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Abstrakt
Sociálně spravedlivá společnost, jak je chápána v této práci, se musí vypořádat s řadou výzev. Musí
reagovat na nespravedlnosti vznikající v nerovném zapojení do ekonomického systému, z kulturních
(diskurzivních) praktik a nedokonalostí systému demokratické participace. Zároveň musí zohlednit
prostorové dimenze sociálních procesů a rozmanitost geografických kontextů. Práce vychází z tradic
kritické sociální vědy a vedle odborného přínosu usiluje také o společenskou relevanci a upozornění
na dosud opomíjené sociální problémy a nespravedlnosti.
Transformační procesy v Česku po roce 1989 přinesly také problémy příjmové diferenciace a
diskriminaci některých skupin obyvatel. V oblasti bydlení vedly tyto procesy k vytváření rezidenční
segregace a sociálně vyloučených lokalit. Přesun řady kompetencí v bytové politice na úroveň obcí
zároveň vytvořil příležitost pro odstraňování vznikajících problémů s ohledem na místní podmínky.
Podpora výstavby obecního nájemního bydlení pro příjmově vymezené osoby obyvatel, kterou
poskytoval Státní fond rozvoje bydlení, mohla tomuto úsilí napomoci. Práce pomocí kvantitativních a
kvalitativních metod zjišťuje, (i) kde nová výstavba obecního bydlení probíhala, (ii) jakými motivacemi
obcí byla vedena a (iii) k jakým důsledkům vedla, a to zejména z hlediska sociální a prostorové
spravedlnosti a rezidenční segregace.
Nová nabídka veřejného bydlení vznikala především v menších obcích a v periferních regionech.
Velká města a obce v jejich zázemí nové obecní bydlení téměř nestavěly. Výstavba nového obecního
bydlení byla často motivována snahou přispět k rozvoji obce, zvýšit nebo udržet počet obyvatel nebo
regenerovat nevyužívané objekty v obcích. Pouze část výstavby byla motivována sociální
spravedlností - snahou poskytovat bydlení těm domácnostem, které si je bez pomoci nemohou
zajistit. Kritéria přidělování obecních bytů často staví do horší pozice obyvatele jiných obcí,
dlouhodobě nezaměstnané nebo zadlužené domácnosti, což vede ke strukturální diskriminaci
sociálně slabých.
Program nové výstavby obecního bydlení na jednu stranu poskytl kvalitnější bydlení řadě obyvatel
periferních regionů a malých obcí, na druhou stranu opomenul potřeby obyvatel sociálně
vyloučených lokalit nebo větších měst. Současné institucionální nastavení bytové politiky, založené
na odpovědnosti a iniciativě obcí, která je podpořena některými státními programy, v sobě
neobsahuje mechanizmy pro případy, kdy obce problémy spojené se spravedlivým přístupem
k bydlení neřeší, nebo je dokonce vytvářejí.
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Úvod

Práce se zabývá programem výstavby nájemního bydlení pro příjmově vymezené skupiny obyvatel,
v rámci kterého Státní fond rozvoje bydlení v letech 2002-2007 dotoval novou výstavbu obecního
bydlení. Vybraný program je největší realizovanou podporou nové výstavby specificky zaměřené na
obyvatele s nižším příjmem v Česku (celkem bylo podpořeno zhruba 5 500 nových bytů). Ukončení
výstavby před několika lety zároveň dává možnost vyhodnotit první zkušenosti s tímto programem.
Konkrétně se práce zaměřuje na otázky, (i) kde probíhala nová bytová výstavba podpořená tímto
programem, (ii) proč se obce rozhodly k nové výstavbě obecního bydlení a konečně, (iii) jaké jsou
dosavadní zkušenosti a dopady tohoto programu. Tyto otázky jsou vedené širším zájmem o témata
sociální a prostorovou spravedlnost a rezidenční segregaci, která jsou právě na tomto programu
diskutována.
Impulzem pro položení si těchto otázek byly závěry diplomové práce autora, která se zaměřila na
případ rezidenční segregace a environmentální nespravedlnosti v lokalitě nově postaveného
obecního bydlení ve Vsetíně (Matoušek 2008, Matoušek, Sýkora 2011). Lokalita rezidenční segregace,
ve které žije velká část místních Romů v podmínkách environmentální nespravedlnosti, vznikla
v důsledku rozhodnutí místní samosprávy právě v objektech nově postaveného veřejného bydlení.
Zkušenosti z tohoto případu a podobné příklady ze zahraniční literatury vedly k položení otázky, zda
se jednalo o výjimečný případ, nebo zda v Česku dochází k vytváření nových sociálně vyloučených
lokalit a k posilování rezidenční segregace právě v důsledku nové výstavby obecního bydlení?
Bydlení je jednou ze základních životních potřeb a podmínek pro zapojení jedince do sociálních
vztahů a ekonomických aktivit a pro rozvoj vlastní osobnosti a dosažení kvalitního života. Otázkám
bydlení se věnují geografické výzkumy již desítky let. Zdůrazňují pozici bydlení v průsečíku
rozhodování domácnostní i působení politických a ekonomických struktur, institucionálního i
individuálního rozhodování, sociálních a demografických změn apod. v jejich geografické variabilitě
(Bourne 1980). Bydlení jako jedna ze základních životních potřeb je klíčovým tématem, kterým
geografové přispívají do kritických diskuzí sociální spravedlnosti (např. Harvey 1973, Smith 1994), a to
zejména s důrazem na rezidenční diferenciaci, příčiny a negativní důsledky rezidenční segregace
(Musterd, Ostendorf 1998). Rozšiřují tím tradiční zájem výzkumů bydlení v ekonomii, sociologii a
sociální politice, které se zaměřují zejména na finanční a fyzickou dostupnost bydlení, fungování trhu
s bydlením, financování bydlení, bytové politiky a další otázky, ale při svých výzkumech obvykle
abstrahují od prostorové dimenze sociálních procesů (Balchin, Rhoden 2002).
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Transformační procesy v Česku po roce 1989 vedly k zásadním změnám také v oblasti bydlení a
bytové politiky. Během historicky krátkého období došlo k sérii transformací, které zcela změnily
legislativní podmínky a základní principy v oblasti zajišťování bydlení. Systém státní bytové výstavby a
administrativního přidělování bytů v podmínkách centrálně plánovaného hospodářství byl nahrazen
tržním systémem s dominantně soukromým vlastnictvím, kdy je cena určována nabídkou a
poptávkou, a jehož fungování je umožněno systémem regulací a podpor státní bytové politiky (Sýkora
1996). Po této revoluční změně základních principů fungování bytového sektoru dochází
k evolučnímu přizpůsobení jednotlivých aktérů na nové podmínky (Sýkora 2008, Lux 2003).
Po změně principů fungování společenosti a následných privatizačních procesech došlo k zásadním
změnám v dostupnosti bydlení pro příslušníky různých sociálních skupin. Transformační procesy vedly
ke zvýšení sociální diferenciace společnosti. I když jsou příjmové nerovnosti v české společnosti stále
podle kvantitativních ukazatelů relativně nízké, v transformačním období došlo k jejich nárůstu
(Večerník 2006, Večerník, Matějů 1998). Docházelo k redistribuci směrem od nízko a středně
příjmových skupin k vyšším společenským vrstvám (Večerník 2010). V budoucnu někteří autoři na
základě dokumentovaného vývoje sociální struktury vyspělých evropských zemí očekávají další
zvyšování sociálních nerovností (Keller 2010, Keller 2011). Zvyšující se socioekonomické rozdíly,
doplněné a umocněné nárůstem negativního vztahu k Romům a vzrůstajícím počtem cizinců,
vytvářejí v Česku podmínky pro vznik rezidenční segregace, prostorové odděleného bydlení různých
sociálních skupin ve vzájemně nerovném postavení (Sýkora 2009, Cheshire 2007). Vzrůstá proto
relevance otázky, zda nově formované státní a obecní bytové politiky adekvátně reagují na
nedostupnost bydlení v důsledku sociálních nerovností a nespravedlností a na rizika rezidenční
segregace.
I když se prostorové vzorce bydlení vytvořené v minulých desetiletích proměňují jen pozvolna, nová
bytová výstavba už probíhá podle nových principů vzniklých v transformačním období. Nová
individuální nebo developerská výstavba nabízí bydlení především příslušníkům vyšší a střední třídy.
V souladu s preferencemi těchto skupin obyvatel, a také díky podmínkám pro vznik nabídky nového
bydlení, je s novou výstavbou spojena zejména suburbanizace v zázemí velkých měst (Sýkora 2003,
Sýkora, Posová 2007, Ouředníček 2007, Ouředníček a kol. 2008). Rekonstrukce stávajícího bytového
fondu a nahrazení původních obyvatel nově příchozími vede k gentrifikaci, a to zejména v Praze
(Sýkora 2005). K méně výrazným změnám sociální, funkční a fyzické struktury dochází i ve stávajícím
bytovém fondu, zejména na sídlištích a ve vnitřních městech (Steinfuhrerová 2003, Temelová a kol.
2011), kde v některých případech hrozí pokles sociálního statutu obyvatel a vznik lokalit rezidenční
segregace sociálně slabých.
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Mnohem menší pozornost byla věnována bytovým politikám obcí, a to zejména postupu privatizace a
správě jejich zbývajícího bytového fondu po ukončení privatizačních procesů (Sýkora 2003, Sládek
2011, ÚÚR 2011). Opomíjeným tématem pak byla nová výstavba obecního bydlení. Obecní bytová
výstavba je sice svým rozsahem výrazně menší, než soukromá bytová výstavba, zároveň však může
obdobně jako v jiných zemích sloužit pro zajištění bydlení pro vzrůstající počet domácností, které si
nemohou za tržních podmínek opatřit přiměřené bydlení.
Obecní bydlení má velký význam pro zajištění důstojných životních podmínek pro sociálně slabé.
V některých zemích, např. v USA (Schwartz 2010) se nerozlišuje mezi obecním bydlením (public
housing, bydlením vlastněné veřejným sektorem – v USA spravované takzvanými public housing
authorities) a sociálním bydlením. Vymezení sociálního bydlení se mezi jednotlivými státy odlišují,
v Česku není na národní úrovni definováno vůbec. Pro účely této práce se sociálním bydlením rozumí
bydlení poskytované domácnostem ze znevýhodněných skupin, které je oproti tržnímu bydlení
finančně zvýhodněné a přidělované s ohledem na potřeby znevýhodněných domácností, nikoliv jen
na základě tržních mechanizmů nabídky a poptávky. Typickými příjemci sociálního bydlení bývají
chudé rodiny s nízkými příjmy nebo nezaměstnané, neúplné rodiny (s jedním živitelem), domácnosti
imigrantů nebo samostatně žijící senioři. V Česku, stejně jako v jiných post-socialistických zemích
(Suchalová, Staroňová 2010), tvoří sociální bydlení jen část celkového veřejného bydlení. Sociální
bydlení vedle uspokojení základní potřeby bydlení pro definovanou skupinu domácností zároveň
může v některých případech spoluvytvářet rezidenční segregaci (Turner, Popkins, Rawling 2008),
v Česku zejména segregaci Romů (Gabal a kol. 2006, Vašečka 2003).
Zodpovězení výzkumných otázek předpokládá důkladnou znalost nové výstavby obecního bydlení.
Studie je proto především explorativní a snažila se zjistit, kde nová výstavba obecního bydlení
probíhá, jaké jsou její důsledky a jaké motivace vedou obce k výstavbě nového bydlení v období, kdy
obecným trendem byla naopak výrazná privatizace obecního bydlení (Sýkora 2003, Sládek 2011). Pro
zodpovězení těchto otázek byly využity smíšené výzkumné metody (Cresswell 2008), kdy po
kvantitativní analýze bylo pomocí kvalitativních metod hledáno vysvětlení kvantitativně popsaných
vztahů. Kvantitativní analýza se zaměřila především na identifikaci obcí, ve kterých výstavba nového
obecního bydlení probíhala, a zjištění jejich postavení v sídelním systému Česka. K zodpovězení druhé
a třetí výzkumné otázky (motivace obcí k výstavbě a její důsledky, rizika) byla využita kombinace
kvalitativních výzkumných metod. Studium dostupných dokumentů (strategické dokumenty obcí,
novinové zprávy, zápisy z jednání apod.), rozhovory s aktéry a pozorování na místě bylo průběžně
vyhodnocováno a využito při formulaci průběžných a konečných závěrů práce.
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Struktura práce

V první části práce je stručně představena kritická sociální věda a kritický přístup v sociální geografii
jako filozofické východisko této práce. Tato část osvětluje obecné cíle, kterým není jen příspěvek
k diskuzím sociální a prostorové spravedlnosti a poznání dopadů státní bytové politiky a obecních
bytových politik v Česku. Cílem je také upozornění na závažné a opomíjené společensky relevantní
otázky a problémy, které negativně ovlivňují některé sociální skupiny nebo obyvatele.
Druhá kapitola diskutuje koncept sociální spravedlnosti a jeho význam a interpretace v geografii. Po
představení klasických teorií spravedlnosti a různých principů distribuce materiálních zdrojů mezi
jednotlivce následuje konceptualizace sociální spravedlnosti zahrnující také sociálně konstruované
nerovnosti (označované také jako „kulturní“ nebo „měkké“) a jejich konkrétní důsledky v sociálních
vztazích. Sociální vztahy však mají vždy také svou prostorovou dimenzi (Soja 1980), proto i sociální
spravedlnost je spojena s určitým prostorovým uspořádáním sociálních jevů. Prostorová dimenze je
zohledněna v konceptech teritoriální a environmentální spravedlnosti, které se zabývají diferenciací
potřeb v různých územích, resp. přístupem různých sociálních skupin ke kvalitnímu životnímu
prostředí. Aktuální geografickou interpretaci spravedlnosti představuje Sojův (2010) koncept
prostorové spravedlnosti, který umožňuje propojit dílčí pohledy zdůrazňované jednotlivými teoriemi.
Struktura kapitoly odpovídá postupnému rozšiřování chápání spravedlnosti o sociálně konstruované
nerovnosti a každodenní interakce v souvislosti s tzv. kulturním obratem v sociálních vědách, a
aktuálnímu zdůrazňování významu diferenciovaných geografických kontextů, což je součástí
současného tzv. prostorového obratu v sociálních vědách. Součástí teoretického bloku je také diskuze
rezidenční segregace jako konkrétní příklad prostorové nespravedlnosti, a to včetně obecného
představení některých nástrojů bytové politiky, které ovlivňují také procesy rezidenční segregace.
Po teoretickém úvodu je představena česká bytová politika a její vývoj po roce 1989 jako kontext, ve
kterém probíhala nová výstavba obecního bydlení. Důraz je kladen na postupný vývoj bytové politiky
od jejího vytváření ke stabilizaci institucionálního uspořádání české bytové politiky, zejména na
proces změny měřítka vládnutí (governance rescaling), v důsledku kterého je přenechána řada
odpovědností na obecní úrovni.
Metodologická část se nejprve zaměřuje na kritický realizmus jako epistemologické východisko práce.
Kriticko-realistická perspektiva mj. určuje charakter hledaných vysvětlení a kauzálních mechanizmů
jako způsobu jednání aktérů. Dále popisuje a diskutuje použité kvantitativní a kvalitativní výzkumné
metody a zdůvodňuje jejich kombinaci.
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Následuje popis jednoho z nástrojů bytové politiky, analyzovaného programu výstavby nájemního
bydlení pro příjmově vymezené skupiny obyvatel (dále též označované jako nové obecní bydlení).
Dále je kvantitativně a kartograficky představeno geografické rozmístění nové výstavby obecního
bydlení, které je diskutováno v kontextu geografické organizace společnosti. Analýza věnuje
pozornost několika měřítkovým úrovním sledování s důrazem na příležitosti dostupné obyvatelům
v místech výstavby nového obecního bydlení. Dostupnost služeb a pracovních příležitostí v místě
bydliště je spojena s velikostí obce a s její polohou vzhledem k centrům pracovních příležitostí a
funkčním městským regionům (Hampl 2005, Sýkora, Mulíček 2009). Potřebnost nového obecního
bydlení je diskutována s ohledem na finanční dostupnost bydlení v jednotlivých regionech
(Kostelecký, Mikeszová 2008).
Následující kapitola se zaměřuje na motivace obcí k výstavbě nového obecního bydlení a vysvětluje
příčiny vzniklého geografického rozmístění a zkušenosti z několika prvních let po jeho dokončení.
Motivace obcí jsou rozděleny do několika skupin, které jsou obecně diskutovány a zároveň konkrétně
ilustrovány na příkladech jednotlivých obcí. Z hlediska cíle práce, kterým je upozornění na přehlížené
problémy nebo perspektivy, se ukázalo relevantní studium způsobu výběru nájemníků v novém
obecním bydlení z hlediska sociální spravedlnosti.
Závěrečná část práce diskutuje zjištěné výsledky v kontextu obecnějších otázek sociální a prostorové
spravedlnosti a rezidenční segregace. Upozorňuje je nebezpečí path dependence (závislosti na
zvolené cestě) v řešení podpory bydlení sociálně slabých a diskutuje možné reakce na tyto hrozby.
Práce ukazuje nutnost zohlednění prostorovosti a rozmanitosti geografických kontextů různých
lokalit v diskuzích sociální spravedlnosti.
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Závěr

Analýza výstavby nového obecního bydlení z programu Státního fondu rozvoje bydlení hledala
odpověď na otázky, kde je nové obecní bydlení lokalizováno, jaké jsou motivace obcí k jeho výstavbě,
a jaké jsou zkušenosti a důsledky jeho existence po několika prvních letech od výstavby, a to zejména
s důrazem na sociální a prostorovou spravedlnost.
Nové obecní bydlení bylo postaveno ve zhruba 5 % měst a obcí Česka, a to především ve venkovských
obcích a malých městech, která nejsou centra pracovních příležitostí. Větší podíl na celkové výstavbě
mělo podporované bydlení ve strukturálně postižených regionech. Naopak jen v malém rozsahu
výstavba probíhala ve velkých městech a jejich zázemích. Rozsah nové výstavby v jednotlivých obcích
byl velmi nerovnoměrný – zatímco některá města a obce stavěly desítky a stovky nových bytů,
většinou probíhala výstavba v počtu několika bytových jednotek v obci. I přes svůj relativně malý
podíl na celkové výstavbě v rámci Česka byla nová obecní výstavba v některých obcích a komplexních
mikroregionech kvantitativně nejvýznamnější výstavbou s výrazným vlivem na nabídku bydlení.
Přestože na národní úrovni dominuje bydlení v bytech a domech v osobním vlastnictví (jehož význam
se posiluje pokračující privatizací i novou výstavbou), v některých obcích a regionech je obecní
nájemní bydlení stále velmi významnou a někdy i rozšiřující se součástí místního bytového trhu.
Zároveň však práce ukázala jiné neřešené problémy sociální a prostorové spravedlnosti, které jsou
z hlediska kritické sociální vědy a kritické geografie podstatné, protože ovlivňují dostupnost bydlení
pro nízkopříjmové a jinak znevýhodněné skupiny obyvatel. Odpověď na druhou položenou
výzkumnou otázku, zaměřenou na motivace obcí k nové výstavbě obecního bydlení, ukázala na
absenci diskuzí o spravedlnosti a bytové politice v řadě obcí, které program nové výstavby obecního
bydlení využily. Tyto otázky nejsou diskutovány ani na národní úrovni.
Výstavba nového obecního bydlení byla často motivována snahami podpořit rozvoj obce a najít nové
využití pro opuštěné objekty tam, kde o ně nemá soukromý sektor zájem. De facto obce využily tento
program spíše jako možné řešení problémů regenerace území (a přeneseně nerovnoměrného
geografického rozvoje), nikoliv jako nástroj řešící problém nedostupnosti bydlení pro nejvíce
znevýhodněné skupiny obyvatel. Univerzalistické nastavení programu podpory výstavby nového
obecního bydlení poskytlo obcím relativně široké možnosti pro výběr nájemníků. Část obcí prováděla
novou výstavbu v kontextu své dlouhodobější bytové politiky, která je zaměřena na vytváření nabídky
dostupného bydlení pro nízkopříjmové obyvatele těchto obcí, často např. rodiny s dětmi.
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V průběhu práce jsem postupně korigoval původní očekávání, že hlavním rizikem a důsledkem
spojeným s novou výstavbou obecního bydlení bude rezidenční segregace a vznik sociálně
vyloučených lokalit z nově postavených bytových domů. Nové obecní bydlení jen částečně slouží jako
bydlení sociální. Při správě nově postaveného bydlení je charakteristická častá snaha nepřidělovat
obecní bydlení právě těm nejvíce znevýhodněným skupinám obyvatel (dlouhodobě nezaměstnaní,
bývalí neplatiči apod.) a obyvatelům jiných obcí. Kritéria výběru nájemníků v řadě případů naplňují
charakteristiky strukturální diskriminace a přesouvají tak odpovědnost za pomoc sociálně slabým
obyvatelům na jiné obce. Tyto praktiky vedou k potvrzování existujících lokalit rezidenční segregace.
Na rozdíl od velkých měst v zahraničí, kde byly případy segregace v obecním bydlení popsány, se
v Česku nové obecní bydlení staví především v menších městech a venkovských obcích, kde není tak
výrazně sociální diferenciace, a ve kterých navíc obvykle vznikají jen velmi malé lokality nového
obecního bydlení, které většinou není prostorově odděleno od zbytku obce. Lokalita Zámeček u
Rudoltic je v tomto ohledu výjimečný případ, kde rezidenční segregace může vzniknout.
Současné institucionální uspořádání – kompetence obcí v bytové politice a role státu omezená na
podporu některých aktivit – zdůrazňuje samostatnou působnost obcí v této oblasti, a to i v případech,
kdy vede k problémovým situacím – ať již z důvodu příliš rozsáhlé nebo naopak vůbec žádné výstavby
obecního bydlení nebo jeho alokaci na základě nevhodných kritérií.
Práce také ukazuje přínos konceptu prostorové spravedlnosti a kritické prostorové perspektivy, která
zdůrazňuje nutnost propojení dílčích pohledů na distribuci širokého spektra materiálních zdrojů,
sociálně konstruované nerovnosti i rozdílnost geografických kontextů na různých měřítkových
úrovních. Tato široká perspektiva může identifikovat problémy a otázky, které jsou dosud opomíjené,
např. teritoriální (ne)spravedlnost geografického rozmístění nové bytové výstavby, nebo propojit
jednotlivé pohledy na dílčí nespravedlnosti do širšího, vzájemně provázaného rámce. Nové obecní
bydlení totiž nevzniklo v řadě měst a obcí, které na jedné straně nabízejí příležitosti pro zapojení do
společnosti (práce, vzdělávání, služby apod.), na druhé straně v nich je řada domácností ohrožena
finanční nedostupností bydlení a obecní bydlení (využitelné jako sociální bydlení) v nich dlouhodobě
ubývá.

10

11

Abstract
A just society, as understood in this thesis, has to deal with several challenges. The society needs to
address injustuces which arise from unequal participation on economic system, from cultural
(discoursive) practices and from imperfections of democratic participation. Moreover, it has to deal
with spatial dimensions of social processes and with variety of geographical contexts. This thesis
draws on critical social science traditions. Beside scientific constribution, the aim of the thisis is to
point out some hidden or omitted social problems and injustices.
In Czechia, transformation processes after 1989 led among other results to increasing income
differentiation and discrimination of some population groups. In the housing sector, these processes
resulted in creation of segregated socially excluded localities. Devolution of housing policies to
local/municipal level created an opportunity for solving these problems with respect to local
circumstances.
These activities could be supported by the program of new rental housing construction for
population with limited income which was provided by the State Fund of Housing Development.
Using quantitative and qualitative methods, this thesis answers the question on (i) where was new
public housing constructed, (ii) what were the motives of municipalities for the construction and (iii)
what were its effects from social and spatial justice perspectives.
New supported rental housing construction increased the supply of public housing in small
municipalities and in peripheral regions. Low construction level was reached in large centers and
their surroundings. New public housing construction was motivated by intentions to support local
development, to increase or sustain local population level or to regenerate brownfields in the
municipality. New housing construction was only partly motivated by social justice goals to provide
housing for those who cannot otherwise afford it. Allocation mechanisms of new housing are
structurally discriminating households which come from other municipalities, long-term unemployed
or indebted persons.
On the one hand side, new quality housing was provided to many inhabitants of small municipalities.
On the other hand side needs of inhabitants of larger cities or of socially excluded localities were
omitted. Contemporary institutional setting of housing policy is based on responsibility and activity
of municipalities. Policy mechanism cannot deal with situation of municipal inactivity in just housing
provision or in cases of active creation of injustices by municipal housing policies.
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Introduction

The thesis is focused on the program of new rental housing construction for tenants with limited
income. The State fund of housing development subsidized new municipal housing construction from
2002 to 2007. This program had been the largest support of housing construction specifically focused
on low income residents in Czechia so far (with more than 5500 housing units constructed).
Moreover, evaluation of the program is possible since the construction was finished already several
years ago. In particular, three questions were addressed: (i) where was the supported housing
construction located, (ii) for what reasons have municipalities constructed new housing in this
program and (iii) what are the experience made and the effects of the program. Issues of social
justice, spatial justice and residential segregation are addressed in the examination of the program.
The specific questions of the thesis were inspired by the conclusions of the author´s master which
focused on a case of residential segregation and environmental injustice in the locality of newly
constructed municipal housing in Vsetín (Matoušek 2008, Matoušek, Sýkora 2011). A large part of
local Roma population lives segregated from other population in the place of new municipal housing
under conditions of environmental injustice. This experience and similar cases or patterns described
internationally stimulated a question whether situation in Vsetín is a unique case or if new municipal
housing construction typically creates new socially excluded localities and supports processes of
residential segregation.
Housing is one of the very basic human needs and a necessary condition for one´s participation in
social relations and economic activities, for personal development and for general wellbeing. Housing
issues are addressed by geographical research for several decades. Geographers study housing with
respect to its position in between of individual/household´s decisions and of wider political and
economic structures, social and demographic changes, institutional and individual decisions making
etc. and there particular geographies (Bourne 1980). Research on housing is one of key contributions
of geographers to critical debates on social justice (e.g. Harvey 1973, Smith 1994), focusing mainly on
residential differentiation, causes and consequences of residential segregation (Musterd, Ostendorf
1998). Geographical research is extending traditional topics of housing research in economics,
sociology or social policy, which includes physical accessibility and financial affordability of housing,
housing market operations, housing finance, housing policies etc. However, such studies often
abstract from spatial dimensions of these processes (Balchin, Rhoden 2002).
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In Czechia, processes of transformation had led to fundamental changes in the sphere of housing and
housing policy after 1989. In a short historical period, a serial of transformations changed legislative
framework and basic principles in housing provision. A system of state-controlled housing
construction and administrative housing allocation under conditions of centrally planned economy
was replaced by a market system with predominantly private property of housing where the price is
determined by supply and demand which is enabled, supported and regulated by state housing
policy (Sýkora 1996). Such a revolutionary change is followed by evolutionary adaptations of
particular actors on newly established conditions (Sýkora 2008, Lux 2003).
After the change of principles of organizations of society and large-scale processes of privatization,
affordability of housing for different social groups changed significantly. Processes of transformation
increased social differentiation. Income differentiation of the Czech society is still relatively lower
than in other countries, yet it is increasing during transformation period (Večerník 2006, Večerník,
Matějů 1998). Resources were redistributed from the low and medium-income groups to the highincome group (Večerník 2010). Ongoing changes in social structures of other European countries
indicate possibility of further increase of income differentiation in the future (Keller 2010, Keller
2011). Increasing socioeconomic (income) differentiation is supplemented and further strengthened
by large immigration of foreigners and increasing negative sentiments towards Roma minority. These
changes create pre-conditions for development of residential segregation, spatially separated
housing of unequal social groups (Sýkora 2009, Cheshire 2007). How successful are new state and
municipal housing policies in their responses to new risks of housing unaffordability due to social
inequalities and of residential segregation?
Socio-spatial structures of housing created during last decades are going through slow processes of
changes. However, new housing construction is fully driven by new principles which were established
during transformation processes. New housing construction by developers or individuals is focused
mainly to higher and medium income groups. Based on their preferences and structural conditions
for location of new housing construction, new housing construction is connected mainly with
suburbanization in hinterlands of main cities (Sýkora 2003, Ouředníček 2007, Sýkora, Posová 2007,
Ouředníček et al. 2008). Reconstruction of existing housing stock and replacement of original
population leads to processes of gentrification, mainly in some parts Prague (Sýkora 2005). Changes
of social, physical and functional structures in existing housing stock (in inner cities and housing
estetes) are generally less significant (Steifuhrerová 2003, Temelová et al. 2011), with some cases
with significant risks of declining social status and development of residential segregation.
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Much less attention was paid to municipal housing policies, where research focused on processes of
privatization and on management of remaining municipal housing stock (Sýkora 2003, Sládek 2011,
ÚÚR 2011). New municipal housing construction is an un(der)researched topic. New municipal
housing construction is on one hand side much smaller than private housing construction, on the
other hand side it can –as in other countries – provide housing to households which cannot
otherwise afford adequate housing.
Municipal housing has an important role for provision of adequate standard of life for the poor. In
some countries, e.g. the USA (Schwartz 2010) is basically no difference between municipal housing
(called public housing as housing owned by the public sector and managed by so called public
housing authorities) and social housing. Definitions of social housing vary across different countries.
In Czechia, no national definition was accepted so far. In this thesis, social housing is understood as
housing provided to disadvantaged groups of population. Social housing is offered for rates which are
below market rate and is allocated with respect to needs of disadvantaged households, not only
according to market principles of supply and demand. Low income households with children,
unemployed, single-headed families, migrants or seniors living alone are among typical residents of
social housing. In Czechia, as in other post-socialist countries (Suchalová, Staroňová 2010), social
housing is just a part of total municipal housing stock. Social housing can - besides satisfying housing
needs of defined population groups – contribute to creation of residential segregation (Turner,
Popkin, Rawling 2008) and segregation of Roma in Czechia in particular (Gabal et al. 2006, Vašečka
2003).
Research on the main question is conditioned by detailed knowledge of the new public housing
construction. An explorative study is focused on locations of the new public housing construction, its
consequences and on reasons why some municipalities construct new housing units in the period of
dominant privatization of public housing (Sýkora 2003, Sládek 2011). Mixed research methods were
used to answer these questions (Cresswell 2008). After quantitative analyses, qualitative research
methods were used to find explanation of quantitatively described patterns. Quantitative analysis
focused on identification of municipalities with new housing construction and their position in the
settlement system. Combination of qualitative research methods was used to answer research
questions on motivation of municipalities and consequences of housing construction. Information
from relevant documents (development strategies or other municipal documents, media reports,
records of municipal board’s meeting etc.), data obtained by interviews with key actors and by
observation in the field were continually evaluated until final conclusions could be made.
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Structure

In the first part, critical social science and critical approach in human geography are introduced as
philosophical background of the thesis. This part explains general goals of the thesis, which include
not only contributing to academic debates on social and spatial justice, housing policy and municipal
housing policies in Czechia. Moreover, the thesis aims to highlight issues and problems which
influence wellbeing of some part of population but are not addressed by current debates.
The second chapter discusses the concept of social justice and its significance and interpretation in
geography. After discussion of selected classic theories of justice and various principles of
distribution of material resources between individuals, a wider perspective on social justice is drawn,
including socially constructed inequalities (also known as "cultural" or "soft") and their specific
implications in social relations. Social relations, however, have always its spatial dimension (Soja
1980). Social justice is linked to specific spatial arrangements of the social phenomena. The spatial
dimension is reflected in the concepts of territorial and environmental justice, addressing different
needs in various territories, or the entitlement of the various social groups to an environment of
certain qualities. Soja´s (2010) concept of spatial justice is one of current geographical interpretation
of justice, which allows linking and integrating partial views on justice and her different aspects and
her immanent complexity. The structure of the chapter corresponds with gradual extension of
understanding of justice from material aspects to socially constructed inequalities and day-to-day
issues of social interactions, as stressed in so called cultural turn in social sciences. Moreover, the
importance of geographical contexts is stress, which corresponds with current spatial turn in social
sciences. Discussion of residential segregation as a concrete example of spatial injustice and the role
of housing policies is another part of this theoretical block.
After the theoretical introduction, Czech housing policy and its evolution since 1989 is presented as a
context for the new construction of municipal housing. Gradual development of housing policies
from its creation to the stabilization of the institutional arrangement is stressed. In particular the
processes of governance rescaling are described which transferred significant responsibilities from
the state to independent municipalities. After the description of selected instruments of Czech
housing policies, main changes in municipal housing stock are described.
The methodological part of the thesis is first focused on critical realism as the epistemological
framework of the study. The critical realist perspective specifies the nature of explanation which is

16

looked for in the study - mechanisms as necessary ways of acting. It also describes and discusses the
combination of quantitative and qualitative research methods.
The next chapter starts with a description of one of the instruments of the housing policies, the
program of construction of rental housing for population defined by income (which is referred to as
the new municipal housing in the thesis). Then the new municipal housing construction is
quantitatively and cartographically analyzed. The geographical distribution of the new municipal
housing construction is discussed in the context of geographical organization of society. The analysis
is conducted on several scales and is interpreted with an emphasis on the opportunities available to
people in places of construction of new municipal housing. The availability of services and
employment opportunities in different place of residence is associated with the size of the
municipality and its relation to central places and functional urban regions which concentrate
employment opportunities (Hampl 2005 Sýkora, Mulíček 2009). The need for new municipal housing
is discussed with regard to financial affordability of housing in different regions in Czechia
(Kostelecký, Mikeszová 2008).
The following chapter focuses motivation of municipalities for the construction of new municipal
housing and thus explains the causes of previously described and analyzed geographical distribution.
Moreover, experiences after the first few since the new municipal housing was constructed and
settled are analyzed, focusing on residential segregation, social and spatial justice. The motivation of
municipalities can be divided into several groups which are generally discussed and illustrated on
several cases of concrete municipalities. The criteria of the selection of tenants in the new municipal
housing are studied from the viewpoint of social justice, as they seem to be most relevant from
critical social science perspective and broader goals of the thesis.
The final part discusses the findings in the context of the more general issues of social and spatial
justice and residential segregation. The risks of path dependence which limits feasible mechanisms of
housing support for the socially weak are explained and some possible policy responses discussed.
The study demonstrates that diversities of geographic contexts in different localities should be
considered in the debate on social justice.
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Conclusions

Analysis of the construction of the new municipal housing from the State Housing Development Fund
program answered several questions, (i) where is the new municipal housing located, (ii) what were
the motivations and goals of municipalities for its construction, (iii) and what are their consequences
after a few early years of construction, with particular emphasis on the social and spatial justice
perspectives.
The new municipal housing was built in about 5% of towns and municipalities of Czechia, with higher
share of rural communities and small towns that are not centers of employment opportunities. A
large share of construction was located in regions which are going through economic re-structuring.
On the other hand side, construction was insignificant in major cities and their hinterlands. The
intensities of new construction in respective municipalities were very uneven: while some cities and
municipalities build tens or hundreds of new apartments in a municipality, mostly less than 10 units
were constructed in one municipality. In spite of its relatively small share of the total housing
construction in Czechia, new municipal housing was by far the largest new development in some
municipalities and was significant for some regions. New construction has an important influence on
housing supply in these contexts. Housing in flats or single-family houses in private property
dominates on the national level and its share is increasing as a result of continuous privatization
processes and of new individual housing construction. However, municipal rental housing is still a
very important part of local housing supply in some municipalities and regions.
The study has shown some problems in the fields of social and spatial justice. These problems are
highly relevant for a study inspired by critical social science and critical research traditions in
geography since they influence affordability and availability of housing for low-income and other
disadvantaged groups. The research on motivations of municipalities for new housing construction,
pointed to the absence of discussions about justice and housing policy in many municipalities. Such
issues are not discussed at the national level either.
Construction of the new municipal housing was often motivated by efforts to promote the
development of respective municipalities and to find new uses for abandoned objects, whose
regeneration was problematic due to low interest from the private sector. Many municipalities have
used this program as a possible solution to the problems of regeneration of their territory (framed
around issues of local development or regeneration), rather than as a tool for addressing the
problems of unavailability of housing for the most disadvantaged groups of the population (which
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would be framed in social justice debate). Universalistic setting of the national program of new
municipal housing construction created a large space for independent decisions of municipalities for
the selection of tenants. Some municipalities engaged in new construction because of the goals of
their long-term housing policy, which is aimed at creating a supply of available and affordable
housing for low-income residents of these communities, such as families with children.
During the research, the author had gradually corrected the original expectations that residential
segregation and the emergence of socially excluded localities is the main risk and challenge
associated with the new construction of municipal housing. The new municipal housing only partially
serves as social housing. Management of housing and selection of tenants is often aimed at not
renting new housing to the most disadvantaged groups of the population (e.g. long-term
unemployed, people with previous debts on rent) and at excluding residents of other municipalities
in order to prioritize local residents. Exclusion of these groups of would-be tenants is mediated by
selection criteria which in many cases meet characteristics of structural discrimination. These
practices lead to the confirmation of the existing sites of residential segregation. Some municipalities
are removing responsibilities for assistance to socially weak citizens to the few municipalities which
do not use such socially exclusive criteria of tenant selection.
The cases of segregation within municipal housing stock were described in large cities. Contrary to
foreign experience, newly constructed municipal housing is located especially in smaller towns and
rural communities in Czechia, where there is not such a deep social differentiation, and at the same
time usually only very little amount of flats is constructed at once. In the context of socially exclusive
selection of tenants, risks of residential segregation are very rare in new municipal housing. Locality
of Zámeček in Rudoltice is in this respect a specific case where problems of residential segregation
may arise.
The current institutional arrangements – large competences of municipalities in the housing policy
with the role of the State limited to indirect support of certain private and municipal activities – is
stressing sovereignty of municipal decisions without any external limits or discussion. However,
municipal decisions lead to problematic consequences in some cases — be it too large new housing
construction or, conversely, absence of any construction or of municipal housing or allocation of
housing according to socially exclusive criteria.
The thesis shows the benefits of the concept of spatial justice and critical spatial perspective,
stressing the need to link social justice debates on the distribution of a wide range of material
resources, socially constructed inequalities and disparities in specific geographical contexts at
different scalar levels. This broad perspective can identify the problems and issues which are
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neglected from public debates, such as territorial (in)justice of the geographic distribution of the new
municipal housing construction. Moreover, it can link individual perspectives on justice into a wider
coherent framework. The new municipal housing was not constructed in a number of cities and
municipalities, which, on the one hand, offer opportunities for participation in society (work,
education, services, etc.), but on the other hand, many households are threatened by the financial
unaffordability of housing in these municipalities where municipal housing (usable as social housing)
is continuously shrinking.
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