
Praha a její zázemí prochází v období po roce 1989 dynamickým rozvojem. Pražská aglome-
race je nejbohatším a nejrychleji se rozvíjejícím regionem v rámci nových států Evropské unie. 
Dominantní je i postavení Prahy uvnitř systému osídlení České republiky. Prahu můžeme
považovat za vstupní bránu mnoha různých toků a aktivit do České republiky i za centrum
šíření inovací do středisek nižšího řádu. Region hlavního města představuje vnitřně hetero-
genní a zároveň silně integrovaný celek skládající se z částí s odlišným sociálním i fyzickým
prostředím.

Hlavní pozornost věnujeme hodnocení územní diferenciace obyvatelstva a vzájemné pro-
vázanosti jevů a procesů v „organismu“ městského regionu. Při hodnocení jevů a procesů
v jednotlivých kapitolách této knihy rozšiřujeme území Prahy (vymezené administrativními
hranicemi z roku 1974) o oblasti intenzivního denního využívání obyvatelstvem, které jsou
s Prahou propojeny množstvím centrifugálních i centripetálních vazeb. Jedná se zejména
o dojížďku za prací a do škol, využívání obchodů a služeb stále častěji lokalizovaných nejen
do jádra městského regionu, ale také do zázemí města. V oblasti nepravidelných pohybů lze
zmínit využívání okolí města k rekreačním účelům a naopak návštěvy specializovaných druhů 
služeb a zábavy směřující ze širšího zázemí dovnitř města. Dochází ke stále většímu organizač-
nímu propojení dopravní a technické infrastruktury města a obcí v zázemí. Zvyšuje se rovněž
váha tangenciálních pohybů uvnitř zázemí, např. dojížďka suburbánních obyvatel do nákup-
ních center nebo využívání dalších decentralizovaných aktivit. Proto pokládáme za důležité
rozšířit výzkum města do prostoru tohoto denního městského systému, ve kterém se usku-
tečňuje převážná část aktivit obyvatelstva města. V knize používáme pro většinu analýz území
Pražského městského regionu (obr. 1.1). Ten je tvořen hlavním městem Prahou a přilehlými
okresy Praha-východ a Praha-západ (v hranicích z roku 2001). 

Mezi nejvýraznější změny v prostředí našich měst patří postupná transformace jejich pro-

storové struktury. Mění se charakter fyzického prostředí následkem výstavby nových typů
bydlení, komerčních center, dopravních staveb i přestavbou stárnoucího domovního fondu.
Výrazně se mění i sociální strati�kace pražského obyvatelstva, která je více polarizovaná
a obyvatelstvo je zároveň o mnoho bohatší než ve zbytku Česka. Rozdíly v sociální struktuře
se pozvolna projevují v prostorových vzorcích rozmístění obyvatelstva podle příjmů, vzdělání, 
etnické příslušnosti i životního stylu. Jednotlivé příspěvky zařazené v knize se věnují hodno-
cení fyzického i sociálního prostředí. Naší snahou je postihnout změny v prostorové struktuře 
plošně pro území celého městského regionu. Největší pozornost je však věnována suburbán-
nímu rozvoji a jeho dopadům na fyzické i sociální prostředí města.
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Obr. 1.1 Území Pražského městského regionu je tvořeno okresy Praha, Praha-východ

a Praha-západ.
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Z hlediska vývojového hodnocení jsou všechny zařazené příspěvky primárně zaměřeny na
sledování procesů v transformačním období. Ve všech analýzách jsou data z počátku 90. let
porovnávána s nejnovějšími údaji. Snahou všech autorů bylo v rámci jednotlivých témat
popsat a vysvětlit procesy, které se odehrávají v současnosti, doložit je empirickými daty na
úrovni Pražského městského regionu a detailními sondami do lokalit s intenzivními projevy 
těchto procesů. Téměř všechny příspěvky obsahují kombinace kvantitativních a kvalitativních
metod výzkumu a dokládají pestré možnosti sociálně-geogra�ckého výzkumu. 

1.1 Struktura knihy

V knize je zařazeno osm příspěvků založených na empirickém výzkumu Pražského městského 
regionu. Příspěvky jsou řazeny postupně od těch hodnotících fyzické struktury a fyzické pro-
středí (built environment) po studie sociálních struktur, sociálního prostředí a životního stylu.
Struktura všech příspěvků je podobná. Úvodní část je vždy věnována teoretickému zarámo-
vání studované problematiky a přehledu stěžejních zahraničních a domácích konceptů a teorií. 
Empirická část obsahuje analýzu studovaných jevů na úrovni celého městského regionu (pří-
padně Prahy) s využitím podrobného územního členění. Ačkoliv je řada informací běžně pu-
blikována pouze za pražské městské části, v knize využíváme mnohem jemnější členění města
na katastrální území nebo urbanistické obvody. Většina textů je doplněna o detailní šetření
vybraných území, která slouží jako případové studie v mikroměřítku obcí, sídel nebo lokalit.

Jana Temelová hodnotí ve druhé kapitole komerční nebytové stavby na území hlavního
města. Temelová zdůrazňuje symbolickou roli prestižních budov pro jednotlivé části města.
Autorka diskutuje, zda globalizační trendy přispívají spíše k homogenizaci či diferenciaci pro-y
středí města. K tomuto účelu jsou zmapovány všechny významné neuniformní nebytové novo-
stavby dokončené v Praze v letech 1990–2003. Rychlý vstup nové komerční nebytové výstavby 
do postsocialistických měst se uplatňuje rozdílně v prestižních a periferních lokalitách města.
Prestižní stavby ovlivněné globálními investory a architekty podle autorky přispívají k po-
stupné heterogenizaci fyzického prostředí postsocialistických měst. V příspěvku je na druhé
straně věnována pozornost i postupnému šíření uniformních staveb především v okrajových
a suburbánních zónách Prahy. V architektuře těchto staveb sloužících k výrobním, obchodním 
a logistickým činnostem se uplatňují uni�kované prvky a postupy výstavby. Temelová se po-
hybuje na hranici mezi geogra�í, architekturou a sociologií a přináší vysvětlení dopadů globa-
lizačních tendencí na fyzické prostředí na lokální úrovni.

Fyzickému prostředí se věnuje i kapitola Ivana Bičíka a Lucie Kupkové, která využívá roz-
sáhlého potenciálu dlouhodobého výzkumu využití země (land use). Na příkladu tří detail-
ních studií katastrálních území v různých lokalitách v zázemí Prahy jsou dokumentovány 
rozsáhlé změny ve využití země v průběhu 19. – 21. století. Bičík a Kupková ilustrují koncent-
rické rozpínání urbanizovaných ploch směrem od centra Prahy v průběhu 20. století i selek-
tivní působení komerční suburbanizace podél významných dopravních tahů v současnosti.
Kombinace vy užití starých katastrálních map a moderních ortofotomap a jejich interpretace
nabízí významný nástroj pro hodnocení působení člověka na krajinu v celém městském regi-
onu a v poslední době zejména v rychle se měnících suburbánních oblastech kolem hlavního
města. Z hlediska rozsahu ploch, na kterých se ve sledovaném období měnilo zastoupení jed-
notlivých kategorií land use, prošla největšími změnami pohraniční území. Intenzita změn
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využití země je však nejvyšší v městských aglomeracích a zejména v postupně se rozvíjejícím
zázemí Prahy. Typologie změn založená na generalizovaném hodnocení hlavních krajinných
procesů odhaluje v jednotlivých etapách vývoje Pražského městského regionu relativně vysoce
diverzi�kované využití země.

Proměny fyzického prostředí patří k nejviditelnějším procesům v transformující se Praze.
Vedle rychlých změn v parterech pražských ulic, které byly výsledkem systémových transfor-
mačních procesů v první polovině 90. let, se mění i funkční využití jednotlivých domů a po-
zvolna i většiny čtvrtí centra a vnitřního města. Transformační procesy ovlivňují nejen vzhled
domů a ulic, ale i morfologii a využití půdy v rámci Pražského městského regionu. Je překva-
pivé, že i v současnosti zabírá více než polovinu pražského území zemědělská a lesní půda. Jak 
dokumentuje výzkum využití země, tlak na nezastavěné plochy sílí ve všech částech Pražského
městského regionu. K aktivitám, které zaznamenávají velký rozvoj, můžeme zařadit především
výstavbu dopravní infrastruktury a suburbánního bydlení. Těmto tématům jsou věnovány ná-
sledující tři kapitoly knihy.

Dva příspěvky se soustřeďují na téma dopravy, která je vnímána odborníky i veřejností jako 
klíčový prvek dalšího rozvoje Pražského městského regionu. Miroslav Marada se zaměřuje na
hodnocení pražské dopravy ve třech hierarchických stupních – od kontinentálních po lokální
dopravní vztahy. Autor vyzdvihuje sílící pozici Prahy v sídelním systému evropských měst,
dokumentuje zvyšující se objemy přepravy a měnící se destinace letecké dopravy i problémy 
tranzitní kamionové dopravy. Za klíčové pro obyvatele metropolitní oblasti však Marada po-
važuje vyřešení dopravních problémů především na mikroregionální úrovni. V článku jsou
popsány vývojové trendy v pražské dopravě v transformačním období a hodnoceny možnosti
dopravních řešení v různých částech Prahy i zázemí města. Široce je diskutována problema-
tika využívání hromadné a individuální automobilové dopravy a alternativy dopravní politiky 
města. Podle autora je řešením problémů plynoucích ze zvýšené automobilové dopravy vedle
nových investic do dopravní infrastruktury rovněž využití vhodných regulačních opatření.

Kapitola o vlivu suburbanizace na dopravu v Pražském městském regionu (Urbánková,
Ouředníček) vychází ze sledování dopravních statistik, které jsou rozšířeny o hodnocení do-
jížďkových proudů a strukturu využívaných dopravních prostředků (modal split) z dat sčítání
lidu 2001 do úrovně obcí. V příspěvku se snažíme empiricky doložit dopady suburbánního
rozvoje na zvyšující se dopravní intenzity v oblasti nejintenzivnější výstavby nového bydlení
jižně od Prahy. Naší snahou je posoudit, do jaké míry jsou problémy spojené s enormním ná-
růstem dopravy v Praze a jejím zázemí způsobené rezidenční suburbanizací. Jako významné
faktory ovlivňující intenzitu automobilové dopravy v zázemí města se vedle rezidenční subur-
banizace uplatňuje i dekoncentrace ekonomických funkcí a sílící prostorové neshody (spatial 
mismatch) v lokalizaci rezidenční, pracovní a dalších funkcí. Práce rozšiřuje pohled na subur-
bánní dopravu o analýzy centrifugálních a tangenciálních pohybů a vnitropražských doprav-
ních vztahů. Právě vyjížďka Pražanů do zázemí města a pohyby mezi obcemi zázemí vykazují
nejvyšší podíly využívání automobilové dopravy. 

Martin Ouředníček a Darina Posová se věnují v šesté kapitole především vývoji suburbán-
ního bydlení v transformačním období. Příspěvek vychází z analýzy sčítání lidu, domů a bytů
1991 a 2001, ale využívá i detailní informace o dokončené výstavbě na úrovni obcí a katastrál-
ních území v letech 1997–2004. Kromě etapizace vývoje suburbánní výstavby v zázemí Prahy 
je větší pozornost věnována rozmístění nového bydlení na úrovni celého městského regionu
i hodnocení morfologie zástavby v měřítku jednotlivých sídel. Studie vychází z terénního še-
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tření o rozsahu nové výstavby a morfologii suburbánních sídel uskutečněného v létě 2004. Ze
shromážděných informací vyplývá trend postupné difuze suburbánní výstavby do odlehlejších 
a méně vybavených sídel v zázemí Prahy a sílící diverzi�kace typů domů, lokalizace i forem
suburbánní zástavby na počátku 21. století. Zejména velká aktivita na straně nabídky a množ-
ství rozestavěných i plánovaných projektů vypovídá o další gradaci suburbanizačních tendencí 
v několika dalších letech.

Kapitola věnovaná bydlení tvoří přechod od příspěvků zaměřených na fyzickou prosto-
rovou strukturu k analýzám sociálního prostředí. Zásadní vliv nové výstavby na migrační
procesy a změnu v sociálním prostředí se objevuje ve všech příspěvcích zařazených v druhé
polovině knihy. Sociální prostředí je v jednotlivých textech hodnoceno rozdílnými metodami. 
Široce jsou využívány údaje z posledních dvou populačních cenzů. Strukturální charakteristiky 
obyvatelstva jsou však významně doplňovány měkčími daty z terénních šetření, která popisují
sociální klima, životní styl a další znaky sociálního prostředí zejména v zázemí Prahy.

Studie Ivy Šnejdové je zaměřena na charakteristiku změn ve vzdělanostní struktuře lokalit
Pražského městského regionu v období mezi posledními censy. Autorka na příkladu několika
případových studií ukázala odlišnosti ve vývoji sociálně-prostorové struktury lokalit podob-
ného typu s rozdílným vývojem. Z jejích analýz je zřejmé, že existují podstatné rozdíly ve vý-
voji vzdělanostní struktury mezi sídlišti, lokalitami vnitřního města i suburbií, ale např. i mezi 
sídlišti navzájem. Za zásadní lze považovat např. postupné snižování vzdělanostní úrovně vy-
braných sídlišť nebo narůstající sociální polarizaci lokalit vnitřního i vnějšího města a nové
rezidenční zástavby. Úroveň vzdělání je v současnosti nejvhodnějším dostupným ukazatelem
sociálně-ekonomického statusu obyvatelstva a jeho změny jsou spojeny s podstatným půso-
bením urbanizačních a suburbanizačních tendencí v současnosti. Ivě Šnejdové se podařilo
vysvětlit zejména dopady suburbanizace, gentri�kace a selektivní migrace ze sídlišť na sociální 
status sledovaných čtvrtí města.

Hodnocení sociálně prostorové diferenciace města je ovlivněno geogra�ckým měřítkem
sledování. Ačkoliv je vzdělanostní úroveň popsána na příkladu velmi malých územních jed-
notek (urbanistických obvodech), v mnoha případech údaje o nárůstu či poklesu relativních
ukazatelů nepopisují procesy na mikroregionální úrovni dostatečně výstižně. Pro Prahu i sub-
urbánní obce jsou v současnosti charakteristické procesy zvyšování sociálního statusu v dů-
sledku přílivu obyvatel s vyšší úrovní vzdělání. Enklávy nového bydlení (kondominia, okrsky 
suburbánního bydlení) nebo gentri�kované oblasti vznikají v některých případech v urbanis-
tických obvodech s původně velmi nízkou vzdělanostní úrovní. Přestože se ve statistickém
hodnocení jeví lokality jako rostoucí (social upgrading), dochází ve většině případů spíše k po-gg
larizaci sociální struktury, někdy i separaci a segregaci sociálně odlišných skupin obyvatelstva. 
Tuto skutečnost však nelze pouze s použitím údajů ze sčítání plně postihnout a je nutno využít 
šetření v terénu. Příkladem studií založených na terénním výzkumu jsou dvě poslední kapitoly 
knihy.

Osmá kapitola je věnována přeměně sociálního prostředí v zázemí Prahy. Na rozdíl od
kvantitativních hodnocení struktur obyvatelstva je práce Petry Puldové a Martina Ouředníčka 
založena na kvalitativním šetření. V práci jsou využity dotazníky, jejichž respondenty byli
v létě 2004 starostové suburbánních obcí a okrajových městských částí Prahy a také obyva-
telé staré a nové zástavby obce Zeleneč na severovýchodě městského regionu. Hlavní otázkou
studie je, do jaké míry dochází v lokalitách s duální sociální skladbou obyvatelstva k separaci
a segregaci obou skupin a zda se sociální rozdíly postupem času spíše prohlubují nebo osla-
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bují. Studována je zejména participace nových rezidentů na životu obce a sociální soudržnosti
suburbánních lokalit. V práci se autoři snaží poukázat na možnosti postupné integrace nových 
obyvatel do sociálního prostředí suburbanizovaných sídel a faktory, které integraci nebo nao-
pak separaci ovlivňují.

Poslední kapitola Gabriely Doležalové a Martina Ouředníčka má za cíl postihnout změny 
v životním stylu obyvatelstva v nově suburbanizovaných obcích v zázemí Prahy. Na příkladu
tří odlišných typů suburbií jsou studovány denní činnosti původních a nových rezidentů.
Sledování je zaměřeno hlavně na odlišnosti ve struktuře denních aktivit těchto dvou skupin
obyvatelstva a rozdíly v životním stylu u různých typů suburbií. Práce ukázala na významné
rozdíly v trávení denního času, ale zároveň na poměrně dobré vztahy mezi starousedlíky 
a novými obyvateli suburbánních obcí. Vedle toho se projevily zřetelné rozdíly ve využívání
dopravních prostředků. U obcí s dobrou obslužností byla zaznamenána větší vůle využívat ve-
řejnou dopravu i u obyvatel s vyšším sociálním statusem, zatímco v perifernějších polohách
jsou závislí na dopravě automobilem i lidé ze staré zástavby.

Práce je kolekcí vybraných příspěvků zaměřených na současnou transformaci fyzického
a sociálního prostředí Pražského městského regionu, který je v knize považován za vnitřně
heterogenní organismus. Úkolem autorů bylo nahlédnout především do jeho vnitřního uspo-
řádání a zhodnotit diferenciaci prostorové struktury. Řada témat řešených současnou sociální
geogra�í není v knize hodnocena. Mezi nimi můžeme jmenovat například ekonomickou
transformaci města nebo pozici Pražské aglomerace v evropském systému osídlení. Velká část
textů je naopak věnována jedinému tématu – suburbanizaci, která je sledována z mnoha stran
a z pohledu sociální geogra�e relativně komplexním způsobem. Charakteristiky fyzické struk-
tury (land use, dopravní infrastruktura, bydlení), sociální struktury (vzdělání, věk, profese),
životního stylu i sociálního klimatu jsou hodnoceny různými disciplínami sociální geogra�e
a mohou sloužit jako příklad integrace sociální geogra�e při řešení konkrétní problematiky.
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