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Housing is an essential need of mankind and a partial element in the comprehen-
sive the study of environment. Adequate conditions and requirements for housing 
change in the course of the development of society, determining the society’s 
standard of living. The politico-economic situation in 20th century Europe conclu-
sively affected also the character of urban structures. Central planning in the 
countries of Central and Eastern Europe was one-sidedly focused on the construc-
tion of housing estates. Since that time, the popularity of these structures has 
greatly faded in the whole region as many problems of a technical, social and area 
planning character appeared. For the last ten years these countries have been 
struggling with varied success for decentralization, privatization and deregulation 
of housing resources by means of newly formulated housing strategies. 
Key words: residential policy, housing estates, transformation of urban structures, 
Europe, post-communistic countries 

 
ÚVOD 

Bydlení patří k existenčním lidským potřebám, jeho formy procházejí histo-
rickým vývojem a závisejí na ekonomických a technických podmínkách a mož-
nostech dané země. Zabezpečení přiměřených podmínek bydlení je nevyhnutel-
ným předpokladem správného rozvoje společnosti, zejména její sociální sféry a 
má nezastupitelný význam pro formování člověka jako společenské bytosti. 
A je to právě proměna v čase, která mění požadavky na počet, velikost, charak-
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ter a kvalitu bydlení. I proto je cílem příspěvku charakteristika současného pří-
stupu k bydlení v Evropské unii (spolu se stručným srovnáním bytových politik 
a trhů s bydlením vybraných států) s důrazem na hlavní směry vývoje v postso-
cialistických státech střední Evropy. Jako vhodná srovnávací báze jsou zvoleny 
příklady časoprostorových a regionálních komparací sídlištních struktur. Pod-
statou není kvantitativní interpretace ukazatelů bydlení, ale empirické kvalita-
tivní zhodnocení různých aspektů bydlení zachycené právě v územních souvis-
lostech. Dílčím cílem je nalezení podobností a rozdílů mezi sídlištními struktu-
rami a náznak jejich dalšího vývoje. 

Význam bydlení si uvědomují nejen evropské, ale i světové organizace. Prá-
vo bydlet je obsaženo v článku 25 Všeobecné deklarace lidských práv Organi-
zace spojených národů (OSN), která byla schválena v roce 1948 a o dva roky 
později rozšířena a přijata Radou Evropy jako Úmluva o lidských právech a 
svobodách. V roce 1988 přijalo Valné shromáždění OSN tzv. Světovou strategii 
bydlení do roku 2000, která se řídí zásadou, že „právo na přiměřené bydlení“ je 
celosvětově uznáváno a vytváří základ pro národní povinnost uspokojit potřeby 
bydlení. Nejen podmínky „přiměřenosti“, ale dokonce i samotné právo bydlet 
bylo a je jednotlivými státy vykládáno různě. Zatímco například v Kanadě toto 
právo není vynutitelné a je chápáno jako právo být nájemníkem nebo kupcem 
bytu, ve Švédsku je chápáno jako bydlení na úrovni k dispozici všem občanům. 

Potřeba bydlení má společenské důsledky a její uspokojování je citlivá so-
ciálně politická otázka, která je do určité míry předpokladem politické stability 
a hospodářského vývoje. Participace společnosti na uspokojení této potřeby má 
ochránit před nedůstojným bydlením, které se následně promítá ve zvýšeném 
výskytu sociálně patologických jevů. Z toho důvodu nemůže být bydlení hodno-
ceno jen na základě ekonomických kriterií, ale na jejich úroveň musí být posta-
vena i kriteria sociální. 

Geografický aspekt hraje výraznou úlohu v regionálních disparitách spoje-
ných s bydlením (Andrle 2002, Červený a Srb 2003). Ze srovnání a rozborů pří-
spěvků konferencí pořádaných ENHR (European Network for Housing Re-
search) v posledních osmi letech postupně v Dánsku (1996), Británii (1998), 
Švédsku (2000) a Rakousku (2002) lze formulovat následující porovnání. Auto-
ři ze zemí severní Evropy se zabývají častěji než v jiných zemích tématy 
s upřednostňováním mobility, bytové politiky a trhu s byty, životním stylem a 
vazbami bydlení na udržitelný rozvoj. Společným jmenovatelem výzkumů seve-
rozápadní a západní části Evropy (Irsko, Británie) je sociální tematika, a to ve 
vazbě na stále více se segregující obytné čtvrti ohrožených sociálních skupin 
obyvatelstva a bezdomovectví. Ve státech jižní Evropy se k těmto problémům 
přiřazují problémy s financováním výstavby a zanedbaným stávajícím bytovým 
fondem. Specifickým problémem států střední a východní Evropy jsou kromě 
hledání vlastních cest bytových politik zejména panelová sídliště. Země střední-
ho východu, kde je problémem chudoba, si všímají bytové kultury, životního 
stylu a vůbec základní otázky, kterou je zajištění bytů. Pro země Severní Ameri-
ky a Austrálie jsou nejčastějšími tématy otázky podpory nájemníků a otázky et-
nické, ojedinělé příspěvky afrických a latinskoamerických zemí se věnují otáz-
kám financování bydlení. 

Z prací, které se věnují proměnám obytných struktur (v evropských urbán-
ních prostorech) od 90. let minulého století, je vhodné upozornit na aktivity In-
stitutu für Länderkunde v Lipsku (Müller 1997, Liebman a Rietdorf 2001 a dal-
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ší). Sídlištní struktury jsou předmětem bádání i v Maďarsku (Kovács a Wiess-
ner 1999, Egedy 2000 a 2003), polská geografie se zaměřuje na studium postso-
cialistického města jako celku (Węcławowicz 1992). Česká geografická scéna 
je na tomto poli zastoupena zejména dřívějšími pracemi Musila et al. (1985) a 
oborově širšími, vysoce aktuálními díly Sýkory (1999), slovenská geografie se 
opírá o starší dílo Očovského (1989), na soudobý vývoj reagují práce Mládka 
(2000) a Korca se Smatanovou (2000). 

 
ODLIŠNOSTI  EVROPSKÝCH  ZEMÍ  V  PŘÍSTUPU  K  BYDLENÍ 

Ve vývoji sféry bydlení v evropských státech lze vysledovat několik etap. 
Přitom je třeba mít na paměti odlišnosti a specifika jednotlivých států dané geo-
grafickou polohou, stupněm urbanizace, demografickým vývojem, klimatem, 
vlivem místních tradic a přístupů atd. (Valentová a Kohout 1997). Poválečná 
historie spolu se současností ukazují, že rozhodující měrou dnešní situaci v jed-
notlivých zemích ovlivnila orientace buď na tržní, nebo centrálně plánovaný 
systém ekonomiky. Proto je nejvýraznější geografickou hranicí linie mezi zápa-
doevropskými státy a tzv. postsocialistickými zeměmi střední a východní Evro-
py. 

Vhodným ilustračním ukazatelem mezinárodního srovnání je průměrná veli-
kost obytné plochy bytu. Na kartografickém vyjádření dostupných statistických 
dat je patrný rozdíl mezi postsocialistickými zeměmi a zeměmi EU, což je odra-
zem jejich rozdílného poválečného vývoje. Zatímco země dnešní EU podporo-
valy sídlištní výstavbu většinou jen jako formu sociálního bydlení, pro socialis-
tické země byly bytové domy (a z toho pramenící pochopitelná menší rozloha 
bytů) dominující formou výstavby, ovšem bez sociálního podtextu jejich využí-
vání pouze sociálně slabými vrstvami obyvatelstva. Nejhorší situace je v Ru-
munsku (34 m2) a v bývalých zemích SSSR (okolo 50 m2). Příčiny rozdílů po-
mohou vysvětlit následující historicko-geografické souvislosti. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

Obr. 1. Průměrná obytná plocha bytu ve vybraných evropských zemích v roce 1995 
(Pramen: UN/ECE 1997) 
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S ohledem na stávající strukturu bytového fondu je nanejvýš smysluplné za 
počátek první fáze označit období od konce druhé světové války po rok 1960, 
kdy bylo celoevropským cílem odstranění válečných škod; tedy obnova váleč-
nými událostmi zničeného bytového fondu, odstranění bytového deficitu a zlep-
šení celkové úrovně bydlení. Tato fáze byla v západoevropských zemích ozna-
čena jako etapa výstavby sociálního bydlení (ve smyslu sídlišť bytových domů, 
stavěných z veřejných prostředků), přičemž jednotlivé země se od sebe lišily 
formami podpory jednotlivým typům výstavby (Spolková republika Německo  
upřednostňovala podporu existujícího soukromého nájemního sektoru, Velká 
Británie tzv. veřejný obecní sektor atd.). Celkově se toto období vyznačovalo 
malým zájmem o kvalitu a ekonomické souvislosti výstavby, krátkodobé cíle 
byly upřednostňovány před dlouhodobějšími záměry. 

O větší diverzifikaci bytových politik západoevropských států lze hovořit od 
roku 1960. Začíná se více uplatňovat orientace na tržní principy a uplatňují se 
vlivy ekonomického prostředí. V druhé fázi tohoto období (přelom 60. a 70. let) 
roste životní úroveň obyvatelstva, což se projevuje tlakem na rozvoj vlastnické-
ho bydlení, začíná klesat objem bytové výstavby a snižuje se masivní podpora 
sociálního bydlení. Pozornosti se dostává už i kvalitě bydlení a regeneraci stá-
vajícího bytového fondu, ale pojem sociální bydlení není stále spojován se slab-
šími sociálními skupinami, nýbrž je ekvivalentem nového dostupného bydlení 
určeného nejširším vrstvám. 

80. léta jsou už v západoevropských bytových politikách poznamenané sna-
hou o redukci vládních výdajů na bydlení (resp. výdaje jsou stejné, ceny jsou 
vyšší, výstavba je proto menší). Pokračuje úpadek soukromého nájemního sek-
toru a posílení sektoru vlastnického bydlení. V některých zemích (Británie) do-
chází k privatizaci sociálních bytů. Následující etapa 90. let ve sféře bydlení 
v evropských zemích je sice ve znamení jeho zvyšující se celkové úrovně, 
ovšem za současného posilování sociální segregace (mj. růst bezdomovectví) a 
nerovností (v důsledku zvyšujících se nákladů domácností na bydlení), které 
negativně ovlivňují kvalitu městského života. Zároveň se zhoršuje stav zón 
s poválečným tzv. sociálním bytovým fondem. Rozdíl v kvalitě bydlení mezi 
severní a jižní Evropou nabývá nových dimenzí. Zatímco severoevropské země 
se orientují na regeneraci městských center a čtvrtí, jižní Evropa se potýká s ne-
dostatkem sociálního bydlení a v důsledku toho s nízkou kvalitou bydlení 
(sociální bydlení koncentruje nejchudší vrstvy obyvatelstva, což je spojeno se 
vznikem čtvrtí se spíš provizorními příbytky na okrajích měst). Obecně platí, že 
v zemích, kde je prosazován více tržní přístup, je pomoc státu ve sféře bydlení 
orientována jen na nejslabší vrstvu obyvatelstva. 

Geografická hranice vede přirozeně také mezi bytovými politikami jednotli-
vých západoevropských zemí. Intervence států severu do sféry bydlení jsou 
obecně daleko vyšší ve srovnání s jihoevropskými zeměmi, jejichž bytové poli-
tiky jsou méně rozvinuté. Podrobnější pohled (Balchin 1996) ještě výrazně odli-
šuje přímo státy severské, kde je podporován rovný přístup občanů k bydlení 
formou podpory nájemního a družstevního sektoru. Proto se např. ve Švédsku a 
Norsku pod pojmem sociální bydlení rozumí standardní bydlení pro nejširší 
vrstvy obyvatelstva (což ovšem u kritiků naráží na snadný argument neefektiv-
nosti takového přístupu, neboť jsou podporovány domácnosti, které pomoc ve 
skutečnosti vůbec nepotřebují). Německo, Francie a Rakousko zastávají více 
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sociálně demokratický přístup k bydlení, podporují všechny formy bydlení a tím 
se snaží motivovat obyvatele k vlastní aktivitě na trhu práce, jejichž výsledky 
jim v důsledku mohou přinést zlepšení bydlení. Liberální přístup států k bytové 
a sociální politice v Británii a Irsku je charakterizován maximální podporou 
vlastnického bydlení a adresnou pomocí sociálně slabým. Bytová politika Řec-
ka a Portugalska je spojena s minimální angažovaností státu a s maximální    
orientací na aktivitu samotných obyvatel. 

Důkazem rozdílného vývoje a státních intervencí do oblasti vlastnických 
struktur bytového fondu jsou rozdílné podíly vlastnického a nájemního bydlení 
v jednotlivých zemích. Statistiky (rok 1994) uvádějí 56 % průměrné zastoupení 
vlastnického bydlení. Silné zastoupení vlastnického sektoru je v Irsku, Španěl-
sku, Finsku, Řecku (nad 70 %), dále v Itálii, Británii a Portugalsku (60 %). Na 
druhém konci žebříčku je Německo, Nizozemí a Švédsko. Sociální nájemní 
bydlení, které lze považovat za bydlení sídlištní, tvoří v EU průměrně 14 % by-
tového fondu. 

I v zemích střední a východní Evropy se projekty ze 40. let soustřeďovaly, 
kromě městských center, na obytné čtvrti, ale brzy se ukázalo, že obnova před 
válkou existujících urbanizovaných území měst nemůže uspokojit potřeby vy-
plývající z poválečné bytové nouze. Proto se od počátku 50. let začaly plánovat 
a stavět na volných plochách městských periferií nové obytné soubory, pro kte-
ré se vžil název „sídliště“. Jednoduše je lze charakterizovat jako sídelní celky 
téměř stejných mnohapatrových domů sestavených z továrně vyrobených částí. 
Uvnitř domů jsou podobné byty, mezi domy je „země nikoho“, po níž jsou ve-
deny dopravní komunikace a pěší cesty (Hrůza a Zajíc 1996). První poválečná 
sídliště si alespoň podržela menší měřítka co do velikosti, výšky zastavění, pou-
žitého materiálu (cihla), prostorového uspořádání i výtvarného řešení. Pod vli-
vem myšlenky zahradních měst patří dodnes jejich obytné prostředí mezi lépe 
hodnocené, než je tomu u sídlišť pozdějšího období, i když jejich technické 
standardy vykazují horší ukazatele (chybí centrální vytápění a pod.). 

Kromě řešení poválečné bytové nouze získalo budování sídlišť brzy i pod-
text ideologický. Socialistické ekonomice plně odpovídala masová výstavba, 
způsob bydlení v sídlištích byl prezentován jako správný vzor života tehdejší 
společnosti (Perény 1987). Etapy a dynamika výstavby jednotlivých generací 
sídlišť se od sebe výrazně liší. 

Zásadní kvantitativní posun v bytové výstavbě nastal od 60. let 20. století, 
kdy se původní cihlový materiál změnil na prefabrikovaný panel, kterému se 
přizpůsobila i technologie výstavby. Způsob realizace sídlišť plně odpovídal 
sociálnímu bydlení (vysoké dotace státu umožňovaly přidělovat byty v obyt-
ných domech i sociálně slabšímu obyvatelstvu), které ale bylo tentokrát určeno 
pro naprostou většinu populace. Tato sídliště vznikala jako celky většinou na 
zelené louce mimo intravilán, což vyplývalo ze snahy překonat nedostatky ži-
velné sídlištní výstavby bez komplexní vybavenosti. Systém urbanistických 
operací po anglickém, severském (zahradní satelitní předměstí) a francouzském 
vzoru, jehož účelem bylo vybudovat plně vybavená sídliště v zeleni, byl nazván 
komplexní bytová výstavba. Ve skutečnosti z ní zpravidla zbylo ale jen torzo a 
sociální infrastruktura, stejně jako zeleň, byly pravidelně dokončovány teprve 
mnoho let po ukončení výstavby bytů. Výška domů v sídlištích dosahovala mi-
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nimálně čtyřpodlažní zástavby, na rady sovětských odborníků byly preferovány 
vysokopodlažní budovy a celkově mnohonásobně větší obytné obvody. Výstav-
ba vlastnického bydlení byla z centrální úrovně podporována jen minimálně, a 
to většinou až v situaci, kdy chyběly státní rozpočtové zdroje na státní výstavu 
bytových domů. 

Sídliště ze 70. a 80. let byla poznamenána ještě většími nedostatky než 
v předcházejících obdobích; stále více se uplatňovala typologie panelových do-
mů, jejich chaotické uspořádání, nevyhovující rozložení objektů občanské vyba-
venosti, často kombinované komplikovaným dopravním napojením na vnitřní 
město. Samostatnou kapitolou bylo utilitární ekonomistické stavění na nejnižší 
možné úrovni kvality a nedodržování technologické kázně. Výstavbu sídlišť 
ukončily společensko-politické změny přelomu 80. a 90. let. 

Sídliště ovšem vyhovovala ekonomicko-politické realitě centrálně řízené 
ekonomiky. Díky jejich charakteristickým rysům – především opakovatelnosti – 
bylo možno sídliště snadno kvantifikovat, zatímco na kvalitu jejich provedení či 
poslání estetického, psychického a duchovního se nehledělo. V panelových do-
mech ve střední a východní Evropě žije podle Japonce Seiji Sawady přes 34 mi-
lionů lidí (Schmeidler 1999). 

Jednotlivé charakteristické znaky sídlišť se vytrácejí úměrně s vrůstáním 
skupin panelových domů do původní zástavby obce. Vzhledem k nejednotným 
definicím sídliště už na národních úrovních se podařilo shromáždit jednotnou 
databázi sídlišť pouze pro Maďarsko (Egedy 2000) a Slovenskou republiku 
(Mládek 2000), v České republice byl proveden vlastní výzkum. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

Obr. 2. Panelová sídliště s více než 2 500 byty v Maďarsku, České a 
Slovenské republice 

(Prameny: Egedy 2000, Mládek 2000 a vlastní výzkum; grafické provedení vlastní) 
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Díky politickým a společenským změnám, které byly ve státech střední a vý-
chodní Evropy odstartovány na přelomu 80. a 90. let, se sídliště ocitla pod tla-
kem nových vnějších vlivů, na základě kterých lze formulovat následující para-
digmata. Jedná se zejména o: 
–  přesun zodpovědnosti za zajištění bydlení ze státu na občany, 
–  změnu podmínek hospodářského a vlastnického rámce (nejen) sídlištního 

prostředí, přesun státní zodpovědnosti na komunální a nižší úroveň, 
–  vznik trhu práce a všech dalších trhů, přesuny ekonomicky aktivních do ter-

ciéru, 
–  konkurence nových jiných možností bydlení (vlastnické bydlení v rodinných 

domech, moderní bytové domy řádově desítek bytů, suburbanizace, reurbani-
zace atd.), 

–  změnu životního stylu a požadavků na infrastrukturu, sociální, kulturní a 
sportovní vyžití. 
 

PŘÍKLADY  ČASOPROSTOROVÝCH  A  REGIONÁLNÍCH  KOMPARACÍ 

Zejména v urbánních strukturách států střední a východní Evropy (Bulhars-
ko, Československo, Německá demokratická republika, Polsko, Rumunsko, 
Maďarsko; údaje za Sovětský svaz jsou uváděny samostatně) se v období 1950-
1990 postavilo převážně panelovou technologií 11-14 milionů bytů (dalších 65 
milionů bytů v bývalém Sovětském svazu), ve kterých podle různých pramenů 
žije 15-45 % obyvatel (34 milionů) těchto zemí (Mládek 2000, Liebmann a   
Rietdorf 2001). Bytové panelové domy jsou koncentrovány v sídlištích, z uve-
dených počtů v sídlištích s více než 2500 byty žije 34 milionů obyvatel (30 %), 
což odpovídá 11,1 milionů bytů (29 % jejich celkového počtu a současně nad-
poloviční podíl na bytové výstavbě let 1960-1990) (Rietdorf in Müller 1997). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

Obr. 3. Podíl bytů v sídlištích států střední a východní Evropy 
(Pramen: Rietdorf in Müller 1997, grafické provedení vlastní)   

V bývalém Sovětském svazu jsou tyto podíly ještě vyšší, ve velkých sídliš-
tích bydlí v 42 milionech bytů 46 % obyvatel (134,4 milionů), což je 65 % cel-

0 10 20 30 40 50 60 70

Bulharsko

Československo

NDR

Polsko

Maďarsko

Rumunsko

Sovětský svaz

(%)

podíl bytů v sídlištích na bytové výstavbě 1960 -1990

podíl bytů v sídlištích na celkovém bytovém fondu



344 

kového podílu výstavby 1960-1990). Poloha sídlišť v rámci městských systémů 
se odvíjí od dvou základních kategorií, které se označují za sídliště „varšavské-
ho“ a „moskevského“ typu. První typ se vyznačuje polohou uvnitř města, ná-
vaznostmi na existující (ve své době hlavně válkou zničené) struktury a plochy. 
Moskevský typ se v podstatě rovná stavbě na zelené louce, což zejména v býva-
lém Sovětském svazu znamenalo zakládání téměř dvaceti nových měst ročně 
(Toljatti, Navoi, Magnitogorsk, města na Sibiři a Dálném východě). 

Snad nejlepším příkladem časoprostorové a současně regionální komparace 
je srovnání starých a nových spolkových zemí Německa. Díky společné historii 
a naopak rozdílnému vývoji a orientaci obou států od konce 2. světové války lze 
na těchto zemích dobře demonstrovat vliv bytové (sídelní) politiky např. na 
markantním rozdílu v průměrné velikosti bytů. Zatímco spolkové země bývalé 
NDR (orientované na sídlištní výstavbu) měly v roce 1992 průměrnou obytnou 
plochu bytu 64,6 m2, v NSR (bytová politika zaměřená na vlastnické bydlení) 
byla hodnota stejného ukazatele 86,4 m2. Lišil se i průměrný počet pokojů na 
byt, 3,8 ve spolkových zemích NDR, resp. 4,2 v NSR. Uvádí se (Rietdorf in 
Müller 1997), že díky sídelní politice bývalé NDR, zaměřené na extenzivní růst 
měst, žije 20 % jejích obyvatel ve vysokopodlažních panelových domech v síd-
lištích, zatímco v bývalé NSR jsou to jen 3 %. Specifická situace sídlišť NDR je 
částečně reakcí na změnu demografického chování obyvatelstva (přirozený úby-
tek), ale zejména ji ovlivnilo sloučení s SRN. To se sebou přineslo výraznou 
migrační vlnu směřující za prací a „lepším životem“ do spolkových zemí bývalé 
SRN, což změnilo nejen počet obyvatel (pokles ve velkých a středních městech) 
a věkovou strukturu (migrace ekonomicky aktivních), ale ovlivnilo to výrazně 
bytovou situaci. Mikrocenzus v roce 1998 už upozorňoval na 13 % volných by-
tů (asi 1 milion) v bývalé NDR. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    

Obr. 4. Lokalizace sídlišť s více než 2 500 byty v Německu 
(Pramen: Müller 1997, grafické provedení vlastní) 
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V těch oblastech NDR, kde procento nevyužitého bytového fondu dosahuje 
nad 20 % jeho rozsahu, nelze vzniklou situaci ekonomicky pokrýt a zvládnout. 
Do nájemného využitých bytů lze totiž reálně promítnout jen náklady 2-5 % 
volných bytů. Existující nájemné obsazených bytů by jinak bylo zatíženo způso-
bem, který by vedl i u stávajících nájemníků (z důvodů ceny) k nové vlně 
opouštění bytových jednotek (Andrle 2003). Jediným ekonomickým řešením je 
úplná sanace nadbytečné bytové kapacity, neboť její konzervování vede pouze 
k odložení řešení a k novým vnitřním nákladům (temperování objektů, ochrana, 
komunální poplatky). Ani komunální prostředky nejsou schopny akceptovat 
ekonomickou zátěž neobydlených bytů, které se po úpadku legitimních vlastní-
ků staly majetkem měst. 

V principu se sídliště bývalé NDR potýkají s opačnými jevy, než bylo (na 
přelomu 70.-80. let) zahušťování sídlišť v důsledku nedostatku bytů podmíně-
ného nárůstem počtu obyvatel; uváděné náklady na zbourání 1 m2 se pohybují 
okolo 60 Euro, problémem je i ukládání či další využití stavební suti. Část roz-
montovaných panelů končí v ČR a Rusku, kde jsou z nich stavěny nízkopodlaž-
ní domky. Vnějškově upravené německé panely mají certifikát technické způso-
bilosti a jejich využitím se ušetří až pětina nákladů na stavbu domu. Pro němec-
ké partnery je levnější zdarma panely dovézt do ČR než je draze likvidovat 
v Německu (ČTK 2002). Do rozvojových konceptů sídlišť se tak v bývalé NDR 
dostává i fyzická likvidace panelových domů (dotovaná vládou). Opravy a vel-
korysé rekonstrukce (přístavby výtahů i ke čtyřpodlažním panelovým domům) 
jsou často spojeny se slučováním bytů (což ovšem naráží na nesolventnost oby-
vatel, takže v podstatě komfortní zrekonstruované byty zůstávají v nabídce by-
tového trhu). Bytové společnosti jsou reorganizovány a bytové hospodářství se 
převádí na podniky služeb. Cílem a jedinou šancí je změnit sídlištní prostředí 
tak, aby se v něm obyvatelé stabilizovali a aby poté sami aktivně participovali 
při rozhodovacích procesech. Důležité jsou i cílené programy sdružování oby-
vatel za účelem snížení anonymity a vytvoření sousedských vztahů, u mládeže 
pak směřující k aktivnímu trávení volného času. Dobrým příkladem je tímto 
směrem cíleně řízená proměna sídliště Leipzig – Grünau (Müller 1997). 

Lepší technický, urbanistický i sociální stav sídlišť v bývalé SRN proti síd-
lištím ve státech střední a východní Evropy je zřejmý. Jejich hlavní úspěch vy-
chází z filozofie volnějšího způsobu zónování, kdy se nestavěly pouhé noclehár-
ny, ale nová čtvrť skýtala svým obyvatelům i pracovní příležitosti. Vlastnickou 
strukturu bytového fondu se podařilo udržet na takovém poměru sociálních a 
vlastnického bydlení, že se nestala místy koncentrace majetkově nejslabších 
vrstev. Jejich dnešní prostředí je výsledkem investování velkého objemu finanč-
ních prostředků, systematické práce jak různých opravárenských a modernizač-
ních akcí, tak i hledání cest pomocí pilotních projektů a koordinačních iniciativ, 
které se snaží zapojit obyvatelstvo všech generací do sídlištního života. 

Situace v sídlištích NDR nenalezne analogii v ostatních postsocialistických 
zemích, ve kterých je velmi vysoká vazba na místo bydliště, na vlastnictví ne-
movitostí a na lokální sociální systém. To ústí v neochotu dojíždět nebo migro-
vat za prací. Už i např. dojížďka za prací v České republice na vzdálenost větší 
než 10-20 km připadá v úvahu pouze při nadprůměrných příjmech. Podle Mi-
nisterstva práce a sociálních věcí dojíždění na vzdálenost 150 km znamená vy-
dat v Německu 20 % průměrné mzdy, ale v České republice 90 %. Sociologické 
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průzkumy ukazují, že 46 % obyvatel v průběhu života ani jednou nezměnilo za-
městnání, polovina Čechů se nikdy nepřestěhovala mimo hranice svého okresu. 
Vysoká stabilita obyvatelstva a nedostatečná přizpůsobivost alokaci pracovních 
aktivit neodpovídá modernímu trhu práce. Pro srovnání: průměrný Američan se 
stěhuje sedmnáctkrát za život (Císař 1998). S tímto fenoménem se setkávají za-
hraniční firmy, které jsou velmi náročné na přizpůsobivost a schopnost pohybu 
na trhu pracovních sil. Trh práce je odkázán především na lokální zdroje pra-
covních sil a na druhé straně jsou občané odkázáni na pracovní příležitosti jen 
v bezprostředním okolí svého bydliště. 

 
HLAVNÍ  SMĚRY  VÝVOJE  TRHU  S  BYDLENÍM 

V  POSTSOCIALISTICKÝCH  ZEMÍCH 

Po změně režimu v 90. letech se ve všech zemích střední a východní Evropy 
objevily problémy s deformovaným trhem s bydlením. Dnešní stav je odrazem 
rozdílných cílů, koncepcí, rozsahu a realizace reforem bydlení (bytového trhu), 
které vyplývají z orientací politik transformujících se států. Společným znakem 
reforem bydlení v těchto státech je pak trend omezení státních zásahů za sou-
časného posílení tržních principů. Důležitými nástroji se stala decentralizace 
pravomocí z celostátní úrovně na úroveň lokální, privatizace státem vlastněných 
aktiv (bytového fondu), podporování deregulací a omezování veřejných výdajů 
a změny v systémech podpor bydlení. 

Problémem, který nastal v souvislosti s decentralizací, je nedostatek finanč-
ních zdrojů (místní samosprávy mají pravomoci, finanční zdroje chybí). Kromě 
praktického zastavení bytové výstavby se na této úrovni setkáváme s neodbor-
ností pracovníků nově zodpovědných za řízení sektoru veřejného bydlení. Spo-
lečnou charakteristikou trhů s byty v bývalých socialistických zemích je omeze-
nost jejich dostupnosti pro řadového občana. Příjmová úroveň většiny domác-
ností i s podpůrnými státními nástroji nestačí na překlenutí finanční propasti, 
která je nutná na pořízení moderního bytu. Fakticky to znamená, že občané sice 
nově získali odpovědnost za své bydlení, ale ve skutečnosti ji nemohou převzít, 
protože na trzích s byty nebyly vytvořeny odpovídající podmínky. Byt je rela-
tivně nejdražším spotřebním předmětem. Nedostupnost této investice každé do-
mácnosti ukazuje studie Světové banky. Podle ní představovala v 90. letech prů-
měrná cena bytu v USA, Francii a Velké Británii asi dvou až trojnásobek prů-
měrného ročního příjmu, zatímco v České republice více než desetinásobek, 
v Maďarsku jedenácti a v Polsku dvanáctinásobek (Císař 1998). 

V procesu privatizace byly důležitým faktorem úspěšnosti výchozí podmín-
ky jednotlivých zemí, dané strukturou bytového fondu dle forem vlastnictví. Ze-
mě s počátečním vyšším podílem vlastnického sektoru (Maďarsko 83 %, Bul-
harsko 93 %) se v privatizaci staly úspěšnějšími. Důležitou roli sehrála v této 
etapě centrální koordinace celého procesu (dobrý příklad je Slovinsko a Maďar-
sko), z tohoto pohledu za méně zdařilý je považován průběh privatizace v České 
republice, na Slovensku a v Polsku. Na druhou stranu ale vysoký podíl vlastnic-
kého bydlení v Maďarsku a Slovinsku snížil mobilitu na úroveň rigidního trhu 
s bydlením, což neodpovídá modernímu modelu stěhování za prací. Špatným 
příkladem privatizace je Rusko, kde byl uzákoněn transfer obecních bytů do 
soukromého vlastnictví bez jakékoliv prodejní ceny – nájemníci obecních bytů 
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mohli do určitého limitu velikosti bytu získat své bydlení zcela zdarma. Speci-
fickým rysem ruské privatizace byl dále vysoký poměr domácností důchodců 
mezi těmi, které se rozhodly do privatizace aktivně zapojit. Neúspěch privatiza-
ce navíc umocňuje skutečnost, že noví vlastníci nemají dostatek financí na údrž-
bu a opravu svých bytů (Lux a Burdová 2002). Právě přenos zodpovědnosti po-
stavil do nové role i obyvatele, kteří si neuvědomovali odpovědnost plynoucí 
z vlastnictví bytu. Privatizace byla do jisté míry i krokem sociálně nespravedli-
vým, neboť nejkvalitnější byty užívaly domácnosti ztotožněné a aktivně se hlá-
sící ke komunistickému režimu, které díky tomu i na privatizaci vysoce profito-
valy. Z hlediska budoucnosti je a bude problémem nerovnost šancí mezi vlastní-
ky, kteří měli šanci pořídit si byt levně (minimálně zvýhodněně) v privatizaci 
oproti těm, kteří si jej musí pořizovat za tržní ceny. Obecně je možné říci, že 
mladé nebydlící rodiny byly vůči starším bydlícím postaveny do nevýhodné po-
zice. K tomu je nutno přičíst i skutečnost, že neprivatizovaný bytový fond dopo-
sud obývají i příjmově silné domácnosti. 

Omezování veřejných výdajů na bydlení se v bývalých socialistických ze-
mích projevilo ve významném poklesu veřejného sektoru na nové bytové vý-
stavbě. V roce 1980 bylo téměř 50 % nového bytového fondu postaveno pro-
střednictvím veřejného sektoru, asi 16-38 % prostřednictvím družstev a 7-26 % 
tvořila soukromá výstavba většinou svépomoci (UN/ECE 1997). Už srovnání 
s rokem 1994 (UN/ECE 1997) ukazuje, že podíl veřejného sektoru se průměrně 
snížil na 20 %, hlavním aktérem výstavby zůstal v Bulharsku a Estonsku (více 
než 50 %) a v Rumunsku, České republice a Lotyšsku tvořil jednu třetinu nově 
postavených bytů. V ostatních zemích jeho významnost poklesla, k extrémním 
příkladům patří Maďarsko s 3 %. Družstevní sektor si udržel své místo v Pol-
sku, České republice, na Slovensku (30-40 %) a v pobaltských státech, ve stá-
tech jihovýchodní Evropy neexistoval a v Maďarsku je patrný jeho vznik a ná-
růst na úroveň srovnatelnou s investicemi veřejného sektoru. V případě soukro-
mého sektoru došlo k prudkému nárůstu jeho podílu na nové bytové výstavbě 
(např. v ČR 58 % v roce 1994 je zdvojnásobením hodnoty roku 1980). 

Nejen v České republice, ale i v ostatních tranzitivních ekonomikách se ob-
jevily společné rysy ve vývoji sektoru bydlení. Jedná se o odmítání všeho, co by 
mohlo připomínat administrativně-přídělový systém (a s tím spojená orientace 
na země realizující spíše „doplňkovou“ bytovou politiku, jako např. Velká Bri-
tánie) a často nekritické přebírání zahraničních zkušeností bez ohledu na reálné 
podmínky a specifika transformujících se zemí. Stejně tak lze vysledovat nad-
měrnou víru v působení tržních sil (nabídky a poptávky jako jediné možnosti 
toho, jak dosáhnout uspokojivé a rovnovážné situace na trhu s byty) a v úlohu 
soukromého vlastnictví na tomto trhu a soukromého sektoru ve smyslu podnika-
telských aktivit ve sféře bydlení, hlavně v oblasti výstavby. 

 
ZÁVĚR 

Problematika bydlení spadá do aktuálního pojetí sídelního prostoru, jehož 
základem jsou morfologicko-genetické práce sídelních struktur, na které se na-
balují výzkumy teritoriální diferenciace. Jako celosvětové paradigma je uznáván 
vliv úrovně a dostupnosti bydlení na vývoj obyvatelstva, zejména jeho přiroze-
nou měnu a migraci. Výrazem vyspělosti společnosti je péče o obytné prostředí 
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a jeho stav odráží kulturnost obyvatel. Na bezmála půl století trvajícím ekono-
micko-politickém rozdělení Evropy lze dobře demonstrovat dopady bytových 
politik jednotlivých států. Tyto rozdíly jsou nejvíce viditelné v urbánních struk-
turách s hromadnými formami bydlení, tedy v tzv. sídlištích. 

Svými základními znaky se sídliště v různých zemích příliš neliší. V bohat-
ších západoevropských zemích se začalo dříve usilovat o jejich rozmanitost a 
celkově vyšší standard, stejně tak dřív byly odhaleny jejich imanentní záporné 
vlastnosti, které výstavbu na konci 70. let už většinou ukončily. Příslušníci 
středních vrstev začali sídliště opouštět, zůstávali sociálně slabí, nezaměstnaní, 
eventuelně nepřizpůsobiví obyvatelé. Přitom je třeba mít na paměti, že již sa-
motná výstavba sídlišť v západoevropských zemích byla více rozptýlená a roz-
manitější a ani její podíl na celkové výstavbě nedosahoval takové výše jako 
v zemích střední a východní Evropy. Každý stát si, se zohledněním vlastních 
nastavených regulativů, musel začít hledat svoji cestu vedoucí ke zatraktivnění 
těchto obytných celků. Ve východoevropských zemích stále představují (a před-
stavovat nepřestanou) sídliště velmi frekventovaný typ bydlení. Při srovnání 
států střední a východní Evropy se ukazuje, že směrem od západu na východ se 
jejich situace výrazně mění; zatímco v bývalé NDR započalo s jejich asanací, ve 
střední Evropě toto vzhledem k nedostatku bytů nepřichází v úvahu a na výcho-
dě (země bývalého Sovětského svazu) stále probíhá (byť pomalejším tempem) 
jejich výstavba. 

Křehkost trhu s bydlením klade důraz na citlivé zásahy státu, neboť státní 
intervence mají schopnost deformovat tržní prostředí, tím porušit optimální alo-
kaci zdrojů a ovlivnit nerovnováhu mezi nabídkou a poptávkou. Efekty státních 
zásahů se na trhu s bydlením (ke škodě) projevují až v horizontu desetiletí, což 
přesahuje zájem jejich tvůrců (politických stran), jejichž zorný horizont se rov-
ná volebnímu období. Větší náchylnost k nedostatkům v jeho fungování si v so-
bě nesou tranzitivní ekonomiky z nedávné historie, ve které místo tržních prin-
cipů fungoval administrativně přídělový systém. 
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Eva  K a l a b o v á 

 
HOUSING  AND  ITS  TERRITORIAL  CONTEXT  AS  EXEMPLIFIED 

IN  HOUSING  ESTATE  STRUCTURE 
 

The issue of housing is part of the modern concept of residential space based on 
morphologico-genetic works of settlement structures with a superstructure of research 
into territorial differentiation. The influence of housing standards and availability on the 
development of the population, particularly on its natural regeneration and migration is 
recognized as a global paradigm. The care of the housing environment expresses the 
high-standard of the society, its condition reflecting the culture of the inhabitants. The 
impact of housing policies in the individual countries can be well demonstrated in rela-
tion to the politico-economic division of Europe, which lasted nearly half-a-century. 
The differences are most visible in urban structures with mass forms of housing or 
housing estates. 

Housing estates do not differ too much in different countries as far as their basic fea-
tures are concerned. More advanced Western European countries started to attempt to 
diversify them and achieve generally higher standards earlier since they earlier revealed 
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their immanent adverse features which led to an end of their construction approximately 
at the end of the 1970s. The middle class began to leave the housing estates, while in-
habitants who stayed were people with low earnings, unemployed and/or unadaptable. It 
should be mentioned here that the building of housing estates in Western European 
countries was much more dispersed and varied, their proportion in total construction did 
not reach the extent usual in the countries of Central and Eastern Europe. Taking into 
account its own set up regulations, each country had to start looking for its own way 
that would lead to a greater attractiveness of these housing units. In Eastern European 
countries, the housing estates have represented (and will in the future) a very frequent 
type of housing. A comparison made for the countries of Central and Eastern Europe 
shows that the situation is markedly changing in the direction from the West to the East. 
While the former German Democratic Republic started with the demolition of housing 
estates, this would not come in to consideration in Central Europe with respect to the 
shortage of flats, and in the countries of the former Soviet Union the construction of 
housing estates still continues (although at a slower pace). 

The market for flats is, among other things, also affected by migration for work as it 
particularly depends on the local labour resources. While the bond to the place of living 
is very strong in the Czech Republic and migration for work can hardly come into con-
sideration, the migration wave from the lands of the former GDR resulted in the clear-
ance of 10-15 % of the housing resources. 

The fragility of the housing market puts an emphasis on careful government inter-
ventions since they can deform the market environment, thus disturbing the optimum 
allocation of resources and bringing the supply and demand into imbalance. The effects 
of state interventions in the housing market unfortunately show at a time horizon of de-
cades, which is a time longer than the concern of their creators (political parties), whose 
planning time horizon equals the term of their office. Transition economies are more 
inclined to shortcomings in the functioning of the housing market as a result of the re-
cent history, in which an administrative system of allocations was used rather than mar-
ket principles. 

 
 

Translated by the author 
 


