11 Příloha č.1: Seznam analyzovaných
příspěvků

Analyzované texty uvádím chronologicky, podle data publikování, a to ve formátu40:
Médium (DD-MM-RRRR): Titulek

Chronologický seznam analyzovaných příspěvků:
Nový prostor (04-01-2016): Nadějná, ale koncepce
ČRo Plus (31-03-2016): Měly by mít rodiny žijící v ubytovnách nárok na městské byty?
ASB (23-03-2016): ANKETA
Instinkt (31-03-2016): MAMI, TATI, VRACÍM SE DOMŮ
ASB (19-04-2016): Trh s bydlením se vyvíjí ve zdravých proporcích
Haló noviny (16-08-2016): Byty jsou stále velkým tématem politiky
Mladá fronda DNES (25-11-2016): „Na vznik sociálního bydlení máme málo místa i bytů“
denikreferendum.cz (02-03-2017): Populistický Babylon Jana Bartoška
ČRo Plus (03-04-2017): Intervence ČNB
denikreferendum.cz (02-06-2017): Ústavní soud: Neříkejte squaterům paraziti
Právo (12-06-2017): Squatteři obsadili dva domy

U článků neuvádím odkazy na stažení, protože řada z příspěvků je dostupná pouze v mediálních
archivech — příspěvky tedy nejsou dostupné na webu.
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Revue Sondy (10-08-2017): Koncepce dostupného bydlení je přednější než zákon o
sociálním bydlení!
Euro (18-09-2017): ZKÁZA MALOMĚST
denikreferendum.cz (28-11-2017): Kde domov můj: bydlení se stává nedostupným i pro
střední třídu
denikreferendum.cz (07-12-2017): Krizi bydlení nemůže vyřešit trh. Je totiž její příčinou
denikreferendum.cz (22-12-2017): Nepodvolit se a bydlet. Iniciativa Sdílené domy hledá
cestu, jak se vymanit z trhu s nemovitostmi
denikreferendum.cz (28-12-2017): Řešení vašeho bydlení. A nejsou to hypotéky
irozhlas.cz (29-12-2017): Bytová krize v Česku pokračuje. Ceny letos dosáhly maxima,
hypotéky ještě podraží
G.cz (03-01-2018): Bytová krize v Praze: jak najít bydlení zdarma? Stačí, když...
iHNed.cz (04-01-2018): Bývalý pražský primátor Hudeček se přestěhoval do Ostravy. Ani
lidé s nadprůměrnými příjmy si už byty v Praze dovolit nemohou, tvrdí
stavebni-forum.cz (22-01-2018): Paneláky tvoří podstatnou část bytového fondu v ČR
Euro (29-01-2018): PANEL STORY PO ČTYŘICETI LETECH
prazskypatriot.cz (31-01-2018): Místostarosta Prahy 3 Bellu: V metropoli je hodně míst,
kde by se daly stavět nové byty. Brání tomu aktivisté
euro.cz (01-02-2018): Architekt Kloda: Praha by přežila, kdyby nebyla na seznamu UNESCO
ČRo – wave.cz (07-03-2018): „Chtěli jsme ukázat, že všichni Češi nejsou rasisti.“ Socioložka
pomáhá ve čtvrti, kde padají domy
denikreferendum.cz (15-03-2018): Než se zbortí Šatovka
FaktorS (15-03-2018): Z vysmívaných králíkáren je nedosažitelný luxus
svet-bydleni.cz (09-04-2018): Proč jsou teď byty tak drahé?
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earch.cz (16-04-2018): Mladá generace architektů je velmi svižná, starší se nedokáže
shodnout, říká Steinbachová
Lidové noviny (17-04-2018): Metropole strádá nedostatkem bytů
ČT 1 (19-04-2018): Výstavba nových státních ubytoven pro občany?
Euro (23-04-2018): Práce by byla, bydlení ne
Euro (30-04-2018): Vy, vysoký, výt, výskat, zvykat, zpovykat
echoprime.cz (08-05-2018): Ztraceni v nové bytové krizi
halonoviny.cz (04-05-2018): Takzvaný Metropolitní plán ohrožuje Prahu
Euro (21-05-2018): Praha světová
novebydleni.cz (28-05-2018): BYTOVÁ KRIZE V PRAZE POKRAČUJE, POČET BYTŮ JEN NA
20% POTŘEBY
Ekonom (31-05-2018): Prahu sužuje nedostatek nových bytů. A bude ještě hůř
info.cz (06-06-2018): Sto tisíc korun za metr čtvereční jako norma? Bytová krize v Praze
míří do nebezpečné fáze
Stavba (07-06-2018): Proč je (a ještě dlouho bude) bydlení v Praze nedostupné
euro.cz (08-06-2018): Hlavní téma voleb v Praze: TOP 09 a STAN hledají cestu k
dostupnému bydlení
cityone.cz (09-06-2018): Krása může pomáhat: jak se postavit k otázce sociálního bydlení
stavebni-forum.cz (12-06-2018): Glosář Evžena Korce: ČNB odřízne střední třídu od
vlastního bydlení
Mladá fronta DNES (15-06-2018): Řešení bytové krize. Zahušťování měst
a2larm.cz (15-06-2018): Spekulanti už čekají, až si koupí vaše předražené hypotéky
a2larm.cz (15-06-2018): Uděláme velkou sociální reformu. Vás k tomu nepotřebujeme
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Blesk (20-06-2018): Všichni teď hasí BYTOVOU KRIZI!
e.15.cz (21-06-2018): Politici využívají bytovou krizi. Na téma už naskakuje i pravice
seznamzpravy.cz (21-06-2018): V Praze už je nejdražší bydlení v celé Evropě. Viník je znám
iHNed.cz (22-06-2018): Češi v bytové pasti: Problémy s bydlením nemusí vyřešit ani
výstavba obecních bytů. V Německu nebo Nizozemsku jsou i levné městské byty
nedostupné
parlamentnilisty.cz (22-06-2018): Když k vám přijde 75letá vysokoškolsky vzdělaná paní,
že si chce hodit mašli... Šéf nájemníků nám popsal drsnou bytovou situaci seniorů
hypoindex.cz (25-06-2018): Bytová krize v Česku? Cesta je dlouhá a trnitá…
ekonomika.iDNES.cz (25-06-2018): Bytů k prodeji je v ČR méně a méně. Nabídka klesá ve
většině krajů
blesk.cz (25-06-2018): Odborníka děsí bytová krize: Senioři končí v zahrádkářských
koloniích
Mladá fronda DNES (26-06-2018): Dostupné bydlení mizí
hypoindex.cz (02-07-2018): Bytová krize v Česku: Příčiny a následky nedostatku bydlení ve
velkých městech
nicemagazine.cz (03-07-2018): Pronajmout byt v Praze můžete hned několika způsoby –
Znáte je všechny?
parlamentnilisty.cz (05-07-2018): Ivan Přikryl: Hrozí nám bytová krize? Nebo se v ní již
nacházíme?
Lidové noviny (07-07-2018): Zdražili jsme byty vlastním dětem
E15 (11-07-2018): Výstavba bytů městem by byla černá díra na peníze
Lidové noviny (13-07-2018): Koalici v Praze dělí slunce
denikreferendum.cz (13-07-2018): Místo úsporné kuchařky řešit příčiny chudoby
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onbusiness.cz (17-07-2018): Lídr bytového trhu v ČR nabízí řešení aktuální bytové krize
Hospodářské noviny (18-07-2018): Dostupné bydlení? Brno je výrazně lepší než Praha
Lidové noviny (19-07-2018): DOPISY REDAKCI Ministři jako figurky na orloji
Frýdecko-místecký a třinecký deník (21-07-2018): Experti Social Watch: Největší riziko
jsou pro Čechy exekuce a byty
Euro (23-07-2018): Pirátské recepty doktora Hřiba
Euro (23-07-2018): Praha není složitější než zdravotnictví
Mladá fronta DNES (25-07-2018): Bydlet jako Evropané. Praze chybí obecní byty
investia.cz (25-07-2018): Hypotéční past: Zpřísňují se pravidla pro nákup bytů a domů
paralamentnilisty.cz (31-07-2018): Hausknecht (Zelení): Obec musí do pokřiveného trhu s
bydlením zasáhnout
denik.cz (31-07-2018): Městská část vyhnala lidi ze Žižkova. To se musí hned zarazit, žádají
Zelení
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