategickou polohu 

vesnice blízko dopravní tepny nedaleko pražského okruhu, což jsem zmiňoval již 

v kapitole představující Outlonín. 

Spíše okrajově v odpovědích zaznívaly ekonomické výhody rodinného domu a 

bydlení za Prahou. Nikdo z mých informátorů nehovořil o rodinném domu jako o 

investici, ale významnější důvody touhy po něm se skrývaly v životě v přírodě na 

vesnici. Jen pan Vlastimil hovoří o koupi domu z ekonomických důvodů, jak jsem 

popisoval. Pan Tomáš zase uvedl, že výrazným impulsem pro odstěhování byla 

sousedova nabídka na výhodné odkoupení bytu v Praze, i proto bylo stěhování rodiny 

do nového domu poměrně rychlé. Jediný pan Karel využívá dům pro svou práci jakožto 

dílnu, ale raději se chce přestěhovat do Prahy a v Outloníně si v rámci domu zařídit 

provozovnu jakožto živnostník. 
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4.5. Návrat ke kořenům 

Proč se starousedlíci, s kterými jsem prováděl rozhovor, vrátili zpátky z Prahy? 

Zde jsem nalezl více důvodů, ale dva z nich zmiňovali něco, co bych já osobně nazval 

„návratem ke kořenům“. Důvodem návratu je jednoznačně jakýsi pocit identifikace 

s místem původu a touha po tom vrátit se na místo, odkud pocházejí předci. Přesně takto 

mi to popisoval například pan starosta. Chtějí se starat o rodinný majetek a původ a cítí 

v tom i jakousi morální povinnost vrátit se na místo, kde prožili dětství a kam 

doopravdy patří: „Protože já tady mám srdce. Moji předci tady žili víc, jak 200 let. 

Prostě mě to sem táhlo. Mě to sem táhlo už od dětství.“  Pan starosta se vždy toužil 

vrátit zpět do rodné vesnice a v Praze se necítil nikdy dobře: „Já jsem se nikdy za 

nějakého Pražáka nepovažoval. Já jsem to tam přetrpěl to období, kdy jsem tam prostě 

byl zavřený v krabici v paneláku, tak jsem to prostě přetrpěl, jak jsem mohl, tak jsem se 

sem prostě okamžitě vrátil.“ Podobně i paní Alena se do Outlonína vrátila, aby se mohla 

starat o rodný dům: „Tak jo, celý život jsem bydlela v Praze a tady byla maminka, tak 

jsem za ní jezdila a samozřejmě když něco máš, tak se o to musíš starat.“ Podobný 

přístup bych očekával i od třetího informátora, starousedlíka pana Jindřicha, avšak jeho 

pohled na život ve vsi a pravděpodobně na společnost jako takovou se projevoval 

v rozhovoru jako pesimistický. Jako jediný příliš nerozlišuje Outlonín od Prahy co se 

týče sousedských vztahů a lze říci, že oproti Praze je jeho rodná vesnice menším zlem: 

„Já tady taky moc kladů nevidím. My jsme vlastně příměstská část a ty manýry z Prahy 

se s těmi náplavami přenášejí sem.“ Určitým způsobem naznačuje nepřímou 

suburbanizaci, jak o ní hovoří Martin Ouředníček, tedy, že noví obyvatelé ovlivňují 

svým chováním starousedlíky. V souvislosti s tím zmiňuje i problémy, které se 

k městskému způsobu života vážou: „Neosobní, anonymní, bordel, a takové. Já si 

myslím, a vím z vlastní zkušenosti, že čím je člověk dál od Prahy, tak ty mezilidské 

vztahy jsou na té vesnici úplně jiné. Je to všechno úplně jinak.“ Projevuje se zde tedy 

určitá nejasnost a přechodnost příměstských oblastí, kterou jsem již popisoval 

v souvislosti prací Lucie Galčanové. Pan Jindřich nevidí téměř žádný rozdíl mezi 

Prahou a Outlonínem co se týče mezilidských vztahů. Jak můžeme pozorovat, ne u 

každého starousedlíka se navenek projevuje tak silná citová vazba k rodišti jako je tomu 

u pana starosty a u paní Aleny. 
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5. SOCIÁLNÍ SÍTĚ A INTERAKCE 

Jedním z častých negativ suburbanizace, které jsem slýchával nejen z médií, je 

znehodnocování sousedských vztahů, uzavřenost nových obyvatel, spory mezi nimi a 

starousedlíky či absence komunitního života v nových suburbií. Tuto otázku jsem již 

otevíral v teoretické části této práce, zároveň byla vlastně úplně prvním impulsem pro 

výběr tématu suburbanizace. Jakožto sociální antropolog totiž oplývám přirozeným 

zájmem o zkoumání sociálních vztahů, komunity nebo tradic, a proto se výzkum 

lokality, do níž nějakým způsobem patřím, přirozeně nabízel. V první polovině kapitoly 

věnuji pozornost sousedským vztahům obecně a sociálním sítím, totiž pocitu začlenění 

do místní komunity, pokud lze o něčem takovém hovořit. Druhá část pojednává o 

místních tradicích a kulturních akcích, také srovnává současný kulturní a společenský 

život na vesnici s dobou před masovým stěhováním nových obyvatel, současně sleduje i 

priority obyvatel a jejich postoje k těmto akcím a událostem. 
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5.1. Sousedské vztahy a sociální sítě 

Z výpovědí informátorů lze usuzovat, že nemůžeme hovořit o nějaké jednotné 

obecní komunitě, která by ve vsi existovala. Jedná se totiž spíše o menší skupiny 

nejbližších sousedů, kteří se mezi s sebou více či méně pravidelně scházejí a vzájemně 

navštěvují. Všichni obyvatelé obce se však setkávají na tradičních obecních událostech, 

o nichž budu hovořit v druhé části této kapitoly. Je tedy pravdou, že v Outloníně se lidé 

mezi sebou až tolik neznají a nestýkají se. Teď hovořím především o vztazích mezi 

starousedlíky a novousedlíky, byť je toto rozlišení poměrně vágní, jak jsem již nastínil. 

Ano, sice spolu vychází, pozdraví se, nemají spolu nějaké spory nebo problémy, ale 

příliš se nedruží. Buďto o to nestojí nebo na to nemají čas. To se váže právě i k tomu, že 

novousedlíci se starají především o svou zahradu a jinak se věnují práci nebo výchově 

dětí. I proto v Outloníně dosud nevznikla nějaká velká komunita, kde by znal každý 

každého jménem nebo se s ním stýkal, jedná se spíš o malé skupinky většinou blízkých 

sousedů či známých. Jednoduše to není typický příklad vsi se semknutou komunitou, 

kde soused k sousedovi přijde čas od času na kávu nebo na pivo a mezitím mu něco 

opraví. Takový charakter již tato vesnice dávno nemá a možná ani mít nebude. Je to dle 

mého názoru dáno nejen dobovým kontextem, ale i geografickým rozmístěním domů. 

Novější satelit je lokalizován poměrně odděleně od staré zástavby, na rozdíl například 

od sousední vesnice, kde jsou nové domy přímo stavěny tak, aby na původní zástavbu 

dobře navazovaly. Pokud tedy myslíme pod pojmem komunita soužití a společné zájmy 

všech obyvatel vsi, nedá se zkoumaná lokalita nazvat komunitou, ale spíš územím, kde 

na společném prostoru žijí skupiny obyvatel, které se příliš neznají mezi sebou, ale jinak 

spolu mají většinou dobré a bezproblémové vztahy. Jen málo z mých informátorů se 

cítilo být začleněno do nějaké větší komunity. Výjimkou je samozřejmě pan starosta, 

který kolem sebe vytvořil poměrně silnou skupinu obyvatel, kteří mají zájem o zdejší 

tradiční události, jež pořádá. Součástí této komunity je i mladý pan Josef ze satelitní 

části Outlonína, jehož otec je členem zastupitelstva obce, tím pádem má k této komunitě 

blízko. Dalším informátorem, který se velmi dobře adaptoval do zdejší sociální sítě, je 

pan Tomáš se svou rodinou. Prakticky ihned po přestěhování byli velmi vřele přijati 

starousedlíky a rádi participují na zdejším společenském životě. 

Na základě předchozích řádků lze říci, že se ambice k participaci na komunitním 

životě nejen u mých informátorů, ale i u ostatních obyvatel vesnice liší. Významně 

záleží na jejich časových možnostech a také na tom, zda chtějí udržovat kontakty spíše 
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v Praze. Ti, kteří mají o společenský život v Outloníně zájem, se nejen rádi účastní 

oficiálních událostí obce, ale zároveň čas od času navštíví i nějaké sousedské posezení 

nebo ho sami pořádají. To platí o všech částech Outlonína, nejenom o jeho historickém 

jádře, takže se nepotvrzuje můj předpoklad, že by suburbanizace měla negativní dopad 

na sousedské a celkově mezilidské vztahy. Paní Alena, starousedlice a má nejstarší 

informátorka, vzpomíná a porovnává sousedské vztahy a komunitní život dnes a během 

jejího mládí. Myslí si, že současná doba vede k izolovanosti, navíc podobně jako pan 

Jindřich je toho názoru, že čím blíže velkého města, tím jsou vztahy mezi lidmi 

chladnější: „Tak starousedlíků je tady hodně málo samozřejmě, ale já si myslím, že je to 

dobou. Vždyť si to vezmi…já nevím, já mám takový pocit, že čím blíže velkého města, 

tím více jsou ti lidé sami pro sebe.“ V době jejího mládí se spolu také děti v Outloníně 

více stýkaly, chodily ven a hrály si. Dnes venku již málokoho potkává podobně jako pan 

Jindřich. Opět z toho vyplývá, že mezilidské vztahy neproměnila do takové míry 

suburbanizace jako spíše celkový společenský kontext, kdy komunita již většinou není 

vázána na jedno geograficky ohraničené místo, ale je rozprostřena nadlokálně do 

velkého prostoru tak, jak o tom hovoří například Barry Wellman. 

Celkově jsou sousedské vztahy minimálně na dobré úrovni a žádný z mých 

informátorů si nestěžoval na nějaké výrazné problémy se sousedy, ať už se jednalo o 

starousedlíka či novousedlíka. Pokud zde však existoval nějaký problém, tak se většinou 

jednalo o nedorozumění typu neposekané zahrady nebo vytápění. Informátoři si naopak 

mezi sebou často vypomáhají, někdy dokonce i s hlídáním dětí. V tomto ohledu však 

paní Alena opět srovnává lidskou ochotu dnes a v době jejího mládí, kdy měli sousedé 

více času věnovat se utužování komunitních vazeb i ve formě pomoci při práci: „No, 

ale právě když mluvíš o sousedských vztazích, tak se tě nikdo nepřijde zeptat, jestli 

nepotřebuješ s něčím pomoct. Tohle to tady úplně vymizelo.“ Jinak jsou informátoři 

v otázce mezilidských vztahů v Outloníně spokojeni, i když ne každý je zde udržuje do 

takové míry jako společenský život v Praze. 
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5.2. Vývoj společenského a kulturního života  

Vzhledem k tomu, že jsem se ve své práci chtěl soustředit také na vznik nových 

tradic a na sousedskou interakci, zahrnuji do analýzy i toto téma. Outlonín zejména ke 

konci minulého století spíše „přežíval“. Původně se za zábavou a do kostela vždy 

chodilo do sousedních vesnic. Typické pro tuto ves bylo draní peří a jiná sousedská 

setkání, která se však časem také přestala provozovat. Ke konci socialistického režimu 

se navíc se zachováním Outlonína ani nepočítalo a množství lidí z mladší generace 

bydlelo v Praze. I proto zde nebyl prostor pro pořádání nějakých kulturních a 

společenských akcí a například takové Vítání občánků zaniklo již  na počátku 

devadesátých let. Vyjma nepravidelného pálení čarodějnic a grilování se ve vesnici nic 

nedělo a v tomto ohledu Outlonín téměř „nežil“. 

Změna nastala právě až za současného zastupitelstva, které se rozhodlo více 

investovat. Nejen do rozvoje infrastruktury (chodníky, kanalizace, vodovody, 

služby…), ale právě i do kulturního a společenského života v obci, který je důležitý pro 

určité „stmelení“ občanské komunity, k získávání známostí a řešení obecních problémů. 

Tradiční události jsou přístupné úplně pro všechny obyvatele, i když je pravda, že jsou 

pořádány většinou v Outloníně nebo v nejbližší sousední části obce, což je ale dáno 

zázemím, které pro tento účel vesnice mají (u nás je to víceúčelové hřiště, v sousední 

vesnici zrekonstruovaná náves). S myšlenkou pořádat novodobé kulturní akce přišla 

jedna ze zastupitelek v roce 2010. Inspirace pocházela částečně z dění v její rodné obci, 

kde panuje „čilý kulturní život“ a ona chtěla, aby takto fungovala i tato obec, aby 

existovaly možnosti scházení obyvatel v rámci kulturního vyžití. Proto společně 

s dvěma kolegyněmi vymyslela seznam akcí, které by obec mohla pořádat a předložila 

jej panu starostovi. 

Tyto tradiční události mají poměrně velký úspěch a ohlas u místních, kteří jsou 

rádi, že to ve vesnici zase „žije“. Informátoři mají veskrze pozitivní postoj k pořádání 

událostí vzhledem k tomu, že napomáhají ke stmelování obyvatel Outlonína. Většina 

z nich se minimálně jedné z nich účastnila. Výjimkou jsou mí mladí informátoři pan 

Karel a slečna Jiřina, kteří se o společenský život v obci příliš nezajímají vzhledem 

k tomu, že mají většinu kontaktů v Praze a chtějí se tam i přestěhovat, jak jsem uváděl. 

Často však obyvatelé nevidí, že pořádání těchto událostí je pro úřad časově velmi 

náročné, protože jim v tom prakticky nikdo nepomáhá a organizuje je jenom úzký okruh 
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lidí kolem starosty a zastupitelstva. To by pořádalo rozhodně více takových podobných 

událostí za rok, ale z časových důvodů to není možné. Je zde vidět tedy určitá 

lhostejnost obyvatel, o které hovoří i pan starosta.  

Mezi novodobé tradiční události, které v obci začalo pořádat současné 

zastupitelstvo, tedy patří Vepřové hody (zde se zastupitelé inspirovaly hledáním na 

internetu), Dětský karneval, jarní a adventní Setkání seniorů, dále naopak jarní a 

podzimní Vítání občánků, Dětský den, zářijové Burčákování, podzimní pouštění draků 

nazvané Drakiáda a nakonec Adventní setkání spojené s nadílkou sv. Mikuláše a 

s rozsvěcením vánočního stromku na návsi. Já konkrétně jsem navštívil Burčákování, 

Drakiádu, Setkání seniorů, Vítání občánků a také Adventní setkání. Každá z těchto 

tradičních událostí je svým způsobem specifická a výjimečná, Zdejší události tedy 

nejsou zaměřené jen na rodiny s dětmi, ale třeba i takové Setkání seniorů je vždy 

s nějakým zajímavým programem, jehož součástí bývá i tombola nebo dětské 

vystoupení, což je pro starší občany příjemné zpestření života v obci s možností 

popovídat si po dlouhé době se starými známými. Další zajímavou událostí je takzvané 

Burčákování, což je vlastně místní obdoba vinobraní, v poslední době velmi oblíbená 

díky chutnému burčáku. Je to jedna z nejnavštěvovanějších tradičních akcí a koná se na 

návsi v sousední vesnici, zástavbou částečně propojené s Outlonínem. Myšlenka na tuto 

akci vnikla především z toho důvodu, že jeden z místních obyvatel má v obci vinotéku a 

tudíž se nabízelo téma burčáku spojeného s oslavou svátku sv. Václava. Méně 

navštěvovanou akcí byla říjnová událost zvaná Drakiáda, která svým charakterem 

připomínala příjemné a nenucené sobotní odpoledne trávené s přáteli a s rodinou a 

rozhodně ne nějakou oficiální obecní událost s přesně pojatým a dodržovaným 

programem. Poté následovalo nově obnovené Vítání občánků, které se v hojné míře 

dodržuje i v jiných obcích, jako tomu bylo právě v rodné obci paní zastupitelky. Tato 

událost měla z podstaty věci nejformálnější charakter a konala se v zámeckých 

prostorách bývalé konírny. Dle mého názoru se jednalo o hezký a příjemný ceremoniál 

spojený s oslavou nového života, tolik potřebného pro další rozvoj obce, z čehož byl i 

patrný pozitivní přístup zastupitelstva k přírůstku nových obyvatel v Outloníně. Děti 

dostaly darem diplom, medaili a různé další drobnosti, čímž pan starosta také vyjádřil 

radost z tohoto přírůstku, který byl mimochodem naposled rekordní, kdy se jen přes léto 

v obci narodilo 15 dětí.  
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Jednoznačně největší úspěch mělo ze všech nových tradic Adventní setkání opět 

na návsi v sousední vesnici, kam se vměstnalo přibližně 150 obyvatel z různých částí 

obce (vůbec největší počet od počátku tohoto zvyku). Zde bylo pro děti připraveno 

rozsvěcení vánočního stromku, betlém a také večerní příjezd sv. Mikuláše na kočáře 

spojený s rozdáváním dárků a strašením čerty. Uprostřed návsi stál vánoční strom, vedle 

dřevěná bouda s betlémem (dřevěné postavy v životní velikosti a panenka představující 

Jezulátko), dále zde byla také hudební aparatura, z které hrály koledy a také stupínek, na 

kterém později stály děti, když říkaly básničky pro Mikuláše. Kromě toho se zde 

prodávalo i svařené víno a adventní věnce, což také podpořilo krásnou vánoční 

atmosféru večerní návsi. I zde se paní zastupitelka inspirovala tradicí v její rodné obci. 

Celkově pro mě byla tato událost nevšedním zážitkem, protože jsem se s žádnou 

podobnou akcí nikde nesetkal. Nejzajímavější dění nastalo poté, co se na návsi úplně 

setmělo, a pan starosta vypnul pouliční osvětlení. Tehdy z kopce vyrazil na náves kočár 

s černými koňmi, na němž seděli Mikuláš s andělem, vedle pochodovali čerti, z nichž 

někteří plivali oheň, což v naprosté tmě velmi vynikalo. Poté následovaly klasické 

básničky a písničky od dětí a jejich strašení čerty, kteří občas některé „zlobivé“ dítě 

unesli do pytle a nechali na oko odvézt kočárem do pekla. Kočár poté vozil děti po 

návsi, což se všem samozřejmě velmi líbilo. Na stupínku před Mikulášem se vystřídalo 

velké množství dětí a všechny byly odměněny cukrovím. Mezitím pan starosta 

procházel po návsi a hovořil s občany. Vzhledem k velké účasti a nadšení dětí si 

myslím, že má tato akce velký úspěch a jednoznačně se stává stabilní tradicí a součástí 

obce. Sejdou se na ní lidé opravdu ze všech jejich částí a pohovoří spolu za příjemné 

adventní atmosféry u svařeného vína a u krásně nasvíceného vánočního stromku 

Kromě těchto oficiálních kulturních akcí jsem se účastnil ještě jednoho 

neformálního sousedského setkání mezi obyvateli, kteří se přistěhovali do novější části 

Outlonína, takzvaného satelitu. Jednalo se o klasické posezení u ohně s dobrým jídlem a 

pitím za domem hostitele. Během této společenské události jsem získal užitečný vhled 

do způsobu neformálního setkávání nově příchozích obyvatel a jejich názorů na zdejší 

bydlení. Na akci jsem byl pozván spíš neoficiálně, jelikož hostitele zná jedna z mých 

příbuzných. Dozvěděl jsem se zde, že i v této časti Outlonína jsou skupiny sousedů, 

kteří se pravidelně schází, ale nejedná se o nějakou velkou komunitu, což mi potvrdily i 

další rozhovory s informátory.  
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Tradiční události jsou tedy významnou součástí obecního života a podporují její 

kulturní a společenský rozvoj. Nejsou finančně rentabilní, ale jsou vyloženě pořádány 

místními pro místní, a to nejen pro starousedlíky, ale i pro novousedlíky. V určitém 

směru můžeme říci, že suburbanizace částečně napomohla i kulturnímu a 

společenskému životu obce a celkově ke zvětšení sociálního kapitálu jejích obyvatel. 

Obyvatelé mají k těmto tradičním událostem celkově pozitivní postoj a rádi se jich 

účastní, i když se někteří z nich staví skepticky k tomu, že se díky nim ve vsi vytvoří 

nějaká větší komunita, jako je tomu například u paní Aleny, která je obecně skeptická 

k současnému stavu mezilidských vztahů: „Já si myslím, že je to jenom částečná 

náhrada, protože i když se tam ti lidé sejdou, tak se zase rozjedou, rozprchnou, tak je to 

takové anonymní. Že to jako nepřinese nějaký trvalý závazek…“ I tak se však dle mého 

názoru jedná o velmi záslužnou aktivitu zastupitelů. Jak nejlépe integrovat stovky 

nových obyvatel, každý různého původu, ať už většinou z Prahy, z jiného města nebo 

z jiné části obce? Tím, že jim umožníme někde se setkat a seznámit. Toho docílíme 

nejlépe tím, že vytvoříme takové prostředí a takové příležitosti, které jsou pro tento účel 

vhodné a to do jisté míry obecní kulturní akce a nové tradice splňují, jak jsem již 

poukázal v kapitole o funkci tradice jakožto integrujícího prvku v životě obyvatel místa. 
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6. CHÁPÁNÍ SUBURBANIZACE 

Poslední významnou otázkou, kterou jsem se snažil v rámci svého výzkumu 

zodpovědět, je vnímání suburbanizace jako takové. To znamená, že kapitola sleduje 

především postoje obyvatel fenoménu. Do jaké míry si uvědomují změny, kterými 

vesnice prošla v posledních letech, jak je hodnotí, jak se jimi cítí ovlivněni? V tomto 

ohledu vycházím opět také z rozhovoru s panem starostou, který se společně s ostatními 

zastupiteli snaží využít suburbanizačního trendu ve prospěch rozvoje obce, a to nejen 

její infrastruktury. Tato kapitola je opět členěna na dvě části, přičemž první z nich se 

zaměřuje na přínosy, které ze suburbanizace vyplývají pro vesnici i v souvislosti s jejím 

politickým vývojem, druhá logicky předkládá negativní důsledky fenoménu.  
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6.1. Přínosy pro obec 

Téměř všichni informátoři si uvědomují skutečnost, že suburbanizace má 

pozitivní vliv na rozvoj obce s ohledem na rostoucí finanční zdroje v podobě nových 

obyvatel. A uvědomuje si to samozřejmě i zastupitelstvo. Pan starosta říká, že je rád za 

každého nového obyvatele, za každou rodinu, protože kvalitní lidé jsou podstata 

úspěšné obce a vidí v nich velký potenciál. Díky financím tedy zastupitelstvo dokáže 

investovat do nové infrastruktury i do veřejně prospěšných staveb jako je například 

nová základní škola nebo poměrně nedávno postavené obchodní centrum. Mezi další 

projekty patří také veřejný park v jedné z částí obce. Například slečna Jiřina oceňuje 

nový polní chodník, kam ráda chodí na vycházky se psem. Dále si všímá budování nové 

sportovní haly. Pan Tomáš zase uvažuje o možnosti vybudování lékařského domu a vidí 

potenciál v dalších investicích. Sekundární přínos pro obec spočívá v zlepšení 

společenského a kulturního života a celkově ve zvětšení aktivity obce jako takové, nejen 

jejího obyvatelstva. Vzhledem k tomu, že před největší vlnou stěhování Outlonín 

skomíral je současné dění v obci pravým opakem tohoto stavu. Díky přírůstku nových 

obyvatel, jejichž přítomnost si vyžádala větší aktivitu zastupitelstva, a novým finančním 

zdrojům obec může pořádat tradiční události, jejichž cílem je upevnit vztahy mezi 

všemi občany a přinést tak Outlonínu určité oživení a obohacení. 

Skutečnost, že je obec aktivnější, co se týče investic a kulturního života, lze 

poznat i z hlediska porovnání nynějšího stavu a stavu v devadesátých letech s přesahem 

do začátku jedenadvacátého století. Jak jsem již uvedl v třetí kapitole, obec se skládá ze 

čtyř částí, z nichž jednou je právě Outlonín. Starosta (nestraník) a místostarosta, 

s kterými jsem prováděl rozhovor, pocházejí zrovna z mnou zkoumané lokality, avšak 

navzdory možnému očekávání, že budou během svého mandátu upřednostňovat právě 

Outlonín, je tomu naopak. Vedení úřadu nerozlišuje jednotlivé části obce, ale přikládá 

jim podle slov starosty stejný význam. Dále jsem se z rozhovoru dozvěděl, že vesnice 

na tom byla, co se týče infrastruktury, služeb i kulturního života na začátku tohoto 

století velmi špatně. Sám pan starosta se pro vykonávání úřadu rozhodl proto, že chtěl 

tuto situaci změnit: „Já už jsem nechtěl dál sledovat to, že tady nejsou chodníky, že se 

tady zhasíná do půlnoci světlo po posledním autobusu, rozsvěcí se před prvním 

autobusem. Já si myslím, to si tady ta obec vůbec nezaslouží, to určitě ne, a myslím si, 

že je to na té obci vidět, že jsme se někam posunuli, skoro bych řekl, z takové jakoby 

úzkostlivé vesničky, kterou paní starostka, naše předchůdkyně tvrdila, že jsme vesnička, 
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taková vesnička, tak jsme to zatím dostali do stavu nějakého, řekl bych i moderní 

vesnice s plnou vybaveností, letos bude v září dostavěná kompletní škola…“ Je pravdou, 

že se obec v posledních přibližně šesti letech začala výrazně proměňovat a je poznat 

větší aktivita současného zastupitelstva, než tomu bylo u předchůdců. Zároveň se podle 

pana místostarosty zlepšily i vztahy jak na zastupitelstvu, tak v obci celkově, což může 

potvrdit na základě toho, že byl již členem přechozího zastupitelstva, ale postupně 

přestal souhlasit s bývalou starostkou. On sám jakožto novousedlík rozpoznal, že je 

potřeba se o obec více starat, nejenom o infrastrukturu, ale i o komunitu. Proto také 

vyzdvihuje aktivitu současného pana starosty a jeho vzdělání a předpoklady pro 

vykonávání úřadu: „Původní cíl bylo zastavit masovou, řekl bych, neřízenou výstavbu, 

což byla neřízená střela opravdu, rozšiřovat občanskou vybavenost, a když se vybuduje 

občanská vybavenost, tak ji nějak naplnit akcemi pochopitelně, tak zhruba. A aby tady 

byla pohoda, aby se ti lidé přestali nesnášet, aby tady přestalo fungovat nějaké 

vyhrožování, což tady bohužel v minulosti bylo, teď se tady nic takového neděje a 

naopak, naopak teď se to tady uvolňuje a řekl bych, že srovnává. I ty, jak říkám, 

řevnivosti mezi staro- a novousedlíky, mají hádky, tak to vždycky je. Někdy to je 

pozitivní, když existuje nějaká konkurence, ale nesmí to přesáhnout nějakou hranici, 

takže nějaké hádky, aby tady byla nesnášenlivost, zasahovalo to do věcí, tak by se 

nedalo nic dělat. Ale to je otázka osobnosti, jak říkám, nejenom vzdělání, zkušenost, ale 

i osobnosti to zvládnout, což je obrovská úloha starosty.“  

Čím byla tato malá aktivita obce způsobená? Za prvé to bylo historickým a 

společenským kontext. Outlonín byl vždy malou vesnicí, která se skládala jen 

z několika domů zemědělců podél silnice z Prahy směrem na jih. Hostinec, mlýn a malý 

obchod, které se v obci nacházely, dávno během druhé poloviny minulého století 

zanikly. Obec se začala rozvíjet až v devadesátých letech, kdy započal fenomén 

suburbanizace. V obci však v této době chyběla infrastruktura a o veřejný prostor se 

nikdo nestaral. Příznačná byla tedy určitá pasivita a lhostejnost obyvatel. O něčem 

podobném hovoří i Michal Illner ve své práci o politických změnách v jedné obci po 

roce 1989, kdy obyvatelé vzhledem k oddělení soukromé a veřejné sféry očekávali 

„paternalistickou péči autorit“, tím pádem přetrvávala situace nízkého zájmu o 

komunální politiku. Zároveň ti, kteří se do politiky dostali, neměli příliš zkušeností 

s vedením obce, navíc v tržním systému ekonomiky (1992, s. 90). Druhým důvodem 

tohoto „přežívání“ byl tedy fakt, že bývalé vedení neoplývalo velkým sebevědomím a 
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bálo se investovat více do infrastruktury i do kulturního života a považovalo lokalitu 

spíše za malou, zapadlou a nedůležitou vesničku s minimem prostoru pro rozvoj. 

Typická byla lhostejnost i trochu bezohlednost k dění v obci. Outlonín téměř „nežil“. 

Současný pan starosta tedy hovoří o změnách, které se v obci staly především za jeho 

mandátu a o jeho snaze obec pozvednout a spojovat mezi sebou obyvatele.  

I mí ostatní informátoři tyto změny rozpoznali a celkově hodnotí práci 

zastupitelstva velmi pozitivně a důvěřují mu. Kladně hodnotí především novou 

infrastrukturu, veřejně prospěšné stavby jako obchodní centrum nebo školu a například 

pan Tomáš si myslí, že zastupitelé pro obec odvádějí hodně práce. Pan Vlastimil zase 

kvituje aktivní přístup k řešení problému záplav, jak jsem již uvedl. Jen pan Jindřich a 

paní Lenka jsou, co se týče hodnocení střízlivější, ale to je spíš dáno jejich obecně 

nedůvěřivým postojem k politikům jako takovým. Většina z mých informátorů se 

nějakým způsobem zajímá o dění v obci nebo se přímo či nepřímo účastní politického 

života. Výjimkou jsou dvě osoby z mladší generace slečna Jiřina a pan Karel, kteří se 

vzhledem k jejich plánu přestěhovat se zpět do Prahy o život v Outloníně příliš 

nestarají. Zájem o dění je jedna věc, ale opravdová participace ve formě pomoci 

zastupitelům a obci je věc druhá, na kterou si pan starosta stěžuje. Zmiňoval určitou 

lhostejnost, která se projevuje například tím, že se nikdo nepřihlásí k černé skládce či 

k jiným prohřeškům. Nebo hovoří o tom, že zastupitelé sice vytvářejí pro obyvatele 

tradiční akce, ale dělají to často ve svém volném čase a o dobrovolníky je velká nouze, 

přičemž má obavu o budoucnost Outlonína po jeho odchodu z úřadu. Občané tedy 

vnímají pozitivní změny v rozvoji vesnice, ale ne vždy si uvědomují, kolik práce a času 

zastupitelů za tím vším je. 

Velký problém pro zastupitele nepředstavuje ani tak lhostejnost občanů nebo 

nevstřícnost developerů, ale množství obyvatel, kteří jsou oficiálně hlášení bydlištěm 

v Outloníně. Není pro ně podstatné, z jaké části obce obyvatel pochází nebo kdy se 

přistěhoval, ale zda místo, kde žije, pouze „nezneužívá“ vzhledem k tomu, že za 

každého přihlášeného obyvatele dostává obec finance navíc: „Já nemám rád tenhle 

výraz, já ho ani nepoužívám, nějaký starousedlík, novousedlík, vůbec ne. Každý jsme 

tady nějaký přistěhovalec. Někdo přišel vloni, někdo před dvaceti lety, někdo před dvě 

stě lety, ale každý sem nějak přišel, čili já tohle nerad používám, já nesortuju ty lidi na 

staro- a novousedlíky. Já je sortuju spíš jinak, já je sortuju spíš podle toho, jestli s námi 
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jedou na té společné lodi nebo nejedou. Co tím myslím? Jestli jsou tady hlášení nebo 

nejsou hlášení. To je pro obec naší velikosti skoro smrtelná informace tohle, protože 

tím, že tady nemáme průmysl, nemáme tady nějaké velké zázemí fabrik, které by nám 

generovaly peníze, tak my jsme živí v podstatě kromě daně z nemovitosti, která tvoří 

zhruba 20 % příjmů obce, tak jsme financovaní ze sdílených daní.“ Na jedné straně zde 

tedy máme pozitivně hodnocenou práci současného zastupitelstva a změny k lepšímu, 

které se ve vesnici v posledních letech udály, a na straně druhé určitou lhostejnost a 

přenechávání odpovědnosti někomu jinému, které z veřejného života stále ještě 

nevymizely. Nedokáži si úplně vysvětlit, co je původem tohoto stavu, ale nejspíš je to 

pokračování situace, která zde nastala po roce 1989, jak o tom hovoří Michal Illner. 
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6.2. Negativní dopady na život v obci 

Nyní se dostávám ke kritickým pohledům na dopady suburbanizace v obci. 

Jednoznačně nejvýraznější negativum spočívá estetice architektury nově stavěných 

domů a v kvalitě urbanismu, na což si stěžovali starosta s místostarostou. Ti litují faktu, 

že nemohou ovlivnit architekturu samotných domů, protože jsou často stavěny na 

základě vkusu jejich majitele, který není vždy zrovna konvenční, a některé domy tak 

tvoří poměrně nesourodý celek a mix všech architektonických stylů. Především 

starostovi pak vadí tato nejednotnost a nekoncepčnost výstavby: „Negativně hodnotím 

to, jakým způsobem to vzniká teď, naprosto živelně v těch zákonných mezích územních 

plánů a regulativů apod., kdy je v podstatě zakázáno regulovat úplně všechno a vznikají 

tady, skoro bych řekl, architektonické slumy, kdy vedle třípatrového domu stojí 

bungalov, vedle něj kontejnerový rodinný domek. Takže ta architektonická věc, kterou 

my nemůžeme ovlivnit, ta mě trápí nejvíc.“ Problémem je, že estetickou stránku 

architektury nových domů může zastupitelstvo jen stěží ovlivňovat, jak potvrzuje 

místostarosta: „Víceméně z hlediska soudních vlastníků jim to obec prostřednictvím 

zákona přikáže a s tím jsou snadné problémy, jsou kvůli absurdním, nepřesným 

rozhodnutím soudu, ale je to jediná šance, jak něco aspoň prosadit, protože základ 

územního plánu jsou široké cesty a veřejná zeleň, všechno ostatní, s tím se dá nějak 

hýbat, ale taky bohužel soudy si to vykládají po svém, ale otázka architektury bohužel 

nám nepřísluší, přísluší podle zákona částečně stavebnímu úřadu, který se o to potom 

bude starat, takže nebyl případ, kdyby řekl stavební úřad, tenhle barák nekoresponduje, 

s tím že mi dejte jiný projekt.“ Každý soud si navíc vykládá termíny v územním plánu 

po svém, a to jsou hlavní příčiny kontroverzní estetiky suburbánní výstavby. 

Na druhou stranu ne všichni informátoři byli s architekturou a urbanismem 

nespokojení. Naopak oceňovali, že v Outloníně je ještě poměrně kvalitní urbanismus, 

s čímž já osobně souhlasím vzhledem k tomu, že domy jsou stavěny ekonomicky a 

jejich uspořádání není chaotické a nekoncepční, jako je tomu u jiných obytných 

souborů. Nelze tady hovořit o klasické „sídelní kaši“, jak nám ji představuje Pavel 

Hnilička. Například pan Josef, který sám bydlí v satelitní části vsi, říká, že mu ta 

architektura až tolik nevadí a naopak to uspořádání domů u lesa hodnotí kladně, i když 

mu samozřejmě vadí, pokud se vedle sebe staví nesourodé extrémy jako třeba srub 

s vilou. Zároveň se v nové části vesnice nacházejí i veřejné prostory v podobě 

sportovního hřiště a je myšleno i na občanskou vybavenost. Pan starosta totiž sám 
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považuje neřízený rozvoj obcí za obrovský problém z hlediska infrastruktury a dopravy, 

a proto se zasazuje o rozumný územní plán Outlonína: „Takže když už rozvoj, tak 

jakoby přilepovat k tomu území a zakulacovat ho, nic víc. A nechat mezi těmi obcemi 

prostor, třeba pro ty zemědělce nebo pro louky a spojit to třeba nějakým chodníkem, 

cyklostezkou, pěším chodníkem, něčím prostě, co může fungovat, kam ti lidé půjdou.“ 

Zhoršení dopravy je samozřejmostí, která provází jakékoliv velké stěhování 

obyvatel na jedno místo, kde je zatím nedostatečná kapacita pozemních komunikací. 

Také jsem to uvedl již v souvislosti s hlavními důsledky suburbanizace, jak o tom píše 

například Martin Ouředníček a mnoho dalších teoretiků tohoto fenoménu. I tento 

problém se v rozhovorech na několika místech objevoval a už jsem ho také zmiňoval 

v kapitole o problémech ve vesnici. Znamená to, že doprava představuje určitou 

nedílnou negativní součást stěhování z města na venkov, s kterou mí informátoři 

počítají a na kterou se většina z nich poměrně rychle adaptovala včetně mladší generace. 

Oddělení bydliště od místa pracoviště jakožto jeden z typických rysů suburbií a s tím 

spojená zvýšená intenzita dopravy je problém, který se snaží řešit i pan starosta. 

Přichází totiž s nápadem zavést v obci linku malého autobusu, který by dopravně 

propojil ty části obce, kam běžné linky příliš často nezajíždí, a zároveň tak ulehčit 

přetíženým komunikacím. 

Další záporné dopady suburbanizace byly již zmiňovány v menší míře a spíše 

jednotlivými informátory. Nepřímo byly jako problém také hodnoceny i mezilidské 

vztahy obecně a to především ze strany starousedlíků pana Jindřicha a paní Aleny. Již 

jsem zmiňoval, že pan Jindřich nazírá na vztahy s novousedlíky, zejména co se týče 

satelitu, přezíravě. Paní Alena zase hovoří o tom, jak se sousedé uzavírají do sebe a 

nestýkají se. Jak mi však potvrdily další rozhovory a návštěva kulturních akcí, není 

tomu tak u všech obyvatel a velmi záleží na vztazích v konkrétní části obce. Kromě toho 

paní Alena ještě zmínila určitou naivitu novousedlíků, kteří se do obce přistěhovali 

nepřipravení na to, v čem takový život na venkově spočívá, a proto se prý někteří z nich 

vracejí zpět: „No ale myslím si, že ti lidé vůbec nevědí, do čeho jdou, protože speciálně 

tady je takový docela drsný kraj a pak vidí, že mají zapadaná vrata a nemůžou vyjet 

v zimě.“ Dle mých poznatků bych neřekl, že by novousedlíci nebyli na zdejší život 

připravení, maximálně nespokojená je právě mladší generace, která se těžko smiřuje 

s dojížděním a udržováním kontaktů v Praze. Tento návrat zpět do Prahy způsobuje 
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opuštěnost jednotlivých domů, což jsem již zmiňoval v souvislosti s prací Pavla 

Hniličky. Je to dáno právě i faktem, že děti nově příchozích v Outloníně často špatně 

navazují kontakty s vrstevníky, a proto raději udržují sociální život v Praze. I proto se 

dva z mých mladých informátorů chtějí vrátit zpět do města. Paní Alena ještě hovořila o 

tom, že určitý negativní dopad má pro ves rozvoj průmyslu a vznik skladů v obci. Na 

druhou stranu například pan starosta nebo pan Tomáš kladně hodnotili fakt, že se jedná 

pouze o čistý průmysl nezatěžující životní prostředí, takže jediným opravdovým 

záporem je dle mého názoru narušení krajinného rázu Outlonína. 

Na konci této kapitoly se může jevit, že negativní dopady na život ve vesnici 

převažují nad těmi pozitivními. Dle mého názoru tomu tak není a i informátoři měli 

celkově spíše pozitivní pohled na vliv suburbanizace. Jednoznačně silným kladem 

plynoucím z rostoucího počtu obyvatel jsou finanční zdroje pro obec, které podněcují 

její rozvoj. A vlastně jsou to i lidské zdroje, protože bez nich by se v obci neodehrával 

žádný kulturní a společenský život. Samozřejmě, suburbanizace má nepopiratelně i 

negativní dopady na život v Outloníně, které se asi nejvíce projevují ve zhoršené 

dopravě a v estetice novostaveb. Ovšem ani tyto skutečnosti nejsou vždy chápány 

jednoznačně negativně a k problémům v dopravě se informátoři staví většinou smířlivě, 

protože se jedná o dlouhodobý problém Středočeského kraje způsobený nedostatečnou 

kapacitou komunikací. Obecně jsem tedy toho názoru, že se na příkladu Outlonína a 

místního zastupitelstva podařilo využít naplno výhod plynoucích ze suburbanizačního 

trendu. 

 

 

 

 

 

 

 



  

64 

 

Závěr 

Tato etnografická studie rozhodně neměla ambice podat vyčerpávající zprávu o 

suburbanizaci v pražském regionu, takových prací už bylo zpracováno poměrně 

rozsáhlé množství, přičemž jejich autory jsem již zmiňoval. Nesnažila se ani srovnávat 

vývoj života v Outloníně a v jiných obcích. Troufám si říct, že to ani není možné a 

jakákoliv generalizace je zejména v antropologickém výzkumu vždy tvrdým oříškem. 

Jejím hlavním posláním bylo naopak dostat se hlouběji k samotnému myšlení obyvatel, 

kteří žijí v této vesnici a kteří prožívají všechny klady a zápory suburbanizace, každý 

jinak, přičemž je spojuje právě společné bydliště a podobné, někdy i stejné zkušenosti 

s předchozím životním stylem.  

Suburbanizace je poměrně známý pojem v sociální geografii a v urbanismu, ale 

dle mého názoru se zatím spíše vyhýbá sociologii a antropologii, alespoň co se týče 

českého prostředí. I z tohoto důvodu jsem chtěl přispět tímto výzkumem k rozšíření 

pohledů na téma suburbanizace a prvotním cílem bylo získat určitý vhled do proměny 

jedné malé lokality v důsledku tohoto trendu v posledních letech. V rámci této práce 

jsem se tedy snažil postihnout čtyři hlavní témata týkající se života ve vesnici zasažené 

suburbanizací. Prvním z nich byla určitá provázanost života obyvatel se vsí, a to 

samozřejmě nejen místem bydliště, ale i z hlediska ekonomických vztahů, sociálních 

sítí, účasti na zdejším kulturním i politickém životě. S touto výzkumnou otázkou úzce 

souviselo druhé téma, na které jsem se soustředil, a to vnímání bydliště neboli domova, 

které se promítlo v touze po životě na venkově. Proč se obyvatelé města rozhodli 

přestěhovat do malé obce za Prahu? Třetí výzkumná otázka hledala odpověď na to, 

jakou roli v tomto rozhodování hrála snaha o začlenění do pevnější vesnické komunity 

s dobrými sousedskými vztahy a kvalitním kulturním a společenským životem v obci. 

Čím je tento život ve vesnici specifický a jakým způsobem na něm obyvatelé 

participují? Poslední výzkumná otázka se týkala pojmu suburbanizace jako takového 

v rétorice informátorů. S jakými pozitivními dopady na obec potažmo na svůj život si 

jej spojují a jaká podle nich naopak nese negativa. I na tyto otázky jsem se snažil hledat 

odpovědi v tomto výzkumu. 

Co se týče provázanosti obyvatel se zkoumanou lokalitou, je velmi individuální, 

ale velmi pravděpodobně většina obyvatel obce dojíždí za prací do Prahy a dokonce i 

starousedlíci si často vyzkoušeli život v Praze vzhledem k zaměstnání nebo ke studiu. 
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Málokdo z informátorů - novousedlíků si byl od začátku jistý výběrem lokality 

budoucího bydliště a nikdo z nich k ní neměl žádné přechozí vazby. Rozhodovaly tedy 

její kvality týkající se například životního prostředí, ale i dojezdové vzdálenosti do 

hlavního města.  

Z toho plyne, že obyvatelé jsou provázaní spíše se svým domovem ve formě 

rodinného domu a zahrady kolem něj. Na rozhodnutí přestěhovat se na venkov za Prahu 

tedy měla výrazný vliv touha po změně životního prostředí, touha po přírodě, po čistém 

vzduchu a taky po nezávislosti a po sebevyjádření prostřednictvím úprav domu a 

pozemku kolem něj. Zároveň se domov na venkově stal v některých případech 

zhmotněním nostalgie po dětství a u starousedlíků tedy po rodné vsi, kde mají „kořeny“, 

ke kterým se vždy chtěli vrátit.  

Význam domova na venkově tedy pro informátory nespočívá do takové míry 

v mezilidských vztazích a v komunitě jako v prostoru, kde se tento domov nachází. Ve 

vesnici existují pouze skupiny obyvatel a nejbližších sousedů, kteří se spolu občas 

scházejí a vypomáhají si, tudíž nelze hovořit o celoobecní komunitě ve smyslu silných 

vazeb a známostí. To je dle mého názoru důsledkem modernizačních procesů ve 

společnosti, kdy nabývají na významu slabé vazby a nadlokální sociální sítě vyčleněné 

z konkrétního prostoru a místa, v tomto případě z Outlonína. Navzdory tomu se 

současné zastupitelstvo snaží všechny obyvatele obce sdružovat na tradičních kulturních 

akcích, které slouží k posílení sociálního kapitálu a přináležitosti obyvatel k obci.  

Právě zlepšení kulturního a společenského života i infrastruktury či vznik 

veřejně prospěšných staveb jsou pozitivní důsledky, které s sebou přináší fenomén 

suburbanizace v posledních letech. I přes kritické názory na tento jev, ať už se to týká 

zhoršení dopravy, záboru zemědělské půdy či vzniku „sídelní kaše“, jež se objevují 

prakticky od počátku výzkumu fenoménu, se Outlonín snaží využít všechny výhody, 

které z něj plynou a mají původ ve zvýšeném přílivu finančních zdrojů v podobě nových 

obyvatel obce. Jsem tedy toho názoru, že suburbanizace nemusí mít vždy pouze 

negativní dopady na malé obce, ale pokud se zastupitelstvo snaží čelit problémům a 

naopak využívat dostupná pozitiva, může jí tento fenomén naopak v dlouhodobém 

měřítku prospět, jako je tomu v případě Outlonína. 
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Zdroj: Vilgus (2017). 

 

 

 

 

 

 

Informátoři Status Jak dlouho v obci bydlí Kde pracuje/ kam dojíždí

pan Jindřich starousedlík s přestávkou asi 30 let v sousední obci

slečna Jiřina novousedlík 12 let Praha (studium)

pan starosta starousedlík téměř celý život v obci

paní Alena starousedlík s přestávkou asi 40 let *

pan Karel novousedlík asi 7 let Praha (práce)

pan Vlastimil starousedlík 16 let v obci

pan Josef novousedlík 14 let Praha (studium)

paní Lenka novousedlík 9,5 roku Praha (práce)

pan Tomáš novousedlík 7 let Praha (práce)


