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Abstrakt 

Práce se zabývá problematikou gentrifikace v postsocialistickém kontextu 

střední Evropy. K tomuto jevu dochází především ve vnitřních městských čtvrtích, kde 

je skrze zhodnocování fyzické podoby budov (např. byty, obchody a restaurace) 

narušována zdejší původní sociální skladba tím, že jsou vytlačovány chudší vrstvy těmi 

majetnějšími. Ve městech poznamenaných komunistickým způsobem územního 

plánování byly budovány periferní panelové výstavby na úkor renovace vnitřní městské 

části a po pádu železné opony tak vznikl velký potenciál pro investice. Proces 

gentrifikace je v této práci ilustrován na komparaci dvou městských čtvrtí: Praga-Północ 

(Varšava) a Praha 7 (Praha) v období let 1989–2017. Jako výchozí bod srovnávání je 

zde využit speciální případ čtvrti Prenzlauer Berg v Berlíně, kde se proces výrazně 

projevil již v 90. letech. Cílem práce bylo vyzkoumat, jakou návaznost na Berlín mají 

v tomto ohledu Varšava a Praha a v čem se tyto případy odlišují. Zároveň je studována 

role veřejného sektoru jako relevantního faktoru ovlivňujícího gentrifikací 

v postsocialistické střední Evropě. Výsledky studie ukázaly, že se ve čtvrtích Praga-

Północ a Praha 7 objevují analogické procesy gentrifikace jako v Prenzlauer Berg, 

probíhají ale trochu jiným způsobem a s několikaletým zpožděním. Hlavní rozdíl mezi 

oběma případy představovala „pionýrská fáze“, která se Praze 7 téměř neprojevila, 

zatímco ve čtvrti Praga-Północ se projevila obdobně jako v Prenzlauer Berg. 

Komparace také potvrdila významnou roli faktoru státní a městské politiky (veřejný 

sektor), jejíž vliv koreloval s vývojem gentrifikace jak v polském, tak v českém případě. 

 

 



   

Abstract 

The thesis deals with the issue of gentrification in the post-socialist context of 

Central Europe. This phenomenon occurs mainly in the inner city districts, where the 

local social structure is disturbed through the physical upgrade of the neighborhood (e.g. 

flats, shops and restaurants) by pushing out the poorer layers of society by the more 

wealthy ones. In the cities marked by the communist urban planning, the inner city parts 

were neglected at the expense of peripheral prefab concrete buildings, thus creating 

great potential for local investment after the fall of the Iron Curtain. The process of 

gentrification is illustrated in this paper by the comparison of the two city districts 

Praga-Północ (Warsaw) and Prague 7 (Prague) in the time between 1989 and 2017. As a 

starting point for comparison, a special case of Prenzlauer Berg district in Berlin is used, 

where the process has shown significant impact already in the 1990s. In this respect the 

aim of the thesis is to investigate the links between Warsaw and Prague, also how these 

cases differ. At the same time, the role of the public sector is studied as a relevant factor 

influencing gentrification in the post-socialist region of Central Europe. The results of 

the study showed that analogous processes of gentrification appear in the Praga-Północ 

and Prague 7 districts, as in Prenzlauer Berg, but in a different way and with several 

years of delay. The main difference between the two cases was the "pioneering phase", 

which almost did not appear in Prague 7, whereas in Praga-Północ it appeared similarly 

as in Prenzlauer Berg. The comparison also confirmed the important role of the state 

and urban policy factor (the public sector) whose influence correlated with the 

development of gentrification in both Polish and Czech case. 
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Úvod 

 „Fight gentrification!“, „Wir bleiben alle!“ či „Gentrify this!“ jsou příklady 

hesel, která dnes při návštěvě Berlína lze nalézt na mnoha místech. Německá metropole 

se fenoménem gentrifikace stala již proslulá. Zejména dříve zanedbaná čtvrť Prenzlauer 

Berg bývá častým příkladem demonstrace tohoto procesu.
1
 Příchod nových majetnějších 

vrstev na úkor původních obyvatel s nižšími příjmy proměnil čtvrť v dnes luxusní 

rezidenční oblast. Gentrifikace se v mnoha obměnách objevovala již před staletími, i 

přesto že k jejímu pojmenování došlo až před více než padesáti lety. Ani přes půl století 

akademického bádání ovšem nepřineslo jasnou definici. Jedním z důvodů je fakt, že tato 

problematika je velmi komplexní a dotýká se mnoha akademických oblastí jako např. 

geografie, sociologie, kulturních věd, urbanismu a územního plánování. Obecně 

bychom mohli říci, že se jedná o proces restrukturalizace nějaké obytné části, kde 

dochází jak k pozitivním, tak k negativním dopadům. Ze spektra negativních dopadů 

můžeme například jmenovat – ztrátu sociální diverzity, zvýšení nákladů na bydlení, 

změny lokálních služeb nebo konflikty v sousedství. Mezi pozitivní dopady naopak 

patří např. zvýšení hodnoty majetku, stabilizace upadajících čtvrtí, snižování 

suburbanizace nebo zredukování prázdného bytového fondu.  Ne každý z těchto dopadů 

se ovšem objevuje ve všech případech gentrifikace. Každá městská oblast je svým 

způsobem specifická a její urbánní vývoj nelze generalizovat. Vzhledem k tomu, že je 

gentrifikace ústřední pojem práce, přicházím již v úvodu se svou stručnou definicí 

pojmu: 

 

„Gentrifikaci ve své práci pojímám jako proces, při němž dochází ke zvyšování 

hodnoty fyzického prostředí (např. renovace staré výstavby, novostavby či nová nabídka 

lokálních obchodů a služeb) především ve vnitřních částech měst, který způsobuje 

změnu sociálního prostředí skrze nahrazování původního obyvatelstva příjmově 

silnějšími vrstvami nově příchozích „gentrifierů“ (např. manažeři, jedinci aktivní 

v kultuře, službách či IT). Proces nejvíce ovlivňují tři skupiny faktorů – soukromý sektor 

(developeři, investoři, podnikatelé…), obyvatelstvo („pionýři“, „gentrifiers“, senioři…) 

a veřejný sektor (státní a městská politika).“ 

                                                 
1
 V diplomové práci využívám obhájenou domácí práci, ve které jsem právě tento fenomén studoval, 

srovnej: Ondřej Novotný, „Gentrifizierung in Berlin: Fallbeispiel – Prenzlauer Berg“ (Hausarbeit (domácí 

práce), Univerzita Karlova v Praze, 2015). 
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 O tom, z jakých autorů a literatury při sestavování definice vycházím, se poté 

dále rozvádím v teoretické části.  

Ve své práci se zaměřuji na postsocialistický region, který je nepochybně 

specifický. Podmínky pro gentrifikaci vznikaly po roce 1989 v mnoha městech 

poznamenaných komunistickým způsobem územního plánování, kde byla 

upřednostňována poměrně levná výstavba panelových domů na periferii před nákladnou 

revitalizací a údržbou bytů ve vnitřním městě. Impulzem pro zpracování tématu byla 

pro mne myšlenka - jestli se gentrifikace objevila ve východním Berlíně, jakým 

způsobem se projevila v dalších blízkých středoevropských metropolí jako Varšava a 

Praha. V posledních letech vzniká čím dál více studií o gentrifikaci měst regionu 

postsocialistické střední Evropy. Nicméně jak upozorňují někteří autoři, je zde potřeba 

ještě více výzkumu.
2
 Má snaha je do tohoto bádání mou prací přispět a obohatit tak 

zkoumání gentrifikace o další případy. 

Časové a teritoriální vymezení 

 

Z teritoriálního hlediska se v práci zaměřuji primárně na dvě středoevropské 

metropole – Prahu a Varšavu. Kromě jiných zdůvodnění výběru, kterým se v práci budu 

ještě věnovat, byla tato města vybrána na základě osobní zkušenosti autora. Praha, 

jakožto místo, kde jsem strávil většinu svého života, je logicky ideálním předmětem 

studia. Varšavu jsem měl příležitost studovat v rámci studijního pobytu v Krakově, 

který je povinnou součástí studia v oboru Německá a středoevropská studia na 

Univerzitě Karlově. Krakov, jako druhé největší polské město jsem také zvažoval, ale 

v rámci srovnávání nakonec převážila úroveň hlavních měst, tedy Varšava. Sekundárně 

se budu v teoretické části věnovat zvláštnímu případu čtvrti Prenzlauer Berg v Berlíně, 

který specifickým způsobem předznamenává vývoj ve střední Evropě. Velmi okrajově 

zmíním i města jako New York nebo Londýn jako „západní“ případy gentrifikace. 

Vzhledem k rozsahovému omezení diplomové práce, ale i konkrétnějšímu a 

ucelenějšímu vyobrazení problematiky, je v rámci obou měst vybrána vždy jedna 

městská čtvrť. Výběr samozřejmě není nahodilý, ale klade důraz na podobný charakter 

                                                 
2
 Matthias Bernt, Michael Gentile a Szymon Marcińczak, „Gentrification in post-communist countries: 

An introduction“ Geografie 120, č. 2 (leden 2015): 106, 

https://www.researchgate.net/publication/280728785_Gentrification_in_post-

communist_countries_An_introduction (staženo 10. 5. 2017). 
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čtvrtí tak, aby komparace byla co nejvíce relevantní. V rámci města je potřeba 

rozlišovat historické jádro, vnitřní město, vnější město a periferii.
3
 Toto rozdělení se u 

každého města liší. První kritérium výběru městské části bylo zaměření se na vnitřní 

město, kde v mnohých případech k gentrifikaci dochází.
4
 Ta se samozřejmě objevuje i 

v historickém jádru. Proces vytlačování zde z velké části probíhá formou 

komercionalizace, tedy proměny rezidenční funkce čtvrti na nerezidenční (kanceláře, 

obchody, restaurace etc.).
5
 Gentrifikace se může objevit i v odlehlejších částech města, 

nicméně zejména na periferii již převažuje suburbanizace – tedy v zásadě opačný 

urbanistický vývoj.
6
 V rámci Prahy lze do vnitřní zóny zařadit čtvrti jako např. 

Bubeneč, Dejvice, Smíchov, Vršovice, Vinohrady, Žižkov, Karlín, Libeň nebo 

Holešovice. V rámci Varšavy se jedná o čtvrti jako např. Żoliborz, Wola, Ochota, 

Mokotów, Praga-Południe a Praga-Północ (Obrázek 1). Druhé kritérium byl výskyt 

symptomů gentrifikace v jednotlivých čtvrtích. Co se týče polské metropole, tak již při 

první rešerši bylo jasné, že nejvhodnější je čtvrť Praga-Północ. 

 

Obrázek 1 

 
 

Vlastní zpracování autora na základě: 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Warszawa_%C5%9Ar%C3%B3dmie%C5%9Bcie.png 

Žlutá barva – vnitřní město, oranžová barva – historické jádro, červeně zvýrazněná - Praga-Północ 

                                                 
3
 Martin Ouředníček et al, eds., „Prostorová typologie a zonace Prahy“, in Sociální proměny pražských 

čtvrtí, ed. Martin Ouředníček et al. (Praha: Academia, 2012), 276–278. 
4
 John Rennie Short, Lidská sídla: Velká geografická encyklopedie světa (Praha: Nakl.dům OP, 1994), 

35–63. 
5
 Luděk Sýkora, „Gentrification in postcommunist cities“, in The New Urban Colonialism: Gentrification 

in a Global Context, ed. Rowland Atkinson et al. (Londýn: Routledge, 2005), 95–99. 
6
 Václav Toušek, et al., eds., Ekonomická a sociální geografie (Plzeň: Aleš Čeněk, 2008), 124–125. 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Warszawa_%C5%9Ar%C3%B3dmie%C5%9Bcie.png
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Tato varšavská čtvrť se stala procesem gentrifikace podobně proslulou jako např. 

Prenzlauer Berg ve východním Berlíně. V pražském případě se nabízelo čtvrtí více: 

Smíchov, Vršovice, Vinohrady, Žižkov, Karlín a Holešovice. Výběr pražské čtvrti 

usnadnilo třetí kritérium – podobný charakter městských částí, čímž se výběr zúžil na 

Holešovice, resp. Prahu 7. 

Obrázek 2 

 
Vlastní zpracování autora na základě: http://www.iprpraha.cz/clanek/161/mesto-5-dil-serialu-o-uap 

Světle oranžová – vnitřní město, oranžová – historické jádro, červeně zvýrazněná - Praha 7  

 

V úvahu připadal i Karlín, který je v odborné literatuře o něco lépe zpracovaný, 

nicméně překážkou výzkumu by byla horší srovnatelnost se čtvrtí Praga-Północ, kvůli 

výrazně nižší katastrální výměře (2,16 km²) a zejména počtu obyvatel (10 537).
7
 Karlín 

také tvoří pouze menší část Prahy 8, což by způsobovalo zkreslení. Naopak Praha 7 

měla ke konci roku 2016 rozlohu 7,14 km² a 43 362 obyvatel.
8
 Praga-Północ zase 

rozlohu 11,42 km² a 66 495 obyvatel.
9
 Poměr počtu obyvatelstva „srovnávacích vzorků“ 

                                                 
7
 Český statistický úřad, „Obyvatelstvo a rozloha katastrálních území Prahy 2001-2015“, 

https://www.czso.cz/csu/xa/mesta_a_obce (staženo 10. 5. 2017). 
8
 Český statistický úřad, „Obyvatelstvo Prahy podle městských částí 1991-2016“, 

https://www.czso.cz/csu/xa/mesta_a_obce (staženo 10. 5. 2017). 
9
 Główny Urząd Statystyczny, „Powierzchnia i ludność w przekroju terytorialnym w 2016 r., 

http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ludnosc/ludnosc/powierzchnia-i-ludnosc-w-przekroju-

terytorialnym-w-2016-r-,7,13.html (staženo 10. 5. 2017). 

http://www.iprpraha.cz/clanek/161/mesto-5-dil-serialu-o-uap
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je tedy relativně vyvážený, vezmeme-li v potaz, že polská metropole je populačně 

přibližně o třetinu větší než ta česká. Další charakterní podobností je poloha. Obě čtvrti 

se nachází severně od historického centra, od něhož jsou odděleny řekou. Společným 

znakem je i existence oblasti bývalého říčního přístavu, který je zejména 

z developerského hlediska velmi atraktivní. Nelze nezmínit industriální tradici čtvrti a 

její místní dělnické společnosti. V neposlední řadě je potřeba dodat, že Praga-Północ 

byla po druhé sv. válce z větší části zachována, podobně jako Praha 7, která byla válkou 

zasažena jen minimálně. 

Časově se práce zaměřuje na období především mezi lety 1989 až 2017, tedy 

dobu po pádu železné opony ve střední Evropě. Rok 1989 je pro výzkum gentrifikace 

v postsocialistickém kontextu, kvůli transformaci z plánovaného hospodářství na 

ekonomiku s tržními principy klíčový. Vzhledem k aktuálnosti tématu je rok 2017 

zdůvodněn pouze dobou zkoumání a zpracovávání diplomové práce. Proces jako takový 

je stále neuzavřený a je třeba ho zkoumat dál. V práci okrajově dochází k menším 

historickým exkurzům do 19. a 20. století za účelem charakterizace zkoumaných 

městských čtvrtí a jejich vývoji do druhé sv. války a poté v době komunismu. Obdobné 

exkurzy se objevují i v teoretické části v rámci definování a vysvětlování pojmu 

gentrifikace.  

Cíle práce 

Ve své práci si kladu jako první cíl popsat a analyzovat vývoj gentrifikace 

v městských částech Praha 7 a Praga-Północ mezi lety 1989 až 2017 na základě tří 

vybraných faktorů – veřejný sektor, soukromý sektor a vývoj obyvatelstva. Práce je 

koncipována jako historická studie, hlavní ambicí tedy je pokusit se vysledovat určité 

trendy a fáze procesu. Dějiny gentrifikace nelze vnímat lineárně ale jako souhru mnoha 

faktorů. Zdůvodnění faktorů se věnuji dále v metodologické části úvodu. Druhým cílem 

je komparovat zpracované případové studie mezi sebou a z toho vyvodit společné a 

rozdílné znaky.  

 

 

Na základě cílů si pokládám výzkumnou otázku:  

 

 Jakou roli sehráli tři sledované faktory v procesu gentrifikace u obou případů? 

Jak se v tomto ohledu případy navzájem liší? 



   

 

8 

  

Ambicí práce je potvrdit či vyvrátit následující hypotézy: 

 

1. Praha 7 a Praga-Północ jsou příklady čtvrtí postsocialistických metropolí střední 

Evropy, ve kterých probíhal a probíhá proces gentrifikace jako v případě čtvrti 

Prenzlauer Berg v Berlíně, ale jiným, specifickým způsobem a s několikaletým 

zpožděním. 

 

2. Tak jako v případě Berlína, sehrál veřejný sektor významnou roli v procesu 

gentrifikace i v Praze a Varšavě. Tím se postsocialistický region střední Evropy 

při aplikaci západních teoretických přístupů vymyká. 

Metodologie 

Výzkumná forma práce je koncipována jako komparativní případová studie. 

Metodologický postup byl postupně utvářen v rámci univerzitních diplomových 

seminářů (I., II., III. a IV.) a na poli výzkumu o gentrifikaci je relativně bezprecedentní. 

Jak již bylo naznačeno v předešlých cílech práce, komparaci budu provádět na základě 

tří faktorů – veřejný sektor, soukromý sektor a vývoj obyvatelstva. Poslední dva faktory 

vycházejí ze dvou základních teoretických přístupů vysvětlování procesu gentrifikace – 

nabídkový a poptávkový. Faktor soukromého sektoru je spjat s nabídkovou teorií od 

Neila Smithe.
10

 Tento neoliberální směr nahlíží na gentrifikaci z pohledu podnikatelů, 

soukromých investorů, firem a developerů, kteří proměňují čtvrť skrze tržní 

mechanismy za účelem zisku. Tito aktéři tak fyzicky vytvářejí ve čtvrti „nabídku“ nejen 

bydlení, ale také obchodů, zaměstnání či volnočasových aktivit (multikina, bary, 

restaurace etc.). Zde je potřeba uvést, že není ambicí práce zaobírat se ekonomickými 

modely, ale nastínit roli soukromého sektoru jako aktéra v procesu gentrifikace v rámci 

zkoumaných čtvrtí (developerské projekty, nové podniky, zvyšování cen nemovitostí 

etc.). S doplňujícím poptávkovým přístupem přišel později David Ley.
11

 Tento přístup 

se nespokojuje s vysvětlením gentrifikace jako pouhého důsledku investičního počínání 

tvůrců nabídky, ale zohledňuje i spotřebitele, kteří mohou být hlavním hybatelem a 

nositelem změny. Od toho se odvíjí faktor vývoje obyvatelstva. „Poptávka“ zde 

představuje lidi, kteří fyzický prostor čtvrti obývají a změnou své struktury a životního 

                                                 
10

 Neil Smith, „Toward a Theory of Gentrification A Back to the City Movement by Capital, not People“ 

Journal of the American Planning Association 45, č. 4, (1979): 538–548, 

http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/01944367908977002 (staženo 10. 5. 2017). 
11

 David Ley, The new middle class and the remaking of the central city (Oxford: Oxford University 

Press, 1997). 
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stylu ji tak proměňují. Tak jako u předešlého faktoru není cílem práce zpracovávat 

sociologickou studii, ale sledovat určité trendy, naznačující společenské změny ve 

vybraných čtvrtích (např. věk, vzdělání, národnost, životní úroveň etc.). Třetí faktor 

veřejného sektoru je spjatý s postsocialistickým teritoriem. Zde vycházím ze studií 

Andreje Holma a Matthiase Bernta, který aplikoval „západní“ modely (nabídková a 

poptávková teorie) na čtvrť Prenzlauer Berg ve východním Berlíně a zjistil, že důležitou 

úlohu v procesu gentrifikace sehrála i státní a městská politika.
12

  

Struktura 

Diplomová práce je členěna do čtyř kapitol. První kapitola má za cíl vytvořit 

teoretický rámec pro nahlížení na danou problematiku. V první kapitole se zaobírám 

původem pojmu gentrifikace a dále vysvětluji genezi své definice uvedené v prvních 

odstavcích práce. Poté charakterizuji teorie a koncepty, ze kterých vycházím při volbě 

faktorů: nabídková teorie → soukromý sektor, poptávková teorie → vývoj obyvatelstva 

a gentrifikace v postsocialistickém městě → veřejný sektor. Kapitolu uzavírám 

zvláštním případem čtvrti Prenzlauer Berg, na kterém lze vliv všech faktorů dobře 

demonstrovat. 

Druhá a třetí kapitola představují obě zkoumané případové studie čtvrtí Praga-

Północ a Praha 7. Obě kapitoly mají analogickou strukturu. Také je u obou snaha 

udržovat určitý narativní a chronologický ráz. Na začátku je u každé městské části 

představena její historie především z 19. a většiny 20. století, která má na charakter 

bytového fondu zásadní vliv. Poté přichází na řadu veřejný sektor reprezentovaný 

kapitolami o státní a městské politice. Zde především zkoumám, jak byla na úrovní 

obou států provedena restituce, privatizace nemovitostí a deregulace nájmů, a zároveň 

sleduji postoj města k gentrifikaci ve čtvrti jako takové. Skrze druhý gentrifikační faktor 

se u obou případů zaměřuji na analýzu vývoje struktury obyvatelstva od počátku 90. let 

do současnosti. Poslední faktor je nejprve zaměřen na konkrétní developerské projekty, 

které se po roce 2000 začaly v obou městských částech objevovat a poté je analyzován 

vývoj cen jednoho m
2
 plochy bytové jednotky ve vztahu k celoměstskému průměru. 

Poslední kapitola má komparativní účel. Srovnávám zde na základě vymezených 

faktorů obě případové studie. Vrcholem mé práce komparační tabulka, která přehledně 

                                                 
12

 Matthias Bernt und Andrej Holm, „Exploring the substance and style of  

Gentrification Berlin’s ‘Prenzlberg’“ in Gentrification in a global context the new urban colonialism, ed. 

Gary Bridge und Rowland Atkinson (London: Routledge, 2004), 107–122. 
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shrnuje výsledky celé práce. V závěru se vypořádávám s oběma vyřčenými hypotézami 

a zodpovídám výzkumnou otázku. 

Zhodnocení pramenů a literatury 

Komparace gentrifikace ve Varšavě a Praze ještě dosud nebyla zpracována. 

V posledních letech (2015–2016) se nicméně objevily komparace dvojic měst jako např. 

Krakov a Trojměstí (Gdańsk, Gdynia a Sopoty)
13

, Łódź a Lipsko
14

 nebo východní 

Berlín a Petrohrad.
15

 Zkoumání gentrifikace na základě dvou měst (resp. městských 

částí) je tedy trend, kterým se inspiruju i v mé práci.  

V první, teoretické kapitole vycházím ze sekundárních zdrojů. Pomocí 

nejznámějších teoretiků zde nastiňuji dosavadní vývoj na poli výzkumu gentrifikace. 

Neil Smith je prvním, který se tento fenomén pokusil teoreticky uchopit.
16

 Zásadním 

příspěvkem byl jeho článek - "Toward a Theory of Gentrification: A Back to the City 

Movement by Capital, not People".
17

  Jeho přístup je ryze ekonomický. Proces chápe 

jako snahu investorů (spekulantů) generovat zisk pomocí modernizace bytového fondu. 

David Ley tento přístup odmítá a argumentuje kulturními preferencemi obyvatel, kteří 

ve čtvrti žijí a tím ji tak ovlivňují. Dokládá to např. svou studií kanadských měst – „The 

New Middle Class and the Remaking of the Central City“.
18

 V jeho duchu publikují i 

další autoři jako např. Florian Koch
19

, Andrej Holm
20

 nebo Jens S. Dangschat a 

Alexander Hamedinger
21

. Tento směr byl ještě rozvinut cyklem „invaze a sukcese“ od 

                                                 
13

 Monika Murzyn-Kupisz a Magdalena Szmytkowska, „Studentification in the post-socialist context. The 

case of Cracow and the Tri-City (Gdansk, Gdynia and Sopot)“ Geografie 120, č. 2 (2015): 188–209, 

http://geography.cz/sbornik/wp-content/uploads/downloads/2015/06/gcgs022015_murzyn_kupisz.pdf 

(staženo 11. 5. 2017). 
14

 Andrej Holm, Szymon Marcińczak a Agnieszka Ogrodowczyk, „New-build gentrification in the post-

socialist city: Łódź and Leipzig two decades after socialism“ Geografie 120, č. 2 (leden 2015): 164–187. 
15

 Matthias Bernt (2016): How post-socialist is gentrification? Observations in East Berlin and Saint 

Petersburg, Eurasian Geography and Economics, DOI: 10.1080/15387216.2016.1259079 
16

 Neil Smith, „New Globalism, New Urbanism: Gentrification as Global Urban Strategy“ Antipode 34, č. 

3 (červenec 2002): 427–450, http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/1467-8330.00249/abstract 

(staženo 10. 5. 2017). 
17

 Neil Smith, „Toward a Theory of Gentrification A Back to the City Movement by Capital, not People“ 

Journal of the American Planning Association 45, č. 4, (1979): 538–548, 

http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/01944367908977002 (staženo 10. 5. 2017). 
18

 David Ley, The new middle class and the remaking of the central city (Oxford: Oxford University 

Press, 1997). 
19

 Florian Koch, „Georg Simmels „Die Großstädte und das Geistesleben“ und die aktuelle Gentrification-

Debatte. Eine Annäherung“ in Georg Simmel und die aktuelle Stadtforschung, ed. Harald Mieg 

(Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften, 2011), 91–114. 
20

 Andrej Holm, „Gentrification”, in Handbuch Stadtsoziologie, ed. Frank Eckardt et al. (Wiesbaden: VS 

Verlag für Sozialwissenschaften, 2012), 661–688.  
21

 Jens S. Dangschat a Alexander Hamedinger, Lebensstile, soziale Lagen und Siedlungsstrukturen 

(Hannover: ARL, 2007). 
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autorů Jürgena Friedrichse a Roberta Kecskese
22

, který se zakládá na čtyř-fázovém 

modelu Phillipa L. Claye
23

. Teoretické proudy Smithe a Leye jsou dodnes základními 

přístupy ve zkoumání gentrifikace. Jejich shrnutí je dobře zpracované v knize 

„Gentrification“ od autorského tria Loretta Lees, Tom Slater a Elvin Wyly, která platí 

za jakousi „učebnici“ v oboru.
24

 Při aplikaci těchto přístupů na postsocialistický region 

je ovšem potřeba být kritický, i přesto že autoři jako Smith trvají na jejich relevanci i 

zde.
25

 Andrej Holm a Matthias Bernt při aplikaci „nabídkové“ a „poptávkové“ teorie ve 

čtvrti ve východním Berlíně zjistili, že je opomíjena důležitá role státní a městské 

politiky.
26

 Tedy nejen investoři a obyvatelé, ale i politická složka je významným 

faktorem ovlivňujícím proces gentrifikace. K tomu přístupu se přikláním a dále ho 

rozvíjím ve své práci. Je potřeba dodat, že druhý z autorů Bernt se ve své nedávné studii 

ptá, jak moc je dnes ještě gentrifikace čtvrt století po pádu komunismu 

„postsocialistická“.
27

 Gentrifikaci v postkomunistických zemích popisují kromě Bernta 

autoři Michael Gentile, Szymon Marcińczak
28

 a Luděk Sýkora
29

, který platí za 

nejplodnějšího autora v oboru na české akademické rovině. Sýkorova „Gentrifikace: 

měnící se tvář vnitřních měst“
30

 jako (pravděpodobně) první práce na dané téma 

v českém prostředí posloužila v této práci k definování pojmu, nicméně bylo potřeba 

definici aktualizovat o nejnovější studie od autorů jako např. Jolanta Jakóbczyk-

                                                 
22

 Jürgen Friedrichs und Robert Kecskes, „Gentrifizierung“ in Nationalatlas Bundesrepublik 

Deutschland: Band 5: Dörfer und Städte, ed. Alois Mayr et al., Hrsg., (Heidelberg: Spektrum 

Akademischer Verlag, 2002), 140–141. 
23

 Phillip L. Clay, Neighborhood Renewal: Middle-Class Resettlement and Incumbent Upgrading in 

American Neighborhoods (Lexington, Mass: Lexington Books, 1979). 
24

 Loretta Lees, Tom Slater a Elvin Wyly, Gentrification (New York, London: Routledge, 2007). 
25

 Neil Smith, The New Urban Frontier: Gentrification and the Revanchist City (New York, London: 

Routledge, 1996). 
26

 Matthias Bernt und Andrej Holm, „Exploring the substance and style of  

Gentrification Berlin’s ‘Prenzlberg’“ in Gentrification in a global context the new urban colonialism, ed. 

Gary Bridge und Rowland Atkinson (London: Routledge, 2004), 107–122. 
27

 Matthias Bernt, „How post-socialist is gentrification? Observations in East Berlin and Saint Petersburg” 

Eurasian Geography and Economics 57, č. 4–5 (listopad 2016): 565–587, 

http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/15387216.2016.1259079?journalCode=rege20 (staženo 10. 

5. 2017). 
28

 Matthias Bernt, Michael Gentile a Szymon Marcińczak, „Gentrification in post-communist countries: 

An introduction“ Geografie 120, č. 2 (leden 2015): 104–112, 

https://www.researchgate.net/publication/280728785_Gentrification_in_post-

communist_countries_An_introduction (staženo 10. 5. 2017). 
29

 Luděk Sýkora, „Gentrification in postcommunist cities“, in The New Urban Colonialism: 

Gentrification in a Global Context, ed. Rowland Atkinson et al. (Londýn: Routledge, 2005), 91–106.  
30

 Luděk Sýkora, „Gentrifikace: měnící se tvář vnitřních měst“, in Teoretické přístupy a vybrané 

problémy v současné geografii, ed. Luděk Sýkora et al. (Praha: Katedra sociální geografie a regionálního 

rozvoje PřF UK, 1993), 100–119; Luděk Sýkora, „Klasifikace změn v prostorové struktuře 

postkomunistických měst“ Folia Geographica 35, č. 4 (2001): 194–205. 
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Gryszkiewicz, Szymon Marcińczak, Anita Wolaniuk
31

; Agnieszka Ogrodowczyk
32

 nebo 

Tom Slater
33

. 

Druhá a třetí kapitola je syntézou primárních a sekundárních zdrojů. Snaha byla 

v rámci charakterizace gentrifikace obou případů popsat co nejvíce ze sekundárních 

zdrojů a zbytek doplnit ze zdrojů primárních. O literatuře, která se přímo týkala 

gentrifikace obou vybraných čtvrtí lze říci, že nejlépe je zpracované období 90. let. 

V Praze se jedná o práce od již zmiňovaného Sýkory
34

, ve Varšavě především o články 

vydané Magdalenou Górczyńskou.
35

 Poslední studie autorky vyšla sice nedávno (leden 

2017), nicméně i tak se věnuje období 90. let. Górczyńska to vysvětluje tím, že data ze 

sčítání lidu v roce 2011 nebyla kompatibilní z daty předešlých ročníků 1988 a 2002.
36

 

Sběr primárních dat a jejich srovnávání byly největším úskalím a výzvou také mé práce. 

Bohužel nebylo v časových ani finančních možnostech autora data získávat data přímo 

na místě. Naštěstí bylo díky internetovým databankám možné získat reprezentativní 

vzorky i tzv. „od stolu“. Český statistický úřad (ČSÚ) zpřístupňuje data o věkové 

struktuře obyvatel Prahy 7 v letech 2005 až 2016.
37

 Główny Urząd Statystyczny (GUS) 

                                                 
31

 Jolanta Jakóbczyk-Gryszkiewicz, Szymon Marcińczak a Anita Wolaniuk, „Gentrification processes in 

the city“, in Society and space in contemporary Poland, ed. Tadeusz Marszał et al. (Łódź: Łódź 

University Press, 2014), 83–111. 
32

 Andrej Holm, Szymon Marcińczak a Agnieszka Ogrodowczyk, „New-build gentrification in the post-

socialist city: Łódź and Leipzig two decades after socialism“ Geografie 120, č. 2 (leden 2015): 164–187. 
33

 Tom Slater, „The Eviction of Critical Perspectives from Gentrification Research“ International Journal 

of Urban and Regional Research 30, č. 4 (prosinec 2006): 737–757, 

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1468-2427.2006.00689.x/abstract (staženo 10. 5. 2017). 
34

 Luděk Sýkora, „Transformace fyzického a sociálního prostředí Prahy“, in Geografická organizace 

společnosti a transformační procesy v České republice, ed. Martin Hampl et al. (Praha: Přírodovědecká 

fakulta Univerzity Karlovy, 1996), 361–394; Luděk Sýkora, „Proměny prostorové struktury Prahy v 

kontextu postkomunistické transformace“ in Regionální vývoj: specifika české transformace, evropská 

integrace a obecná teorie, ed. Martin Hampl et al. (Praha: Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká 

fakulta, katedra sociální geografie a regionálního rozvoje, 127–166. 
35

 Magdalena Górczyńska, „Unique or universal? Mechanisms and processes of social change in post-

socialist Warsaw“ Hungarian Geographical Bulletin 63, č. 3 (červen 2014): 255–270, 

http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=shib&custid=s1240919&direct=true&db=a9h&AN=991

15372&site=eds-live&scope=site&lang=cs (staženo 11. 5. 2017); Magdalena Górczyńska, „The property 

restitution in Warsaw: renaissance or decline of pre-war buildings?“ Journal of Housing and the Built 

Environment 31, č. 2 (červen 2016): 367–386, 

https://www.researchgate.net/publication/277352487_The_property_restitution_in_Warsaw_renaissance_

or_decline_of_pre-war_buildings (staženo 11. 5. 2017). 
36

 Magdalena Górczyńska, „Gentrifiers in the post-socialist city? A critical reflection on the dynamics of 

middle- and upper-class professional groups in Warsaw“ Environment and Planning A 49, č. 5 (leden 

2017): 1099–1121, http://journals.sagepub.com/doi/10.1177/0308518X16688218 (staženo 11. 5. 2017). 
37

 Český statistický úřad (Veřejná databáze) „Demografické údaje za správní obvody a městské části hl. 

m. Prahy“, https://vdb.czso.cz/vdbvo2/faces/cs/index.jsf?page=vystup-objekt-

parametry&z=T&f=TABULKA&sp=A&skupId=1372&katalog=30845&pvo=DEM01D01SO-

PHA&str=v33&c=v3~2__RP2016MP12DP31 (staženo 12. 5. 2017). 
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ve své databázi má informace z let 2002 až 2015.
38

 Ještě komplikovanější byl sběr dat z 

realitních agentur o vývoji cen nemovitostí. Cenové mapy jsou bohužel dostupné za 

poplatek nepřiměřený pro účely zpracovávání diplomové práce. Za Prahu 7 tak byla 

získána data z let 2010-2017
39

 a za Praga-Północ 2006-2017
40

. Následná analýza ovšem 

ukázala, že i tak bylo možné ze získaného vzorku vysledovat určité trendy, které 

dostatečně naznačují změny, které jsou kongruentní s procesem gentrifikace. Dalšími 

primárními zdroji byli materiály poskytované MČ Praha 7 a Urząd Dzielnicy Praga-

Północ m.st. Warszawy. Pro zpracování transformace bytové politiky u obou případů 

byly významné tituly od autorů Martijna Eskinasiho
41

, Martina Luxe a Martina 

Mikeszova
42

 či již zmiňované Magdaleny Górczyńské
43

. V rámci zkoumání vývoje 

soukromého sektoru byly využity studie od Jany Zdráhalové
44

 a Leily Lawlor
45

. 

V poslední řadě jsou v práci poměrně hojně využívány internetové stránky 

developerských projektů (Prague Marina, Lighthouse Prague, Praga Koneser Center, 

Port Praski etc.) a internetové články především z portálů jako např. Gazeta Wyborcza, 

The New York Times, Hospodářské Noviny nebo ČT24. 

 

                                                 
38

 Główny Urząd Statystyczny (Bank Danych Lokalnych), „Praga-Północ 2002-2017 (Kod 1142865088): 

Ludność“, https://bdl.stat.gov.pl/BDL/start (staženo 11. 5. 2017). 
39

 RealityMix – Statistika nemovitostí (archiv), „Průměrná cena za 1 m² bytu“ 

http://realitymix.centrum.cz/statistika-nemovitosti/byty-prodej-prumerna-cena-za-1m2-bytu.html (staženo 

11. 5. 2017).  
40

 Domy.pl - Statystiki, „Ceny mieszkań na Pradze Północ 2006–2013“, 

http://domy.pl/statystyki/062013/mieszkania-sprzedaz-Warszawa+Praga+Polnoc (staženo 11. 5. 2017); 

Morizon.pl – Statystiki, „Ceny mieszkań na Pradze Północ 2006–2017“, 

http://www.morizon.pl/ceny/warszawa/praga_polnoc/ (staženo 11. 5. 2017). 
41

 Martijn Eskinasi, „Changing housing policy and its consequences: The Prague case“ Housing Studies 

10, č. 4 (1995): 533–548, http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/02673039508720836 (staženo 11. 

5. 2017). 
42

 Martin Lux a Martina Mikeszova, „Property Restitution and Private Rental Housing in Transition: The 

Case of the Czech Republic“ Housing Studies 27, č. 1 (leden 2012): 77–96, 

http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/02673037.2012.629643 (staženo 11. 5. 2017). 
43

 Górczyńska, „The property restitution in Warsaw“. 
44

 Jana Zdráhalová, „Architektura nových souborů“ in Architektura v perspektivě 2013: architektura a 

urbanismus od 2. poloviny 20. století, Martina Peřinková et al. (Ostrava: Vysoká škola báňská - 

Technická univerzita Ostrava, 2013), 49–55; Jana Zdráhalová, „Spatial and Social Boundaries in 

Gentrified Neighbourhoods“ Advanced Engineering Forum 12, č. 1 (listopad 2014): 23–29, 

10.4028/www.scientific.net/AEF.12.23 (staženo 11. 5. 2017).  
45

 Leila Lawlor, „Phoenix Within a Phoenix: Google Campus Warsaw and the Fascinating, Intentional 

Rebirth of Warsaw’s Praga District“ Studia Iuridica 63, č. 1 (2016): 127–142, 

https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=413945 (staženo 11. 5. 2017). 
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1. Teoretická část 

1.1 Původ gentrifikace 

Pojem gentrifikace byl poprvé použit v roce 1964 britskou socioložkou Ruth 

Glass, jednou z průkopnic urbánní sociologie.
46

 Výraz použila pro popsání procesů, 

které vypozorovala na proměňujícím se městském prostředí některých čtvrtí v centru 

Londýna v 60. letech.
47

  

 

„One by one, many of the working-class quarters of London have been invaded 

by the middle-classes – upper and lower. Shabby, modest mews and cottages – two 

rooms up and two down – have been taken over, when their leases have expired, and 

have become elegant, expensive residences. Larger Victorian houses, downgraded in an 

earlier or recent period [...] have been upgrade once again. [...] Once this process of 

‚gentrification‘ starts in a district it goes on rapidly until all or most of the original 

working-class occupiers are displaced and the whole social character of the district is 

changed.“
48

 

 

Ruth Glass se inspirovala při zkoumání migrací, ke kterým docházelo v 18. a 19. 

století u anglické nižší vesnické šlechty – “gentry”. Ta se začala přesouvat z venkova či 

městské periferie do centra Londýna. Její příchod způsoboval ve čtvrtích znatelné 

socioekonomické změny. Tím, že si “gentry” přizpůsobovala městské prostředí svým 

potřebám, vytlačovala původní obyvatelstvo z nižších vrstev. Městská oblast, do které 

se šlechta nastěhovala, byla tedy doslova “gentry”-fikována. Autorka použila tento 

příklad jako analogii pro revitalizaci londýnské čtvrti Islington, kterou zkoumala. 

Zjistila, že zde docházelo k velkým strukturálním změnám tím, že se sem začaly 

z předměstí („suburb“) sestěhovávat rodiny ze střední vrstvy, čímž vytlačovaly původní 

převážně dělnické obyvatelstvo.
49

  

Gentrifikace se samozřejmě objevovala, jak již bylo naznačeno, mnohem dříve, 

než byl tento fenomén pojmenován. Jeden z velmi známých případů byla přestavba 

                                                 
46

 Ruth Glass se původně narodila v Německu, ale z důvodu pronásledování, kvůli vyznávání marxistické 

ideologie, uprchla do Británie.  
47

 Loretta Lees, Tom Slater a Elvin Wyly, Gentrification (New York, London: Routledge, 2007), 4. 
48

 Ruth Glass, London: aspects of chase (Londýn: MacGibbon & Kee, 1964), 18–19. 
49

 Loretta Lees, Tom Slater a Elvin Wyly, Gentrification (New York, London: Routledge, 2007), 4. 
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Paříže za druhého císařství. Jednalo se o komplexní modernizaci města, kterou císař 

Napoleon III. pověřil Georges-Eugène B. Haussmanna. V pozdních 50. a 60. letech 19. 

století došlo ke zničení chudých dělnických čtvrtí v centrální části města na úkor 

vystavění dnes pro Paříž typických paprskovitých bulvárů, které jsou výkladní skříní 

města.
50

 V blízkosti těchto širokých tříd jsou dnes situovány nejluxusnější a 

nejexkluzivnější obchody a apartmány.
51

 Dalším známým příkladem je stržení 

městských hradeb ve Vídni na konci 50. let 19. století a v letech 60. a 90. vybudování 

na jejich místě tzv. „Ringstraße“ dle návrhu architektů Ludwiga Förstera, Theophila von 

Hansena či později Otto Wagnera a dalších. Vznik nových monumentálních staveb 

(parlament, univerzita, burza, opera, radnice a další.) prudce zvýšil ekonomický a 

společenský statut centra a vnitřního města, čímž došlo k vytlačení nižších vrstev 

v okolí.
52

 Mezi londýnským, pařížským a vídeňským případem je ovšem potřeba 

rozlišovat. První ze jmenovaných je příkladem „neorganizované“ či „spontánní“ 

gentrifikace, kdežto v případě Paříže a Vídně se jednalo o gentrifikaci „organizovanou“ 

či „state-led (státem řízenou)“.
53

  

1.1.1 Definice 

 

Od klasického vymezení gentrifikace z roku 1964 uběhlo již více než půl století. 

Za tu dobu se pojem výrazně rozšířil a mnohokrát aktualizoval. V roce 1982 ji Neil 

Smith označil takto:  

 

„By gentrification I mean the process by which working class residential 

neighborhoods are rehabilitated by middle class homebuyers, landlords and 

professional developers (…).“ 

 

Je to definice, která je blízká klasickému vymezení od Ruth Glass, ale využívá 

soudobějších označení „gentrifiers“ (profesionální developeři). Zároveň se zaměřuje 

                                                 
50

 Neil Smith, The New Urban Frontier: Gentrification and the Revanchist City (New York, London: 

Routledge, 1996), 32–33. 
51

 Loretta Lees, Tom Slater a Elvin Wyly, Gentrification (New York, London: Routledge, 2007), 5. 
52

 Carl E. Schorske, Fin-De-Siecle Vienna: Politics and Culture (New York: Vintage, 1980), 34–87. 
53

 Matthias Bernt, Michael Gentile a Szymon Marcińczak, „Gentrification in post-communist countries: 

An introduction“ Geografie 120, č. 2 (leden 2015): 109, 

https://www.researchgate.net/publication/280728785_Gentrification_in_post-

communist_countries_An_introduction (staženo 10. 5. 2017). 
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pouze na „fyzickou“ stránku procesu „rehabilitation“ (renovace) a pomíjí tu sociální. Tu 

naopak vyzdvihuje David Ley v 80. a 90. letech: 

 

„(…) process of gentrification starts with changing societal needs and demands rather 

than the structural changes in the housing market.“ 

 

Dle Leye za změnami ve čtvrti stojí „bílé límečky“ (white-collar), kteří disponují 

velkou kupní silou a specifickými preferencemi ve spotřebě a bydlení, čímž akcelerují 

proces gentrifikace.
54

  

 

Pro český diskurs definoval pojem mezinárodně uznávaný profesor Luděk Sýkora 

v roce 1993:  

 

„Gentrifikací se rozumí proces, při němž dochází k rehabilitaci obytného 

prostředí některých čtvrtí v centrálních částech velkých měst a k postupnému 

vytlačování a nahrazování původního obyvatelstva příjmově silnějšími vrstvami nově 

příchozích „gentrifierů“.“ 

 

Ve svém vymezení tak šikovně integroval oba dosavadní teoretické proudy, 

které lze tímto chápat jako dvě strany jedné mince. Obsáhl v něm nejen hmotnou 

stránku v podobě zlepšení stavu původně často znehodnoceného bytového fondu ale i 

proměnu společenské struktury počátečního obyvatelstva.  

 

Sýkora dále zdůrazňuje čtyři body charakterizující proces gentrifikace: 

 

1. existence území či objektu s rezidenční funkcí, k jehož transformaci skrze 

gentrifikaci dochází 

 

2. proces změny fyzického prostředí prostřednictvím „up-grade (renovace, 

modernizace)“ bytového fondu. 

 

                                                 
54

 Silva Mathema, „Gentrification: An updated Literature Review“, 

http://prrac.org/pdf/Gentrification_literature_review_-_October_2013.pdf (staženo 10. 5. 2017). 
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3. proces změny sociálního prostředí, která je vyvolána vytlačováním původního 

obyvatelstva s nižšími příjmy nově příchozími lépe situovanými gentrifiery. 

 

4. proces probíhá ve vnitřních částech velkých měst.
55

 

 

Definice je vhodná pro účely mé práce, ale je potřeba ji poněkud upravit a aktualizovat.  

 

1. Bod 4 sice obě případové studie splňují, nicméně dle současných studií se 

gentrifikace objevuje i v menších městech a ve venkovských oblastech.
56

   

 

2. Donedávna většina studií vycházela z proměny původního bytového fondu. 

Dnešní fenomén tzv. „New-build gentrification“ dokazuje, že i výstavba nových 

apartmánů (většinou luxusních) může nepřímo ovlivňovat vytlačování místních 

starousedlíků. Nová majetnější skupina může např. svou kupní silou proměňovat 

charakter okolí – změnit nabídku zboží a služeb, nebo zvýšit okolní ceny nájemného a 

životní náklady, což může vyústit až v tzv. „super-gentrifikaci“.
57

 

 

3. Skupina „gentrifiers“ je čím dál více socioekonomicky diverzifikovaná. Od 

„yuppies“ z 90. let se paleta gentrifikujících aktérů rozvinula od studentů, „hipsterů“, 

IT-expertů, kulturně-kreativních po manažery nadnárodních korporací a nejbohatší 

vrstvy.
58

   

 

4. Gentrifikace se netýká pouze místních obyvatel a soukromého sektoru. Proces 

může do velké míry ovlivňovat i veřejný sektor, především státní a městská politika.
59

 

 

V neposlední řadě je důležité odlišovat gentrifikaci od jiných urbánních procesů. 

Někteří autoři a instituce se uchylují k pojmům jako např. regenerace, revitalizace či 

                                                 
55

 Luděk Sýkora, „Gentrifikace: měnící se tvář vnitřních měst“, in Teoretické přístupy a vybrané 

problémy v současné geografii, ed. Luděk Sýkora (Praha: Katedra sociální geografie a regionálního 

rozvoje PřF UK, 1993), 100–102. 
56

 Jolanta Jakóbczyk-Gryszkiewicz, Szymon Marcińczak a Anita Wolaniuk, „Gentrification processes in 

the city“, in Society and space in contemporary Poland, ed. Tadeusz Marszał et al. (Łódź: Łódź 

University Press, 2014), 85. 
57

 Andrej Holm, Szymon Marcińczak a Agnieszka Ogrodowczyk, „New-build gentrification in the post-

socialist city: Łódź and Leipzig two decades after socialism“ Geografie 120, č. 2 (leden 2015): 166–169. 
58

 Bernt, „Gentrification in post-communist countries“, 104. 
59

 Jakóbczyk-Gryszkiewicz, „Gentrification processes in the city“, 85. 
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reurbanizace. Tím vyzdvihují pozitivní dopad investic ve čtvrti, vyhýbající se 

kritickému nahlížení na negativní dopady vytlačování.
60

 Problém je, že pojem 

„gentrifikace“ je pod mediálním a politickým tlakem, a ne všichni ho kvůli negativnímu 

zabarvení chtějí používat.
61

 Tím ovšem není naznačováno, že není možné revitalizovat 

bez vytlačování. Pokud dochází k fyzické rehabilitaci domů a zároveň nedochází k 

výrazné změně obyvatelstva nebo úrovni jejich společenského statusu, tak se jedná o 

tzv. „incumbent upgrading“.
62

 

1.2 Nabídková teorie 

Nabídkovou nebo také „rent-gap“ teorii vyvinul skotsko-americký geograf Neil 

Smith na konci 70. let.
63

 Tato teorie je jedním z prvních pokusů popsat příčiny 

gentrifikace. Vznikla na základě pozorování amerických velkoměst, jako vysvětlení 

místních procesů fyzické obnovy tradičně méně populárních čtvrtí.
64

 Smith vyzkoumal, 

že k procesu dochází zejména na místech se zhoršující se městskou infrastrukturou. V 

těchto zanedbaných městských částech tedy postupně vznikal potenciál pro lukrativní 

renovace. Základní mechanismem procesu je skutečnost, že se do nemovitostí už skoro 

vůbec neinvestuje, čímž se snižuje „potenciální pozemková renta“.
65

 To znamená, že 

majitelé bytů mohou v těchto lokacích nabízet jen nízké nájmy. Postupem času se kvůli 

menším ziskům z nájmu stav nemovitosti zhoršuje a v ten okamžik se začíná mezi 

realizovanou (pozemková renta kapitalizovaná za současného způsobu užití)
66

 a 

potenciální rentou vytvářet mezera („rent gap“).
67

 Od určitého časového bodu nastává 

chvíle, kdy se již vyplatí do bytového fondu investovat, a to když je výnos větší než 

                                                 
60

 Tom Slater, „The Eviction of Critical Perspectives from Gentrification Research“ International Journal 

of Urban and Regional Research 30, č. 4 (prosinec 2006): 738, 

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1468-2427.2006.00689.x/abstract (staženo 10. 5. 2017). 
61

 Neil Smith, „New Globalism, New Urbanism: Gentrification as Global Urban Strategy“ Antipode 34, č. 

3 (červenec 2002): 445–446, http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/1467-8330.00249/abstract 

(staženo 10. 5. 2017). 
62

 Luděk Sýkora, „Klasifikace změn v prostorové struktuře postkomunistických měst“ Folia Geographica 

35, č. 4 (2001): 201–203. 
63

 Neil Smith, „Toward a Theory of Gentrification A Back to the City Movement by Capital, not People“ 

Journal of the American Planning Association 45, č. 4, (1979): 538–548, 

http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/01944367908977002 (staženo 10. 5. 2017). 
64

 Andrej Holm, „Gentrification”, in Handbuch Stadtsoziologie, ed. Frank Eckardt et al. (Wiesbaden: VS 

Verlag für Sozialwissenschaften, 2012), 665.  
65

 Potencionální pozemková renta, dosahovatlená za nejlepšího možného možného využití pozemku - 

Sýkora, „Gentrifikace: měnící se tvář vnitřních měst“, 107. 
66

 Pozemková renta kapitalizovaná za současného způsobu užití - Sýkora, „Gentrifikace: měnící se tvář 

vnitřních měst“, 107. 
67

 Florian Koch, „Georg Simmels „Die Großstädte und das Geistesleben“ und die aktuelle Gentrification-

Debatte. Eine Annäherung“ in Georg Simmel und die aktuelle Stadtforschung, ed. Harald Mieg 

(Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften, 2011), 94. 
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investovaná suma. Ta se skládá z: nákupu nemovitosti (která je díky špatnému stavu 

dostupná za nízkou cenu), financování nákladů na rehabilitaci a splacení úroků za 

půjčky. Poté investor nově zhodnocený majetek prodá za cenu, která mu přináší 

uspokojivý výdělek.
68

 Tím že dojde k uzavření „rent gap“ dochází k změně nabídky a 

přichází impuls pro začátek procesu gentrifikace. Z toho důvodu je tato teorie 

označována jako nabídková. Pod změnou nabídky se myslí stavební modernizace, čímž 

se zvyšuje hodnota bytového fondu, na což navazuje změna sociálních struktur v dané 

městské čtvrti (Obrázek 3).
69

  

Obrázek 3 

 

Zdroj: „What is gentrification? Part I: The Rent Gap“  

https://solstreetsorganizingforliberation.wordpress.com/2015/07/28/what-is-gentrification-part-i-the-rent-

gap/ (staženo 5. 1. 2018). 

 

V polovině 90. let byla z „rent gap“ teorie vytvořená modifikovaná verze pro 

evropská města, která se nazývá „value gap“ teorie. Autoři Chris Hamnet a Bill 

Randolph tuto teorii vyvinuli v rámci analýzy bytového trhu v Londýně.
70

 Princip je 
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podobný jako u nabídkové teorie, s tím, že tzv. mezeru („value gap“) zde představuje 

rozdíl mezi domem, který se pronajímá a domem v osobním vlastnictví. „Value gap“ 

často vedla k prodeji bytových jednotek v nájemních domech do soukromého 

vlastnictví, což tak jako u „rent gap“ znamenalo impuls pro začátek gentrifikace. Tím, 

že u prodaných nemovitostí došlo k zhodnocení na trhu, se zvýšila i sociální úroveň 

sousedství.
71

 To, co obě teorie spojuje, je zaměření na nabídku a vnímání trhu s 

nemovitostmi jako každého jiného trhu, kam proudí kapitál za účelem jeho 

zhodnocení.
72

 

1.3 Poptávková teorie 

Poptávková teorie vznikla jako odpověď a kritika na teorii nabídkovou. David 

Ley a jiní akademici argumentovali tím, že je příliš jednostranné vnímat gentrifikaci 

jako výsledek investičního počínání podnikatelů – tvůrců nabídky. Tato teorie se snaží 

zohlednit i druhou stranu – poptávku, tedy spotřebitele.
73

 Vysvětlení pro gentrifikační 

procesy vychází ze změn životního stylu, nových pracovních poměrů v souvislosti s 

přechodem ze sekundéru do sektoru služeb nebo proměny tradičního pojetí rodiny a role 

ženy v domácnosti.
74

   

Nově vzestupující generace v západních státech se od 80. let vyznačovala 

stoupající tendencí se individualizovat, což sociologové dokládají na stagnujícím počtu 

uzavírání sňatků, větší četnosti rozvodů a klesající porodnosti. Jedna z příčin tohoto 

fenoménu byl rozvoj vzdělávacího systému, čímž docházelo k prodlužování „mládí” a k 

posunu svatby či narození prvního dítěte.
75

 Namísto tradičních rodinných domů se 

zahrádkou a garáží na kraji města začaly zejména ve střední vrstvě vznikat nové typy 

domácností s orientací zpět do centra města. V těchto domácnostech bydlely převážně 

„singles“, nesezdaní partneři či malé rodiny.
76

 Ruku v ruce s tím se projevovala 

dekonstrukce tradičních rolí ve společnosti, kde muž byl zodpovědný za hmotné 

zajištění rodiny a žena se starala o děti a domácnost. Tím, že se ženy díky postupné 

emancipaci vyvazovaly z domácností, se mohly více zapojit do pracovního života a 
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samy si získávat finanční prostředky. Dalším faktorem zvýšení atraktivity vnitřního 

města byla postupná orientace pracovního trhu na sektor služeb. Do center měst se 

začaly koncentrovat podnikatelské subjekty především z finančního a realitního odvětví. 

Tak vznikala nejen větší nabídka pracovních míst, ale i lepší platové ohodnocení.
77

    

Dle poptávkového přístupu je gentrifikace způsobena určitou skupinou 

označovanou jako tzv. „gentrifiers“, jejíž vznik je spojen s již popsanými 

společenskými, ekonomickým a kulturními změnami z 80. let. Gentrifiers jsou typem 

lidí, kteří vyhledávají bydlení ve vnitřním městě, za účelem blízkosti pracovního místa, 

ale také více příležitostí kulturního vyžití a volnočasových aktivit. Mají rádi starší 

budovy s historickou architekturou, větší pokoje nebo více flexibility ohledně používání 

bytu. Tím se chtějí odlišit od standartních forem bydlení na předměstí („suburbs”). 

Gentrifiers žijí urbánním stylem, jsou orientovaní na konzum a jejich typické 

zaměstnání je např. dobře placená práce ve finančních institucích, marketingových 

agenturách nebo v IT sektoru.
78

 Kvůli tomu, že často žijí jako singles nebo jako pár, si 

vysloužili označení „DINKS“ což je zkratka pro anglické „Double Income No Kids“. 

Dále jsou známy také jako „Yuppies“ (Young Urban Professionals).
79

 

1.3.1 Cyklus „dvojité invaze a sukcese“  

Z pohledu poptávkové teorie jsou sice jako hlavní aktéři gentrifikace zpravidla 

označováni „gentrifiers“, nicméně v celém procesu, jak je možné vidět na grafu X, se 

objevují až později. Ti, co stojí na úplném počátku, jsou označováni jako tzv. „pionýři“. 

Jedná se především o studenty, umělce, příslušníky určité subkultury či lidi co vyznávají 

alternativní styl života.
80

  To, co odlišuje „pionýry“ od „gentrifiers“, je především rozdíl 

v příjmech, ale i ve vzdělání nebo stylu bydlení, jak ukazuje Tabulka 1 popisující 

charakter obou skupin. 
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Tabulka 1 

Znaky pionýři Gentrifiers 

příjem na domácnost nízký Vysoký 

Věk 18–35 let 18–49 let 

velikost domácnosti do 6 osob 1–2 dospělí., max. 1 dítě 

ukončené vzdělání  středoškolské Vysokoškolské 

Vlastní zpracování na základě: Monika Alisch, Frauen und Gentrification: der Einfluss von Frauen auf 

die Konkurrenz um den innerstädtischen Wohnraum (Wiesbaden: Dt. Univ.-Verl, 1993), 109. 

 

Cyklus dvojí invaze a sukcese vychází z čtyřfázového modelu gentrifikace od 

Phillipa L. Claye.
81

 V první fázi cyklu dochází ke znovuoživení zanedbané a 

degradované čtvrti. Nejprve přichází „invaze“ pionýrů, kteří se sem stěhují kvůli 

nízkým nájmům, vzhledem ke svým omezeným finančním možnostem. Zároveň je 

přitahuje architektura starých domů a potenciál, který skrývají. Později tyto prostory 

proměňují skrze svůj kulturně-kreativní kapitál. Vznikají zde galerie, kavárny nebo 

umělecké ateliéry.
82

 Jak lze vyčíst z Grafu 1 dochází již v této fázi k prvním formám 

vytlačování původního obyvatelstva, zejména z těch nejnižších sociálních vrstev. 

Druhá skupina lidí, která do čtvrti přichází, jsou „gentrifiers“, čímž začíná druhá 

fáze cyklu. Média, turisti, návštěvníci, ale především potenciální „gentrifiers“ se začnou 

o nyní atraktivní sousedství zajímat a chtějí si zde pronajmout či koupit bydlení. Tím 

dochází k postupné proměně místního kulturního kapitálu na ekonomický kapitál.
83

 

Postupně z nájemních bytů stávají byty v osobním vlastnictví. Poté dochází k investicím 

do modernizace bytového fondu. Na základě materiálního „upgradu“ a „invaze“ lépe 

situovaných obyvatel stoupají okolní nájmy a ceny v místních obchodech. Důsledkem 

toho se oblast stává příliš drahou nejen pro slabší vrstvy, ale také pro předešlé pionýry a 

obě skupiny jsou odsud vytlačovány.
84
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Graf 1 

 

Zdroj: Jürgen Friedrichs und Robert Kecskes, „Gentrifizierung“ in Nationalatlas Bundesrepublik 

Deutschland : Band 5: Dörfer und Städte, Alois Mayr et al., Hrsg., (Heidelberg : Spektrum Akademischer 

Verlag, 2002.) 

 

1.4 Gentrifikace v postsocialistickém městě 

Jak jsme měli možnost vidět při definování gentrifikace, není jednoduché pojem 

zobecnit a generalizovat. Mohli bychom říci, že podob gentrifikací je tolik, kolik je měst 

a čtvrtí, ve kterých se odehrává. Současný výzkum naznačuje, že je tento proces 

diferencovaný na základě teritoria, ve kterém je původně anglosaský koncept aplikován. 

Různá specifika procesu lze proto očekávat v Číně, Indii, jihovýchodní Asii či sub-

saharské Africe.
85

 Obdobným způsobem je specifický i region postsocialistické Evropy. 

Města v tomto regionu vykazují důležité rysy podobné svým „západním“ protějškům, 
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zároveň se ale projevují významnými rozdíly. Mezi akademiky nepanuje příliš velká 

shoda o tom, do jaké míry lze „západní“ procesy gentrifikace srovnávat se změnami ve 

vnitřních městech postsocialistické Evropy. Mnozí autoři se domnívali, že urbánní 

vývoj zde bude součástí jakéhosi „doháněcího“ (catch-up) diskurzu, dle něhož zavedení 

tržních principů nevyhnutelně povede k analogické gentrifikaci „západního“ typu.
86

 

Neil Smith tak v polovině devadesátých let předpokládal, že jeho nabídková teorie bude 

aplikovatelná na vnitřní města ve střední Evropě kvůli nízkému objemu investic a 

degradaci za komunistického režimu.
87

 Míra správnosti tohoto předpokladu ovšem 

závisí na dalších specifických vlastnostech regionu, především pak na efektivitě 

odbourávání postkomunistického dědictví, což zahrnuje: privatizaci, majetkové 

restituce, deregulaci, kulturu bydlení a další faktory.
88

 Mezi státy, kde lze nalézt 

nejviditelnější symptomy gentrifikace patří Česká republika, Maďarsko, Polsko a 

především „východní“ Německo, kde se proces objevil již na začátku 90. let. Tyto státy 

bývají označovány jako „raně“ či „rychle“ se reformující (relativně hladce provedená 

transformace a vstup do Evropské Unie v roce 2004). V jejich metropolích byly stále 

dostupné levnější nájmy, čímž nemohlo docházet k příliš rozsáhlému vytlačování 

obyvatel s nižším příjmem. Z toho důvodu je zde gentrifikace mnohdy označovaná jako 

„měkká“ či „regulovaná“.
89

 S výjimkou Berlína se gentrifikace ve zmíněných 

středoevropských státech začala výrazněji projevovat až po roce 2000.
90

 V roce 2005 

napsal Luděk Sýkora, že se sice nejednalo o nejvýznamnější urbanistický proces, 

nicméně ve vybraných městských částech bylo možné pozorovat velké fyzické a 

sociální proměny. Ty jsou výsledkem vzájemné souhry globálního a lokálního trhu, kde 

se místní struktury snaží přilákat investice. Zároveň zde vzniká nová skupina 

„profesionálů“ a „gentrifiers“, která je díky rostoucí mezinárodní ekonomice stále 

silnější. To samé se týká příchozích cizinců, kteří zde hodně investují, podnikají či jsou 

zaměstnaní ve zdejších nových firmách.  Sýkora dále tvrdí, že v postsocialistické 

gentrifikaci absentuje pionýrská fáze, s tím, že hlavními hybateli procesu jsou dříve 

zmiňovaní aktéři (developeři, investoři, „gentrifiers“, cizinci etc.).
91
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1.5 Zvláštní případ: Berlín – Prenzlauer Berg 

Jak již bylo několikrát zmíněno, východní Berlín (jmenovitě čtvrť Prenzlauer 

Berg), byl prvním známým případem gentrifikace v postsocialistickém městě. Dnes je 

již tímto procesem čtvrť tak proslulá, že se v médiích objevuje slovo 

„Prenzlauerbergizierung“ (prenzlauerbergizace) při popisování podobných proměn 

v jiných částech města.
92

 Oblast známá jako Prenzlauer Berg byla postavena na začátku 

druhé poloviny 19. století jako převážně dělnická a řemeslnická čtvrť. Druhá světová 

válka zde zanechala poměrně malé stopy, nicméně okolo deseti procent místního 

bytového fondu bylo zničeno. Ani s nástupem komunistické éry městskou čtvrť nečekal 

žádný perspektivní rozvoj, spíše naopak. Východoněmecké městské plánování 

upřednostňovalo výstavbu vysokých prefabrikovaných staveb na kraji města, čímž 

nechávalo vnitřní město víceméně svému osudu. V průběhu času se podmínky bydlení v 

Prenzlauer Bergu stále zhoršovaly a mnoho obyvatel městskou část opustilo.
93

  Většina 

z nich se přestěhovala právě do nových bytů v „Plattenbauten“ (panelácích) na periferii, 

které nabízely větší prostor k bydlení, zateplení, vlastní toalety a lepší přístup ke školám 

a obchodům.
94

 Po pádu zdi se valná většina budov ve čtvrti stala subjektem restitučních 

nároků. Pokud byly v minulé podkapitole státy jako Česká republika, Polsko a 

Maďarsko označeny za „rychle“ se transformující, tak východní Německo bylo v tomto 

ohledu jednoznačně nejrychlejší. Na rozdíl od nich totiž provedlo většinu hlavních 

reforem takřka přes noc tím, že převzalo právní rámec ze západního Německa 

(znovusjednocení 3. října 1990).
95

 Jestliže by všechny nároky byly zpracovány, tak by 

85–90 procent místního bytového fondu znovu patřilo původním majitelům nebo jejich 

dědicům. Drtivá většina (70–90 procent) těchto majitelů svůj znovunabytý majetek 

později prodalo bytovým společnostem a developerům. Ukázalo se, že i kdyby si přáli 

majetek ponechat, neměli by dostatečné finance na jeho renovaci. Jenom mezi pěti a 

osmi procenty původních majitelů se rozhodlo svůj majetek ponechat a investovat do 
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něj.
96

 Tím se vytvořil realitní trh s lukrativními investicemi. Předpoklad v duchu Neila 

Smithe, že „upgrade“ čtvrti Prenzlauer Berg byl řízen převážně tržně orientovanými 

silami (nabídková/ poptávková teorie) je ovšem ne zcela správný. Třetí faktor veřejného 

sektoru zde sehrál významnou roli. Kromě již zmiňovaných restitucí to byla především 

daňová politika v 90. letech, která výrazně podnítila soukromý sektor k investicím. Až 

do roku 1996 bylo umožněno si odepsat z daní až polovinu nákladů na rekonstrukce. 

Mezi lety 1998 až 1999 se daňová úleva snížila na 40 procent. V roce 2000 byla tato 

politika zrušena v rámci změny vládnoucí garnitury v Berlíně.
97

 Ve světle toho doznala 

čtvrť řadu proměn. V letech 1990 až 1998 bylo nájemné ve východním Berlíně na rozdíl 

od západního Berlína stále regulováno státem. Přesto se však za tu dobu vyšplhala cena 

z původní jedné východní marky za metr čtvereční v roce 1998 až na cca pět DM za 

metr čtvereční v domech, které neprošly sanací a na 8 až 9 DM tam, kde k renovaci 

došlo.
98

 Zvyšující se nájmy tak zasahovaly především nové nájemníky, čímž byla 

alespoň částečně zachovávána „sociální diverzita“ ve čtvrti.
99

 K zamezení vytlačování 

místních, hůře situovaných sousedů ale nedošlo. Celková populace se v první polovině 

90. letech každoročně pohybovala mezi 130 až 140 tisíci obyvateli. Pokud bychom ale 

sečetli všechny obyvatele, co se do čtvrti buď přistěhovali, nebo odstěhovali, tak 

bychom došli k číslu přes 225 tisíc. Tato úroveň mobility rostla rovnoměrně dál a v 

druhé polovině 90. let sem každoročně přišlo nebo odsud odešlo kolem 30 tisíc 

obyvatel, což představovalo skoro čtvrtinu celkové populace Prenzlauer Berg.
100

 

Zvýšená residenční migrace ještě nemusí nutně znamenat vytlačování, ale změnu 

sociální struktury ano. Mezi lety 1991–2000 se zvýšil počet jednočlenných domácností 

o přibližně pětinu. V devadesátých letech tak došlo ke snížení průměrného počtu osob 

na domácnost ze 2,1 na 1,6 (průměr Berlína v roce 2000 byl 1,9) a čtvrť začali více 

obývat mladí „singles“.
101

 To dokazuje i místní proměna věkové struktury obyvatel. 

Podíl kohorty lidí mezi 25 až 45 se zvýšil z jedné třetiny až na více než polovinu. Pokud 

tuto skupinu ještě rozdělíme na podskupiny 25–30 let a 30–45 let, můžeme vystopovat 
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náznak cyklu invaze a sukcese, kdy se počet pionýrů začíná snižovat na úkor 

přicházejících „gentrifiers“. První skupina se zvětšovala až do roku 1997, ale poté 

začala zaznamenávat lehčí populační ústup. Naproti tomu druhá skupina se ke konci 90. 

let začala postupně zvětšovat.
102

 Úroveň vzdělání místních se také výrazně měnila. 

Zatímco co se počet lidí se základním stupněm vzdělání propadl pod úroveň roku 1991, 

počet obyvatel s maturitou se téměř zdvojnásobil. Ve zbytku města se přitom počet 

obyvatel s maturitou zvýšil jen přibližně o třetinu.
103

 Podobný trend se odehrával na 

úrovni vysokoškolského vzdělání. I když se počet lidí v sousedství celkově snížil, 

přibylo obyvatel s vysokoškolským titulem a mezi lety 1991–2000 se jejich počet zvýšil 

z až cca 15,5 na téměř 35 tisíc. Každý čtvrtý dospělý obyvatel Prenzlauer Berg měl tedy 

vysokou školu.
104

 Poslední důležitou změnou byla průměrná výše příjmů. Mezi lety 

1991 až 1998 se zdejší podíl výdělečně činných s příjmem pod 1400 DM snížil z asi 63 

na 20 procent, přičemž podíl těch, co vydělávali nad 3000 DM se zvýšil ze tří na 20 

procent.
105

 Tyto všechny změny lze označit jako kongruentní s tím, co je obecně 

označováno jako proces gentrifikace. Nicméně na základě významné role veřejného 

sektoru ji nelze vysvětlit pouze západními teoretickými modely. Berlín-Prenzlauer Berg 

je tedy v rámci zkoumání gentrifikace zvláštním případem, který ukazuje, že nejenom 

trh, ale i státní a městská politika jsou důležitými aktéry procesu. 
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2. Praga-Północ 

2.1 Historie čtvrti 

Když se Roman Polanski v roce 2001 poohlížel o místech k natáčení „Pianisty“, 

vybral si mimo jiné městkou čtvrť Praga (zejména ulici Ząbkowska), která svou 

zchátralostí dobře navozovala kýženou atmosféru ghetta.
106

 Paradoxně to však nebylo 

kvůli poničení z druhé sv. války, nýbrž kvůli poválečné komunistické éře, ve které čtvrť 

nenaplňovala požadavky „socialistické společnosti“ a byla tak cíleně zanedbávána.
107

 

Pravý břeh Visly, na kterém se městská část nachází, totiž zdaleka nebyl tak poničený 

jako břeh na druhé straně a velká část místních budov pochází ještě z doby 

předválečné.
108

 S takovou historií zaujímá Praga speciální místo na mapě Varšavy. 

Praga se stala sedmou čtvrtí Varšavy v roce 1791. V nové městské části se tehdy 

nacházelo přibližně 540 domů a 7500 obyvatel.
109

 V první polovině devatenáctého 

století měla Praga stále venkovský charakter, kde bylo hodně zemědělské půdy, sadů a 

pastvin. Malá část místních se zde zabývala i řemeslem a obchodem.
110

 Právě obchod se 

zde rozvíjel nejvíce, o což se zasadila výrazná židovská komunita, která v roce 1834 

představovala 43 procent všech obyvatel této oblasti.
111

   

Intenzivní rozvoj zde nastal až v 60. letech, kdy zde byl zbudován stálý most 

(1864) spojující oba břehy Visly. Dále zde byly zavedeny dvě železniční stanice – 

Warszawa Wileńska (Dworzec Petersburski  – 1862) a Warszawa Wschodnia (Dworzec 

Terespolski – 1867). Propojení s carskou říší a centrem Varšavy, snazší přísun surovin 

v kombinaci s levnou pracovní silou rychle povzbudily zdejší industrializaci.
112

 Počet 

továren a dělníků rostl v těchto letech následovně: v roce 1879 zde bylo 16 továren a 

315 dělníků, v roce 1893 30 továren a 1596 dělníků, v roce 1904 49 továren a 8326 
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dělníků. Na začátku 20. století se tak Praga po několika dekádách proměnila z kvazi-

feudální oblasti na jedno z nejdůležitějších průmyslových center Varšavy.
113

 Mezi lety 

1882 až 1913 čtvrť zaznamenala populační narůst z 16 na 90 tisíc obyvatel.
114

 

Po první sv. válce rozvoj čtvrti pokračoval. Byly modernizovány ulice, 

vybudována elektrická a plynová potrubní síť, byly rozšířeny tramvajové a autobusové 

tratě či vystavěny nové školy.
115

 Nejvýznamnější realizovanou stavbou této doby byla 

nepochybně Varšavská zoologická zahrada (1928), která až do vypuknutí války patřila k 

největším v Evropě.
116

 Během války bylo ve čtvrti zcela nebo částečně zničeno 2270 

budov, což představovalo přibližně 27 procent celkového bytového fondu, tedy výrazně 

méně než na druhém břehu Visly, kde bylo tímto způsobem zasaženo až 80 procent 

budov.
117

 Vzhledem k těmto okolnostem plnila Praga ke konci války dokonce jakousi 

zástupnou roli hlavního města.
118

 

2.2 Státní politika – restituce, privatizace a deregulace 

Po konci války byl 26. října vydán dekret o „vlastnictví a užívání pozemků v 

oblasti hlavního města Varšavy“, dle kterého bylo vyvlastněno kolem 40 tisíc budov a 

přidružených pozemků. O dva měsíce později byl vydán další dekret o „veřejné správě 

bytů a regulace nájemného (21. prosince, 1945)“, který vytvořil např. průměrný počet 

metrů čtverečních obývací plochy na osobu „szczegołny tryb najmu“ nebo regulaci 

placení nájemného. Tím byly zpravomocněny místní orgány, které mohly rozhodovat i 

o tom, kolik nájemníků by mělo v určité bytové jednotce bývalého majitele bydlet.
119

 

Je odhadováno, že na začátku 90. let žilo kolem 510 tisíc obyvatel Varšavy 

v bytech, na které se vztahovaly restituční nároky. Vzhledem k legislativnímu vakuu 

byla ovšem každá restituční žádost vyřizována individuálně. I přes mnohé legislativní 
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pokusy v letech 2001 a 2008 až do dnešního dne neexistuje na státní úrovni žádná 

právní norma ohledně restitucí.  Dle některých studií byly polské instituce (banky, 

průmysl, média…) po převratu stále do velké míry ovládány bývalou komunistickou 

nomenklaturou, která patrně kvůli svým konexím neměla na rychlý a hladký průběh 

restitucí příliš velký zájem.
120

  

V roce 1988 byl v městské části Praga-Północ poměr komunálních a 

soukromých budov 43,2 ku 56,8 procentům.
121

 V letech 1990 až 2014 zde bylo 

restituováno pouze 162 nemovitostí, přičemž počet nevyřízených restitučních žádostí 

byl v březnu 2014 stále 128.
122

   

Částečné privatizace se v Polsku odehrávaly na počátku sedmdesátých let jako 

snaha řešit naléhavou bytovou krizi, která vznikla kvůli nedostatečným investicím do 

nové bytové výstavby i do rekonstrukce té staré. Kýžený efekt sociální a fyzické obnovy 

se tímto ovšem nedostavil a krize tak pokračovala až do konce socialistického 

režimu.
123

 V 90. letech se v Polsku opět začalo privatizovat. V roce 1994 byly přijaty 

zásadní reformy bytové politiky – vytvoření právního prostředí pro vlastnické bydlení a 

vznik stavebního spoření či hypotéčního úvěrování; zrušení státních subvencí do oprav 

a udržování obecních bytů. Do roku 1997 se ovšem podíl vlastnického sektoru na 

celkovém bytovém fondu zvýšil pouze o 7 procent. Praga-Północ měla v roce 2007 ve 

svých rukou stále 13 878 z celkových 31 979 bytových jednotek, tedy více než dvě 

pětiny všech bytů v městské části. V letech 2007 až 2015 prodala přibližně 1250 bytů.
124

 

Privatizační proces tedy nelze ani zdaleka označit jako ukončený. 

To ovšem nelze tvrdit o procesu deregulace nájmů. V roce 1994 bylo v rámci 

reforem osvobozeno od regulace pronajímání nových bytů a uvolňování nastalo i u 

nájemného v obecních bytech. Konkrétní proces deregulace byl přenechán městským 

částem s tím, že úplná liberalizace cen musela být dokončena v roce 2004 na úrovni 

soukromého nájemního sektoru a v roce 2005 v rámci obecního nájemního sektoru.
125
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2.3 Městská politika – Program revitalizace a investice 

Poválečná obnova Varšavy je vzhledem k rozsahu poničení pravděpodobně 

největší veřejně organizovanou urbanistickou akcí v historii města. Díky tomu bývá také 

město symbolicky přirovnáváno k fénixovi, který se znovu zrodil z popela. Na obnovu 

obdobného rázu si město muselo počkat téměř 7 dekád. V letech 2005–2013 zde 

probíhal „místní program revitalizace hl. m. Varšavy“ (pl. Lokalny Program 

Rewitalizacji m.st. Warszawy). Tato agenda se týkala všech městských částí a 

zaměřovala se na rozmanitou paletu revitalizačních programů na zlepšení např. sociální 

inkluze, bezpečnosti na ulicích, rozvoje cestovního ruchu a mnoho dalších projektů 

s cílem socioekonomického oživení. Program byl také velkou měrou dotován z 

Evropského Fondu regionálního rozvoje.
126

 

V rámci programu byly prováděné akce nejvíce viditelné právě v části Praga 

Północ, především co se týče renovací starých obecních domů. Nicméně dle některých 

kritiků se akce zpočátku zaměřovala jen na „fasádu“, ale neřešila sociální stránku 

problematiky ve čtvrti. Místní obyvatelé situaci dokonce komentovali příměrem, že je to 

jak „navléct čisté kalhoty na špinavé pozadí“ (pl. „to tak jakby założyć czyste gacie na 

brudną d…”.
127

  Z toho důvodu se v dalších letech program zaměřoval právě i na tento 

aspekt.
128

 Zájem o pokračování revitalizace byl takový, že v programu polského rozvoje 

v letech 2014–2020 bude na městskou část Praga-Północ (společně ještě s částmi Praga 

Południe a Targówek) vydána radnicí částka 1,4 miliard zlotých.
129

 Takovou investici si 

Poláci mohou dovolit díky štědré dotaci od Evropské komise, která je v porovnání 

s ostatními unijními členy vůbec největší (17 miliard EUR).
130

 Peníze by měly být 

investovány nejen do urbanistické obnovy, ale také do zmírnění vytlačování místních 

obyvatel. Na to druhé klade Evropská komise velký důraz – konkrétně by se měly 
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budoucí projekty zaměřit na nezaměstnané a jednotlivce zažívající obtíže na pracovním 

trhu, jedince ohrožené chudobou, ženy, start-up podnikání a další.
131

 

2.3.1 Polský národní stadion 

Nový národní stadion Polska sice územně již spadá pod městkou část Praga 

Południe, ale od sousedící Praga-Pólnoc je vzdálen jen asi 200 metrů a stanice metra 

„Stadion Narodowy“ byla taky postavena zde. Výstavba největšího fotbalového 

stadionu v Polsku se neobešla bez kontroverzí. Vzhledem k důležitosti nadcházejícího 

Mistrovství Evropy ve fotbale 2012 (možnosti vylepšit svou image), prosadil polský 

Sejm v souvislosti s touto velkou událostí v roce 2007 speciální zákon 

o „megaprojektech. Národní stadion byl dokonce financován ze státního rozpočtu 

a vybudován státní firmou, založenou jen pro tuto příležitost.
132

 Stavební proces 

probíhal mezi lety 2008 až 2011 a vyšel na přibližně 1,976 miliard zlotých.
133

 První 

kontroverzí je fakt, že za takovou částku by mohly být postaveny dva mosty přes řeku 

Vislu, které by byly pro místní mnohem potřebnější.
134

 Druhá kontroverze je spojená 

s pro Varšavu velmi příznačnými restitucemi. Stadion byl totiž částečně postaven na 

pozemku, který nepatří státu, ale jistému Arpadu Chovańczakovi a jeho obchodní 

partnerce. Celý případ je zajímavý tím, že o tom úředníci a politici při udělování 

stavebního povolení věděli, ale problém neřešili. Nyní se poškození mohou soudit 

o částku v přepočtu šest až 20 miliard korun.
135

 

2.3.2 Metro 

I přesto, že je polská metropole přibližně o půl milionu lidnatější než ta česká, 

svojí druhou linku metra dostavěla teprve před pár lety. Nová linka „M2“ se začala 
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budovat v srpnu 2010.
136

 Původně měla být trasa „Rondo Daszyńskiego – Dworzec 

Wileński“ hotová již na podzim 2013, ale komplikace v podobě nalézání 

neexplodovaných bomb z druhé světové války či velké úniky vody otevření stále 

oddalovaly. První pasažéři se tak trasou projeli až 8. března 2015. Linka M2 je dlouhá 

šest kilometrů a stála 4,2 miliardy zlotých.
137

 Význam nového metra je pro oblast Praga 

Północ obrovský, jelikož propojuje její centrum se středem města Varšavy. Toho využili 

i mnozí investoři, např. Bogumił Rutkowski, viceprezident společnosti PPI Investments, 

prohlásil, že tři čtvrtiny developerských bytů firmy byly prodány dva měsíce před 

otevřením metra.
138

 

2.4 Vývoj obyvatelstva 

2.4.1 Vývoj v 90. letech 

Vývojem „gentrifierů“ v 90. letech v Polsku se ve své nedávno zveřejněné studii 

(leden 2017) zabývá mimo jiné Magdalena Górczyńska. Autorka si položila otázku, 

jestli sociální modernizace („social upgrading“), ke které docházelo ve Varšavě mezi 

lety 1988 až 2002, může být označena jako proces gentrifikace. A v případě, že ano, tak 

ve kterých městských částech k tomu docházelo. Vzhledem k poměrně rozmanitému 

významu konceptu „gentrifiers“, si autorka vymezila čtyři sledované skupiny na základě 

jejich „kapitálu“ (ekonomický, kulturní a kreativní). První skupinu představovali 

manažeři s vysokou úrovní ekonomického kapitálu. Druhou skupinu tvořili 

„intelektuálové“, tedy jedinci s vysokým kulturním kapitálem, vykonávající profese 

spojené především s vědou. Tu třetí zase tzv. „tradiční gentrifiers“, kteří se od té druhé 

skupiny odlišovali profesemi spojenými hlavně s uměním a kulturou. Poslední skupinu 

tvořili jedinci přinášející kreativní kapitál, tedy „technokrati a odborníci na poli 

informačních technologií, businessu, zdravotnictví a práva.“
139

 

Jak již bylo naznačeno v charakterizaci čtvrti Praga-Północ, jednalo se v roce 

1988 z hlediska zaměstnání obyvatel o čtvrť výrazně dominovanou dělnickou třídou 

(„blue collar“). V roce 2002 se situace částečně změnila, nicméně dle slov Górczyńské 

                                                 
136

 „Wielka Chwila: Ruszają Prace Przy Drugiej Linii Metra,” Gazeta Wyborcza, 12. března 2017, 

http://warszawa.wyborcza.pl/warszawa/1,34889,8248910,Wielka_chwila__ruszaja_prace_przy_drugiej_li

nii_metra.html (staženo 11. 5. 2017). 
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 “Crowds Take First Ride on Warsaw’s New Subway Line,” The San Diego Union-Tribune , accessed 

5. března 2017, http://www.sandiegouniontribune.com/sdut-crowds-take-first-ride-on-warsaws-new-

subway-line-2015mar08-story.html (staženo 11. 5. 2017). 
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 Lawlor, „Phoenix Within a Phoenix“ 136–137. 
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 Górczyńska, “Gentrifiers in the Post-Socialist City?”, 1099–1116. 
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ve Varšavě v počátcích transformace obecně nedocházelo k výrazným změnám 

v socioprostorové struktuře. Co se týče první sledované skupiny (ekonomický kapitál) 

lze ze studie vyčíst, že především v severní části Praga Północ došlo k nárůstu o více 

než tří procenta. To v rámci města představovalo nejvyšší hodnoty, které ale ještě pro 

čtvrť neznamenaly nějakou markantní změnu. Tento trend vysvětluje autorka tím, že 

někteří příslušníci vyšších vrstev neměli v minulém režimu kromě bydlení v panelových 

domech na výběr, a proto se hned při první příležitosti přestěhovali. Břeh Visly ve 

východní Varšavě pro ně představoval výhody v podobě nižšího hluku, blízkost k zeleni 

a možnosti pořídit si novostavbu, aniž by museli opouštět atraktivní životní podmínky 

v blízkosti centra. Druhá skupina „intelektuálů“ byla v tradičně proletářské čtvrti ne 

příliš překvapivě velmi řídce zastoupena a v průběhu devadesátých let rostla jen 

nepatrně. Třetí skupina „tradičních gentrifiers“ byla vzhledem k úzkému vymezení 

početně nejmenší a její nárůst do pěti procent ve čtvrti byl příliš slabý pro ovlivnění 

zdejších struktur. Asi největší změnu zaznamenala čtvrtá skupina vytvářející „kreativní 

kapitál“, která v roce 2002 tvořila v sousedství kolem osmi procent obyvatelstva.
140

 

Górczyńska ve své studii dochází k závěru, že i když ve čtvrti Praga-Północ v 

90. letech nepochybně docházelo k určité sociální modernizaci („social upgrading“), 

nedá se jednoznačně tvrdit, že by zde současně probíhal i proces gentrifikace. Na 

druhou stranu vzhledem k sice ne značným, ale přesto patrným přírůstkům různých 

skupin „gentrifiers“, označila autorka čtvrť jako potenciální místo, kde by se díky těmto 

„zárodkům“ mohl proces rozvinout mnohem dynamičtěji.
141

 

2.4.2 Příchod milénia a „pionýrské“ fáze 

První tvůrci kreativního a kulturního kapitálu se začali do čtvrti stahovat již 

v druhé polovině 90. let. Největšími lákadly bylo velké množství vyprázdněných 

starých domů s nízkým nájmem a aura autentické předválečné Varšavy. Prvními ulicemi 

umělců se stali – Brzeska (Obrázek 4), Białostocka a Inżynierska. V okolí těchto ulic se 

postupně začaly objevovat umělecké dílny a galerie, které byly umělci spontánně 

otevírány.
142

 Agata Chełstowska se snažila tento trend zachytit ve svém terénním 

výzkumu pro Institut Etnologie a kulturní antropologie na Varšavské univerzitě. 

Výzkum se odehrával mezi červencem 2004 a koncem roku 2006 převážně formou 
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interview se samotnými umělci. Mapuje tak dobu od roku 1994, kdy se do čtvrti 

stěhovali první výtvarníci – Roman Woźniak, Zelda Klimkowska, Piotr Antonów; od 

roku 1997 pak Paweł Althamer, Katarzyna Górna, Katarzyna Kozyra a jiní, kteří platí za 

jedny z největších jmen současné polské umělecké scény. První ze jmenovaných, sochař 

Woźniak, rozdělil tehdejší „imigraci“ umělců do Praga-Północ do třech fází. Do první 

fáze patřil právě on a ostatní jmenovaní umělci, kteří si byli generačně podobní a 

sdružovali se kolem jedné sochařské dílny. Druhá fáze nastala kolem roku 1999, kdy se 

v sousedství začali objevovat komerčnější typy umění jako např. fotografické ateliéry či 

reklamní agentury. Třetí fáze nastoupila přibližně od roku 2003, ve které vzniklo mnoho 

nových barů, hospod a klubů.
143

 

Obrázek 4 

 

Kontrast staré výstavby a nového developmentu v ulici Brzeska – foto: Tereza Nováková 

 

Další zajímavou sondou byl článek na webu Národního centra kultury z roku 

2011 od autorky jménem Katarzyna Chudyńska Szuchnik, která provádí turisty po 

alternativní vyhlídkové trase ve čtvrti Praga-Północ. Chudyńska si všímá změn, které se 

ve čtvrti odehrávají pod nálepkou revitalizace, ale jako mnohem vhodnější označení 

považuje gentrifikaci. Dále popisuje změny, které se začaly objevovat po příchodu 

umělců. První konflikty se objevily ve spojení s kluby a nočním životem, který se stal 
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čím dál lukrativnějším zdrojem malého podnikání, ale zároveň rušil místní občany a 

umělce, kteří potřebovali klid pro svoji práci. Během několika let si legendy umělecké 

čtvrti začala všímat nová skupina, která disponovala ekonomickým kapitálem. Od roku 

2005 se objevili developeři, kteří začali přetvářet historický ráz čtvrti na luxusní 

apartmány, kancelářské budovy a obchodní centra. Najednou začal vznikat konflikt 

s nájemníky v lukrativních oblastech. V ulici Inżynierska se cena bydlení zvýšila během 

několika let až trojnásobně. Dle výboru pro ochranu nájemníků (Komitet Obrony 

Lokatorów) v oblasti žilo několik tisíc obyvatel, kterým hrozilo vystěhování z bytu. 

Někdy se o to postarala městská část sama a u bytů, které ji patřily, zvýšila nájem. 

Tímto způsobem byli „vypuzeni“ i první sochaři, kteří si od té samé městské části byty 

bez oken a základního vybavení zpočátku pronajali. Mnohem jednodušší to měli ovšem 

noví majitelé bytů, kteří díky neexistující regulaci mnohonásobně zvyšovali nájem či 

odpojovali vodu do bytu. V závěru se autorka kriticky ptá, jestli je to začátek konce 

kultury v Praga-Północ, ale zároveň dodává, že se ve čtvrti pořád nachází hodně 

aktivistů, architektů a iniciativ, kteří se tomu snaží zabránit.
144

 

2.4.3 Vývoj struktury obyvatel 

Populace ve čtvrti Praga-Północ se vyznačuje rovnoměrným poklesem, který za 

sledované období představuje asi 10,2 procenta. Varšava jako celek při tom rostla ve 

stejném období o 2,8 procenta. Největší přirozený úbytek byl v městské části do roku 

2006, nicméně do určité míry byl současně kompenzován přistěhováním nových 

obyvatel. Od roku 2007 se sice přirozený úbytek zredukoval, ale zároveň se obrátila 

rezidenční migrace, čímž ze čtvrti začalo více lidí odcházet než do ní přicházet. 

Zajímavým jevem je lehký nárůst přistěhovalých v roce 2009, kdy Polsko jako jediný 

členský stát EU zažíval ve finanční krizi ekonomický růst. V letech 2002 až 2014 do 

čtvrti přišlo nebo odešlo každoročně 1000 až 1500 obyvatel (Tabulka 2).
145
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Tabulka 2 

rok  

Střední stav 

obyvatel 

Přírůstek (úbytek) 

Přirozený stěhováním celkový 

2 002 74 949 -634 299 -335 

2 003 74 364 -720 202 -518 

2 004 74 124 -637 376 -261 

2 005 73 557 -610 346 -264 

2 006 72 906 -496 161 -335 

2 007 72 481 -275 7 -268 

2 008 72 058 -104 -11 -115 

2 009 71 675 -253 28 -225 

2 010 70 168 -139 -62 -201 

2 011 69 510 -159 -85 -244 

2 012 68 699 -216 -153 -369 

2 013 67 984 -277 -101 -378 

2 014 67 279 -214 -64 -278 
Vlastní zpracování na základě: Główny Urząd Statystyczny (Bank Danych Lokalnych), „Praga-Północ 

2002-2017 (Kod 1142865088): Ludność“, https://bdl.stat.gov.pl/BDL/start (staženo 11. 5. 2017). 

 

 

Jestli byl pokles generačně rovnoměrný, či se lišil v různých kohortách, nám 

objasní věková struktura. Nejprve rozdělíme populaci do pěti skupin: děti (0–14 let), 

„pionýři“ (15–29 let), „gentrifiers“ (30–44 let), skupina „45–59 let“ a „senioři“ (60 a 

více let). Z Grafu 2 můžeme vyčíst, že jednoznačně nejvýraznější proměnou prochází 

skupina „pionýrů“ - pokles z nejpočetnější skupiny na předposlední příčku (o 38 

procent). Do období 2004–2005 se jedná o lehký pokles, ale poté následuje strmý sestup 

dolů. Vzhledem k tomu, že ve čtvrti nedocházelo k tak výrazné rezidenční migraci, lze 

pozorovat korelace mezi za sebou jdoucími kohortami. V letech 2003 až 2009, je tak 

kvůli zrcadlovému jevu zelené (15–29 let) a červené (30–44 let) křivky možné 

usuzovat, že se „pionýři“ transformovali do „gentrifiers“. V roce 2010 se ovšem 

pravděpodobně vlivem krize tento trend zastavil, s tím, že počet „pionýrů“ klesal dál, 

ale skupina „gentrifiers“ rostla. Tento populační posun, lze asi nejlépe asociovat 

s procesem gentrifikace a druhou fází cyklu „invaze a sukcese“. Analogický zrcadlový 

efekt pozorujeme skupiny „45–59 let“ a „seniorů“ v letech 2005 až 2015, kdy jedna 

kohorta posiluje na úkor té druhé. Pokles přírůstku dětí pak přichází jako výsledek 

všech předem charakterizovaných trendů, tedy zejména poklesu „pionýrů“ a nárůstu 

„seniorů“. 
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Graf 2 

 
Vlastní zpracování na základě: Główny Urząd Statystyczny (Bank Danych Lokalnych), „Praga-Północ 

2002-2017 (Kod 1142865088): Ludność“, https://bdl.stat.gov.pl/BDL/start (staženo 11. 5. 2017). 

 

Informace o vzdělanosti obyvatel čtvrti Praga-Północ jsou bohužel dostupné jen 

z cenzu 2002, v roce 2011 již bohužel nebyly shromažďovány. Stejně je tomu u místní 

národnostní struktury. Ovšem vzhledem k relativně nízkému počtu cizinců na úrovni 

celé Varšavy lze usuzovat, že situace v Praga-Północ bude analogická. Oficiálně se hl. 

m. Polska nachází 21 794 cizinců ze 142 zemí. Převážně se jedná Ukrajince, Vietnamce 

a Bělorusy a Rusy (údaj z roku 2015).
146

 Jen pro srovnání: v Praze bylo v tom samém 

roce 171 408 cizinců, z čehož 6 967 se nacházelo v Praze 7 – tedy téměř třetina 

celkového počtu cizinců ve Varšavě.
147

 

2.6 Soukromý sektor 

2.6.1 Fabryka Trzciny 

Jedna z prvních velkých privátních investic ve čtvrti Praga Północ se uskutečnila 

v roce 2003. Známý polský televizní a hudební producent Wojciech Trzciński si v ulici 

Otwocka všiml bývalé továrny na marmelády (a později gumárny) z roku 1916. Objekt 
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poté proměnil v moderní komplex restaurace, konferenčního sálu, divadla, galerie, baru 

a hudebního klubu. „Fabryka Trzciny“, ve které zakladatel zanechal i kus svého jména, 

se brzy stala centrem kulturního života Pragy.
148

 O rok později byl za tento počin 

dokonce oceněn cenou „Paszport Polityki“ v kategorii tvůrce kultury. Stejné ocenění 

získal později např. Andrzej Wajda či Agniezska Holland.
149

 

2.6.2 Praga Koneser Center 

Do průmyslové tradice Pragy patřila od konce 19. století i produkce alkoholu, 

která byla po mnoho let na vedoucí pozici v celé zemi. Mezi nejznámější produkty 

lihovaru patřila vodka Żubrówka. V roce 1924 v areálu polský stát zřídil také svoji 

mincovnu.
150

 Poválečný vývoj pro firmu Warszawska Wytwórnia Wódek "Koneser" 

nebyl příznivý a kvůli finančním problémům a nízké produkci byla továrna od roku 

2006 na prodej.
151

 V roce 2013 znehodnocený industriální areál odkoupily developerské 

společnosti Liebrecht and Wood Group a BBI Development, aby zde vytvořili 

multifunkční komplex. Projekt „Praga Koneser Center“ na výměře 5 hektarů by měl být 

dokončen v průběhu roku 2017 (Obrázek 5).
152

 Hotový projekt by měl zahrnovat 

kanceláře, obchody, bary a restaurace, hotel, konferenční sál, muzeum polské vodky, 

luxusní apartmány a kreativní hub od společnosti Google – Campus Warsaw.
153
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Obrázek 5 

 Výstavba projektu Praga Koneser Center - foto: autor 

2.6.3 Campus Warsaw  

Zmíněný „Campus Warsaw“ se stal jednoznačně jedním z největších privátních 

investičních projektů ve čtvrti. Google ho ohlásil 4. června 2014. Varšava se tak 

zařadila po bok metropolí jako Londýn, Soul, Tel Aviv a Madrid, kde internetový gigant 

vytvořil svůj zaoceánský hub. Po tom, co společnost otevřela Campus v Londýně v roce 

2012, bylo do dvou let díky zvýšené lokální start-upové aktivitě vytvořeno kolem 1800 

nových pracovních pozic a akumulován kapitál v hodnotě 75 mil. liber. Ne nadarmo se 

tak v Polsku mluví o „nové zlaté éře“, kterou londýnský efekt předznamenává.
154

 Tato 

investice měla pro Polsko takový význam, že se kvůli celé záležitosti sešel bývalý šéf 

Googlu Eric Schmidt a tehdejší ministerský předseda Donald Tusk.
155

 

2.6.4 SoHo Factory 

Další podnikatel, Rafał Bauer, viděl už v roce 1997 potenciál v oblasti ulice 

Minska. V době kdy se Polsko stále ještě adaptovalo na tržní ekonomiku, si však nebyl 

jist, jestli bude schopen ostatní o zdejších možnostech přesvědčit. Nakonec se 
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k developerskému projektu „Soho Factory“ vrátil v roce 2010.
156

 Jak už vyplývá 

z názvu, jedná se o inspiraci podle městské části SoHo a Meatpacking District (oblast 

balíren masa) v newyorském Manhattanu, která shodu okolností platí za jeden 

z modelových příkladů gentrifikace západního velkoměsta. Zdejší industriální komplex 

sloužil k výrobě munice, ale byl vybombardován roku 1939. V době socialismu zde 

sídlila společnost „Osa“, která byla proslulou továrnou motocyklů.
157

 Dnes je zde stále 

se rozrůstající komplex zahrnující budovy s apartmány (Obrázek 6), restaurace, muzea, 

architektonické ateliéry, módní butiky, výstavy, galerie, kde se odehrávají výstavy, 

přehlídky a jiné kulturní akce.
158

  

 

Obrázek 6 

Luxusní apartmány v SoHo Factory – foto: Tereza Nováková 

                                                 
156
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2.6.5 Bohema (Fabryka Pollena) 

Na konci roku 2014 odkoupil developer OKAM Capital bývalý průmyslový 

areál podniku Pollena. Jedná se o území o výměře 4,3 hektaru, kde se dříve vyráběla 

kosmetika.
159

 Nyní by zde měl vzniknout projekt „Bohema“, kde měl být „food market“ 

(navazující na tradici trhů ve čtvrti Praga), restaurace, obchody, kanceláře a především 

byty. Plánováno je zde až 900 bytových jednotek vyšší kategorie. První etapa projektu 

by měla být ukončena na přelomu let 2017 a 2018.
160

  

2.6.6 Port Praski 

V blízkosti národního fotbalového stadionu se nachází „Port Praski“ (Obrázek 

7), neboli „pražský přístav“, který zde byl vybudován v počátcích meziválečného 

Polska. Tento říční přístav byl ovšem v roce 1980 zrušen. V roce 2012 zde stejnojmenná 

developerská společnost s luxusními apartmány postavila první budovu v ulici Krowia, 

která byla o rok později oceněna „budovou roku“. Další výstavba v letech 2014-2016 

probíhala především v okolí ulice Józefa Sierakowskiego. Za to firma sbírala další 

ocenění – „Investice roku 2015“ nebo „stavební společnost roku 2015 a 2016.
161
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Obrázek 7 

 

Reklama v centru Varšavy na dynamicky rozvíjející se development – foto: autor 

 

V dlouhodobém měřítku developer plánuje výstavbu tří výškových budov a 

několika středně vysokých (Obrázek 8). Oblast bývalého přístavu má velký potenciál 

vytvořit velmi různorodé centrum bydlení, kancelářských objektů, kultury a obchodu. 

Mnozí již ovšem vyjadřují svoje obavy, že tím čtvrť ztratí svůj původní charakter a 

atraktivitu.
162

 

                                                 
162
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Obrázek 8 

 

Zdroj: Port Praski, „Explore Port Praski“, http://www.portpraski.pl/en/about-port-praski.html (staženo 5. 

1. 2018). 

4.7 Vývoj cen nemovitostí 

Tato podkapitola má za cíl analyzovat vývoj trhu s nemovitostmi v městské části 

Praga-Północ ve vztahu k celé Varšavě. Data pro analýzu byla získána z realitních 

statistických stránek domy.pl a morizon.pl.
163

 Syntézou těchto vzájemně kompatibilních 

dat bylo možné zachytit vývoj průměrné ceny starých i nových bytů za jeden metr 

čtvereční nemovitostí ve zvolené čtvrti a celém hlavním městě mezi lety 2006 až po rok 

2017. Při pohledu na Graf 3, můžeme vidět prudký skok cen až do roku 2008, přičemž 

růst v Praga-Północ je mnohonásobně vyšší oproti celoměstskému průměru. Tento růst 

je následně znatelně přerušen finanční krizí z roku 2009, jejíž negativní efekt trval až do 

roku 2013. Poté následovala určitá stagnace, ale v posledních letech začínají ceny 

nemovitostí opět stoupat. Jak vidno, po celou dobu jsou ceny v městské části Praga-

                                                 
163

 Domy.pl - Statystiki, „Ceny mieszkań na Pradze Północ 2006–2013“, 
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Północ nižší než je varšavský průměr. Nicméně především v letech 2006–2008              

a 2015–2017 – lze pozorovat, že se ceny nemovitostí ve zkoumané čtvrti postupně 

přibližují hlavnímu městu. Pokud srovnáme růst obou křivek za celé období, tak 

zjistíme, že zatímco cena nemovitostí vzrostla v celé Varšavě jen o pouhá 2,1 procenta, 

Praga-Północ zaznamenala závratných 50,1 procent – tedy téměř o polovinu větší 

vzrůst. Je tedy pravděpodobné, že se během několika příštích let původně neatraktivní 

čtvrť dostane na celovaršavský průměr. 

 
Graf 3 

 
Vlastní zpracování autora na základě dat z portálů: Domy.pl - Statystiki, „Ceny mieszkań na Pradze 

Północ 2006–2013“, http://domy.pl/statystyki/062013/mieszkania-sprzedaz-Warszawa+Praga+Polnoc 

(staženo 11. 5. 2017); Morizon.pl – Statystiki, „Ceny mieszkań na Pradze Północ 2006–2017“, 

http://www.morizon.pl/ceny/warszawa/praga_polnoc/ (staženo 11. 5. 2017). 
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3. Praha 7 

3.1 Historie čtvrti 

Číslo sedm je se zkoumanou městskou částí spojené od 18. listopadu 1884, kdy 

zemský sněm usnesl, že se obec Holešovice-Bubny jako v pořadí sedmá čtvrť připojí 

k Praze (1. Staré město, 2. Nové město, 3. Malá Strana, 4. Hradčany, 5. Josefov, 6. 

Vyšehrad). Ještě do roku 1850 byly Holešovice a Bubny katastrálně oddělené.
164

 Tato 

dichotomie je dodnes patrná mezi dnešní „Letnou“ a „dolními Holešovicemi“. Předěl 

dříve vyplňovaly cesty přes pole a pastviny, které se staly základem dnešní severojižní 

osy ulic Dukelských hrdinů a Bubenské. I přes sloučení se tak oba celky rozvíjely 

relativně nezávisle na sobě. Pomyslná osa od západu na východ ve formě silnice se 

stromořadím procházela Bubny přes Letnou a dnes je známá jako ulice Milady 

Horákové.
165

 „Bubeňáci“ se nacházeli nad severním vltavským břehem (dříve oblast 

menších ostrovů, dnes jen Štvanice) a živili se především lovem ryb. S Bubny souvisel i 

západně se roztahující hřeben, zvaný „Leteň“ – dnes známý jako již zmiňovaná 

Letná.
166

 Katastrálně se nejedná o žádný územní celek, kulturně se však místní 

obyvatelé i tak považují za „Leteňáky“. V roce 1859 byly Bubny i s Letnou odkoupeny 

pražskou obcí. Následně došlo ke zboření zdejších strategických fortifikací a byly zde 

založeny Letenské sady.
167

 Holešovice, nacházející se východně na meandru Vltavy, 

měly zcela odlišný charakter. Místní zde získávali obživu především skrze zemědělství, 

vzhledem k množství vláhy, kterou velký ohyb řeky nabízel.
168

 V katastru Prahy 7 

figuruje i část přilehlého Bubenče. 

 V druhé polovině 19. století se Holešovice-Bubny pozvolna začaly přetvářet 

z tradiční feudální oblasti na moderní předměstskou čtvrť. Bubenská část byla rozvíjena 

v obytnou čtvrť činžovních domů a to především kolem dnešní ulice Veletržní a Milady 

Horákové. Po obvodu Letenské pláně byla vybudována řada architektonicky 

významných budov – např. Hanavský pavilon. Holešovická část se zase postupně 

proměňovala z agrární na industriální čtvrť. V roce 1881 zde existovalo 32 továren a 

menších podniků.
169

 Zejména v 80. a 90. letech nastalo období velkého průmyslového 
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rozmachu, kdy zde vzniklo mnoho staveb celopražského významu – plynárna (1888), 

přístav (1894), jatky a dokončení moderní kanalizace (1895), první pražský měšťanský 

pivovar (1897) nebo elektrárna (1900).
170

 Jestliže se v roce 1857 ve čtvrti nacházelo 110 

domů a 1200 obyvatel, tak se tento počet do roku 1900 mnohonásobně zvýšil na 780 

domů a více než 30 tisíc obyvatel.
171

  

Do začátku první sv. války byl postaven Čechův (1905–1908) a Hlávkův (1908–

1911) most, čímž byla čtvrť spojena s vnitřní Prahou. V době vypuknutí války zde stálo 

1046 domů a žilo kolem 44 tisíc občanů. Po válce byly zbudovány další dva mosty – 

Libeňský a Trojský (dnes Barikádníků) v letech 1923–28, přičemž koryto Vltavy bylo 

přeloženo, čímž zanikla záplavová oblast Manin. Výstavbou Veletržního paláce   

(1925–28), Elektrických podniků (1927–35) a Dělnické úrazové pojišťovny (1926–29) 

prakticky zanikla původní oblast Bubny. Prosperující městskou čtvrť sdílely 

v relativním míru tři národnosti – Češi, Němci a Židé. Toto spolužití narušila druhá sv. 

válka, kvůli které byli ze čtvrti nejprve „vystěhováni“ Židé a poté Němci.
172

 

3.2 Státní politika – restituce, privatizace, deregulace 

Praha, na rozdíl od Varšavy, nebyla ve větší míře poničena druhou sv. válkou. 

Nicméně i tak zde byl po válce velký nedostatek bytových jednotek. Poté, co se k moci 

v roce 1948 dostali komunisté, bylo tak jako v ostatních státech východního bloku 

zavedeno plošné zestátňovaní majetku. Týkalo se téměř všech domů kromě malých 

rodinných domů. V případě větších vilových domů došlo rozdělení na menší byty, aby 

se tam vešlo více rodin. Snaha státního plánovacího aparátu ovšem nebyla schopna stále 

rostoucí poptávku po bydlení uspokojit. V roce 1959 byl zaveden institut „družstevního 

bydlení“, který umožňoval občanům stavět si vlastní bydlení s částečnou finanční 

podporou státu. V roce 1991 tento typ bydlení představoval v Praze asi 15 procent všech 

bytů. Od 70. let začal stát podporovat i malé soukromě vlastněné rodinné domy. Mezi 

1980 až 1991 bylo postaveno kolem 73 tisíc bytů technologií prefabrikovaných 

betonových dílců. Tyto až dvanáctipatrové „paneláky“ vyrůstaly především na okraji 

metropole (severní, jihozápadní a jižní okraj města).
173

 V Praze 7 byla v roce 1991 
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struktura vlastnictví bytového fondu byla tvořena ze 78,6 procent státem, z 11,7 procent 

soukromým sektorem a z 9,7 procent bytovými družstvy.
174

 

Jedním z cílů komunistického režimu bylo vytvořit „socialistické a rovnostářské 

město, kde by nedocházelo k žádné bytové segregaci. Z toho důvodu byly nájmy uměle 

regulovány na velmi nízkou úroveň. Průměrná rodina vydala přibližně pouhých pět 

procent svých příjmů na bydlení, nezávisle na tom, kde se nacházela. Byt v centru stál 

stejně jako rozměrem srovnatelný sídlištní byt na periferii. Tato politika nicméně 

způsobovala zhoršování stavu starších budov, u kterých vzhledem k nízkým výnosům 

z regulovaného nájmu nebyly dostatečně velké finanční prostředky na opravy a údržbu. 

Investovalo se především do výstavby nových bytů, čímž mohl stát lépe budovat 

koncept „socialistického“ města.
175

 

Po sametové revoluci nastala první fáze transformace bytového fondu. Jednalo 

se o restituce majetku, který byl zabaven minulým režimem od února 1948 do ledna 

1990. Majetek byl navrácen původním majitelům či jejich dědicům.
176

 Ne všichni 

původní majitelé na něj ovšem mohli vznést nárok. Oproti jiným postkomunistickým 

zemím museli mít restituenti československé občanství a dlouhodobý pobyt v zemi. Tím 

pádem kupříkladu Němci, kteří byli po válce vyhnáni, na svůj majetek již v rámci 

restituce nedosáhli.
177

 V místech, kde žila výrazná německá populace se tak skoro nic 

nevracelo – např. Český Krumlov.
178

 Fáze restitucí byla spuštěna v dubnu 1991. Na 

konci roku 1993 již byla většina majetku převedena. Restituovaná část tvořila v té době 

asi sedm procent celkového bytového fondu hl. m. Prahy. V Praze 7 bylo restituováno 

k listopadu 1993 přibližně 1000 budov, tedy asi 55 procent všech bytů.
179

 

Dalším krokem byla privatizace. Praha 7 se na rozdíl od většiny ostatních 

městských částí rozhodla s prodejem bytů v roce 1993 počkat.
180

 Městská část od 

začátku 90. let obhospodařovala více než 8 tisíc bytů. Vzhledem k nedostatku 

finančních prostředků na jejich správu se uchýlila k dlouhodobému procesu privatizace. 

V roce 2000 byl počet bytů svěřených městské části ještě 5767, ale v roce 2010 již 
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pouze 631. Do roku 2016 byl posléze ještě započat proces tzv. doprivatizace s cílem 

úplné privatizace bytového fondu.
181

   

Třetí složkou odbourávání dědictví minulého režimu byla deregulace 

nájemného. Ta se v českém transformačním prostředí odehrávala pozvolna (pokud 

nepočítáme nové nebo vyklizené byty, kde začal platit „volný trh“). První vlna 

deregulací začala rokem 1992, kdy byla nastavena maximální úroveň nájemného, která 

postupně stoupala až do konce 90. let. V roce 1999 byly regulované nájmy stále výrazně 

nižší než na nájmy trhu a přestaly „reálně“ růst. Mezi lety 2002 až 2007 přestaly růst i 

nominálně. Až do roku 2007 politici ponechávali nájemníkům se smlouvami před 

rokem 1992 stále poměrně rozsáhlá práva. Někteří restituenti to považovali za „fiktivní 

restituci“, jelikož s byty se „starými“ nájemníky nemohli plně disponovat.
182

 Od roku 

2007 se deregulace opět vrátila a v roce 2012 byla dokončena, čím se regulované 

nájemné srovnalo s tržním.
183

 

3.3 Městská politika 

Kroky, které v posledních letech podniká městská část Prahy 7, naznačují, že si 

je úřad probíhající gentrifikace vědom a snaží se utvářet strategie a opatření s cílem 

zmírnit negativní dopady procesu. Vedení radnice se rozhodlo 8. června 2015 uspořádat 

„Setkání kulturních aktérů působících na Praze 7“ v prostoru Národní galerie ve 

Veletržním paláci. Cílem akce bylo zapojit kulturní subjekty a veřejnost motivovat ke 

spolupráci na rozvoji „kvality života“ ve čtvrti a její „pozitivní proměně“, přičemž silný 

důraz byl dáván na „ochranu sociálního a kulturního života“ zdejších obyvatel. Diskuse 

se účastnilo dohromady 48 různých místních kulturních aktérů, kromě MČ Praha 7 (Jan 

Čižinský, Ondřej Mirovský) např. „Akademie výtvarných umění v Praze“, „Studio 

Alta“, „Bio Oko“, „Jatka 78“, „La Fabrika“, „Letní Letná“ či „Paralelní Polis“. 

Z diskutovaných témat bylo pátým nejpreferovanějším – „Tvorba Vize rozvoje Městské 

části Praha 7 s využitím kulturního potenciálu a regulací gentrifikace“. Z diskuse vyšlo 

najevo, že postupné vysídlování původních obyvatel, kvůli zvýšenému standardu 
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služeb, již začalo. Účastníci setkání dali najevo, že je potřeba gentrifikaci regulovat a 

zachovat „genius loci“ městské čtvrti. Jako nástroje k dosažení tohoto cíle byla 

zmiňována – regulace bydlení (zachování sociálního mixu), podpora vícegenerační 

kulturní nabídky a zvýšená pozornost ohledně propagace lokálních akcí, kde hrozí 

masová turistika. Výstupem setkání byla analýza, která formulovala „klíčová témata 

rozvoje kultury pro strategické plánování v MČ Praha 7“.
184

 

Ve „Strategickém plánu rozvoje městské části Praha 7 pro období 2016–2022“ je 

v sekci „bezpečnost“ část, která se týká gentrifikace. Podle ní se v MČ nenachází žádná 

sociálně vyloučená lokalita. Nicméně v běžné zástavbě se vyskytují jedinci ohrožení 

sociálním vyloučením. Vyšší koncentrace těchto osob je především na území dolních 

Holešovic. Jako příčiny jsou zde uvedeny – privatizace, revitalizace a gentrifikace. 

Mnoho z nich už bylo nuceno se přestěhovat jinam, často i mimo hlavní město. Někteří 

se museli přesunout do azylových domů, nocleháren a ubytoven. Z hlediska 

národnostních menšin se v mnohých případech jedná o Romy. Jedním z problémů 

sociálního vyloučení je neschopnost adaptace na dnešní trh práce. V této oblasti se 

angažují některé celopražské neziskové organizace, např. „Slovo 21“ nebo „Romea“, 

které mají za cíl odstranit bariéry na pracovním trhu a nabízejí rekvalifikace a odbornou 

pomoc“.
185

  

3.3.1 Art District 7 

V oblasti rozvoje kultury by se MČ Praha 7 ráda připojila ke světovým čtvrtím 

jako „Northeast Minneapolis Arts District“, „Design District Helsinki“, 

„Westergasfabriek“ (Amsterdam) či „DUMBO“ (New York). Proto si v roce 2016 ve 

spolupráci s Institutem plánování a rozvoje hlavního města Prahy vytvořit studii 

proveditelnosti projektu „Art District 7“. Cílem konceptu je „systémový přístup ke 

vzniku, fungování a principům podpory živé a funkční kreativní čtvrti“. Jak ukazují 

zahraniční příklady, si městská část musí dát pozor na hrozící negativní dopady 

gentrifikace. Ve studii tak jsou prezentovány i návrhy opatření s cílem dopady zmírnit 

tzn. zachování neziskového charakteru projektu, preference potřeb obyvatel před 

komerčními zájmy, udržování vysoké kvality kultury a nepodléhání mainstreamové 
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 Městská část Praha 7, „Participativní rozvoj kultury na Praze 7 – Analýza setkání kulturních aktérů“,   

http://www.anthropictures.cz/komunitni-planovani-kulturnich-akteru-na-praze-7/ (staženo 11. 5. 2017).  
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 Městská část Praha 7, „Analytická část strategického plánu rozvoje městské části Praha 7 pro období 
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poptávce, vytváření partnerství mezi městkou správou, kulturními aktéry a komerčním 

sektorem.
186

 

3. 4 Vývoj obyvatelstva 

3.4.1 Vývoj v 90. letech 

Tak jako v případě městské části Praga-Północ, nebyla gentrifikace v Praze 7 

příliš výrazná v 90. letech (na rozdíl od Berlín-Prenzlauer Berg). Luděk Sýkora zde 

označuje tento proces jako důležitý prvek postkomunistické urbánní restrukturalizace, 

ale nikoliv jako hlavní proces transformující pražskou metropolitní oblast. V druhé 

polovině 90. let byla gentrifikace v historickém a vnitřním městě zastíněna výraznějším 

procesem suburbanizace.
187

 Pokud se tak podíváme na tehdejší migraci pohledem 

sociálních vrstev, tak mnohem silnějším jevem byl přesun majetných obyvatel na 

předměstí, než vytlačování méně majetných z centra.
188

 Jednalo se hlavně o oblast 

Prahy 1 a 2 (historické město a čtvrť Vinohrady), kde se i vlivem gentrifikace 

(komercionalizace) snížila populace mezi lety 1991 až 2001 skoro o pětinu.
189

 Svůj 

podíl zde sehrála deregulace nájemného soukromých bytů a zahraničních nájemníků 

(zejména Američané byli v devadesátých letech v Praze poměrně viditelní). V jednom 

případě byl 80ti metrový byt po „relokaci“ nájemníků během šesti týdnů měsíčně 

pronajímán za 16 tisíc Kč místo původních 370 Kč. Sýkora dochází k závěru, že se v 

90. letech v Praze pro gentrifikaci vytvořily předpoklady a potenciál. Nelze však hovořit 

o procesu, který by přetvářel celé čtvrti, spíše jednotlivé domy a ulice rozptýlené po 

celém městě. Tento proces je tak stále v „embryonální“ fázi a může trvat dekády, než se 

zde více projeví. Jako čtvrti, kde by k tomu mohlo dojít, identifikuje zejména ty, kde se 

koncentrují silnější sociální vrstvy.
190

  

3.4.2 Vývoj struktury obyvatel 

Tato podkapitola vychází ze statistických dat z let 2004 až 2016. Data z let těsně 

po příchodu milénia bohužel nejsou ve veřejné databázi ČSÚ přístupná, ale i tak se 
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jedná o dostačující vzorek pro vysledování určitých populačních trendů, jak se později 

přesvědčíme. Základním statistickým údajem je počet obyvatel v městské části. Jak 

vidíme v Tabulce 3, celkový počet obyvatel se zvýšil, a to přibližně o 9 procent, což 

v podstatě přesně kopíruje růst na celopražském měřítku. Důvodem toho ale bylo spíše 

stěhování do čtvrti než přirozený přírůstek místního obyvatelstva. Ten se až do roku 

2009 projevoval na počtu místních negativně a teprve až od roku 2010 zde bylo více 

narozených než zemřelých. Jak už bylo řečeno, hlavním důvodem přírůstku byla 

migrace do městské části, a to především v letech 2007–2010 a 2014–2016. To lze 

přičítat např. developerským novostavbám v „dolních“ Holešovicích, přičemž útlum 

v mezidobí 2010–2014 má pravděpodobně na svědomí poslední finanční krize. 

Každoročně zde za celé období buď přišlo, nebo odešlo 10 až 15 tisíc obyvatel.
191

 

Tabulka 3 

rok 

Střední  

stav   

obyvatel 

Přírůstek (úbytek) 

přirozený stěhováním Celkový 

2005 39 547 -123 183 60 

2006 39 464 -62 -109 -171 

2007 39 560 -62 973 911 

2008 40 957 -11 518 507 

2009 41 282 -11 986 975 

2010 41 986 65 317 382 

2011 41 335 68 -25 43 

2012 41 536 75 181 256 

2013 41 769 42 -15 27 

2014 41 969 152 530 682 

2015 42 632 244 277 521 

2016 43 137 220 240 460 

Vlastní zpracování na základě: Český statistický úřad, „Obyvatelstvo Prahy podle městských částí 1991-

2016“. 

 

Druhým významným ukazatelem proměny místních obyvatel je věková 

struktura. Aby bylo možné nějaké populační trendy vypozorovat, bylo určeno pět 

věkových skupin s generačním rozdílem 15 let. Hlavním dělícím prvkem je věk 30 let, 

který, jak jsme se přesvědčili v teoretické části ve zvláštním případě Berlín-Prenzlauer 

Berg, naznačoval vývoj „pionýrů“ (15–29 let) a „gentrifiers“ (30–45 let). Skupinu 0–14 

let lze označit jako děti a 60 a více let jako seniory, přičemž skupina 45–59 se pohybuje 

někde mezi „gentrifiers“ a seniory. Z Grafu 4 je na první pohled jasné, že 

nejdynamičtěji se ve sledovaném období (2005–2016) vyvíjela skupina „gentrifiers“, 

která zaznamenala nárůst o téměř 46 procent. Hlavním motivem jejich migrace byla 
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atraktivita Prahy 7 a touha zde bydlet.
192

 Další o něco menší nárůst je patrný u dětské 

skupiny, což lze do určité míry vysvětlovat vlivem „gentrifiers“, kteří ve čtvrti zakládají 

rodiny. Vývoj „pionýrů“ je potřeba rozložit na dvě části. Až do roku 2009 tato skupina 

projevovala lehký nárůst. Poté už ovšem ubývala až do té míry, že se stala nejmenší ze 

sledovaných skupin (celkový pokles o 17,5 procenta). Zde tedy můžeme sledovat proces 

analogický s druhou fází „invaze a sukcese“, kdy počet „pionýrů“ klesá a počet 

„gentrifiers“ stoupá. Skupina 45 až 59 let zaznamenala menší sestup, přičemž „senioři“ 

se více méně drželi po celou dobu na stejné hodnotě. 

Graf 4 

 
Vlastní zpracování na základě: Český statistický úřad (Veřejná databáze) „Demografické údaje za správní 

obvody a městské části hl. m. Prahy“, https://vdb.czso.cz/vdbvo2/faces/cs/index.jsf?page=vystup-objekt-

parametry&z=T&f=TABULKA&sp=A&skupId=1372&katalog=30845&pvo=DEM01D01SO-

PHA&str=v33&c=v3~2__RP2016MP12DP31 (staženo 12. 5. 2017). 

 

Z tohoto grafu by se tedy mohlo zdát, že „senioři“ nejsou gentrifikací příliš 

ovlivněni. Je potřeba si ovšem uvědomit, že demografickým fenoménem především 

západních států je spíše růst než stagnace této skupiny. V rámci celé Prahy je tomu 

stejně tak. Jak si můžeme všimnout na základě indexu stáří (obyvatel ve věku 60 let a 

více na 100 dětí ve věku 0–14 let) v Tabulce 4 tak hl. m. Praha celkově nepatrně 

„stárne“, kdežto v Praze 7 probíhá výrazně opačný proces, čímž se městská část řadí 

mezi nejrychleji se „omlazující“ čtvrtí ve městě. Příčinami stěhování zdejších starších 
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2016-2022“, http://www.praha7.cz/default.aspx?id=20828&amp;sh=370258711 (staženo 11. 5. 2017), 60. 
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občanů je přesun do míst s lepším životním prostředím, domovů pro seniory, ale také 

právě levnější bydlení a nižší životní náklady, které se v Praze 7 v posledních letech 

zvyšují.
193

 

 

Tabulka 4 

rok 

Hl. m. 

Praha Praha 7 

2004 125,6 148 

2005 126,9 143,5 

2006 128,8 144,3 

2007 129,4 141,2 

2008 130 136,9 

2009 129,5 131,1 

2010 127,6 123,6 

2011 129,7 127,7 

2012 129,2 121,7 

2013 128,3 120,4 
Zdroj: Městská část Praha 7, „Analytická část strategického plánu rozvoje městské části Praha 7 pro 

období 2016-2022“, http://www.praha7.cz/default.aspx?id=20828&amp;sh=370258711 (staženo 11. 5. 

2017), 60–61. 

 

Dalším indikátorem gentrifikace je změna struktury dle vzdělání u osob starších 

15 let. Tabulka 5 naznačuje, že v tomto ohledu se příliš velké změny neodehrávaly. 

Nicméně fakt, že v roce 2011 měl v Praze 7 každý čtvrtý občan nad 15 let 

vysokoškolské vzdělání, řadí tuto městkou část mezi ty nejvzdělanější. To bylo do velké 

míry ovlivněno i tím, že do čtvrti přicházeli mladší lidé, kteří průměrně vykazují vyšší 

úroveň vzdělání, a naopak odcházeli lidé starší, kteří se naopak vyznačují nižším 

vzděláním. Za zmínku stojí oblast „Holešovický přístav“, kam se do nových bytových 

komplexů (Prague Marina etc.) přesunují především lidé s vyššími příjmy, což koreluje 

i s větším podílem vysokoškolsky vzdělaných, kteří zde tvoří téměř 35 % obyvatel.
194
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Tabulka 5 

  Hl. m. Praha Praha 7 

Rok 2001 2011 2001 2011 

bez vzdělání - 0,2% - 0,2% 

základní včetně neukončeného 14,5% 10,2% 14,5% 9,4% 

střední vč. vyučení (bez 

maturity) 28,8% 20,3% 28,8% 18,5% 

úplné střední (s maturitou) a 

vyšší odborné vč. nástavbového 35,7% 35,3% 35,7% 33,9% 

Vysokoškolské 18,8% 23,6% 18,7% 25,2% 
Vlastní zpracování na základě: Český statistický úřad, „Sčítání lidu, domů a bytů v roce 2001“, 

https://www.czso.cz/csu/sldb/scitani_lidu_domu_a_bytu_v_roce_2001 (staženo 3. 1. 2018); Český 

statistický úřad (Veřejná databáze), „Sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011“, 

https://vdb.czso.cz/vdbvo2/faces/cs/index.jsf?page=statistiky#katalog=30261 (staženo 3. 1. 2018).  

 

 

Posledním sledovaným indikátorem je národnostní struktura obyvatelstva. 

Cizinci mohou být nositelem mnohých změn v okolí čtvrti. Při prvním pohledu na 

Tabulku 6 se může zdát, že došlo k velkému propadu podílu české národnosti, nicméně 

je to dáno tím, že census v roce 2011 nezadával povinnost vyplnit národnost. Nejsilněji 

jsou v Praze 7 zastoupeny národnosti od nás směrem na východ – tedy Slováci, 

Ukrajinci a Rusové, kteří mezi lety 2001 a 2010 až několikanásobně posílili svoji 

přítomnost ve čtvrti. Ta je znát hlavně u podílu majitelů bytů v nových developerských 

projektech, který představuje 17 procent cizinců, z toho rusky mluvící jsou dvě 

pětiny.
195

 Vietnamská komunita se ve čtvrti koncentruje především v souvislosti 

s holešovickou tržnicí. Romská národnost je ve statistikách hůře zachytitelná, ale dle 

odhadů je právě tato skupina gentrifikací nejvíce ohrožena, čímž zde proces nabývá i 

národnostního rozměru.
196

 

 

Tabulka 6 

národnost česká slovenská ukrajinská ruská vietnamská romská Neuvedeno 

2001 93,6% 1,4% 0,4% 0,3% 0,1% 0,1% 2,0% 

2011 60,5% 2,6% 2,4% 1,1% 0,8% 0,1% 30,1% 
Vlastní zpracování na základě: Městská část Praha 7, „Analytická část strategického plánu rozvoje 

městské části Praha 7 pro období 2016-2022“, 

http://www.praha7.cz/default.aspx?id=20828&amp;sh=370258711 (staženo 11. 5. 2017), 94. 
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3.5 Soukromý sektor 

V letech 2013 a 2014 vyšly dvě studie od Jany Zdráhalové na téma sociálně 

prostorových změn v souvislosti s novou výstavbou v Holešovicích od roku 2000. 

Autorka zde uvádí, že na příkladu této oblasti lze dokumentovat širokou škálu projevů 

postupné gentrifikace. Tvrzení opírá o konkrétní příklady tamních proměn bývalých 

industriálních komplexů na residenční a administrativní objekty, jako např. – Prague 

Marina a River Lofts nebo nový bytový objekt na místě bývalé mlékárny. Dále uvádí i 

nové objekty z uměleckého sektoru – galerie DOX, studio s designovým nábytkem 

v Holportu nebo divadlo La Fabrika. Z gastronomického odvětví pak restaurace SaSazu 

a Dobrá polévka či obchod s italskými specialitami Tutto bene. Zdráhalová se ve 

studiích věnuje konkrétně dvěma multifunkčním komplexům – Měšťanský pivovar a 

Klasik 7.
197

 Ve svých studiích dochází k závěru, že nové stavební soubory jsou ve 

vztahu k původní historické výstavbě více segregované. Jsou také jednoznačně vyšší, 

než průměrná výška okolních domů. Zároveň jsou více technologicky zabezpečené, což 

autorka zdůvodňuje poptávkou nově příchozích obyvatel.
198

 Dále přirovnává nový  

development k jakýmsi „pevnostem“. Jejich „exkluzivní design“ sice zcela nebrání 

obyvatelům čtvrti do nich vstoupit, nicméně ani nevytváří přirozený prostor k interakci 

lidí z různých sociálních skupin. Na rozdíl od původního urbanistického charakteru 

čtvrti tvořeného veřejným prostorem v podobě ulic a náměstí, která taková setkávání 

umožňují. Tento trend tak označuje vliv gentrifikace na místní architekturu a 

urbanistického vývoje, který vyhovuje životnímu stylu „gentrifiers“.
199

  

3.5.1 Měšťanský pivovar 

První pražský měšťanský pivovar v Holešovicích zahájil výrobu v roce 1897, 

která pokračovala přes jedno století až do roku 1998. Poté byl objekt developerem ING 

Real Estate Development CR revitalizován. V roce 2009 byl projekt dokončen. Obnova 

zahrnovala rekonstrukci původních budov a výstavbu několika residenčních a 

administrativních objektů.
200

 Nové bytové objekty jsou šesti a sedmipodlažní a 
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residenční novostavba v centru komplexu má dokonce 17 podlaží (Obrázek 9). 

Kancelářské objekty jsou čtyřpodlažní.
201

 Areál je částečně přístupný i veřejnosti (pouze 

ze dvora komplexu). Byla zde vybudována fontána a v parteru domů se nachází 

supermarket, restaurace, cestovní agentura a jiná nákupní zařízení.
202

  

Obrázek 9 

 

foto: autor 

3.5.2 Klasik 7 

V letech 1909–1911 byl v Holešovicích postaven parní mlýn. Svou původní 

funkci si zachoval až do 90. let 20. století. Administrativní budova, obilné silo a další 

hospodářské objekty byly zdemolovány. Dodnes se zachovaly jen dvě budovy – 

mlýnice a sklad mouky, které byly prohlášeny za kulturní památky. Mezi lety 2007 až 

2009 zde developeři (AFI-Europe, NOFIM CZECH REPUBLIC, a.s.) postavili dva 

nové, moderně vybavené kancelářské objekty. Dvě nové a dvě původní budovy zde 

tvoří business park Klasik 7.
203
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 Zdráhalová, „Architektura nových souborů“, 50. 
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 Zdráhalová, „Spatial and Social Boundaries in Gentrified Neighbourhoods“,26–27.  
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 Burianová, „Holešovice“, 44. 
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3.5.3 Holport  

Původně továrna na klempířské zboží z roku 1911 byla od roku 2000 postupně 

revitalizována k docela jinému účelu – vzniku „továrny na design“. Projekt Holport 

(skupinová zkratka pro holešovický přístav) vznikl především z dílny architektů „Orgoj 

Chorchoj“ a D3A studia.
204

 V roce 2009 byl areál dokončen, čímž byla transformována 

plocha o výměře téměř 2300 m2.
205

 Dnes je místo známé hlavně designem interiéru, 

který neslouží pouze pro nákup exkluzivního nábytku, ale i pro vzdělávání a setkávání 

významných architektů, designérů a grafiků (Obrázek 10).
206

  

 

Obrázek 10 

 

Foto: autor 
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 Holport, „Továrna na design“, http://www.holport.com/cs/tovarna-na-design (staženo 11. 5. 2017). 
205

 Konsepti, „Továrna Holport“, http://www.konsepti.com/cs/holport (staženo 11. 5. 2017). 
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 Holport, „Továrna na design“, http://www.holport.com/cs/tovarna-na-design (staženo 11. 5. 2017). 
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3.5.4 Prague Marina 

Na místě původního holešovického přístavu začal v druhé polovině první dekády 

21. století vznikat projekt „Prague Marina“ ve spolupráci developerské skupiny 

Lighthouse Group a společnosti České přístavy, a.s.
207

 V roce 2005 zde byla dokončena 

protipovodňová ochrana a v dalším roce projekt získal stavební povolení.
208

 První fáze 

stavby 338 nadstandardních bytových jednotek byla dokončena na podzim 2008. V další 

fázi zde bylo do roku 2010 vybudováno přes 14 000 m2 kancelářských ploch (Prague 

Marina Office Bank).
209

 Jedná se tak nejen luxusní rezidenční čtvrť s jachetním 

přístavem, ale administrativní a obchodní komplex (restaurace, kavárny a jiní doplňkové 

služby), přičemž původní historické budovy přístavu byly zachovány.
210

 Aktuálním 

projektem Lighthouse Group a Daramis Group je „Marina Island“ (Obrázek 11), který 

se rozkládá poblíž „Prague Marina“ na přístavní „kose“ břehu Vltavy. Cílovou skupinou 

developerů je bohatší vrstva ochotná zaplatit až 90 tisíc Kč (jeden čtvereční metr) za 

zdejší luxusní byty, které byly dostupné od jara 2017. Celkově by zde mělo být prodáno 

341 bytových jednotek nejvyšší kategorie.
211

 

 

Obrázek 11 

 

Foto: autor 
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 Prague Marina, „Lokalita“, http://praguemarina.cz/cs/lokalita.php (staženo 11. 5. 2017). 
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 Prague Marina, „Aktuality“, http://praguemarina.cz/cs/aktuality.php (staženo 11. 5. 2017). 
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 Prague Marina, „Projekt“, http://praguemarina.cz/cs/projekt.php (staženo 11. 5. 2017). 
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 Burianová, „Holešovice“, 45. 
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 „Marina Island v Praze 7“ StavbaWEB, 20. duben 2015, https://stavbaweb.dumabyt.cz/marina-island-
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3.5.5 Development Bubny-Zátory? 

V roce 2010 se MČ Praha 7 dohodla s developerskou skupinou Orco Property 

Group na vzniku nové čtvrti v brownfieldu Bubny-Zátory (souvislý pás oddělující 

Letnou od „dolních“ Holešovic).
212

 Developer pozemky skoupil od SŽDC za 1,1 

miliardy Kč a již v roce 2008 zažádal o zrušení zdejší památkové ochrany.
213

 Podle 

návrhu, který si developer nechal zpracovat (Obrázek 12) by zde měly vzniknout nejen 

byty, kancelářské objekty, obchodní centra, ale i školy, nemocnice a nové nádraží.
214

 

V listopadu 2016 projekt podpořila Rada hl. m. Prahy a současně zadala zpracovat 

územní studii Institutem plánování a rozvoje hl. m. Prahy. Cílem studie je „stanovit 

podmínky pro vybudování polyfunkční čtvrti s aktivním městským životem ve veřejném 

prostoru; města krátkých vzdáleností mezi bydlením, službami, obchodem, občanskou 

vybaveností a rekreací obyvatel“.
215

 Budoucí vývoj tedy ještě ukáže, do jaké míry bude 

projekt ovlivňovat proces gentrifikace ve čtvrti. 
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 „Praha 7 se dohodla s Orcem, v Bubnech vyroste nová čtvrť“ ČT24, 30. září 2010, 
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nova-ctvrt (staženo 11. 5. 2017). 
213
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Obrázek 12 

 

Zdroj: „Bubny - Zatory Masterplan“ http://www.ciglermarani.cz/en/uzemni-plan-bubny-zatory (staženo 5. 

1. 2018) 

3.6 Vývoj cen nemovitostí 

Následující podkapitola sleduje vývoj cen nemovitostí jak na území Prahy 7, tak 

celého hl. m. Prahy. Tato analýza vychází z dat získaných z internetového archivu 

realitního serveru RealityMix.cz (Vlastník Economia, a.s.). Z webových stránek bylo 

možné dohledat hodnoty od roku 2010 až do roku 2017. Jako sledovaný prvek byla 

vybrána průměrná cena (starší byty i novostavby) za jeden metr čtvereční nemovitostí 

ve zkoumané čtvrti a celém městě. Z Grafu 5 je patrný vzestup na celopražském 

měřítku. Toto je zdejší fenomén od roku 2013, kdy se po finanční krizi začaly ceny 

prudce zvyšovat. Je to způsobené především velkou poptávkou po zdejším bydlení, 

městskou stavební regulací (nižší nabídka bytů), výstavbou luxusních apartmánů a 

spekulacemi (odhaduje se, že až třetina nových bytů neslouží k bydlení, ale jako 

investice).
216

 Z křivek je znát, že se tento trend odrazil v Praze 7 v posledních letech 

mnohem silněji než v hlavním městě jako celku. Až do roku 2012 byly ceny 

nemovitostí na „sedmičce“ průměrně nižší, a v tomto ohledu zaostávala za městskými 

                                                 
216

 RealityMix – Statistika nemovitostí (archiv), „Průměrná cena za 1 m² bytu“ 

http://realitymix.centrum.cz/statistika-nemovitosti/byty-prodej-prumerna-cena-za-1m2-bytu.html (staženo 

11. 5. 2017).  
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částmi jako Praha 6, 3, 2 a 1.
217

 Od roku 2012 zde ovšem ceny poprvé převýšily 

celopražský průměr a od dalšího roku začaly strmě stoupat nahoru. V dubnu 2017 se 

Praha 7 dokonce stala po historickém centru (Praha 1 a 2), nejdražší městkou částí 

v Praze s průměrnou cenou za jeden metr čtvereční 88 467 Kč.
218

 Pokud vyjádříme 

změnu obou křivek v procentech, tak v období 2010-2017 došlo v Praze ke zvýšení o 

29,2 procent a v Praze 7 o 54,3 procent, tedy přibližně o čtvrtinu větší nárůst.  

 

Graf 5 

 

Vlastní zpracování na základě: RealityMix – Statistika nemovitostí (archiv), „Průměrná cena za 1 m² 

bytu“ http://realitymix.centrum.cz/statistika-nemovitosti/byty-prodej-prumerna-cena-za-1m2-bytu.html 

(staženo 11. 5. 2017). 
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4. Komparace 

4.1 veřejný sektor 

4.1.1 Státní politika 

Způsob, jakým Polsko a Česko transformovali bytový sektor, je v určitém 

ohledu obdobný. Oba státy se např. rozhodly pro restituce jako nástroj privatizace. 

Rozdíl je v tom, jakým způsobem byl prováděn. V Praze 7 byla restituce z větší části 

vykonána již v letech 1991 až 1993. Díky tomu došlo k vytvoření prvního většího 

volného trhu s nemovitostmi a diferenciaci cen pozemků a nájemného. Naopak Polsko 

dodnes nemá pro restituce schválený právní rámec, a proto všechny případy řeší 

individuálně. Proces vracení majetku původním majitelům je tak nejen stále 

nedokončený, ale probíhá velmi pomalu a zamezuje tak kvůli nevyjasněným 

majetkovým sporům dalšímu vývoji. Dalším společným znakem bylo přenechání 

privatizace obecního majetku městským částem. Praha 7 tento proces příliš neuspěchala, 

nicméně rok 2010 resp. 2016 lze považovat za dokončení privatizace, přičemž původní 

počet svěřených bytů MČ Praha 7 v letech 1992 až 2010 byl snížen z 8312 na 631.
219

 

Praga-Północ podle posledního údaje uvedeného v GUS měla v roce 2007 stále v držení 

asi 14 tisíc bytových jednotek z celkových 34 tisíc, přičemž v letech 2007–2015 jich 

prodala pouze kolem tisíce a čtvrt.
220

 Konec zdejší privatizace se tak zdá být stále 

v nedohlednu. Poslední zkoumaný aspekt odbourávání dědictví socialistické bytové 

politiky byla deregulace nájemného, která byla dokončena v obou případech. Polsko 

bylo v tomto ohledu rychlejší a liberalizovalo nájemné v letech 2004-5, zatímco Česká 

republika až v roce 2012. 

4.1.2 Městská politika 

Přístup městských částí k problematice gentrifikace se liší již v základním 

vnímání procesu jako takového. Praga-Północ se podle svých webových stránek 

soustředí především na „revitalizaci“, kterou město provádí od roku 2005. První vlna 

revitalizací (2005–2013) byla kritizována kvůli „fasádní“ formě, která čtvrť zkrášlovala 

                                                 
219

 Městská část Praha 7, „Analytická část strategického plánu rozvoje městské části Praha 7 pro období 

2016-2022“, http://www.praha7.cz/default.aspx?id=20828&amp;sh=370258711 (staženo 11. 5. 2017), 

113. 
220

 Główny Urząd Statystyczny (Bank Danych Lokalnych), „Praga-Północ 2002-2017 (Kod 1142865088): 

Gospodarka mieszkaniowa i komunalna“, https://bdl.stat.gov.pl/BDL/start (staženo 11. 5. 2017). 
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navenek, ale neřešila sociální problémy uvnitř. Druhá vlna revitalizací byla naplánována 

na období 2014–2022 a měla se již více zaměřovat na jednotlivce zažívající obtíže na 

pracovním trhu či jedince ohrožené chudobou. V roce 2015 se zástupce prezidenta hl. 

m. Varšavy pro územní plánování Michał Olszewski vyjádřil, že se gentrifikace 

„nebojí“.
221

 Dalšími důležitými projekty ve čtvrti byla výstavba národního stadionu a 

nových stanic metra. Zejména prodloužení linky způsobilo zdražení nemovitostí v jejím 

okolí. Z materiálů a webových stránek MČ Prahy 7 je zjevné, že radnice o problému 

minimálně ví a snaží se ho řešit. Koncept „Art District 7“ sice počítá s hrozbami 

gentrifikace, otázka ovšem je, do jaké míry je městská část schopná tomu zabránit či 

alespoň zmírnit negativní aspekty zvýšené atraktivity čtvrti. V roce 2016 se MČ Praha 7 

v svém květnovém měsíčníku věnovala gentrifikace jako hlavnímu tématu.  Bylo zde 

uvedeno, že čtvrť existenci problému přiznává (obava, aby se ze čtvrti nestal „pražský 

Prenzlauer Berg“) a byly zde také zmíněny konkrétní možnosti jak problém krátkodobě 

řešit. Lidem ve finanční nouzi je tak nabídnuta bezplatná finanční poradna, právní 

poradenství zdarma, dvě telefonní linky pomoci či návod jak dosáhnout na dávky státní 

sociální podpory a příspěvek na bydlení.
222

 Na druhou stranu se nezdá, že by se radnice 

příliš zasazovala proti trendu výstavby luxusních apartmánů na úkor dostupného bydlení 

pro všechny. Pohled městských částí na probíhající gentrifikace je tedy velmi odlišný. 

Městská politika Praga-Północ nejeví známky registrování negativních projevů 

gentrifikace, čímž prakticky ani nevyvíjí žádná opatření na jejich zmírnění či zamezení. 

Městská část se nepřímo stává částečným „gentrifikátorem“ vzhledem k investicím do 

revitalizací a velkých projektů. Možnou nápravu může v budoucnu zjednat druhá vlna 

revitalizací, zaměřující se více i na sociální problémy. Praha 7 na rozdíl od čtvrti   

Praga-Północ problém uznává a nabízí určitá řešení, nicméně zde chybí dlouhodobá 

strategie, jak se s problémem potýkat v budoucnu.  

4.2 Vývoj obyvatelstva 

Vývoj obyvatelstva v 90. letech je podobný v obou případech. Zatímco v Praze 7 

se jednalo a jakousi „embryonální“ fázi gentrifikace, varšavská Praga-Północ se 

projevovala jako potenciální místo pro vznik téhož procesu. V obou čtvrtích se tak 

v první dekádě po převratu vytvořily „zárodky“ pro gentrifikaci, díky kterým se proces 
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 Karolina Pierzchała, „Nie boję się gentryfikacji na Pradze“ F5, 26. srpen 2015, 

http://www.fpiec.pl/post/2015/08/26/rewitalizacjapragi (staženo 11. 5. 2017). 
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 Jaroslav Ostrčilík, „Místo pro všechny?“ Hobulet - Měsíčník MČ Praha 7, květen 2016, 

http://hobulet.cz/archiv/2016_05.pdf (staženo 12. 5. 2017). 
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mohl později více projevit. Pozdější vývoj byl již odlišný. Hlavním rozdílem byla 

„pionýrská“ fáze. Ta byla znatelná především v polském případě. Již na konci 90. let se 

do čtvrti začali koncentrovat první studenti, umělci a výtvarníci.  Tato fáze v různých 

obměnách pokračovala až do poloviny první dekády po roce 2000. V roce 2005 se ze 

čtvrti začali původní pionýři postupně vystěhovávat. Právě tento rok může být dán do 

souvislosti s úplnou deregulací nájemného i v obecních domech. V Praze 7 se 

„pionýrská“ fáze neprojevila tak jako v jiných městech. Důvodem mohla být již 

existující pestrá kulturní scéna, která nevytvářela další poptávku a prostor pro další 

umělecký rozvoj čtvrti – Akademie výtvarných umění, Národní galerie, Národní 

technické muzeum či kolej Mikoláše Alše (Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze 

– UMPRUM). Společným znakem pro obě čtvrti je úbytek obyvatel mezi lety 15–29, 

tedy lidem, kteří by mohli odpovídat profilu „pionýrů“. Především v Praga-Północ byl 

tento propad velmi výrazný. Nástup „gentrifiers“ lze sledovat v Praze 7 již od roku 

2005, kdežto ve čtvrti Praga-Północ spíše až ke konci první dekády tohoto století. Velký 

rozdíl představuje v obou případech vývoj počtu seniorů. Mezitím co v Praze 7 jejich 

počet stagnoval (což ve srovnání s celopražským indexem stáří znamená spíše pokles), 

v druhé sledované čtvrti se jejich počet zvýšil. Důvodem této rozdílnosti je 

pravděpodobně úroveň provedené privatizace. Praga-Północ velkou část svého 

bytového fondu ještě neprivatizovala, díky čemuž nebylo potřeba, aby se velká část 

nájemníků stěhovala, vzhledem k finanční neschopnosti byt odkoupit. Posledním 

důležitým populačním faktorem byl podíl zahraničních obyvatel ve čtvrti. Zatímco 

v Praze 7 se tato skupina velkou měrou podílí na nákupu luxusního bydlení a zvyšování 

životních nákladů, ve Varšavě je obecně velmi malý podíl cizinců, i když se rok od roku 

zvyšuje. 

4.3 Soukromý sektor 

V obou čtvrtích hrál významnou roli soukromý sektor, jakožto tvůrce „nabídky“ 

zdejšího bydlení a životních podmínek. Zároveň v obou případech nastala jakási 

„developerská“ fáze, která je analogická se světovým fenoménem „new-build 

gentrification“. Rozdíl je v tom, jakým způsobem tato fáze nastala. V tomto ohledu byl 

velmi důležitý prvek „pionýrské“ fáze. Potenciál čtvrti Praga-Północ objevili investoři 

díky umělcům, studentům a kreativcům, kteří svým vytvořeným kulturním kapitálem 

zvýšili atraktivitu sousedství a přilákali tak kapitál ekonomický. Jako pomyslný mezník 

přechodu těchto dvou fází lze vnímat rok 2005. V Praze 7 byli developeři při 
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„objevování“ rychlejší. Společnost Lighthouse Group, jako jeden z nejvýznamnějších 

zdejších investorů, se o holešovickou oblast začal zajímat již od roku 2000 a v roce 

2004 zde uskutečnil svůj první projekt Lighthouse.
223

 V roce 2002 zasáhly Holešovice 

povodně, což mohlo působit jako určitá brzda trendu zvýšeného zájmu soukromého 

sektoru o poškozenou oblast. K tomu ale nedošlo a zájem se naopak ještě zvýšil 

zejména v souvislosti s dokončením protipovodňové ochraně Holešovic v roce 2006.
224

 

Velká část developerských projektů zde byla ukončena do konce roku 2009 – 

Měšťanský pivovar, Klasik 7, Holport, Prague Marina (část). Finanční krize poté 

investorský apetit na pár let utišila, ale v současnosti se původní trend opět vrací 

(Marina Island - 2017). Developerský boom v Praga-Północ se objevil spíše o něco 

později a to po roce 2010. Některé projekty jsou víceméně dokončené (SoHo Factory – 

2010, Port Praski (první etapa) - 2012), některé jsou dokončovány v současnosti (Praga 

Koneser Center, Campus Warsaw – 2017), jiné se teprve připravují (Bohema 

2017/2018). Co se týče budoucího vývoje developmentu obou čtvrtí jsou otazníkem 

zejména oblasti bývalého přístavu Praga-Północ (Port Praski) a Brownfield Bubny-

Zátory. V obou případech developerské skupiny plánují postavit výškové budovy a jiné 

výrazné stavby, které mohou zásadně přispět k již probíhající gentrifikaci oblasti. 

Zvýšenou atraktivitu obou sledovaných čtvrtí lze sledovat i na vývoji průměrných cen 

nemovitostí za metr čtvereční. V Praze 7 došlo k výraznému stoupání cen, které se 

v roce 2012 vyhouplo nad celopražský průměr a tento trend stále posiluje. V Praga-

Północ došlo také k výraznému vzrůstu cen, nicméně ne tak aby zde byty byl dražší než 

v celé Varšavě. Na druhou stranu je potřeba dodat, že v posledních letech (od roku 

2015) Praga-Północ zbytek města rychle dohání. Fakt, že v jedné čtvrti se ceny dostali 

na průměr hlavního města a v druhé ne, lze vysvětlit výchozí pozicí. Je potřeba si 

uvědomit, že v Praga-Północ bylo v roce 2015 téměř 15 procent bytových jednotek stále 

bez systému ústředního vytápění.
225
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4.4 Komparační tabulka faktorů 

 

  

veřejný sektor 

vývoj obyvatelstva soukromý sektor 
státní politika 

městská 

politika 

P
ra

g
a-

P
ó
łn

o
c 

dokončena 

pouze 

deregulace 

(2004–5); 

restituce a 

privatizace 

stále probíhají 

nové stanice 

metra a národní 

stadion; 

gentrifikace 

není městskou 

částí oficiálně 

akceptována a 

řešena 

90. léta - zárodky 

gentrifikace; 

"pionýrská" fáze - 

konec 90. let až rok 

2005; nástup 

"gentrifiers" ke 

konci první dekády; 

výrazný pokles 

"pionýrů"; nárůst 

seniorů  

zájem soukromého 

sektoru po pionýrské 

fázi; developerský 

boom nastal zejména 

po roce 2010; výrazný 

vzrůst cen nemovitostí 

(přiblížení k průměru 

celého města); New-

build gentrification 

P
ra

h
a 

7
 

transformační 

procesy 

dokončeny 

(restituce z 

většiny v roce 

1993, 

privatizace 

2016, 

deregulace 

nájemného 

2012) 

městská část 

vnímá 

gentrifikaci 

jako problém a 

nabízí 

krátkodobá 

řešení; 

dlouhodobá 

strategie chybí 

90. léta - zárodky 

gentrifikace; 

"pionýrská" fáze - 

málo znatelná; 

"gentrifiers" - 

výrazný nástup od 

roku 2005; pokles 

"pionýrů" a seniorů; 

významná role 

přílivu zahraničních 

obyvatel 

zájem soukromého 

sektoru již po příchodu 

milénia; developerský 

boom od druhé 

poloviny první dekády; 

po roce 2000 jsou ceny 

nemovitostí od roku 

2012 vyšší než 

celopražský průměr a 

stoupají dál; New-build 

gentrification 
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Závěr 

Předmětem práce bylo charakterizovat vývoj gentrifikace v městských částech 

Praha 7 a Praga-Północ po pádu železné opony až do současnosti (2017). Proces byl 

zkoumán na základě tří faktorů – veřejného sektoru (státní a městská politika), 

soukromého sektoru (developerské projekty, vývoj cen nemovitostí) a vývoje 

obyvatelstva (věková struktura, počet cizinců). V úvodu práce byla položena výzkumná 

otázka, která se tázala na roli vybraných faktorů v procesu gentrifikace u obou případů a 

na rozdíly mezi oběma případy. Zároveň byly stanoveny dvě hypotézy. První hypotéza 

vycházela z předpokladu, že gentrifikace ve čtvrti Prenzlauer Berg do určité míry 

předznamenávala podobný vývoj i v městských částech Praha 7 a Praga-Północ, 

nicméně v jiné formě a s několikaletým zpožděním. Druhá hypotéza testovala faktor 

veřejného sektoru, který byl do zkoumání zařazen v souvislosti se zaměřením na 

postsocialistický region střední Evropy. Tento faktor byl poprvé zohledněn při 

zkoumání Berlína a ambicí mé práce bylo zjistit, jestli sehrál roli i v případě Prahy a 

Varšavy. Rozbor problematiky v předešlých kapitolách obě hypotézy potvrdil.  

Druhá hypotéza vychází z analýzy a komparace faktoru státní a městské politiky. 

Státní politika resp. odstraňování dědictví socialistického plánování výrazně 

ovlivňovala vznik a průběh gentrifikace. Ukázalo se, že rychlost provádění restituce, 

privatizace a deregulace nájemného vykazovala s vývojem gentrifikace jistou korelaci. 

Obecně bychom mohli tvrdit, že čím rychleji a efektivněji byla transformace bytové 

politiky implementována, tím více byly vytlačovány různé skupiny obyvatel. Nejlépe to 

lze demonstrovat na seniorech. V Praze 7 byly všechny tři zmiňované transformační 

procesy již dokončeny. Důsledkem toho zde počet seniorů začal stagnovat, což jinými 

slovy znamenalo pokles, přestože průměrně se počet seniorů v celé Praze zvyšoval. 

Naopak ve čtvrti Praga-Północ počet seniorů neustále narůstal. Tuto skutečnost lze 

interpretovat tím, že Varšava s restitucemi a privatizací příliš nespěchala. Mnozí 

původní nájemníci v obecních bytech, tak ještě nemuseli svůj domov opouštět 

v důsledku neschopnosti nemovitost odkoupit. V oblasti Praga-Północ restituce a 

privatizace stále ještě nebyly dokončeny a velká část bytového fondu je tak stále 

v rukou městské části. V obou případech byla dokončena pouze deregulace nájemného 

– v Polsku v letech 2004-2005 a v Česku v roce 2012.  

Městská politika se v obou případech také ukázala jako ovlivňující faktor. 

V Praga-Północ došlo k velkým veřejným projektům jako výstavba národního stadionu 
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(2011) nebo zavedení nových zastávek metra (2015). Tyto projekty tak nepřímo výrazně 

zvýšily cenu nemovitostí ve svém okolí. Dále zde bylo v letech 2005 - 2013 výrazně 

investováno do revitalizace čtvrti, přičemž nebyl příliš zohledňován sociální dopad této 

akce. V letech 2014-2020 bude program pokračovat a tak se uvidí, do jaké míry se 

v rámci této agendy podaří prosadit prostředky k zabránění vytlačování původních 

obyvatel a zachovávání sociální diverzity ve čtvrti. Momentálně se nezdá, že by si 

městská část problém gentrifikace přiznávala či ho nějakým výrazným způsobem řešila. 

Městská část Praha 7 je v tomto ohledu o něco dál.  Hrozby gentrifikace si všímá a snaží 

se prosazovat opatření k jejímu zmírnění. Nabízí proto pomoc ve formě bezplatného 

právního či finančního poradenství nebo pomocí zřízené telefonní linky radí jak získat 

příspěvek na bydlení a sociální podporu. Tato opatření ovšem řeší pouze krátkodobé 

negativní důsledky gentrifikace a dlouhodobá strategie jak se s problémem vypořádat 

chybí. Politické vedení v obou čtvrtích má stále daleko k tomu, aby bylo jakýmsi 

jazýčkem na vahách mezi občany a developery. Zejména plánované projekty v Port 

Praski a brownfieldu Bubny-Zátory v budoucnu ukáží do jaké míry jsou schopny 

faktory veřejného sektoru, soukromého sektoru a obyvatel spolupracovat na dalším 

urbanistickém vývoji ve čtvrti. Faktor veřejného sektoru se tak při studiu gentrifikace 

v postsocialistických městech jako klíčový. Dokonce by pravděpodobně stálo za další 

výzkum otestovat roli faktor i na městech mimo postsocialistický region střední Evropy. 

Zkušenost z tohoto regionu tak může obohatit teoretický výzkum gentrifikace jako 

takový. 

Verifikace první hypotézy se zakládá zejména na zkoumání faktoru vývoje 

obyvatel a soukromého sektoru. Studium obou těchto komparačních kritérií pomáhá 

načrtnout základní fáze vývoje gentrifikace v obou sledovaných čtvrtích. Co se týče 

vývoje v první dekádě po pádu železné opony, tak na základě studia sekundárních 

zdrojů nelze ani v jednom z případů hovořit o nějakých výrazných projevech 

gentrifikace. I když jak bylo naznačeno, transformace bytové politiky způsobila 

asymetrie v majetkových vztazích mezi obyvateli. Nicméně se jednalo spíše o 

individuální případy než dominantní trend vystěhovávání ze čtvrtí. V 90. letech se zde 

ovšem vytvořily určité zárodky gentrifikace a samotný proces se projevil až později. 

Oproti zvláštnímu případu Berlín-Prenzlauer Berg lze pozorovat určité fázové zpoždění, 

protože zde se vytlačování, změna struktury obyvatel a bytového fondu projevovala 

výrazně již v druhé polovině první dekády po berlínské zdi. Hlavní rozdíl ve vývoji 

procesu představovala „pionýrská fáze“. V tomto ohledu byl vývoj ve čtvrti Praga-
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Północ více analogický tomu v Prenzlauer Berg. První pionýři se zde začali objevovat 

již ke konci 90. let a jejich fáze v různých vlnách pokračovala až do období přibližně 

kolem roku 2005, kdy se tato skupina obyvatel zase začala postupně vystěhovávat. 

Důvodem toho mohla být i zmiňovaná deregulace nájemného, která byla na úrovni 

obecních bytů naplánována právě na rok 2005. Naopak Praha 7 příliš výraznou 

„pionýrskou“ fází neprošla. Nebyla zde identifikována žádná etapa významného 

spontánního přílivu kulturního kapitálu a kreativců. To lze odůvodnit již poměrně 

širokou kulturní nabídkou, kterou čtvrť nabízí (např. AVU, NG nebo UMPRUM).   

Zkoumání vývoje věkové struktury obyvatel poukázalo na trendy podobné cyklu 

„invaze a sukcese“. Dostupnost těchto dat umožnila sledovat výměnu „pionýrů“ za 

„gentrifiers“ v letech 2005 až 2016 na Praze 7 a v období 2002–2015 v Praga-Północ. 

Zde je potřeba zmínit, že za pomyslné „pionýry“ byla považována věková skupina     

15–29 let a „gentrifiery“ skupina 30–44 let. Tím se studie samozřejmě nesnaží naznačit, 

že všichni příslušníci vymezených věkových skupin se musí shodovat s profilem těchto 

dvou aktérů. Cílem bylo vystihnout nějaký zdejší populační trend. Jak se ukázalo, 

v obou čtvrtích došlo ve sledovaném období k výraznému poklesu „pionýrů“ (zejména 

v Praga-Północ). Naopak přítomnost „gentrifiers“ v obou čtvrtích narůstala (především 

v Praze 7). V Praze 7 lze sledovat silný nástup této skupiny od roku 2005, v Praga-

Północ spíše až ke konci prvního dekády po roce 2000. 

Na nástup „gentrifierů“ navazovala developerská fáze a „new-build 

gentrification“. O Prahu 7 se investoři začali zajímat již na začátku 21. století a první 

fáze velkých developerských projektů proběhla zhruba od roku 2005. Developerská fáze 

v Praga-Północ se projevila o něco později než v Praze 7 – větší boom zde nastal až po 

roce 2010. Tato čtvrť nebyla totiž pro investory před „pionýrským objevením“ příliš 

atraktivní. Soukromý sektor se tak začal o městskou část více zajímat až po roce 2005. 

Pokud v hrubém měřítku srovnáme vývoj Varšavy a Prahy oproti Berlínu, tak lze 

potvrdit již zmiňované fázové zpoždění. Zároveň lze podobné zpoždění vidět mezi 

Prahou a Varšavou. Proces gentrifikace byl v Praze 7 nastartován o něco dříve než 

v Praga-Północ. Tomu nahrává i fakt, že Praha 7 svým způsobem přeskočila 

„pionýrskou“ fázi. Síla gentrifikace, jak ukázala analýza vývoje cen nemovitostí, byla 

také rozdílná. Ceny za jeden metr čtvereční u nemovitostí v Praze 7 jsou od roku 2012 

vyšší než celopražský průměr a tento rozdíl se stále zvyšuje. Ceny nemovitostí v Praga-

Północ se sice v letech 2006 až 2017 výrazně přiblížily k průměru Varšavy, ale k jejich 

překonání nedošlo. Nicméně se dá očekávat, že k tomu v blízké budoucnosti dojde. 
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Skutečnost, že Praha 7 překonala průměr hlavního města a Praga-Północ ještě ne, je 

potřeba vidět v odlišné výchozí pozici obou městských částí. Ve varšavské čtvrti ještě 

v roce 2015 bylo skoro 15 procent bytů bez systémů ústředního vytápění, což poukazuje 

na obecně horší stav zdejšího bytového fondu. 

Závěrem ještě pár slov k řešení problému gentrifikace do budoucnosti. Věřím, že 

tato práce obstojně prokázala relevanci tří faktorů a to veřejného sektoru, obyvatel a 

soukromého sektoru ve vztahu k vývoji procesu. Developeři nemohou zcela diktovat 

fyzickou podobu městských čtvrtí, pakliže o jejich stavby nebude mít nikdo zájem. 

Stejně tak obyvatelé těchto čtvrtí nemohou očekávat zachování své sociální diverzity, 

pokud nebudou dostatečně občansky aktivní. Představitelé státní a městské správy zase 

nemohou být úspěšní (např. ve volbách), jestliže nebudou schopni nalézat vhodný 

kompromis mezi oběma stranami. Tím se jako autor snažím naznačit, že tyto tři faktory 

nepředstavují pouze rámec ke zkoumání procesu gentrifikace, ale i klíč k řešení reálné 

problematiky. Pouze součinností a komunikací všech stran lze dosáhnout dobrých 

životních podmínek v sousedství. 
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Summary 

The subject of the thesis was to characterize the development of gentrification in 

the urban areas of Prague 7 and Praga-Północ after the fall of the Iron Curtain to the 

present times (2017). The process was examined on the basis of three factors - public 

sector (state and urban policy), private sector (development projects, real estate price 

developments) and population development (age structure, number of foreigners). In the 

introduction, a question was asked - what role played the three selected factors in the 

gentrification process in both cases and how the cases differ in this respect? At the same 

time, two hypotheses were established. The first hypothesis was based on the 

assumption that the gentrification in Berlin-Prenzlauer Berg to some extent preceded 

similar developments in the urban areas of Prague 7 and Praga-Północ, however, in a 

different form and with several years delay. The second hypothesis was tested by the 

public sector factor that was included in the study in the context of focusing on the post-

socialist region of Central Europe. This factor was first taken into account when 

exploring Berlin and the ambition of my work was to find out, whether it played a role 

even in the case of Prague and Warsaw. The analysis of the problems in the previous 

chapters confirmed both my hypotheses. 

The second hypothesis is based on the analysis and comparison of the state and 

urban policy factor. State policy or in other words the removal of the heritage of 

socialist planning significantly influenced the emergence and further development of 

gentrification. It turned out that the pace of implementation of restitution, privatization 

and deregulation of rent showed a certain correlation with the development of 

gentrification. In general, we could argue that the faster and more efficiently the 

transformation of the housing policy was implemented, the more groups of inhabitants 

were pushed out. In Praga-Północ, restitution and privatization have not yet been 

completed and a large part of the housing stock is still in the hands of the city district. In 

both cases, only the deregulation of rents was completed - in Poland in 2004/2005 and 

in the Czech Republic in 2012. 

Urban policy has also proved to be an influencing factor in both cases. In Praga-

Północ there were large public projects such as the construction of a national stadium 

(2011) or the introduction of new metro station (2015). These projects indirectly 

significantly increased the price of real estate in the area. In addition, there was 

considerable investment in the revitalization of the neighborhood between 2005 and 
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2013, where the social impact of this event has not been much taken in the account. In 

2014-2020, the program will continue. So we will see how far this agenda will succeed 

in putting in place the means to prevent the expulsion of indigenous peoples and the 

preservation of social diversity in the neighborhood. At the moment, it does not seem 

that the local municipality admits or has addressed the problem of gentrification in a 

significant way. The city district of Prague 7 is a bit further in this respect. It takes a 

notice of it and tries to promote measures to alleviate it. Therefore, it offers assistance in 

the form of free legal or financial counseling or by means of a fixed telephone line 

advising how to obtain a housing allowance and social support. However, these 

measures address only the short-term negative consequences of gentrification and the 

long-term strategy is still missing. Political leadership in both districts is still far from 

being a tongue of balance between citizens and developers. Particularly planned projects 

in Port Praski and Bubny-Zátory will, in the future, demonstrate to what extent public 

sector, private sector and public sector actors are able to work together on further urban 

development in the neighborhood. 

Verification of the first hypothesis is based, in particular, on the development of 

the population and the private sector. The study of both these comparative criteria helps 

to outline the basic stages of the development of gentrification in the two monitored 

neighborhoods. Regarding the development of the first decade after the fall of the Iron 

Curtain, and on the basis of the study of secondary sources, one cannot talk about any 

significant manifestations of gentrification. Although, as already mentioned, the 

transformation of housing policy has caused asymmetry in property relations between 

residents. However, these were more individual cases than the dominant trend of 

eviction from the boroughs. In the 1990s, however, some seeds of gentrifiaction were 

formed here, and the process manifested itself later. Compared to the Berlin-Prenzlauer 

Berg case, some phase delays can be observed, since extrusion, a change in the structure 

of the population and the housing stock was evident already in the second half of the 

first decade after the Berlin Wall. The main difference in process development was the 

"pioneer phase". In this respect, developments in Praga-Północ were more analogous to 

Prenzlauer Berg. The first pioneers began to appear here in the late 1990s and their 

phases in various waves continued until around the year 2005, when this group of 

people began to move away gradually. The reason for this was the deregulation of rent, 

which was planned at the level of municipal dwellings for the year 2005. On the 

contrary, Prague 7 did not go through a very significant "pioneering" phase. No stage of 
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significant spontaneous influx of cultural capital and creatives was identified. This can 

be justified by the relatively wide cultural “menu” that district already offers (e.g. AVU, 

NG or UMPRUM). 

Exploring the evolution of the age structure of the population has revealed trends 

similar to the cycle of "invasion and succession". The availability of this data enabled 

the exchange of "pioneers" as "gentrifiers" between 2005 and 2016 in Prague 7 and in 

the period 2002-2015 in Praga-Północ. Here, it is necessary to mention that as an 

imaginary "pioneers" the age group was 15-29 years and "gentrifiers" 30-44 years. The 

study does not, of course, attempt to imply that all members of the defined age groups 

have to coincide with the profile of these two actors. The aim was to capture some local 

population trend. As it turned out, in both neighborhoods there was a significant decline 

in "pioneers" (especially in Praga-Północ) over the period under review. On the 

contrary, the presence of "gentrifiers" in both neighborhoods strengthened (especially in 

Prague 7). In Prague 7 we can see the strong rise of this group since 2005, in Praga-

Północ rather by the end of the first decade after 2000. 

The ascencion of "gentrifiers" was followed by the developer phase and "new-

build gentrification". Investors became interested about Prague 7 in the beginning of the 

21st century and the first major phase of development projects took place since the 

second half of the first millennium. The developer phase in Praga-Północ emerged a 

little later than in Prague 7 - a more significant boom occurred first after 2010. This 

neighborhood was not very attractive to investors before the "pioneering discovery". 

The private sector has begun to become more interested in the city after 2005. If we 

compare roughly the development of Warsaw and Prague over Berlin, the 

aforementioned phase delay can be confirmed. At the same time, similar delays can be 

seen between Prague and Warsaw. The process of gentrification in Prague 7 was started 

somewhat earlier than in Prague-Północ. This fact also records the fact that Prague 7 in 

a way skipped the "pioneer" phase. The dynamic of gentrification, as shown by the 

analysis of real estate prices, was also different. The prices for one square meter of real 

estate in Prague 7 are higher than the Prague average since 2012 and this gap is still 

increasing. Real estate prices in Praga-Północ were significantly closer to the average of 

Warsaw in the years 2006 to 2017, but did not overcome it. However, it can be expected 

that this will happen in the near future. The fact that Prague 7 has exceeded the average 

of its capital and Praga-Północ has not, can be explained in a different starting position 

of both city districts. In Warsaw, as early as 2015, almost 15 percent of flats without 



   

 

75 

  

central heating systems were reported, indicating the generally worse state of the 

housing stock. 
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