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Cílem p�ísp�vku je shrnout sou�asný stav �ešené problematiky z širšího pohledu 
hospodá�ské a sociální geografie, jak je popsán v knize Urbane Räume, jejímž 
autorem je Prof. Dr. Wolf Gaebe. P�ísp�vek pojednává o sídelních, hospodá�ských a 
sociálních strukturách v sou�asném m�st�. Jsou zde uvedeny faktory, které 
podmi
ují sou�asné tendence vývoje m�st a dále jsou  p�edstaveny �ídící elementy 
této prom�ny. Zjišt�né výsledky budou vytvá�et výchozí pozici pro vlastní zkoumání 
vývoje ve�ejných prostor� v konkrétních m�stech st�edoevropského regionu. 
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Factors Influencing the Change of the Contemporary City 

The purpose of this contribution is to summarize the current state of discussed topics 
from a broader perspective of economic and social geography, as described in the 
book Urbane Räume, written by Prof. Dr. Wolf Gaebe. The contribution deals with 
residential, economic and social structures in the contemporary city. The article 
covers main factors defining current tendencies of citis developement and introduces 
major elements of this transformation. The ascertained results will create the starting 
position for the proper research of the public spaces development in particular cities 
of the Central European region. 
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1 Úvod 
Sou�asné m�sto p�edstavuje dynamicky se vyvíjející celek, na který p�sobí mnoho 
faktor�. P�ísp�v�k pojednává o vybraných tématech, která se týkají prom�ny 
sou�asného m�sta a uvádí nejaktuáln�jší statistiky z oblasti kvality života ve m�st� 
nebo složení sou�asné domácnosti. 
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2 Kvalita a atraktivita m�sta  

2.1 Atraktivita m�sta 
Mnohá m�sta vysoce rozvinutých zemí se pokoušejí zlepšit svoji atraktivitu pro 
obyvatele, návšt�vníky a podnikatele. Usilují o to po�ádáním r�zných událostí, jako 
jsou nap�. velké kulturní nebo sportovní akce a festivaly, stavebními zásahy ke 
zlepšení vzhledu centra m�sta a vytvá�ením nových zelených ploch. Jedná se 
p�edevším o centra v�tších m�st. Pobytová kvalita m�sta, nabídka r�zné ve�ejné 
vybavenosti a trávení volného �asu je zlepšena vytvá�ením pasáží a galerií, 
rekonstrukcí dvor� a nám�stí, novými p�šími a dopravn� zklidn�nými zónami, 
kulturními za�ízeními a dobrou dostupností ve�ejnými dopravními prost�edky. 

Atraktivní m�sta jsou up�ednost
ována p�i soukromých cestách (nákupy, vzd�lávání 
nebo zábava), ale také p�i pracovn� ur�ených cestách (obchodní, služební, veletržní 
a kongresové cesty). Odkaz na aktraktivitu udává po�et p�enocování, p�edevším 
cizinci. 

2.2 Kvalita života ve m�st� 
Kvalitu života ve m�st� m��í každoro�n� ženevská firma Mercer Human Resource 
Consulting. V roce 2011 bylo hodnoceno 221 m�st celého sv�ta. Pro hodnocení bylo 
použito 39 kritérií spadajících do 10 kategorií, mezi nimi nap�. životní prost�edí, 
bydlení, infrastruktura a ve�ejná doprava nebo rekreace a zábava. Vysoce hodnocena 
jsou všechna evropská m�sta, v Severní Americe Vancouver, Toronto, San Francisco 
a Boston, v Asii Singapur, Tokio a Kobe, velmi špatn� jsou hodnocena m�sta v Africe 
a v bývalém Sov�tském svazu. 

Tabulka 1: M�sta s nejvyšší kvalitou života 

 M�sto 2011 stát M�sto 2010 stát M�sto 2009 stát M�sto 2008 stát 

1 Víde
 Rakousko Víde
 Rakousko Víde
 Rakousko Curych Švýcarsko 

2 Curych Švýcarsko Curych Švýcarsko Curych Švýcarsko 2. Víde
 Rakousko 

3 Auckland N. Zéland Ženeva Švýcarsko Ženeva Švýcarsko 2. Ženeva Švýcarsko 

4 Mnichov N�mecko 4.Vancouv. Kanada 4.Vancouv. Kanada Vancouver Kanada 

5 5.Düsseldorf N�mecko 4.Auckland N. Zéland 4.Auckland N. Zéland Auckland N. Zéland 

6 5.Vancouver Kanada Düsseldorf N�mecko Düsseldorf N�mecko Düsseldorf N�mecko 

7 Frankfurt N�mecko 7.Frankfurt N�mecko Mnichov N�mecko 7.Mnichov N�mecko 

8 Ženeva Švýcarsko 7. Mnichov N�mecko Frankfurt N�mecko 7.Frankfurt N�mecko 

9 9. Bern Švýcarsko Bern Švýcarsko Bern Švýcarsko Bern Švýcarsko 

10 9. Koda
 Dánsko Sydney Austrálie Sydney Austrálie Sydney Austrálie 

Zdroj: Mercer Human Resource Consulting 2011 
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Obrázek 1: Curych. Zdroj: Archiv autorky, Obrázek 2: Ženeva, Zdroj: Archiv autorky 

2.2.1 Evropská m�sta v hodnocení kvality života 
Víde
 je evropské m�sto s nejvyšší kvalitou života. N�mecko a Švýcarsko dominuje v 
�ele žeb�í�ku se t�emi m�sty z každé zem� v top 10. Curych (2) je následován 
Mnichovem (4), Düsseldorfen (5), Frankfurtem (7) a Ženevou (8), zatímco Bern se 
d�lí o devátou p�í�ku s Kodaní. 

Dále následuje Amsterdam (12), Hamburk (16), Berlín (17), Lucemburk (19), 
Stockholm (20), Brusel (22), Norimberk (24) a Dublin (26). Pa�íž na t�icáté p�í�ce je 
následována Oslem (33), Helsinkami (35) a Londýnem (38). Lisabonu náleží pozice 
�íslo 41, Madridu 43 a �ímu 52. Praha (69) je nejvýše umíst�né východoevropské 
m�sto, následováno Budapeští (73), Lublaní (75), Vilniusem (79) a Varšavou (84). 
Nejnižší hodnocení má z evropských m�st Tbilisi (214). 

2.2.2 Evropská m�sta v hodnocení bezpe�nosti 
Se sedmi m�sty v top 10 vy�nívají evropská m�sta i v žeb�í�ku osobní bezpe�nosti. 
Nejvýše se umístil Lucemburk, následován Bernem, Helsinkami a Curychem, které se 
d�lí o druhé místo. Víde
 (5) je p�ed shodn� umíst�nými Ženevou a Stockholmem 
(6). Ve východní Evrop� je na tom z hlediska osobní bezpe�nosti nejlépe Lubla
 (30) 
a Praha (47), zatímco Moskva (199) a Tbilisi (215) se umístili na opa�ném konci 
žeb�í�ku. 

3 Privatizace ve�ejných prostor� 
Struktura m�stských prostor� se nem�ní jen výstavbou, p�estavbou, demolicí 
obytných, administrativních a obchodních objekt� a továren, ale také privatizací 
ve�ejných prostor�, tzn. p�evodem práv k užívání, p�ístupu a kontrole na soukromé 
aktéry. Od konce 80. let nar�stá omezení p�ístupu k prostor�m ve ve�ejném 
vlastnictví a k ve�ejn� p�ístupným prostor�m velkými investory a jinými z�izovateli a 
také ve�ejností jako možnost politického a sociálního spolup�sobení obyvatel m�sta. 
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3.1 Nákupní centra 
P�íklady omezen� p�ístupných a kontrolovaných prostor� jsou nákupní, sportovní, 
volno�asová a zábavní centra jako „Urban Entertainment Center“ a obytné soubory, 
do kterých je vyžadováno oprávn�ní ke vstupu. Nákupní ulice, tzv. malls, v nákupních 
centrech nám dokonce nutí p�edstavu p�ší zóny nebo tržišt�, jsou však kontrolovány 
a uzav�eny stejn� jako obchodní domy. Narozdíl od obchodních center nejsou cesty 
mezi obchody zpravidla ve ve�ejném vlastnictví. P�ístup a užívání �ídí soukromé 
domovní �ády. Nákupní centra tvo�í typ „soukromého“ m�stského centra, kde narozdíl 
od rostlých center chybí ve�ejné prostory pro komunikaci a reprezentaci. 

3.2 Uzav�ené obytné soubory 
Také hlídané obytné budovy a obytné soubory omezují ve�ejný a ve�ejn� p�ístupný 
prostor. V hlídaných sídlištích s vlastní intrastrukturou a �asto také s vlastními 
zásobovacími za�ízeními bydlí stále více osob. Tato sídlišt� jsou zajišt�na zdmi, 
ostnatým drátem, hlída�em, vstupními kontrolami a kamerami, což zt�žuje spontánní 
a neohlášené návšt�vy a komunikaci mezi lidmi. K d�vod�m pro z�izování t�chto typ� 
sídliš	 pat�í bezpe�nost, kvalita bydlení a vymezení se od sociáln� a kulturn� 
odlišných skupin obyvatel. P�íklady takových sídliš	 najdeme na všech kontinentech, 
p�edevším v Severní a Latinské Americe, jihovýchodní Asii a jižní Africe. Privatizace 
prostoru a bezpe�nosti zesiluje sociáln� prostorovou segregaci, polarizaci a 
lhostejnost. 

4 M�stská struktura a její zm�ny 

4.1 Trvanlivost m�stské struktury 
Jednotlivé m�stské struktury vznikají b�hem dlouhých �asových úsek�. Tyto struktury 
se mohou sice rychle m�nit, jsou však zpravidla trvalejší než sídelní funkce. Takto 
nap�. nedojde vždy ke zbourání továrních budov, když dojde k zastavení výroby, ale 
dojde k p�estavb� objekt�, nap�. na obytné budovy (nová sídelní funkce). 

4.2 Zm�na hospodá�ské struktury 
Deindustrializace má výhody, když se po odstavení ekologicky škodlivých výrobních 
podnik� zlepší kvalita bydlení; nevýhody, když m�sta ztratí ekonomickou a tržní sílu, 
p�íjmy z daní a ztráta pracovních míst není nahrazena novými pracovními místy. 
Chybí potom prost�edky, nap�. na investice do infrastruktury, které jsou nutné, aby se 
m�sta mohla udržet v mezim�stské sout�ži. Pot�eba infrastruktury se m�ní na 
základ� demografických zm�n, nap�. úbytkem po�tu d�tí a mladistvých a p�ír�stkem 
starších osob. Zde je potom pot�eba menšího po�tu mate�ských škol, základních škol 
a sportoviš	 a naopak v�tšího po�tu penzion� pro seniory.  
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Zm�na od produkce zboží k produkci v�domostí a služeb je d�ležitou okrajovou 
podmínkou pro zm�ny struktury ve m�stech, pro zm�ny hospodá�ské síly a 
pracovních míst a pro zm�ny sídelní a sociální struktury a struktury obyvatel. 

Úsp�šná m�sta v mezim�stské sout�ži jsou m�sta, která platí jako inovativní, 
kreativní a bezpe�ná.  

5 Struktura obyvatel v m�stských prostorech 

5.1 Zm�na struktury obyvatel 
Vývoj m�stských prostor� je siln� ovlivn�n zm�nou struktury obyvatel a sociální 
struktury, p�edevším zm�nou v�kové struktury a migrací, podílem osob v 
produktivním v�ku a p�íchody a odchody této v�kové stupiny.  

V m�stech rozvinutých zemí se zvyšuje podíl samostatn� žijících osob resp. 
jedno�lenných domácností. Jedná se p�edevším o starší osoby, domácnosti bez d�tí 
a neúplné domácnosti, tzn. svobodné matky nebo svobodné otce. Domácnosti se 
t�emi a více d�tmi se stavají výjimkou. Na p�edm�stích a v okolí m�st je podíl 
více�lenných domácností, tzn. domácností v rostoucí nebo smrš	ující se fázi 
životního cyklu, vyšší, stejn� jako podíl st�ední v�kové kategorie a výd�le�n� �inných 
osob. 

5.2 Velikost domácnosti 
V roce 2010 bylo zjišt�no celkem zhruba 4 150 tisíc domácností. Domácnosti 
jednotlivc� tvo�ily necelou �tvrtinu všech domácností (23,5 %). V �ele t�chto 
domácností stály v�tšinou ženy. V �ele tém�� �tvrtiny všech domácností stály osoby 
starší 65 let.  

Zm�ny v demografickém vývoji se bezprost�edn� odrážejí ve vývoji struktury t�chto 
domácností. V období od posledního s�ítání lidu, dom� a byt� se mezi roky 2002 a 
2009 zvýšil celkový po�et hospoda�ících domácností o 415,3 tis., tj. o více než 10 %. 
Podstatn� pomaleji rostla nej�etn�jší skupina úplných rodinných domácností (o 
necelá 4 %), ve shod� s celkovým r�stem po�tu hospoda�ících domácností se zvýšil 
po�et neúplných rodinných domácností (za sedm let o více než 14 %). Daleko 
nejrychleji však rostly po�ty domácností jednotlivc�, které se zvýšily o více než 30 %. 
P�i p�epo�tu na celkový po�et obyvatelstva, které dosáhlo 15 let a více, �inil podíl 
jedno�lenných hospoda�ících domácností v roce 2002 p�es 10 %, v roce 2005 se 
p�iblížil hranici 12 % a v roce 2009 již p�esáhl 13 % populace. Domácnosti jednotlivc� 
se podílely na celkovém p�ír�stku hospoda�ících domácností v hodnoceném období 
dv�ma t�etinami. 
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Tabulka 2: Vývoj po�tu domácností podle typu v letech 2002-2009 

 

Tabulka 3: Podíl domácností jednotlivc� na celkovém po�tu hospoda�ících 
domácností a relace mezi po�ty úplných rodinných domácností a domácností 
jednotlivc� 

 

6 Záv�r 
P�ísp�vek p�edstavil n�která z aktuálních témat týkajících se prom�ny sou�asného 
m�sta se zd�razn�ním vybraných exatních statistických údaj�. 
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