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1. Úvod 

    Město Havířov a zčásti i jeho okolí, vykazovalo v minulosti mimořádně neobvyklý vývoj. Po 

r.1950 došlo k výstavbě zcela nového města, na místě převážně vesnické zástavby. 

Hromadná a státem dotovaná bytová výstavba přivedla do města Havířova původem 

většinou vesnické obyvatelstvo, s poměrně pestrou národnostní strukturou. Příčinou migrace 

byla zejména nabídka atraktivních pracovních příležitostí v souvislosti s rozvojem těžby uhlí 

(viz následující graf). Prudký růst počtu obyvatel skončil v sedmdesátých letech minulého 

století, podobně jak expanze těžby uhlí v ČR. Mnohem rovnoměrnější vývoj vykazovaly  

historicky vzniklé obce SO ORP i když v Horní Suché a Albrechticích byla do r.1990 

alokována značná hromadná výstavba. Těrlicko se stalo atraktivní obcí pro bydlení po 

výstavbě přehrady, Horní Bludovice vykazují nejrychlejší rozvoj po r. 2000, s rozvojem 

suburbanizace.  V posledních desetiletích se situace zásadně změnila,  tendence k poklesu 

počtu obyvatel je generována zejména ekonomickými změnami v širším regionu a z nemalé 

části i vlastními demografickými faktory. Po r. 1990 tak ve městě Havířově probíhá zásadní 

změna systému bydlení s širokými společenskými dopady. Na úvod je nezbytné zdůraznit, 

že bydlení v moderní společnosti představuje více než čtvrtinu spotřeby, užitků domácností. 

Bydlení je monitorováno nejen v ČR stále ještě neúplně. Často je na něho zaměřena 

pozornost až v období problémů, například propadu cen nemovitostí. Slovo užitek je použito 

záměrně, protože komplexní pohled mohou přinést nejen analýzy úrovně bydlení 

domácností, výdajů na bydlení, ale i imputovaných (spotřebovaných nikoliv vždy placených) 

užitků, výnosů dlouhodobě akumulovaných aktiv, externalit. Předkládaná studie vychází 

z nezbytnosti komplexní analýzy systému bydlení jak z územního hlediska, sociálně 

ekonomických vazeb, širších souvislostí, tak i dlouhodobé predikce možností jeho fungování.  

 

Graf. č. 1 Dlouhodobý vývoj těžby černého uhlí v ČR od r.1950 v mil. t  (zdroj: ČSÚ) 
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 2. Dlouhodobý vývoj úrovně bydlení, širší srovnání a analýza současného 
stavu bytového fondu SO ORP Havířov  

2.1. Dlouhodobý vývoj SO ORP Havířov 

Rozvoj sídelní struktury a bydlení do značné míry charakterizuje vývoj počtu obyvatel. Vývoj 

počtu obyvatel od roku 1869 (prvního moderního sčítání) v obcích správního obvodu ORP 

Havířov dokumentuje následující tabulka.  

Tab. č. 1 Dlouhodobý vývoj počtu obyvatel obcí SO ORP Havířov (zdroj: ČSÚ) 

 Rok Albrechtice Havířov 
Horní 

Bludovice 
Horní 
Suchá Těrlicko 

celkem SO 
ORP 

1869 1015 5173 1289 1476 2617 11570 
1880 1070 5379 1289 1532 2749 12019 
1890 1102 5900 1271 1677 2595 12545 
1900 1155 7223 1339 1998 2551 14266 
1910 1335 10409 1353 2761 2792 18650 
1921 1387 11765 1425 3561 2835 20973 
1930 1641 12782 1507 3805 3063 22798 
1950 1602 12898 1465 4501 3022 23488 
1961 2184 51103 1613 5298 3011 63209 
1970 2559 82068 1563 4498 3385 94073 
1980 3616 85946 1528 3974 3714 98778 
1991 3904 86297 1440 4315 3874 99830 
2001 4071 85855 1564 4370 4126 99986 
2011* 3795 76694 2027 4333 4243 91092 
2014** 3937 75049 2271 4516 4334 90107 

*obyvatele obvykle bydlící**počet obyvatel ke konci roku 2014, metodicky je tento údaj pouze 
omezeně srovnatelný s výsledky sčítání 

V následující tabulce je provedeno srovnání 10 nejrychleji rostoucích správních obvodů ORP 

v ČR. SO ORP Havířov pro celé období 1869-2011 vykazuje nejvyšší růst  počtu 

obyvatel v celé ČR (dosáhl 787% výchozího počtu z r. 1869), s menším odstupem následuje 

SO ORP Ostrava, která většinu růstu realizovala už do první světové války. Tento nárůst 

počtu obyvatel byl výrazně rychlejší než v hlavním městě ČR Praze, ale i známých 

průmyslových centrech SO ORP Plzni, Mostě a Zlínu. Tento extrémní růst SO ORP Havířov 

byl navíc realizován v poměrně krátkém třicetiletém období po II. světové válce.  

Do značné míry tak byla realizována jedinečná idea zásadní změny sídelní struktury 
regionu, vznik nového, prakticky 100 tisícového města v blízkosti zdrojů pracovních sil 
(Ostrava, Karviná, Stonava), s výrazně menším ohrožením těžbou uhlí, v relativně 
kvalitnějším životním prostředí a blíže rekreačnímu zázemí (Těrlicko, Beskydy). Poválečná 
hromadná bytová výstavba přinesla i výrazný růst kvality bydlení. Jedinečnost a intenzita 
tohoto procesu nemá obdoby a dodnes ovlivňuje řadu jevů v oblasti bydlení. Rozvoj se 
dotknul do značné míry i okolních obcí, zatímco v Horní Suché a Albrechticích bylo 
navazováno na starší hromadnou zástavbu už z konce 19. Století, rozvoj Těrlicka byl svázán 
s výstavbou Těrlické přehrady a navazujících rekreačních funkcí. 
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Tab. č. 2.  Vybrané SO ORP s nejvyšším růstem počtu obyvatel v ČR (zdroj: ČSÚ) 

Hodnocené období 
SO ORP - ČR r. 1869-1910 r. 1910-1920 r. 1930-1950 r. 1869-2011 

výchozí rok r.1869=1,00 r.1910=1,00 r.1930=1,00 r.1869=1,00 
Havířov 1,61 1,12 1,03 7,87 
Ostrava 4,06 1,06 0,98 6,48 
Karviná 2,89 1,14 0,99 4,79 
Hlavní město Praha 2,47 1,09 1,11 4,69 
Orlová 4,20 1,12 0,96 4,68 
Plzeň 3,04 1,09 0,95 4,59 
Český Těšín 2,28 1,11 0,96 4,05 
Most 3,20 1,05 0,79 3,89 
Zlín 1,22 1,04 1,52 3,85 
Bohumín 3,34 1,14 0,80 3,69 
Česká republika 1,33 0,99 0,83 1,38 
 

Z dlouhodobého hlediska je popis vývoje systému bydlení omezen skutečností, že 

ve „starších“ sčítáních do druhé světové války byly evidovány počty domů, nikoliv počty bytů. 

Do značné míry to odráželo skutečnost, že bydlení domácnosti v samostatném bytě nebylo 

samozřejmostí. Systém bydlení se nacházel ve stavu trvalé bytové krize prakticky až do 

šedesátých let minulého století. 

 

Tab. č. 3 Dlouhodobý vývoj počtu domů v obcích SO ORP Havířov (zdroj: ČSÚ) 

 Rok Albrechtice Havířov 
Horní 

Bludovice 
Horní 
Suchá Těrlicko 

celkem SO 
ORP 

1869 159 772 241 162 421 1755 
1880 158 793 219 173 426 1769 
1890 148 812 221 178 436 1795 
1900 154 900 218 210 417 1899 
1910 170 1120 216 270 436 2212 
1921 179 1258 216 325 446 2424 
1930 243 1700 268 412 522 3145 
1950 322 2053 337 577 642 3931 
1961 453 3176 372 975 629 5605 
1970 518 3912 389 960 728 6507 
1980 609 4237 404 917 847 7014 
1991 713 4771 455 945 1015 7899 
2001 755 5018 513 990 1108 8384 
2011 802 5420 654 1026 1188 9090 
2014* 832 4539 742 1060 1254 8427 

 

Popis hlavních faktorů „historické“ determinace vývoje systému bydlení v ČR je 
nezbytný pro hodnocení poměrně specifického současného stavu bydlení.  

• Až do II. světové války se systém bydlení v ČR vyvíjel podobně jako v ostatních 
okolních zemích, zejména bývalé západní části Rakousko–Uherska. Zejména 
Čechy, částečně i Morava patřily k nejvyspělejším zemím mocnářství s postupně se 
rozvíjejícím trhem nájemního bydlení. Na druhé straně však ČR výrazně hospodářsky 
zaostávala zejména ve srovnání s Německem, Anglií a Beneluxem.  Situace v oblasti 
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bydlení byla už během I. světové válce vnímána jako krizová, následovala regulace 
trhu nájemního bydlení, která byla zavedena v roce 1917. Po skončení první světové 
války došlo k postupnému rozvoji bytové výstavby, která dosahovala v letech před 
hospodářskou krizí velmi vysoké intenzity. Postupně byla uvolněna regulace 
nájemného a před druhou světovou válkou fungoval v ČR poměrně rozsáhlý trh 
nájemního bydlení. Plošné a kvalitativní rozdíly v úrovni bydlení však byly velmi 
vysoké a příčinou značného sociálního napětí ve společnosti.   

• Druhá světová války přinesla řadu politicky motivovaných zásahů do oblasti 
bydlení, faktický konec trhu s byty na našem území. Znovu byla zavedena 
regulace nájmů, část obyvatelstva, zejména židovského, byla oloupena o svůj bytový 
fond.  V důsledku odsunu, především německých obyvatel, došlo po II. světové válce 
k uvolnění rozsáhlého bytového fondu. Takto vzniklý přírůstek bytů byl větší než 
úbytek bytů v důsledku válečných škod. V ČR tím došlo, k výraznému zvýšení 
disponibilního fondu ve srovnání s okolními státy, které vykázaly v důsledku druhé 
světové války zhoršení plošné úrovně bydlení (Polsko, Německo). Značná část 
tohoto bytového fondu vytvořila základ pozdějšího vzniku rozsáhlého druhého bydlení 
(v 60. letech minulého století).   

• Padesátá léta minulého století přinesla výrazné omezení trhu bydlení. Na konci 
padesátých let minulého století byla rozvinuta bytová výstavba z veřejných zdrojů 
(státem a průmyslovými podniky) a nebo s výraznou podporou z veřejných zdrojů 
(pozdější družstevní výstavba). Intenzivní panelová bytová výstavba vrcholila 
v období 1970-1980. Ukazuje se, že tato výstavba je často přeceňována z hlediska 
svého rozsahu (jednalo se o plošně menší byty v bytových domech) a na druhé 
straně byla podceňována s ohledem na odhadovanou životnost, svou tržní hodnotu 
(pokud byla alokována v atraktivních městech).  Postupně došlo k rozvoji šedého a 
černého trhu s bydlením, který v některých formách přetrval až do současnosti 
(manipulace s pořadníky na byty s netržním nájemným). Byla podporována a 
rozvinuta družstevní bytová výstavba a s různou intenzitou podpory i individuální 
(většinou svépomocná) výstavba rodinných domů. Míra podpory individuální bytové 
výstavby byla obecně nejnižší, gradovala v podobě opatření na konci 80. let, 
nepřekročila však 50% hodnoty nákladů (úvěry s úrokem 2,7%, zatímco u družstevní 
výstavby se jednalo o úvěry s úrokem 1,7% ročně a dotace této výstavby byla na cca 
60-75% skutečných nákladů). Současná privatizace bytového fondu na úrovni cca 
10-25% tržní ceny tak představuje výrazný politický zásah do transferu majetku, který 
proběhnul za nerovných podmínek (zejména z hlediska řešeného území). Opakování 
těchto rozsáhlých transferů je v normálních ekonomických podmínkách nemožné.  

• V ČR postupně od šedesátých let minulého století vznikl fenomén individuální 
rekreace, především výstavby soukromých rekreačních chat (v období 1960-1990), 
nemající obdobu v zahraničí svým rozsahem a formami. Tento fenomén do značné 
míry neočekávaně pokračuje i po r. 1990. Došlo k poklesu zájmu o zahrádkářské 
chaty (jejich samozásobitelskou funkci) a chaty v chatových osadách, ale na druhé 
straně roste zájmem o bydlení v renovovaných rekreačních chalupách ve kvalitním 
rekreačním prostředí a o výstavbu apartmánových bytů. Tato výstavba je 
koncentrovaná do několika nejatraktivnějších lokalit v ČR (Krkonoše, Beskydy - 
Čeladná). Je paradoxní, že zčásti byla realizována i s podporou z veřejných zdrojů. 
Rekreační bydlení je součástí dynamicky rostoucího segmentu druhého bydlení, 
které se rozvíjí zejména ve městech.  Růst druhého bydlení byl po r. 1991 
relativně rychlejší než růst trvalého (prvního) bydlení a je do značné míry 
důkazem silné sociální diferenciace společnosti (bohatnutí částí domácností). 

• Změna hodnotových preferencí obyvatel je stále významnější faktorem. Vnímání 
rekreačního prostředí a kvalitního životního prostředí jako jednoznačné hodnoty 
z hlediska bydlení se prosazuje u stále větší skupiny obyvatel, zejména v posledních 
desetiletích. Zásadním faktorem je růst automobilizace a hybnosti obyvatel. Obecným 
trendem je suburbanizace, přesun zájmu o bydlení v atraktivním a dopravně dobře 
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napojeném zázemí měst. Dopravní zahlcení center měst a především neschopnost 
řešit tyto problémy (například parkování v centrech měst) jsou jednou z příčin vzniku 
obslužných subcenter v dobře dopravně dostupných lokalitách. Je paradoxní, že 
velká sídliště si díky nízké hustotě zástavby mnohem lépe radí s dopravními 
problémy než centra měst a lokality se starší zástavbou. Ceny bytů na panelových 
sídlištích se tak mnohdy výrazněji neodlišují od cen srovnatelných bytů jinde ve 
městě. Zejména ochrana životního prostředí se stává výraznou součástí politických 
rozhodnutí, územního plánování. Častým problémem je nedostatečné odlišení 
percepce a skutečného stavu podmínek a faktorů ovlivňujících kvalitu bydlení, 
problémy při hodnocení pozitivních a negativních externalit v území. Je možno uvést 
dva zásadní příklady percepce bydlení – pokud byly ještě před rokem 1990 
realizovány výzkumy, kde by lidé chtěli bydlet, jednoznačně vítězil jihočeský region. 
Pokud byly po roce 1990 hodnoceny možnosti bydlení na sídlištích, tak byly 
hodnoceny velmi špatně a logicky byl očekáván propad cen panelových bytů. 
Skutečnost je, však taková, že propad cen panelových bytů se nekonal a jihočeský 
region nepatří z hlediska bydlení v ČR k těm nejdražším, reálně nejpreferovanějším. 
Hlasování peněženkami (faktické rozhodování spotřebitelů) dopadlo jinak, než 
obecná percepce a očekávání vývoje.  

 
Zhodnocení zásadních faktorů dlouhodobého vývoje systému bydlení vede k závěru, že 
fyzická dostupnost bydlení v ČR jako celku byla po r. 1945, ve srovnání s jinými 
okolními zeměmi a situací v ČR před rokem 1938, relativně dobrá (vzhledem k výkonu 
ekonomiky a dopadu válečných událostí na systém bydlení v okolních zemích). Tento 
výchozí historický fakt do značné míry ovlivňuje i současnou situaci v oblasti bydlení ( velký 
rozsah druhého bydlení) a obecně vyšší celkovou vybavenost domácností bydlením  ve 
srovnání s okolními zeměmi (zejména Slovenskem a Polskem).     
 

2.2. Širší srovnání a hlavní tendence vývoje 

Dlouhodobý vývoj počtu bytů  je patrný z následující tabulky, za větší územní celky jsou 

údaje dostupné až od 70. let minulého století (viz další tabulka). Počty bytů a jejich struktura 

mnohem lépe odrážejí vývoj systému bydlení, jsou obvykle základním východiskem analýz. 

Do r. 1991 při růstu celkového počtu bytů klesal podíl rodinných domů, v posledních cca 20 

letech se situace obrátila. 

Tab. č. 4 Dlouhodobý vývoj počtu domů v ČR (zdroj: ČSÚ) 
Rok 1970 1980 1991 2001 2011 
Obyvatel 9 807 697 10 291 927 10 302 215 10 230 060 10 436 560 
Domy úhrnem 1 765 088 1 830 891 1 868 541 1 969 018 2 158 119 
obydlené 1 627 663 1 634 304 1 597 076 1 630 705 1 800 075 
z toho rodinné 1 408 079 1 384 080 1 352 221 1 406 806 1 554 794 
neobydlené 137 425 196 587 271 465 338 313 356 933 
z toho k rekreaci . . 128 387 170 477 168 723 
Byty úhrnem 3 216 631 3 781 411 4 077 193 4 366 293 4 756 572 
Obydlené 3 088 841 3 494 846 3 705 681 3 827 678 4 104 635 
z toho v rod. domech 1 652 786 1 604 843 1 525 389 1 632 131 1795065 
Osob na 1 obydlený 
byt 3,15 2,92 2,76 2,64 2,47 
Neobydlených bytů 127790 286565 371512 538615 651937 
% podíl neobydl. bytů 4,0% 7,6% 9,1% 12,3% 13,7% 
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Tab. č. 5 Dlouhodobý vývoj počtu domů v Moravskoslezském kraji (zdroj: ČSÚ ) 
Rok 1970 1980 1991 2001 2011 
Obyvatel 1 166 807 1 257 090 1 278 726 1 265 019 1 205 834 
Domy úhrnem 161 573 167 211 172 425 180 888 195 670 
obydlené 150 966 156 172 156 475 161 696 175 601 
z toho rodinné 122 776 124 258 128 355 135 087 147 525 
neobydlené 10 607 11 039 15 950 19 192 19 976 
z toho k rekreaci . . 4 465 7 660 6 339 
Byty úhrnem . 440 622 480 414 506 845 532 334 
Obydlené 364 428 416 687 451 156 468 748 480 158 
z toho v rod. domech . 153 091 155 362 168 667 182 351 
Osob na 1 obydlený byt . 2,99 2,82 2,66 2,45 
Neobydlených bytů  23935 29258 38097 52176 
% podíl neobydl. bytů  5,4% 6,1% 7,5% 9,8% 

 

Z předchozích dvou tabulek jsou patrné obecné dlouhodobé vývojové tendence: 

- Počet bytů v ČR a Moravskoslezském kraji dlouhodobě roste a to i v případě, že 
počet obyvatel klesá (u Moravskoslezského kraje). Tento vývoj je způsoben 
poklesem zalidněnosti bytů, tj. průměrného počtu osob připadajících na 1 obydlený 
byt. Zalidněnost bytů, která byla v Moravskoslezském kraji vyšší se v posledním 
sčítání propadla pod průměr ČR, její příčinou je zejména rychlejší stárnutí 
domácností, pouze druhotně vede tento vývoj k růstu plošného standardu bydlení 
domácností.  

- Dlouhodobě roste i počet tzv. neobydlených bytů a to rychleji než počet 
obydlených bytů, takže stoupá jejich podíl na celkové počtu bytů. Podíl 
neobydlených bytů je obecně nižší v Moravskoslezském kraji (moravských krajích) 
než ve zbytku ČR. Do značné míry odráží životní způsob a bohatství domácností (což 
je patrné například u Středočeského kraje ve vazbě na Prahu). Významnou otázkou 
je, jakým způsobem nahlížet na systém druhého bydlení a jak ho definovat. 
Rozhodující část druhého bydlení tvoří v ČR tzv. neobydlené byty, jejichž název je do 
značné míry matoucí a i odráží atmosféru doby svého vzniku (60. léta minulého 
století). Z neobydlených bytů je skutečně neobyvatelných či nevhodných k bydlení 
obvykle méně než desetina bytů. Zbytek bytů je obyvatelných a většina i obývaných. 
Souměřitelný segment bydlení, stojící mimo sčítání, jsou široce pojaté individuální 
rekreační objekty, tj. nemovitosti obvykle označené čísly evidenčními a zahrnující 
chaty, zahradní chatky, ale i mnohé jiné obyvatelné objekty. Počet těchto objektů je 
možné dohadovat v ČR na více než 300 tisíc. Jejich současná centrální evidence je 
z hlediska úplnosti a přesnosti velmi obtížně hodnotitelná. Celkový počet jednotek 
druhého bydlení je možné v ČR pouze odborně odhadovat na cca 1 milión.  Zejména 
při zpracování územních plánů menších obcí jsou fyzicky patrné rozpory při snaze o 
celkovou bilanci kapacit bydlení v území (včetně zjištění nepovolených staveb).  

 

Obecně je možno definovat následující faktory poklesu  zalidněnosti bytů: 
 - Pokles průměrné velikostí domácností (hlavní faktor), především růst podílu 

jednočlenných domácností (starých osob, rozvedených osob ale stále častěji i 
samostatně bydlících jednotlivců – „singles“). Ve velkých evropských městech podíl 
jednočlenných domácností dosahuje 50% a dále roste, s podobným trendem je nutno 
uvažovat postupně i v ČR a řešeném území. I českým sídlištím "hrozí" v budoucnu 
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situace, že každý druhý byt bude užíván pouze 1 osobou a to ne trvale, část těchto osob 
bude mít k dispozici více než 1 bydlení (cca ¼). - Tlak na pokles soužití cenzových domácností (cenzovou domácnost je možno 
zjednodušeně definovat jako jednotlivce nebo domácnost, která by měla mít nárok na 
samostatné bydlení). Posuzování vývoje tohoto ukazatele není v současnosti 
jednoznačné a je i otázkou zda např. soužití jednočlenné a dvoučlenné domácnosti v 
bytě 3+1 je "nežádoucím" jevem. Soužití cenzových domácností kromě nevýhod má i své 
klady - např. posiluje sociální vazby ve společnosti a snižuje nároky na sociálně zdravotní 
služby. Pokles soužití domácností je tak spíše okrajovým faktorem, vycházející i 
z unikátní (aplikované pouze v ČR) konstrukce cenzových domácností, která se jeví jako 
překonaná a byla v posledním sčítání v r. 2011 opuštěna. Nově medializovaným trendem 
je soužití domácností v modelu „Mama hotel“, celkově se však jedná o nedostatečně 
popsaný jev, který nemůže zvrátit celkové tendence poklesu zalidněnosti bytů, pouze je 
zbrzdit.   - Růst úrovně bydlení - i po r. 1989 dochází v ČR k dalšímu růstu úrovně bydlení. Přes 
mnohdy opačná tvrzení, roste v ČR i regionu kvalita bydlení a i ukazatele obytné plochy a 
celkové plochy bytů připadající na 1 obyvatele (to jednoznačně potvrdily výsledky sčítání 
z r. 2011). Roste i počet bytů na 1000 obyvatel (ČR v tomto základním - nepříliš přesném 
ukazateli dosahuje nadprůměrné evropské úrovně), „neočekávaně“ roste i rozsah 
druhého bydlení (ČR zde dosahuje špičkové světové úroveň). V posledních letech je 
tento růst založen na rozsáhlém hypotéčním financování s výraznými sociálně 
ekonomickými riziky (pokles cen nemovitosti, které jsou pro většinu drobných vlastníků i 
formou úspor na stáří). Tato rizika přenáší finanční sektor na ekonomicky stále více 
zatížené domácnosti, i když zde ČR „zaostává“ za zeměmi EU.  - Vývoj sociálních dávek na bydlení (zejména příspěvku na nájemné, který v posledních 
letech roste v návaznosti na deregulaci nájemného) rozšiřuje vstup potencionálních 
nebydlících nízkopříjmových domácností do systému bydlení a vytváří novou poptávku 
po bydlení, po dalších bytech. Současně snižuje sociální polarizaci v oblasti bydlení, 
která po r. 1991 rychle roste. Na druhé straně je tato sociální dávka podobně jako 
doplatek na bydlení předmětem značné kritiky z hlediska jejího nastavení a územních 
dopadů (problém ubytoven, vznik ghet). Nezanedbatelnou skutečností je i pozitivní vliv 
sociálních dávek na tržní ceny nájmů a ceny nemovitostí (bytů).  

Všechny uvedené obecné procesy se projevily i v obcích řešeného území a jsou dále 
dokumentovány, včetně svých specifik (například vysoké zalidněnosti bytů v Horních 
Bludovicích v důsledku velké výstavby RD a naopak velmi nízké zalidněnosti v Havířově, kde 
převažujícím faktorem je postupující stárnutí obyvatel města). 

 
2.3. Vývoj počtu bytů a širší souvislosti přesnosti dat 

V následující tabulce je provedena základní bilance dlouhodobého vývoje celkového počtu 

bytů v celé ČR z níž je patrné: 

• Čistý přírůstek počtu bytů v období 1991-2001 a 2001-2011 se za celou ČR výrazně 
neliší, i když období 1991-2001 bylo v ČR považováno za období s velmi výrazným 
propadem bytové výstavby. Jediným vysvětlením pro období 1991-2001 je 
intenzifikace využití stavebního fondu k bydlení, přiblížení cen bydlení k reálným 
cenám vedlo i k lepšímu hospodaření.  

• V období 1991-2001 byl procentuální nárůst počtu bytů v SO ORP Havířov vyšší než 
průměr MS kraje, ale i ČR. Situace se však zhoršila v následujícím intercenzálním 
období 2001-2010, stále však byl vykázán přírůstek cca 870 bytů i přes pokles počtu 
obyvatel o více než 8 tis ve srovnatelném období.  
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Tab. č.6 Vývoj celkového počtu bytů a širší srovnání (zdroj: ČSÚ)  

Ukazatel Byty celkem 
Změna počtu bytů 
celkem 1991-2001 

Změna počtu bytů 
celkem 2001-2011 

Sčítání rok 1991 2001 2011 def. bytů % bytů % 
ČR 4 077 193 4 366 293 4 756 572 289 100 107,10% 390 279 108,90% 
MS kraj 480414 506845 532334 26 431 105,50% 25 489 105,00% 
SO ORP 
Havířov 36 714 39 745 40 612 3 031 108,30% 867 102,20% 
Albrechtice 1 291 1 452 1 545 161 112,50% 93 106,40% 
Havířov 32 204 34 431 34 743 2 227 106,90% 312 100,90% 
Horní 
Bludovice 553 632 805 79 114,30% 173 127,40% 
Horní Suchá 1 270 1 656 1 786 386 130,40% 130 107,90% 
Těrlicko 1 396 1 574 1 733 178 112,80% 159 110,10% 

 

Jak již bylo naznačeno, dlouhodobý vývoj celkového počtu bytů je obtížné adekvátně 

hodnotit bez vnímání vývoje počtu neobydlených bytů. Z další tabulky vývoje počtu 

neobydlených bytů je patrné: 

• Růst počtu neobydlených bytů byl v celém období 1991-2011 mnohem rychlejší 
než růst bytů celkem, zejména pak v období 1991-2001, kdy přírůstek počtu 
neobydlených bytů v ČR byl cca 167 tis., obydlených bytů cca 122 tis. bytů. Přitom 
velká část odborné veřejnosti očekávala, že počet neobydlených bytů poklesne 
s ohledem na růst ceny bydlení, útlum výstavby či změnu životního stylu 
(zjednodušené chápání chalupaření a chataření jako „socialistického“ produktu 
trávení volného času).  

• V SO ORP Havířov tvořil přírůstek 732 neobydlených bytů v posledním 
intercenzálním období při celkové změně 867 bytů naprostou většinu přírůstku 
počtu bytů. Nejvýraznější růst počtu neobydlených bytů v období 2001-2011 je 
patrný v Albrechticích a Horní Suché (obě obce o 94%). Zdvojnásobení počtu 
neobydlených bytů není v podmínkách ČR výjimkou (zejména u menších rekreačních 
obcí).  

 

Tab.č.7 Vývoj počtu neobydlených bytů a širší srovnání (zdroj: ČSÚ, vlastní výpočty) 

Ukazatel Neobydlené byty 
Změna počtu n. 

bytů  r.1991-2001 
Změna počtu n. 
bytů r.2001-2011 

Sčítání rok 1991 2001 2011 def. bytů % bytů % 
ČR 371 512 538 615 651 937 167 103 145,00% 113 322 121,00% 
MSK 29258 38097 52176 8 839 130,20% 14 079 137,00% 
SO ORP 1 118 1 499 2 231 381 134,10% 732 148,80% 
Albrechtice 70 83 161 13 118,60% 78 194,00% 
Havířov 746 1 005 1 552 259 134,70% 547 154,40% 
Horní 
Bludovice 66 100 102 34 151,50% 2 102,00% 
Horní Suchá 127 89 173 -38 70,10% 84 194,40% 
Těrlicko 109 222 243 113 203,70% 21 109,50% 
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Následující kartogram (publikovaný ČSÚ na základě výsledků sčítání v r. 2011) velmi dobře 

dokumentuje závislost koncentrace neobydlených bytů na rekreační funkci (Beskydy, 

Jeseníky) a „odlehlosti“ území, např. (Vítkovsko). 

Kartogram č.1 (zdroj: ČSÚ) 

 

 

 

Zásadní otázkou je hlubší interpretace fenoménu „neobydlených bytů“ a druhého bydlení 

v podmínkách do značné míry  „neočekávaného“ vývoje systému bydlení po r. 1990. Reálný 

pohled na fungování systému bydlení je nezbytné doplnit o aspekty: 

1. Fungování systému bydlení (vnímání skutečnosti, že nemalá a rostoucí část bydlících 
obyvatel je přihlášena k pobytu na radnici – v r. 2015 cca 2500 osob u města 
Havířova). U menších obcí je tento jev méně rozsáhlý.  

2. Přesnost evidence – v ČR chybí funkční registr bytů, přesnost evidencí vzniklých  
v rámci sčítání není zejména v územním detailu dostatečná.    
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 Ad 1) V případě evidence obyvatel obcí je nutno v současnosti vnímat skutečnost, že počet 
obyvatel, kteří nemají trvalé bydliště v bytech, již dosahuje 2-4% procent z celkového počtu 
obyvatel měst. V minulosti byl obvykle menší než 1%. Tito lidé mají trvalé bydliště obvykle 
hlášeno na adrese radnice a zkreslují pohled na rozmístění obyvatel v území, údaje ze 
sčítání podle obvyklého bydliště tak poskytují reálnější pohled o rozmístění obyvatel ve 
městě. Místem „trvalého“ pobytu přitom může být adresa objektu určeného k bydlení, 
ubytování nebo individuální rekreaci, který je označen číslem popisným nebo evidenčním, 
popřípadě orientačním. 
 
 Důvody hlášení se k trvalému pobytu na městském (obecním) úřadě je možné odhadovat 
na:  

• bydlení v pronájmu bez nájemní smlouvy (majitelé bytů mají obavy z 
důsledků formalizace trvalého bydliště – horších podmínek ukončení nájemního 
vztahu, pronájem na černo je výhodnější i z hlediska daňového)  

• trvalé bydlení neposkytují často ani ubytovny či jiná ubytovací zařízení 
• občané, pro které je to výhodné z hlediska sociálních dávek (otcové formálně 

svobodných matek, ale i např. studenti) 
• vyhýbání se exekuci  
• bezdomovci - tvoří obvykle menšinu do 10%  
• lidé v zahraničí – tvoří výraznou menšinu do 10%, jedná se však obvykle o mladé lidi 
• obyvatelé bydlící v odsud nezkolaudovaných bytech (nedokončených rodinných 

domech) a jiných prostorách – malá menšina  
 

ad2) Přesnost evidence bytového fondu je patrná zejména ve srovnání s vývojem počtu 
bytů podle sčítání a nové bytové výstavby. 

. Pokud vezmeme v úvahu, že v období 2001-2011 bylo v ČR dokončeno nebo 
rekonstruováno 364 tis. bytů a celkový přírůstek byl 390 tis. bytů při výstavbě 
(dokončení) 330 tis. bytů, pak je zřejmé, že mezi údaji existují rozpory. Není logicky 
možné, aby celkový, tj. čistý přírůstek počtu bytů ve srovnatelném období byl vyšší, než byty 
dokončené nebo dokonce dokončené a rekonstruované, viz následující tabulka). V SO ORP 
Havířov bylo dokončeno v letech 2001-2011 873 bytů, přičemž čistý přírůstek počtu bytů byl 
prakticky identický. To by znamenalo nulový odpad bytů, což je zejména z technického 
hlediska průměrné životnosti staveb a bytů vyloučeno.V minulosti bylo uvažováno 
s průměrnou životností staveb cca 100 let (tj. odpadem cca 1% stávajícího počtu bytů ročně). 
Novější zkušenosti dokazují, že průměrná životnost staveb je mnohem delší a fyzický odpad 
bytů (především demolice) mnohem nižší. 
Rozpory v evidenci bytů byly řešeny ČSÚ již v reakci na výsledky minulého sčítání v r. 2001. 
Po r. 1990 roste bytový fond celkově rychleji než by vyplývalo z evidence 
dokončených bytů. Příčiny byly zčásti popsány ČSÚ. Obecně chybí vlastní registr bytů, 
nejlépe na úrovni katastru nemovitostí. Příkladem nepřesností je například „proměnlivý“ 
počet deklarovaných bytů během sčítání v rodinných domech (RD). Je možné poměrně 
reálně předpokládat, že mnohými rekonstrukcemi (bez evidence stavebních úřadů) vznikají 
nové byty.  
 
Přesnost údajů statistických úřadů (a mnoha dalších registrů – viz např problémy registru 
dopravy) je omezena i v řadě jiných zemí, z obecného hlediska a ve srovnání s jinými 
zeměmi jsou údaje ČSÚ  kvalitní. Nepřesnosti vznikají jak z legislativních příčin (např. 
omezené možnosti ČSÚ  kontroly a sankcí při sčítání), mediální manipulace (strašením ze 
zneužití údajů), metodickými změnami (viz např. v rámci revizí HDP, kde právě bydlení 
– imputované nájemné významně zvyšuje HDP směrem nahoru). Obecně platí, že 
registry nemovitostí jsou přesnější než registry obyvatel (v Evropě je cca 15 mil 
neregistrovaných obyvatel), v ČR je tomu spíše naopak. Nepřesnosti dat nevylučují 
analýzu systému bydlení při jejich znalosti a zohlednění.    
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Následující tabulka dokumentuje bilanci odvozeného odpadu bytů. Pokud je porovnán 

počet dokončených bytů a čistý přírůstek bytů, pak, rozdíl představuje odpad bytů. Odpad by 

měl být vždy kladný, počet dokončených bytů by měl být vždy vyšší než čistý přírůstek počtu 

bytů. Pouze v městě Havířově (s vysokým podílem bytů v bytových domech), však není 

vykazován „záporný“ odpad bytů. Právě u bytového fondu v bytových domech je velmi 

obtížné intenzifikovat využití stavebního fondu pro bydlení, evidence bytů je zde přesnější. U 

všech ostatních obcí, podobně jak v průměru v ČR, je počet dokončených bytů nižší než 

změna počtu bytů=čistý přírůstek bytů. Příčiny tohoto jevu v konkrétních obcích je obtížné 

stanovit bez hlubší analýzy. Při práci s daty o bydlení je však nezbytné tento jev uvažovat.   

 
Tab. č.8  Bilance odvozeného odpadu bytů v obcích SO ORP Havířov a širší srovnání 
(zdroj: ČSÚ, vlastní výpočty)  

  

Změna 
počtu bytů 

celkem 
2001-
2011 

Dokončené 
byty 2001-

2010 
(ČSÚ) 

Změna 
počtu 

obydlených 
bytů 

2001-2011 

Změna 
počtu 

neobydlený
ch bytů 

2001-2011 

Odvozený 
odpad 

bytů 2001-
2011 

Podíl 
odpadu 

bytů 
vzhledem 
k počtu 

bytů 
ČR 390 279 329 441 276 957 113 322 -60 838 -1,39% 
MSK 25 176 22 204 11 130 14 046 -2972 -0,59% 
SO ORP 867 873 64 803 6 0,02% 

Albrechtice 93 49 15 78 -44 -3,03% 
Havířov 312 485 -235 547 173 0,50% 

Horní Bludovice 173 135 171 2 -38 -6,01% 
Horní Suchá 130 105 46 84 -25 -1,51% 

Těrlicko 159 99 67 92 -60 -3,81% 
 
 
Celkový vývoj počtu bytů v posledních letech je možno posuzovat zejména podle dat 
ČSÚ, registru iRSO – registru sčítacích obvodů a budov). Z další tabulky je patrné, že růst 
počtu bytů v SO ORP Havířov je výrazně pomalejší než průměr ČR, za vývojem MS kraje 
však zaostává pouze mírně. V jednotlivých obcích je vývoj velmi odlišný, velmi intenzivní růst 
počtu bytů je zaznamenán v Horních Bludovicích, na druhé straně pak extrémně nízký růst 
v Horní Suché a částečně i Albrechticích.  
 

Tab.  č.9 Vývoj počtu bytů v obcích SO ORP Havířov a širší srovnání (zdroj: ČSÚ, 
vlastní výpočty)  
Ukazatel Byty celkem změna 2011-2015 

sčítání 2011 def. 2015 abs. % 
ČR 4 756 572 4 871 794 115 222 2,42% 
MS kraj 532334 540 909 8 575 1,61% 
SO ORP Havířov 40 612 41 237 625 1,54% 
Albrechtice 1 545 1 551 6 0,39% 
Havířov 34 743 35 205 462 1,33% 
Horní Bludovice 805 882 77 9,57% 
Horní Suchá 1 786 1 789 3 0,17% 
Těrlicko 1 733 1 810 77 4,44% 
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Následující tabulka přináší přehled o počtu dokončených bytů v obcích SO ORP 

Havířov, pokud je srovnán počet 431 bytů dokončených v letech 2011-2014 

s přírůstkem 625 bytů v prakticky srovnatelném období, pak se opět opakuje situace, 

že růst počtu bytů je vyšší než počet dokončených bytů. „Nelogický rozdíl“ je patrný 

zejména u města Havířova.  

 
Tab. č.10 Vývoj počtu bytů dokončených bytů v obcích SO ORP Havířov a širší 
srovnání (zdroj: ČSÚ, vlastní výpočty)  
 Územní jednotka/ 
Rok 2011 2012 2013 2014 celkem 
ČR 28 630 29 467 25 238 23 954 107 289 
SO ORP Havířov 98 87 142 104 431 
Albrechtice 6 11 10 4 31 
Havířov 57 30 61 47 195 
Horní Bludovice 10 18 22 18 68 
Horní Suchá 12 11 30 12 65 
Těrlicko 13 17 19 23 72 

 

2.4. Specifika SO ORP Havířova 

 

Hospodářské podmínky území 

Při hlubším posouzení podmínek systému bydlení v rámci SO ORP Havířov je nezbytné 

vnímat několik specifik tohoto vysoce urbanizovaného území. V úvodu bylo připomenuto 

specifikum vzniku města Havířova. Město dodnes plní zejména obytnou funkci, výrobní 

funkce je do značné míry potlačena o čemž svědčí zejména stále ještě značná vyjížďka za 

prací, u měst této velikosti poměrně neobvyklá, ale v rámci sídelní struktury regionu do 

značné míry logická. Okolní obce diferencovaly své funkce, Horní Suchá má stále ještě 

značné výrobní funkce, zatímco Těrlicko a zejména pak Horní Bludovice rozvíjí obytnou 

funkci (příměstské bydlení).   

Dominantní postavení města Havířova v rámci SO ORP Havířov 

Pro vývoj počtu obyvatel v SO ORP Havířov má naprosto rozhodující význam vývoj ve městě 

Havířově soustřeďujícím více než 80% obyvatel SO ORP. Vlastní vývoj v oblasti bydlení je 

determinován převažující sídlištní zástavbou, realizovanou zejména v letech 1950 až 1970.  

Tento vývoj je popsatelný zejména z demografického hlediska, viz tabulky v kapitole 11, 

včetně podrobnějšího popisu vývoje v dalších obcích SO ORP. 

Z dat ČSÚ je patrné, že úbytek cca 10 tis. obyvatel v SO ORP Havířov během 
posledních 15 let vzniknul především v městě Havířově. V posledních čtyřech letech zde 
dochází k úbytku více než 1000 obyvatel ročně, přičemž rozhodující význam má záporné 
saldo migrace. Vývoj přirozenou měnou se po r.2010 také zhoršil a obecné demografické 
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podmínky ČR ( „demografické klima“, ale i vývoj salda migrace se zahraničím) nevytvářejí 
předpoklady změny obecné tendence jejich zhoršování. Moderní pronatalitní politika není 
v současnosti na programu dne a migrační vývoj se stal do značné mediálním i politickým 
problémem. Pozitiva jsou částečně patrná v oblasti hospodářských podmínek širšího regionu 
(pokles nezaměstnanosti, úspěšná realizace a rozvoj průmyslových zón - Nošovice). Tento 
impuls je však stále omezený, realizovaný v konkurenci migračně atraktivnějších měst. 

 

Podíl dětí narozených mimo manželství 
 
Výběr vhodného ukazatele postihujícího soudržnost obyvatel území – sociální situace v 

rámci SO ORP je vždy problematický. Často jsou například využívány ukazatele míry 

sociálních dávek. Problémem je, že se tyto transfery nastavují  s ohledem na politická 

rozhodnutí, mnohdy kopírují spíše hospodářskou situaci (nezaměstnanost). Z dostupných 

údajů byl vybrán poněkud „atypický“ údaj o podílu dětí narozených mimo manželství, který se  

ukazuje jako poměrně výstižný indikátor obecnější sociální situace SO ORP (není dostupný 

ve větší územní podrobnosti, např. obcí).   

 

Tab. č. 11 Vývoj podílu dětí narozených mimo manželství  v SO ORP 
Moravskoslezského kraje (zdroj: ČSÚ, vlastní výpočty) 

  2000 2003 2005 2010 2011 2012 

Bílovec 21,3 32,8 35,5 45,6 56,0 45,0 
Bohumín 27,9 33,3 42,1 51,6 51,3 53,4 
Bruntál 40,1 46,5 53,6 56,6 65,1 63,4 
Český Těšín 18,1 31,8 32,5 37,8 43,8 43,0 
Frenštát p.R. 21,8 22,6 22,5 34,8 37,7 47,6 
Frýdek-Místek 18,7 25,9 29,6 40,0 41,4 42,6 
Frýdlant n. O. 18,0 17,1 27,4 31,3 35,6 37,9 
Havířov 25,7 34,7 36,4 50,0 48,3 52,8 
Hlučín 14,3 20,9 22,9 31,8 29,5 35,0 
Jablunkov 2,7 10,6 16,4 24,8 27,3 31,4 
Karviná 30,2 40,2 41,5 57,0 59,0 61,9 
Kopřivnice 16,1 25,6 31,4 36,4 44,5 38,2 
Kravaře 6,2 10,2 15,6 21,3 26,4 25,8 
Krnov 33,4 45,6 49,8 54,2 58,9 61,8 
Nový Jičín 22,2 31,5 37,0 41,4 48,8 45,1 
Odry 33,5 34,9 39,7 49,7 52,3 51,8 
Opava 16,0 23,3 30,2 36,5 40,2 43,3 
Orlová 32,8 45,5 46,2 60,4 54,3 54,1 
Ostrava 28,7 38,0 41,3 47,4 49,2 50,4 
Rýmařov 38,0 45,2 50,0 48,3 54,8 64,6 
Třinec 12,9 18,3 22,4 30,0 32,7 32,3 
Vítkov 42,3 43,0 51,4 58,3 60,2 59,9 
 SM kraj-
medián 22,0 32,3 35,9 43,5 48,6 46,4 
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Interpretace prezentovaných hodnot podílu dětí narozených mimo manželství potvrzuje, že 

již výchozí pozice SO ORP Havířov v roce 2000 a 2003 byla poměrně nepříznivá Cca 53% 

dětí narozených mimo manželství v SO ORP Havířov je poměrně vysokou hodnotou na 

poměry ČR, nikoliv však nejvyšší v okresech Bruntál a Karviná. Tato skutečnost do značné 

míry souvisí s vysokou nezaměstnaností a ekonomickou výhodností tohoto modelu 

partnerského soužití (nevýhodnosti a rizik manželství), zejména u nízkopříjmových skupin 

obyvatel. Návazně se pak promítá i do modelu bydlení. Je otázkou nakolik se tak stává 

standardním modelem rodinného chování po r. 2000 a co bude znamenat pro vlastní 

soudržnost obyvatel území v dlouhodobém výhledu.   

 

 

Kriminalita 
 
Úroveň kriminality – bezpečí je obecně významně spojována s kvalitou bydlení. 

Statistické údaje o úrovni kriminality v ČR jsou dostupné pouze za jednotlivé okresy nikoliv 

SO ORP nebo obce. O úrovni kriminality vypovídá zejména údaj o počtu zjištěných trestných 

činů spáchaných na 1000 obyvatel.  

Územní jednotkou s nejvyšší úrovní kriminality na 1000 obyvatel je dlouhodobě Praha 
(58 trestných činů/1000 obyvatel), následuje okres Ostrava (52 trestných činů/1000 
obyvatel), s odstupem třetí je pak Brno (42 trestných činů/1000 obyvatel) - vše pro rok 2012. 
Zjevnou skutečností je, že významnou roli v úrovni kriminality hraje velikost města, jeho 
obslužné funkce, atraktivita. Kriminalita roste s urbanizací území. Současně je patrné že 
okresy Ústeckého a Moravskoslezského kraje s vysokou nezaměstnaností patří k okresům 
s vyšší úrovní kriminality. Okres Karviná s počtem 35 trestných činů/1000 obyvatel se 
nachází na 6 nejhorším místě ze 77 okresů ČR (bez započtení města Prahy),  za okresem 
Ostrava, tj. druhý v MS kraji. Nejnižší úroveň kriminality vykazují okresy Jihomoravského 
kraje, zejména okresy Uherské Hradiště a Hodonín (14 trestných činů/1000 obyvatel), tj. 
okresy se stabilním osídlením, sociálními vazbami. 
 
 Interpretace územní diferenciace kriminality je pro SO ORP Havířov poměrně negativní, do 

značné míry však odpovídající velikosti města Havířova. Je ji však potřeba vnímat při 

celkovém hodnocení podmínek bydlení a soudržnosti obyvatel území (hodnocení pocitu 

bezpečí obyvatel). 

 

 Pro doplnění „širšího regionálního obrazu“ situace v ČR je přiložen výstup z průzkumu 

provedeného ČSÚ v r. 2013. I pře skutečnost, že nejvyšší kriminalita je koncentrována do 

Prahy, percepce (vnímání) regionů Moravskoslezsko a Severozápad je horší.      
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Kartogram č. 2: Podíl respondentů, kteří se v okolí svého bydliště necítí po setmění 
bezpečně*, regiony ČR, 2013 (zdroj ČSÚ, publikace Kód: 160027-14) 

 

Z výsledků dotazníkové ankety (v rámci SO ORP) byl problém bezpečnosti (kriminality) 
výrazněji vnímán v rámci bydlení v bytových domech Havířova (konkrétně pak 
v připomínkách vztahován zejména k lokalitě Šumbark), dále pak v Horní Suché. Z hlediska 
bezpečnosti vykazuje značnou percepci i zástavba rodinných domů. Spojování problémů 
bezpečnosti bylo ověřeno i při zjišťování názorů na umístění ubytoven, specifických skupin 
obyvatel.  

 

3. Struktura bydlení - hromadné a individuální bydlení  

 

Pro území SO ORP Havířov jako celku je naprosto rozhodující dominantní postavení 

bydlení v bytových domech, je v nich lokalizováno více než 80% všech bytů (v 

současnosti je cca 31 tis. obydlených bytů umístěno v bytových domech a cca 7400 

bytů v rodinných domech). Bytové domy jsou koncentrovány v Havířově. Významný 

podíl bytů v bytových domech je však lokalizován i v Albrechticích a Horní Suché. V rámci 

města Havířova je potřebné vnímat diferencovanou situaci v jednotlivých částech – Dolní 

Datyně, Bludovice a Dolní Suchá se svým charakterem zástavby blíží obcím Horní Bludovice 

a Těrlicko. Horní Bludovice je možno jednoznačně chápat jako příměstské suburbanizované 

sídlo, které dávno ztratilo charakter venkovského sídla (pro něž byla v minulosti 

jednoznačným ukazatelem zejména zaměstnanost v zemědělství a lesnictví). Poměrně 

otevřenou otázkou zůstává jak nově vnímat venkovské osídlení, zejména pak v silně 

urbanizovaném Moravskoslezském kraji. U obou jmenovaných obcí je patrné i částečné 

srůstání jejich zástavby. 
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Tab. č. 12 Vybrané charakteristiky struktury bydlení v SO ORP Havířov (zdroj: ČSÚ, 
SLDB r. 2011) 

Obec –  
      část obce 

Byty 
celkem 

Obydlené  
byty v 

domech 
celkem 

Obydlené 
byty v 

rodinných 
domech 

Obydlené 
byty v 

bytových 
domech 

Obydlené 
byty v 

rodinných 
domech 

Obydlené 
byty v 

bytových 
domech 

Albrechtice 1545 1384 803 574 58,0% 41,5% 
Havířov 34743 33191 3553 29553 10,7% 89,0% 

Bludovice 1139 1015 981 14 96,7% 1,4% 
Dolní Datyně 198 171 170 0 99,4% 0,0% 
Dolní Suchá 294 252 236 2 93,7% 0,8% 

Město 15225 14697 207 14475 1,4% 98,5% 
Podlesí 7368 7150 59 7079 0,8% 99,0% 

Prostřední Suchá 2060 1847 902 939 48,8% 50,8% 
Šumbark 7999 7650 592 7044 7,7% 92,1% 
Životice 460 409 406 0 99,3% 0,0% 

Horní Bludovice 805 703 686 13 97,6% 1,8% 
Horní Bludovice 359 312 306 6 98,1% 1,9% 

Prostřední 
Bludovice 446 391 380 7 97,2% 1,8% 

Horní Suchá 1786 1613 990 615 61,4% 38,1% 
Těrlicko 1733 1490 1274 209 85,5% 14,0% 

Dolní Těrlicko 204 170 168 0 98,8% 0,0% 
Horní Těrlicko 1192 1051 845 201 80,4% 19,1% 

Hradiště 337 269 261 8 97,0% 3,0% 
Celkem 40612 38381 7306 30964 19,0% 80,7% 

Městské části Bludovice, Podlesí a Šumbark tvoří kat. území  Bludovice.  

 

Individuální bydlení v rodinných domech je výrazně více spjato s tzv. neobydlenými 

byty než hromadné bydlení v bytových domech, což dokumentuje i následující tabulka. 

Zkreslení je do značné míry generováno skutečností, že zejména druhé byty v rodinných 

domech (cca 10-20% rodinných domů má více než 1 byt)  jsou na rozdíl od prázdných bytů 

v bytových domech opticky méně viditelné. Tyto prázdné byty v bytových domech jsou 

mnohem častěji inzerované k pronájmu,což je opět „zviditelňuje“, na druhé straně pronájem 

bytů v rodinných domech je stále méně obvyklý.  

Z celkového počtu bytů v bytových domech bylo pouze 3,7% bytů neobydlených, u rodinných 

domů to byl více než trojnásobek -12,3%. Vysoký podíl neobydlených bytů v bytových 

domech  je vykazován v části Havířova - Prostřední Suché a obci Horní Suchá (smysl má 

srovnání, kde je celkový počet neobydlených bytů alespoň v řádu desítek). Tyto hodnoty 

nepřekračují 10%, tj. z hlediska poměrů v rámci ČR se jedná stále o hodnoty spíše 

podprůměrné.  Vysoký podíl neobydlených bytů v rodinných domech je patrný v rámci části 

Hradiště (obec Těrlicko) – překračuje zde 20%, s odstupem následuje Dolní Těrlicko (u obou 

částí je patrný vliv rekreační funkce tohoto území). 
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Tab. č. 13 Vybrané charakteristiky struktury bydlení v SO ORP Havířov (zdroj: ČSÚ, 
SLDB r. 2011) 

Obec –  
      část obce 

 Neobydlené 
byty v 

rodinných 
domech 

 Neobydlené 
byty v 

bytových 
domech 

 Neobydlené 
byty celkem - 

slouží k 
rekreaci 

 Neobydlené 
byty v RD – 
podíl z bytů 
v RD celkem 

 

 Neobydlené 
byty v BD – 
podíl z bytů 
v BD celkem 

Albrechtice 128 30 7 13,7% 5,0% 
Havířov 457 1076 30 11,4% 3,5% 

Bludovice 117 3 10 10,7% 17,6% 
Dolní Datyně 27 0 1 13,7% - 
Dolní Suchá 42 0 3 15,1% 0,0% 

Město 28 494 1 11,9% 3,3% 
Podlesí 11 205 1 15,7% 2,8% 

Prostřední Suchá 123 86 7 12,0% 8,4% 
Šumbark 58 288 3 8,9% 3,9% 
Životice 51 0 4 11,2% - 

Horní Bludovice 101 1 5 12,8% 7,1% 
Horní Bludovice 47 0 2 13,3% 0,0% 

Prostřední 
Bludovice 54 1 3 12,4% 12,5% 

Horní Suchá 122 48 17 11,0% 7,2% 
Těrlicko 219 21 39 14,7% 9,1% 

Dolní Těrlicko 34 0 10 16,8% - 
Horní Těrlicko 118 20 12 12,3% 9,0% 

Hradiště 67 1 17 20,4% 11,1% 
Celkem 1027 1176 98 12,3% 3,7% 

 

Sídliště jako rozhodující fenomén struktury bydlení v řešeném území     
 

Hromadné bydlení je v řešeném území spojeno s existencí velkých sídlišť ve městě 

Havířově. Tato sídliště jsou většinou „panelová“. Na druhé straně centrální zástavba města 

Havířova, tvořená cihlovými domy (přímo v centrální „sorele“ bydlelo 13,5 tis. obyvatel 

v 6037 bytech na konci roku 2014) byla vysoce hodnocena v rámci provedeného 

dotazníkového šetření, jako velmi oblíbené místo s centrálními městskými funkcemi, ale i 

z hlediska odpočinku. 

 Obecně je možno říci, že sídliště poskytují a v podmínkách  ČR budou poskytovat bydlení 
velkým skupinám obyvatel i v nejbližších desetiletích. Tento předpoklad je zejména 
ekonomicky determinován, není to však jediný argument pro jejich vnímání, jako dlouhodobé 
součásti systému bydlení.  
V podmínkách po r. 1989 byla zejména panelová sídliště mnohdy nepřiměřeně a 
jednostranně vnímána a hodnocena. To zpětně přispělo k prohlubování negativních jevů v 
těchto územích. Na druhé straně je prokázané, že tržní ceny panelových bytů se i přes časté 
předpovědi jejich výrazného cenového poklesu drží na vysoké úrovni, především vzhledem 
k často přeceňované starší cihlové zástavbě v centrech tradičních měst. Ukazuje se, že i 
přes mnohé nedostatky mají panelová sídliště z hlediska bydlení, zejména mladých rodin 
s dětmi, řadu výhod, rozvojový a modernizační potenciál. 
 Poznání skutečných podmínek, potřeb, rozvojových možností těchto území je nezbytné pro 
zlepšení jejich kvality bydlení. Obecně se ukazuje, že to nejsou ani tak vlastní  technické 
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podmínky panelových domů, ale širší podmínky fungování těchto sídlišť, které v kombinaci 
se místními sociálně demografickými specifiky generují problémy, omezují funkčnost těchto 
území.   
Na doplnění je vhodné připomenout, že vývoj sídlišť probíhal obvykle ve třech etapách 

(podle délky realizace sídliště, čím byla výstavba kratší, tím jasněji se projevovaly a projevují 

tyto jednotlivé etapy) : 

1. Zalidňování sídliště - doprovázené mírným růstem počtu obyvatel v prvních cca 10-
15 letech,  věkovou strukturou deformovanou ve prospěch vysokého podílu dětí, 
nedostatkem kapacit občanské vybavenosti, zejména škol (tato vývojová etapa se 
projevovala u dokončených sídlišť do poloviny devadesátých let minulého století). 
Příčinou byla obvyklá výstavba bytů na sídlišti v poměrně krátkém období 5-10 let a 
časový skluz výstavby nákladné vybavenost (tvořila až ½ nákladů nových sídlišť). 

2. Stabilizace sídliště - probíhající  cca 10-20 let, s postupným - mírným poklesem 
počtu obyvatel, výraznějším poklesem podílu dětí. 

3. Stárnutí sídliště - s výrazným poklesem počtu obyvatel a velkým růstem podílu 
obyvatel v poproduktivním věku, v této etapě se v současnosti nachází v ČR stále 
větší množství sídlišť. Jednočlenné domácnosti se zde stávají velmi významným 
segmentem bydlení, přitom u velkých měst se mnohdy jedná i o jednočlenné 
domácnosti poměrně mladých osob. V některých případech tato nejstarší sídliště 
koncentrují značný podíl specifických skupin obyvatel, což do značné míry platí i o 
starší zástavbě sídliště Šumbark (v Havířově). 

 

Mapa č. 1 Administrativní území SO ORP Havířov (kat. území. Bludovice-tvoří části obce 
Bludovice, Podlesí a Životice) 
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4. Diferenciace úrovně bydlení na území ORP Havířov a sociální trendy bydlení  

 

4.1. Úroveň bydlení 

V praxi je používána celá řada ukazatelů úrovně bydlení domácností. Kvalitativní vývoj 

prakticky setřel rozdíly ve vybavenosti bytů například podle vytápění a vybavenosti 

(koupelnami), které byly v minulosti velmi významné. Přirozený vývoj postupně vedl i ke 

zrušení rozlišení 4 kategorií bytů na dvě kategorie (viz další tabulka ČSÚ poskytující přehled 

o vývoji v období let 1991-2011 v ČR jako celku).  Vyšší úroveň bydlení je v současnosti 

obecně spojována s vlastnickým bydlením a to zejména v rodinných domech.  

 

Tab. č. 14 Vývoj obydlených bytů podle typu a kategorie mezi sčítáními 1991 a 2011 
(zdroj: ČSÚ, publikace Kód: 170216-14) 

abs. % abs. % abs. %

Byty standardní (I. + II. kategorie) 3 385 425 91,4 3 670 819 96,7 3 761 498 94,2

v tom:
   s ústřed. topením a úplným přísluš. (I. kategorie) 2 591 221 69,9 3 385 965 89,2 3 584 119 89,8

   ostatní (II. kategorie) 794 204 21,4 284 854 7,5 177 379 4,4
Byty se sníženou kvalitou (III. + IV. kategorie) 320 256 8,6 127 131 3,3 230 319 5,8

Byty s nezjištěnou kategorií/typem bytu - - 29 728 0,8 112 818 2,7

1991 2001 2011
Typ (kategorie vybavení) bytu

Pozn.: Relativní hodnoty pro byty standardní, jejich podskupiny a pro byty se sníženou kvalitou byly 
počítány z počtu obydlených bytů se zjištěným typem/kategorií bytu. Podíly bytů s nezjištěnou 
kategorií/typem bytu byly počítány z celkového počtu všech obydlených bytů. 
 
Na úvod je vhodné připomenout, že vlastnické bydlení, vzhledem k jeho nákladnosti je 
možné většinou pořídit jen s využitím dlouhodobého úvěru  s  rizikem ztráty tohoto bydlení 
v případě nenadálého poklesu příjmů (například v důsledku nemoci), růstu úrokových sazeb. 
Vlastnické bydlení, podobně jako každá investice, nemusí  přinášet pouze zisk, ale také 
ztrátu. Proměnlivost cen nemovitostí je dlouhodobě značná ve většině  vyspělých zemích, 
propad cen může být v řádu desítek procent (realitní bublina na trhu nemovitostí 2008), tj. i 
částečně splacená hypotéka může byt vyšší než cena nemovitosti. Obecně pro vývoj cen 
bydlení během poslední realitní krize platilo, že na ni mnohem více doplatily země 
s naprostou dominací vlastnického bydlení (USA, Anglie, Španělsko) a mnohem méně země 
s vyšší podílem nájemního bydlení (SRN, Rakousko).  
 
Pro doplnění je možno uvést -  Michael VOIGTLANDER (The German Property Market, 
Structure and Trends), autor jako příčinu stability a odlišnosti Německého trhu bydlení uvádí: 
-  podpora výstavby soukromých nájemních bytů po II. světové válce 

-  deregulace nájmů v Německu už v 60. letech (v GB v 80. letech)  

-  vysoká kvalita výstavby a podporované nájemní bydlení je atraktivní i pro střední vrstvy-
nikoliv jako v Británii, kde stigmatizuje  
 
Hodnocení úrovně bydlení nelze spojovat pouze s „technickými“ ukazateli (které jsou 

pro srovnání nezbytné), ale je nutno je doplnit i o problémy sociální stigmatizace 
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(nájemního) bydlení, vnímání (percepce) a mediálního obrazu jednotlivých druhů 

bydlení, až po územní dopady (dobrá a špatná adresa, vyloučená lokalita). 

V další tabulce je dokumentována diferenciace řešeného území podle podílu nájemních bytů 

a bytů ve vlastním domě (většinou rodinném domě). Pro doplnění je nezbytné dodat, že u 

více než 5% bytů nebyl právní důvod užívání bytu zjištěn.  

Tab. č. 15 Vybrané charakteristiky struktury bydlení v SO ORP Havířov (zdroj: ČSÚ, 
SLDB r. 2011) 

Obec –  
      část obce 

Obydlené  
byty v 

domech 
celkem 

 

Obydlené byty 
v domech 

celkem - ve 
vlastním 

domě  

Obydlené 
byty v 

domech 
celkem -  
nájemní 

Obydlené byty 
v domech 

celkem – podíl 
ve vlastním 

domě  

Obydlené byty 
v domech 
celkem -  

podíl nájemní 

Albrechtice 1384 657 567 47,5% 41,0% 
Havířov 33191 2801 20257 8,4% 61,0% 

Bludovice 1015 772 67 76,1% 6,6% 
Dolní Datyně 171 145 3 84,8% 1,8% 
Dolní Suchá 252 194 9 77,0% 3,6% 

Město 14697 165 12033 1,1% 81,9% 
Podlesí 7150 45 3027 0,6% 42,3% 

Prostřední Suchá 1847 709 883 38,4% 47,8% 
Šumbark 7650 435 4231 5,7% 55,3% 
Životice 409 336 4 82,2% 1,0% 

Horní Bludovice 703 566 15 80,5% 2,1% 
Horní Bludovice 312 256 3 82,1% 1,0% 

Prostřední 
Bludovice 391 310 12 79,3% 3,1% 

Horní Suchá 1613 760 686 47,1% 42,5% 
Těrlicko 1490 1035 117 69,5% 7,9% 

Dolní Těrlicko 170 130 3 76,5% 1,8% 
Horní Těrlicko 1051 684 102 65,1% 9,7% 

Hradiště 269 221 12 82,2% 4,5% 
Celkem 38381 5819 21642 15,2% 56,4% 

Městské části Bludovice, Podlesí a Šumbark tvoří kat. území  Bludovice.  

Nájemní byty jsou v SO ORP Havířov koncentrovány zejména v Havířově (61% 
z celkového počtu obydlených bytů), ale i v Albrechticích a Horní Suché vykazují 
značný podíl (nad 40%).       

V následující tabulce je uveden počet bytů podle druhu vlastnictví, podíl bytů společnosti 
RPG byty na celkovém bytovém fondu je mimořádně velký i v rámci měst regionu. RPG 
vlastní více než 43 tis. bytů, velkou většinu na Ostravsku.  

Tab. č. 16 Podíl bytů podle vlastníků (podle údajů města Havířova, r.2014) 

Druh vlastnictví Počet bytů Podíl bytů 
obecní 7 634 22,0% 
Bytová družstva 10 148 29,2% 
RPG  12 053 34,7% 
v RD 4 754 13,6% 
celkem 34 748 99,5% 
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Poměrně hrubým ukazatelem úrovně bydlení je zejména ukazatel zalidněnosti bytů 

(obložnosti), vyjadřující průměrný počet obyvatel v bytě. Vývoj tohoto ukazatele byl popsán 

již v předchozím textu. Přiměřenějším ukazatelem pro hodnocení úrovně bydlení se jeví 

ukazatel průměrné obytné plochy v m2 na obyvatele.Průměrná obytná plocha na 

obyvatele v MS kraji je 22,8 m2 na osobu, přičemž u bytů v bytových domech je to 20,5m2, 

v rodinných domech 25,7m2, v ostatních budovách pouze 15,2m2.  

Pro posuzování přiměřenosti obytné plochy na osobu v současnosti chybí obecně uznávaná 

norma (v minulosti viz zákon č.41/1964 Sb. jež určoval minimální obytnou plochu na 

osobu). 

Tab. č. 17 Vybrané charakteristiky struktury bydlení v SO ORP Havířov (zdroj: ČSÚ, 
SLDB r. 2011) 

Obec –  
      část obce 

Obydlené  
byty v 

domech 
celkem 

 

 Obydlené 
byty v 

domech 
celkem ze 
stěnových 

panelů 

Obydlené byty 
v domech 

celkem - podíl 
ze stěnových 

panelů 

Průměrná 
obytná 
plocha 

obydlených 
bytů v m2 

 

Průměrná 
obytná 
plocha 

obydlených 
bytů v m2 na 

obyvatele 
Albrechtice 1384 312 22,5% 69,1 25,3 
Havířov 33191 19412 58,5% 55,1 24,3 

Bludovice 1015 5 0,5% 81,5 31,7 
Dolní Datyně 171 3 1,8% 89,0 32,1 
Dolní Suchá 252 1 0,4% 82,7 28,4 

Město 14697 7892 53,7% 51,0 24,2 
Podlesí 7150 6410 89,7% 51,2 24,6 

Prostřední Suchá 1847 193 10,4% 70,5 26,7 
Šumbark 7650 4899 64,0% 55,4 21,7 
Životice 409 9 2,2% 94,3 32,1 

Horní Bludovice 703 5 0,7% 87,3 30,4 
Horní Bludovice 312 1 0,3% 86,0 29,2 

Prostřední 
Bludovice 391 4 1,0% 88,3 31,5 

Horní Suchá 1613 298 18,5% 64,6 24,3 
Těrlicko 1490 47 3,2% 77,4 28,2 

Dolní Těrlicko 170 3 1,8% 84,4 30,9 
Horní Těrlicko 1051 43 4,1% 75,3 28,4 

Hradiště 269 1 0,4% 81,2 26,0 
Celkem 38381 20074 52,3% 57,4 24,6 

 

Obytná plocha bytu je pouze částí celkové plochy bytu, která zejména u bytů v rodinných 
domech je výrazně vyšší. Podle  ČSÚ : „Celková plocha bytu zahrnovala ve sčítání plochu 
kuchyně nebo kuchyňského koutu, všech obytných místností a ostatních prostor bytu. 
Výpočet tohoto ukazatele tak nebyl metodickými změnami při posledním sčítání nijak 
ovlivněn, a proto lze srovnání jeho hodnot s předchozími censy považovat za 
reprezentativní. Při sčítání 2011 dosáhla celková plocha bytu v průměru 86,7 m2, což bylo o 
zhruba 10 m2 více než při sčítání 2001 a o 16 m2 více než při SLDB 1991. Celková výměra 
obydlených bytů se tak během posledních dvaceti let zvýšila téměř o čtvrtinu, když k vyššímu 
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přírůstku došlo na začátku nového tisíciletí. Zaznamenaný pozitivní trend byl důsledkem 
jednak převahy bytů v rodinných domech v nové výstavbě, jednak jejich rostoucí velikosti. 
Celková plocha bytů v rodinných domech se mezi SLDB 1991 a 2011 zvýšila o více než 
23 m2, když přesáhla již 109 m2, zatímco v bytových domech došlo ve stejném období ke 
zlepšení pouze o necelých 9 m2 na 68,5 m2.“ Značná čáat nových ploch v rodinných domcích 
vznikla na „úkor technických a skladovacích ploch“, ploch, které v minulých sčítáních nebyla 
přiměřeně sledovány. Uvedený text ČSÚ poměrně dobře komentuje obecný pozitivní vývoj, 
růst disponibilních ploch bydlení.  

 

Na druhé straně výsledky sčítání pouze omezeně postihují bydlení obyvatel nacházejících se 

„mimo systém standardního bydlení – tj. nebydlíích“ a bydlení osob mimo bytový 

fond.  V této oblasti jsou dostupné spíše výsledky nesystematického zjišťování v rámci 

monitoringu (komunálního plánování, řešení problematiky vyloučených lokalit apod.).  

Nejvíce lidí bez domova bylo ve sčítání (r. 2011) sečteno v Moravskoslezském kraji (2 574), 

na druhém místě skončila Praha (1 254) a na třetím Jihomoravský kraj (1 156). Naopak 

nejméně lidí využívá služeb sociálních zařízení v Karlovarském (256) a Libereckém kraji 

(262). Celkem sebrali sčítací komisaři pro ČR informace od 11 496 lidí, kteří byli podle dané 

metodiky označeni jako lidé bez domova.  

 

Tab. č.18 Vývoj počtu a podílu bytových domácností podle druhu domu v ČR v období 
1991–2011 (zdroj: ČSÚ, publikace Kód: 170231-14) 

abs. v % abs. v % abs. v % abs. v %

Bytové domácnosti celkem 3 705 681 100,0 3 827 678 100,0 4 104 635 100,0 398 954 110,8
v tom podle druhu domu:

v rodinných domech 1 525 389 41,2 1 632 131 42,6 1 795 065 43,7 269 676 117,7
v bytových domech 2 149 963 58,0 2 160 730 56,5 2 257 978 55,0 108 015 105,0
v ostatních budovách 30 329 0,8 34 817 0,9 51 592 1,3 21 263 170,1

Rozdíl 2011-1991
2011

Rok sčítání
Bytové domácnosti,           
druh domu

1991 2001

  Obyvatelstvo bydlící v zařízeních bylo podle výsledků sčítání v r. 2011 jednoznačně 
koncentrováno v Havířově (viz tabulka č. 19).  

 
4.2. Sociální dopady – definice a vazby 
 
Osoby v zařízeních jsou osoby s místem obvyklého pobytu ve všech typech ubytovacích a 
lůžkových léčebných zařízení sloužících k individuálnímu i kolektivnímu ubytování většího 
počtu osob (svobodárny, domovy důchodců, penziony pro důchodce, dětské domovy, ústavy 
sociální péče, ubytovny, studentské koleje, domovy mládeže, internáty, léčebny, sanatoria, 
kojenecké ústavy, lázeňské ústavy apod.). 
Osoby mimo byty a zařízení jsou osoby s místem obvyklého pobytu v nouzových obydlích, 
mobilních objektech, rekreačních chatách, chalupách (tj. v objektech, které nejsou součástí 
bytového fondu) nebo v obytných domech, ale mimo byty (nouzové ubytování v nebytovém 
prostoru).  
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Bezdomovci jsou osoby, které jako osoby bez domova (nemající domov či možnost 
dlouhodobě využívat nějaké přístřeší) identifikoval při sčítání v terénu sčítací komisař. 
„Bezdomovectví“ nebylo zjišťováno prostřednictvím otázek na sčítacím formuláři. Za místo 
obvyklého pobytu je u bezdomovců, v souladu s mezinárodními doporučeními, považováno 
místo sečtení. V datových výstupech jsou bezdomovci zahrnuti územně v lokalitách, kde byli 
sečteni, pouze v údajích za osoby. Údaje o domácnostech se v případě bezdomovců 
nezjišťují. 
 

Tab.č. 19 Vybrané charakteristiky struktury bydlení v SO ORP Havířov (zdroj: ČSÚ, 
SLDB r. 2011) 

Obec –  
      část obce 

Obyvatelstvo 
celkem 

Obyvatelstvo 
- s trvalým 
pobytem 

Obyvatelstvo - 
bydlící v bytech 

- celkem 

Obyvatelstvo 
- bydlící v 

zařízeních - 
celkem 

Obyvatelstvo 
- bydlící v 

zařízeních – 
podíl z obyv. 

celkem 
Albrechtice 3795 3787 3782 0 0,0% 
Havířov 76694 76133 75318 1078 1,4% 

Bludovice 2622 2618 2614 0 0,0% 
Dolní Datyně 474 472 474 0 0,0% 
Dolní Suchá 951 847 733 212 22,3% 

Město 31394 31321 31054 212 0,7% 
Podlesí 15149 15023 14876 195 1,3% 

Prostřední Suchá 5110 4958 4876 224 4,4% 
Šumbark 19779 19679 19487 235 1,2% 
Životice 1215 1215 1204 0 0,0% 

Horní Bludovice 2027 2020 2017 2 0,1% 
Horní Bludovice 928 921 919 2 0,2% 

Prostřední 
Bludovice 1099 1099 1098 0 

0,0% 

Horní Suchá 4333 4305 4285 39 0,9% 
Těrlicko 4243 4232 4090 28 0,7% 

Dolní Těrlicko 502 502 464 0 0,0% 
Horní Těrlicko 2887 2879 2786 28 1,0% 

Hradiště 854 851 840 0 0,0% 
Celkem 91092 90477 89492 1147 1,3% 
 
 
Nejvyšší podíl bydlení mimo byty byl podle výsledků sčítání 2011 vykazován v obci Těrlicku 

a má jistě jinou (méně problémovou formu – převažující bydlení v rekreačních objektech) než 

ve městě Havířově. Přesnější zjištění počtu nebydlících a sociálně potřebných je otázkou 

aktivní komunitní práce (systému komunitního plánování – viz. např. Analýza sociálních rizik 

v městě Havířově, r. 2013). Uvedený podklad obsahuje poměrně rozsáhlá zjištění také o 

názorech obyvatel v oblasti bydlení – se zaměřením zejména na hodnotové hierarchie 

respondentů a sociální rizika dalšího vývoje ve městě. 
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Tab. č. 20 Bydlení mimo byty v obcích SO ORP Havířov a širší srovnání 
(zdroj: vlastní výpočty, ČSÚ SLDB 2011) 

  
Obyvatel SLDB 

2011 
Počet osob v 

bytech 
Počet osob mimo 

byty 
Podíl z počtu 

obyvatel 
ČR 10 436 560 10 144 961 291 599 2,79% 
      
SO ORP 91 092 89 492 1 600 1,76% 

Albrechtice 3 795 3 782 13 0,34% 
Havířov 76694 75 318 1 376 1,79% 

Horní Bludovice 2027 2 017 10 0,49% 
Horní Suchá 4333 4 285 48 1,11% 

Těrlicko 4243 4 090 153 3,61% 
 
 
 
Tab. č. 21 Přehled ubytoven v obcích SO ORP Havířov (zdroj: vlastní šetření) 

Obec Zařízení Adresa 
Kapacita-

lůžek 

       
Havířov Hotelový dům Merkur Okrajová 1635/4b 423 

Havířov Hotelový dům Impuls 
U Hřiště 1324/13b, Havířov-
Prostřední Suchá 

910 

Havířov Ubytovna Lidická Lidická 600/1a, Havířov-Šumbark 124 
Havířov Ubytovna Mašinka Železničářů 1300, Havířov-Město (23) 
Havířov Ubytovna Kelpa Na Kopci 283/1, Havířov-Dolní Suchá 50 
Havířov Ubytovna Kelpa E. F. Buriana 869/4a, Havířov-Město 58 
Havířov Ubytovna Střední  Střední 504/3, Havířov-Šumbark 180 

Havířov 
Dům pro matky s dětmi 
(azylový dům) Dvořákova 235/21, Havířov-Město 

44 

Havířov 
Azylový dům pro muže + 
noclehárna 

Na Spojce 807/2, Havířov-Město 46 (28+18) 

Havířov celkem   1858 

Horní Suchá Ubytovna Triglav 
Stonavská  469/18, 735 35  Horní 
Suchá 41 

Těrlicko 
Ubytování Na Těrlické 
přehradě Dolní Těrlicko 131, 735 42 Těrlicko 

21 

SO ORP 
Havířov celkem   1920 

 

Stále významnějším problémem SO ORP Havířov se v posledních letech stává bydlení 
v ubytovnách s nadměrnou koncentrací osob. Při posuzování situace je nezbytné 
připomenout, že v ceně ubytování jsou služby, včetně pravidelného úklidu, likvidace odpadků 
a obměny ložního prádla.    

K rozvoji tohoto druhu bydlení vedl vývoj po r. 1990, kombinace faktorů: 
• Nárůst nezaměstnanosti, zejména u osob s nedostatečným vzděláním 
• Pokles relativní úrovně mezd ve srovnání s jinými regiony ČR (omezení 

zaměstnanosti při těžbě uhlí) 
• Nastavení sociálního systému – doplatku a příspěvku na bydlení (zastropování 

výše doplatku bylo provedeno, nejnověji je řešena problematika závaznosti 
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stanoviska obcí k ubytování osob v těchto zařízeních a vyplácení doplatku na 
bydlení) 

• Nerovné postavení části nájemců a pronajímatelů 
• Částečně i způsob privatizace bytového fondu 

 
Problémy se koncentrují zejména v místech lokace velkých ubytoven (Havířov), které 
v minulosti sloužily především k ubytování jednotlivců, nikoliv početných rodin. Lokalizace 
ubytovny v místě bydliště byla v rámci dotazníkového šetření obecně odmítána a to 
zejména u respondentů  ze zástavby s rodinnými domy (je považována za negativní 
skutečnost z hlediska bezpečnosti), pouze 23% respondentů nevadí, cca u 1/5 respondentů 
byla odpověď, že to nemohou posoudit (nejvyšší u respondentů z rodinných domů). 
V současné mediální situaci – jsou odpovědi spíše „vyvážené“, obecně však odmítavé. 
Umístění v rezidenční zástavbě pak do značné míry narušuje její charakter. Je často 
odmítáno obyvateli dotčených lokalit. Otázkou zůstává regulace lokalizace a využití 
ubytovacích zařízení v území, se kterou chybí zkušenosti a velmi omezená je i legislativa. 
 

4.3. Příspěvek a doplatek na bydlení 

Pozornost se v současnosti stahuje zejména na doplatek na bydlení – existují značné snahy 
o jeho úpravu (snížení o 10%) a omezení „obchodu s chudobou“. Do značné míry se však 
zapomíná na nastavení příspěvku na bydlení, jehož výše je vázána na velikostní skupiny 
obcí, nikoliv na úroveň místně obvyklého nájemného. To do značné míry omezuje migraci – 
pohyb za prací, protože bydlení s podporou z veřejných prostředků je výhodnější v územích 
s nižší úrovní cen bydlení (což jsou regiony s vyšší nezaměstnaností). Ke konci roku 2014 
bylo v ČR vypláceno více než 220 tis. příspěvků na bydlení, roční suma výplaty překročila 
v roce 2013 7,3 mld. Kč a má tendenci k rychlému růstu. 

Tab. č. 22 Příspěvek na bydlení (MPSV) 

Počet Normativní náklady na bydlení pro nájemní byty platné od 1. 1. 2015 
osob do 31. 12.2015 podle počtu obyvatel obce v Kč měsíčně 

v rodině více než 50 000 - 10 000 - do 
  Praha 100 000 99 999 49 999 9 999 

jedna 7 623 6 052 5 767 4 913 4 730 
dvě 10 957 8 807 8 417 7 249 6 998 
tři 14 903 12 092 11 581 10 053 9 726 

čtyři a více 18 674 15 283 14 668 12 825 12 430 

 

Z další tabulky jsou patrné rozdíly mezi výši příspěvku na bydlení v jednotlivých krajích ČR. 
Nejnižší výše příspěvku na obyvatele ve Středočeském kraji je dána zejména nízkým 
podílem bydlení v nájemních domech, avšak zřejmě i vlastním nastavením příspěvku (jak již 
bylo uvedeno podle velikostních skupin obcí, nikoliv podle výše tržního nájemného). 
Nastavení příspěvku na bydlení nepostihuje skutečnost, že tržní nájemné se v rámci 
velikostních skupin obcí výrazně liší – v okolí Prahy je výrazně vyšší než 
v Moravskoslezském kraji, takže příspěvek je zde relativně nižší (viz také srovnání s Prahou, 
která má posunut i limitní koeficient na z 30 na 35% ). 
 
Druhý nejvyšší úroveň příspěvku na bydlení v Moravskoslezském kraji odráží také 
vlastnickou strukturu nájemních bytů vzniklou v rámci privatizace bytového fondu. Velikost 
příspěvku na obyvatele je druhá nejvyšší v ČR, za Ústeckým krajem. 
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Tab. č. 23 Územní diferenciace příspěvku na bydlení v r. 2013 (zdroj: ČSÚ, vlastní 
výpočty) 

Kraj-územní jednotka  Počet obyvatel Příspěvek na bydlení 
v tiš. Kč Kč / obyvatele 

Česká republika 10 512 419 7 403 704 
Hl. m. Praha 1 243 201 948 763 
Středočeský 1 302 336 434 333 
Jihočeský 636 707 307 482 
Plzeňský 573 469 209 364 
Karlovarský 300 309 288 959 
Ústecký 825 120 1 067 1 293 
Liberecký 438 609 375 855 
Královéhradecký 551 909 306 554 
Pardubický 515 985 262 508 
Vysočina 510 209 205 402 
Jihomoravský 1 170 078 793 678 
Olomoucký 636 356 432 679 
Zlínský 586 299 274 467 
Moravskoslezský 1 221 832 1 502 1 229 

 
Výrazným předmětem mediálního zájmu byl v posledních letech vývoj doplatku na bydlení 

(cca 75 tis. vyplacených dávek, při průměrné dávce cca 3600 Kč) s tendencí k růstu. 

„Zarážející“ je zejména nárůst průměrné vyplácené částky v období kdy ceny bydlení 

v zásadě stagnovaly. Existence dvou dávek v oblasti bydlení je kritizovaným konceptem, 

v případě doplatku na bydlení pak i nevhodně nastaveným.  

 
Tab. č. 24 Vývoj doplatku na bydlení v letech 2011-2013 (zdroj: ČSÚ, vlastní výpočty) 

Rok 
 

2011 
 

2012 
 

2013 

ukazatel 
Průměrná 
částka 

Celkem 
mil. Kč 

Průměrná 
částka 

Celkem 
mil. Kč 

Průměrná 
částka 

Celkem 
mil. Kč 

Doplatek na bydlení 2 468 686 3 181 1 673 3 603 2 814 
 
V nově vznikající koncepci sociálního bydlení je uvažováno s rozlišením:  

• osoby bez bydlení, 
• osoby ohrožené ztrátou bydlení, 
• osoby žijící v nevyhovujících podmínkách, 
• osoby vynakládající nepřiměřené výdaje na oblast bydlení. 

 

Pro doplnění územního pohledu na stav a vývoj systému bydlení je nezbytný i doplňující 

pohled na věkovou strukturu obyvatel jednotlivých obcí a jejich částí. Nejstarší obyvatelstvo 

je koncentrováno v části Havířova – Město, je zajímavou skutečností, že velmi podobné 

charakteristiky vykazují i části Podlesí a Bludovice (s převažující zástavbou rodinnými domy). 

Na druhé straně je patrná odlišná situace v části Šumbark s nízkým podílem obyvatel 

v poproduktivním věku a nejvyšším podílem osob se základním (neukončeným) vzděláním.  
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Tab. č. 25 Vybrané charakteristiky struktury bydlení v SO ORP Havířov (zdroj: ČSÚ, 
SLDB r.2011) 

Obec –  
      část obce 

Obyvatelstvo 
- věk: 0 - 14   

Obyvatelstvo 
- věk: 65 a 

více    

Obyvatelstvo 
- věk: 0 - 14  

- podíl z 
celku 

Obyvatelstvo 
- věk: 65 a 

více  - podíl z 
celku 

Obyvatelstvo -  
nejvyšší ukon. 

vzdělání 
základní vč. 

neukončeného 
- podíl 

 
Albrechtice 535 523 14,1% 13,8% 16,5% 
Havířov 10499 13566 13,7% 17,7% 17,7% 

Bludovice 333 554 12,7% 21,1% 11,3% 
Dolní Datyně 74 69 15,6% 14,6% 13,9% 
Dolní Suchá 165 133 17,4% 14,0% 14,9% 

Město 3735 6812 11,9% 21,7% 18,5% 
Podlesí 1837 3240 12,1% 21,4% 15,6% 

Prostřední Suchá 814 788 15,9% 15,4% 18,2% 
Šumbark 3336 1788 16,9% 9,0% 19,2% 
Životice 205 182 16,9% 15,0% 12,8% 

Horní Bludovice 275 286 13,6% 14,1% 13,5% 
Horní Bludovice 120 117 12,9% 12,6% 13,9% 

Prostřední 
Bludovice 155 169 14,1% 15,4% 13,2% 

Horní Suchá 655 658 15,1% 15,2% 18,6% 
Těrlicko 602 679 14,2% 16,0% 14,5% 

Dolní Těrlicko 78 64 15,5% 12,7% 12,2% 
Horní Těrlicko 394 490 13,6% 17,0% 14,8% 

Hradiště 130 125 15,2% 14,6% 14,8% 
Celkem 12566 15712 13,8% 17,2% 17,4% 

 

4.4. Vyloučené lokality  

V rámci města Havířova jsou identifikovány 2 vyloučené lokality (podle Stategického plánu 
Lokálního partnerství Havířov, r. 2011) – pracovní skupina bydlení - Šumbark (mezi ulicemi Obrámců Míru, Jarošova, Dukelská, Anglická, Šenovská (cca 

1200 obyvatel) - Prostřední Suchá (kolem ulic Dělnická, Nový Svět, Kapitána Jasioka, Hornická (cca 350 
obyvatel) 

Horní Suchá ul. Důlní Vyloučenou lokalitu obývá přibližně 150 osob, velkou většinu tvoří 
obyvatelé romské národnosti. Lokalita vznikla řízeným sestěhováváním především z dnes již 
neexistující lokality v ulici Stonavská.  

Sociálně vyloučené lokality se nacházejí ve třech stovkách obcí a měst. Mezi městy s 
počtem obyvatel nad 20 000 je podle údajů ČT nejvíce takových míst v severních Čechách a 
na severu Moravy. Například v Litvínově žije na okraji společnosti 20 procent z celkového 
počtu jeho obyvatel. V Jirkově je to 14 procent, v Mostě, Ústí nad Labem po osmi 
procentech. Karviná a Chomutov mají v chudinských čtvrtích sedm procent obyvatel, 
Bohumín šest a Havířov se Sokolovem čtyři procenta. 

Probléme je, že se dlouhodobě nedaří snižovat počet sociálně vyloučených lokalit, otázkou 
je dopad zákona o sociálním bydlení, který by měl vstoupit v platnost od roku 2017.  
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5. Monitoring ceny bydlení a jeho dostupnosti (se zaměřením především na 
bydlení hromadné)  

 

5.1. Atraktivita bydlení a ceny bydlení 

 

Atraktivitu bydlení v obcích a konkrétních lokalitách poměrně dobře odrážejí obvyklé 

(tržní) ceny a nájmy nemovitostí. Samotná atraktivita bydlení je daná celou řadou 

přírodních, ekonomických a sociálních faktorů, přičemž obvykle rozhodujícím faktorem je síla 

podmínek hospodářského pilíře území, promítající se zejména do úrovně nezaměstnanosti, 

mezd, ale i například struktury pracovních míst. U obce Těrlicko je nezanedbatelným 

pozitivním faktorem rekreační prostředí (vodní nádrž), na severu řešeného území SO ORP 

pak naopak zhoršené životní prostředí (ovzduší, poddolovaná území), zatížení území 

dopravou. 

Vnímání úrovně a vývoje cen v oblasti bydlení bylo po r.1991 znesnadněno celo řadou 
faktorů:  - Chybějící definice a monitoring cen  (dlouhodobě se různily názory na možnosti 

odvozování obvyklých – tržních a nákladových (ekonomických) cen, nájemného. 
Monitoring cen byl realizován zčásti soukromými subjekty, ČSÚ a MF ČR začaly 
publikovat výstupy kolem roku 2008, dodnes však chybí např. aktuální cenová zrcadla 
nájemného – tak jak je tomu např. v SRN)     - Regulace nájemného byla v minulosti významným faktorem zvyšujícím ceny na volném 
trhu, v současnosti chybí definice přiměřeného a minimálního bydlení. - Zásadní cenové změny vývoje na trhu bydlení (pro jejich ilustraci je možno 
konstatovat, že cena rodinného domu a vozu Ford eskort byla na začátku devadesátých 
let minulého v Ostravském regionu prakticky totožná (cca 400 tis. Kč), současná cena 
„porovnatelného vozu“ je však ve srovnání s cenou srovnatelného rodinného domu cca 8 
krát nižší. Cenový nárůst v oblasti bydlení byl nejvyšší ve srovnání s jinými oblastmi 
(např. výdaji na  dopravu, potraviny – viz následující tabulka).    - Vnímání výhodnosti investic do bydlení. I přes pokles cen nemovitostí a výnosů 
pronájmů po r. 2008, ohlasy nemovitostní krize, je a zůstává vnímání investic do bydlení 
občany velmi pozitivní z řady důvodů. Jedním ze základních důvodů je nízká výnosnost 
jiných aktiv (spoření) pro běžné domácnosti,  dlouhodobá generační zkušenost českých 
domácností s růstem cen nemovitostí, ale i nezvyk investic do jiných oblastí. Na druhé 
straně stojí za pozornost, že komerční investoři se dlouhodobým investicím do oblasti 
bydlení prakticky vyhýbají, developeři po dokončení projektů prodávají byty drobným 
vlastníkům (investorům – občanům) s masivní mediální podporou.   - Profilace dominantních hybatelů na trhu (komerční bankovní sektor, ČNB, nastavení 
makroekonomické politiky, stavební výroba, média, výzkumný sektor). Měnová politika 
ČNB – levných peněz podporuje expanzi úvěrového financování systému bydlení 
s přenosem rizik na občany (potenciálně i veřejné rozpočty) a to v situaci, kdy mediální 
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obraz je výrazně deformován a aktivity výzkumného sektoru v oblasti bydlení jsou 
částečně pod tlakem stavební výroby, která po r. 2008 zaznamenala prudký propad).   

Tab. č. 26 Indexy spotřebitelských cen - životních nákladů (zdroj: ČSÚ) 

Rok Úhrn 
potraviny a  

nealkoholické  
nápoje 

bydlení, 
voda,  

energie, 
paliva 

zdraví doprava 
rekreace 

a  
kultura 

vzdělávání 

stravování 
a 
 

ubytování 
1994 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 
1995 1,09 1,11 1,10 1,13 1,06 1,09 1,17 1,12 
2000 1,51 1,25 2,28 1,84 1,54 1,39 1,88 1,51 
2005 1,69 1,30 2,92 2,29 1,57 1,52 2,16 1,81 
2008 1,90 1,48 3,53 3,27 1,64 1,56 2,36 2,04 
2009 1,92 1,42 3,79 3,16 1,55 1,54 2,42 2,08 
2010 1,94 1,44 3,85 3,32 1,59 1,53 2,46 2,14 
2011 1,98 1,51 3,96 3,42 1,63 1,50 2,51 2,17 
2012 2,05 1,61 4,16 3,74 1,68 1,50 2,56 2,25 
2013 2,08 1,69 4,23 3,83 1,67 1,50 2,60 2,30 
2014 2,08 1,73 4,17 3,76 1,67 1,51 2,63 2,34 

 

Jedním z příkladů nepřímých výstupů o bydlení – jeho atraktivitě jsou šetření ČSÚ o 

spokojenosti s životem v krajích. V rámci tohoto šetření vychází MS kraj spíše jako středně 

atraktivní kraj z hlediska bydlení. 

 
 
Kartogram č.3: Průměrná známka spokojenosti s životem v krajích ČR, 2013, zdroj : 
ČSÚ 
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Dlouhodobý vývoj úrovně mezd v územním rozlišení menším než kraje (okresů ČR) není 

možné dokumentovat z důvodu absence novějších dat. Propadání relativní mzdové úrovně 

okresu Karviná, ale částečně i Ostravy dokumentuje „historická“ tabulka. Právě okres 

Karviná patřil do roku 1990 k okresům s nejvyšší úrovni mezd v ČR, jeho propad (který v ČR 

nemá obdobu) do značné míry vysvětluje řadu sociálně ekonomických problémů, které se 

promítají i v řešeném území.  

 
Tab. č. 27 Vývoj průměrné hrubé mzdy   v období 1990-2005 (zdroj: ČSÚ, vlastní 
výpočty) 

rok Okres Karviná Ostrava Celkem ČR 
1990 3827 Kč 3525 Kč 3286 Kč 
1995 8698 Kč 9108 Kč 8172 Kč 
2001 12485 Kč 15709 Kč 14793 Kč 
2003 13967 Kč 17570 Kč 16920 Kč 
2005 15942 Kč 19568 Kč 19030 Kč 

 Okres Karviná Ostrava Celkem ČR 
1990 116% 107% 100% 
1995 106% 111% 100% 
2001 84% 106% 100% 
2003 83% 104% 100% 
2005 84% 103% 100% 

 
Podle ČSÚ je možno dále doplnit: „Vývoj mezd jako hlavní složky čistých disponibilních 
příjmů domácností má vliv i na regionální disparity v České republice a tedy na materiální 
kvalitu života. Analýza jednoznačně nepotvrzuje, že „bohaté regiony se stávají ještě 
bohatšími a chudé ještě chudšími“. Významný negativní posun ale proběhl např. v kraji 
Jihočeském a Ústeckém, tj. 3. a 5. nejbohatším kraji podle disponibilních příjmů na obyvatele 
v roce 1995. Do roku 2013 se Jihočeský kraj posunul v pořadí krajů ČR až do druhé poloviny 
a Ústecký kraj na samý konec žebříčku. Z období po vstupu do EU vytěžil nejvíce kraj 
Jihomoravský. Faktory disparit a jejich změn byly hlavně změny ekonomické struktury, rozdíl 
v intenzitě přílivu zahraničních investic a peněz z EU.“ 

 
Prohlubující se sociální diferenciaci společnosti pak dokládá další text ČSÚ: „Sociální 
disparity příjmů a výdajů rozebíraných podle desetiny domácností s nejvyššími a desetiny s 
nejnižšími příjmy - z šetření u domácností v roce 2014 s příjmy a výdaji roku 2013 - dokládá 
příjmové převýšení 6,9krát v hrubých a 5,9krát v čistých peněžních příjmech na osobu 
v domácnosti. V dolním decilu se meziročně zvýšil podíl domácností s příjmy pod úrovní 
životního minima, stejně jako v decilu, kde mají významný podíl domácnosti důchodců. 
Analýza dále identifikuje disparity v příjmech zaměstnanců a důchodců a také v horním a 
dolním decilu podrobně podle skupin vydání.“ 

 

Při analýze systému bydlení nelze zapomínat, že bohatství domácností je významným 
faktorem ovlivňujícím ekonomickou situaci obyvatel území. Sledování diferenciace 
bohatství domácností v územním detailu (obcí nebo SO ORP) je však v podmínkách ČR 
velmi obtížné (jako obecné doplnění byla zařazena následující tabulka).  
Velmi zajímavým zdrojem informací o bohatství a příjmech domácností je Statistika 
rodinných účtů (SRÚ), která primárně sleduje vydání a strukturu spotřeby. Využití výsledků 
SRÚ je široké - pro sociální a ekonomický výzkum, pro interní využití v Českém statistickém 
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úřadě (vytvoření spotřebního koše při periodických revizích indexu spotřebitelských cen, 
pomocný zdroj k sestavení účtu za sektor domácností ve statistice národních účtů apod.) a 
také pro mezinárodní srovnání. Od roku 2006 zpravodajský soubor 3000 domácností 
zahrnuje všechny typy domácností, např. i původně nesledované domácnosti 
nezaměstnaných, domácnosti důchodců s ekonomicky aktivními členy nebo domácnosti, 
v nichž není žádná ekonomicky aktivní osoba. Výběrové znaky byly doplněny o velikostní 
skupinu obce, případně druh domu – v souboru se tak zvýšilo zastoupení domácností 
bydlících v malých obcích a v rodinných domcích podle jejich skutečného podílu v populaci.  
 
 
Tab. 28 Vybrané údaje o bytě, vybavenost domácností podle čistých příjmových decilů 
(zdroj: ČSÚ-statistika rodinných účtů, r. 2013) 

  

prů
měr 

Nejniž
ších 

 
10 % 

Druh
ých 

 
10 % 

Třetí
ch 
 

10% 

Čtvrt
ých 

 
10 % 

Pátý
ch 
 

10% 

Šest
ých 

 
10 % 

Sedm
ých 

 
10 % 

Osm
ých 

 
10 % 

Devát
ých 

 
10 % 

Nejvyš
ších 

 
10 % 

 Roční čisté 
peněžní příjmy na 
osobu v tis. Kč 150 75 105 120 131 141 151 164 186 221 331 

Počet obytných 
místností na byt 3,2  3,0  3,3  3,2  3,2  3,1  3,2  3,2  3,2  3,1  3,1  

Obytná plocha v 
m2 na osobu 24,4  16,4  19,3  22,2  25,4  25,6  26,1  26,0  29,9  29,0  33,5  

Typ domu (%):                
rodinný dům 45,5  41,3  56,6  51,4  46,3  48,5  45,7  46,0  46,7  38,8  34,2  
bytový dům 54,0  58,3  42,9  48,5  53,6  50,8  53,7  53,1  53,3  61,1  64,9  

Druh bytu (%):                
ve vlastním 

domě 45,8  45,0  56,0  52,7  46,3  48,3  45,1  46,0  46,1  38,0  34,2  
v osobním 

vlastnictví 25,7  23,6  18,9  22,6  25,9  25,7  27,0  26,9  26,2  26,1  33,8  
družstevní 12,7  10,6  11,7  9,9  14,4  11,5  16,5  11,3  11,1  13,9  16,0  
Nájemní 15,9  20,8  13,4  14,8  13,4  14,6  11,5  15,8  16,5  22,0  16,0  

Iinternet (%) 64,5  71,2  71,6  54,6  56,5  50,3  58,5  68,0  67,4  73,9  72,7  
Kabelová televize 

(%) 23,3  21,9  18,5  22,7  25,0  20,8  22,7  22,4  19,9  28,9  29,8  
Půjčka nebo 

hypotéka na byt 
(%) 17,2  18,2  27,3  18,5  12,9  12,5  12,3  18,6  16,1  17,5  18,5  

Osobní počítač 104  115  119  86  93  82  91  114  104  115  118  
Mobilní telefon 205  241  242  211  201  195  196  205  185  190  187  
Motocykl 10,1  7,2  12,4  13,0  10,7  7,0  9,9  10,6  10,7  12,6  7,2  
Osobní auto 80,8  64,8  91,5  78,5  68,5  72,7  81,1  83,8  86,2  88,1  92,6  

Garáž 32,2  22,5  28,3  34,8  31,2  37,0  41,1  31,7  30,2  31,5  33,5  
Rekreační objekt 11,4  2,6  5,7  10,2  8,6  10,0  12,7  14,3  13,7  17,5  18,7  
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5.2. Ceny bytů a rodinných domů 

Ceny bytů poskytují nejspolehlivější a srovnatelné údaje v rámci cen bydlení 

(s ohledem na homogenitu dat, která je u bytů mnohem vyšší než například u rodinných 

domů) a spolehlivější než u nájmů.  

Poměrně dlouhou dobu, a to i u části odborné veřejnosti, bylo zpochybňováno použití 
nabídkových cen pro odvození obvyklých cen. Ve znalecké praxi se postupně ujaly, nakonec 
jsou používány i ČSÚ (jsou redukovány o cca 5-15% směrem dolů podle stavu trhu) a na 
druhé straně jsou stále více vnímány i nedostatky cen evidovaných katastrálními úřady 
v rámci převodu nemovitostí (sjednaných cen) – jejich nesystémová (náhodná) deformace 
v souvislosti s daňovou optimalizací.    

Následujíc graf velmi dobře dokumentuje cenový vývoj v ČR (do značné míry podobný u 

všech nemovitostí pro bydlení), včetně vzniku cenové realitní bubliny po r. 2005 a 

krizového vývoje po r. 2008.  

Graf č. 2 Vývoj nabídkových cen bytů od r. 2005 do r. 2015 (zdroj: ČSÚ) 

 

 

Vývoj nabídkových cen nemovitostí (bytů) v okrese Karviná je patrný z řady zdrojů. V prvé 
řadě se jedná o realitní inzerci, např. inertní časopis Avízo zveřejňuje i doprovodné grafy 
uvádějící počet inzerátů a průměrnou cenu bytů podle velikostních skupin (viz tabulka). 
Z podkladů je patrný náznak mírného oživení – růstu cen i pro region Ostravska (obecně 
platí že růst i pokles cen nastupuje první v pražském regionu s extrémně vysokými cenami 
nemovitostí). 
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Tab. č. 29 Vývoj nabídkových cen bytů r.2013-2015 v tis. Kč (průměr okresu Karviná)  
(zdroj: Avízo, vlastní šetření) 
Byt 1+1 2+1 3+1 

Rok 
Průměrná 

cena   
Počet 

inzerátů 
Průměrná 

cena 
Počet 

inzerátů 
Průměrná 

cena 
Počet 

inzerátů 
2013 454 98 526 457 604 628 
2014 413 101 507 402 588 516 
2015 413 69 495 259 610 336 

Monitoring průměrných nabídkových cen bytů za okresy ČR je patrný i z jiných zdrojů např. 
http:// www.realitymorava.cz/statistiky?switch=4&sort=cena&okres=20123803, tento zdroj 
uvádí průměr pro byty 3+1 mírně vyšší – 716 tis. Kč, při průměru celé ČR 2 340 tis. Kč a 
pozici okresu Karviná na pátém nejhorším místě (s nejnižšími cenami) v ČR.  

Běžným nástrojem pro stanovení administrativních cen bytů jsou vyhlášky o oceňování 

nemovitostí, které prodělaly od začátku 90. let výrazný kvalitativní posun a postupně se 

přibližují k obvyklým (tržním) cenám. 

 
Tab. č. 30 Přehled základních cen bytů (zdroj: vyhl. č. 441/2013 Sb., vlastní výpočty) 

 Územní jednotak Základní cena Kč/m2 
Přepočet byt 65m2 – 

cena v tis. Kč Havířov =100% 
Ostrava 1* 14689 955 99% 
Ostrava 2* 15341 997 104% 
Ostrava 3* 15299 994 103% 
Ostrava 4* 8616 560 58% 
Ostrava 5* 14370 934 97% 
Ostrava 6* 13068 849 88% 
Ostrava 7* 26424 1718 179% 
Ostrava 8* 14435 938 98% 
Ostrava 9* 15661 1018 106% 
Ostrava 10* 15830 1029 107% 
Ostrava 11* 8475 551 57% 
Ostrava 12* 10257 667 69% 
průměr Ostrava   934 97% 
Bruntál 10851 705 73% 
Frýdek-Místek 14273 928 96% 
Havířov 14795 962 100% 
Karviná 10295 669 70% 
Nový Jičín 13174 856 89% 
Opava 16752 1089 113% 

MS kraj – skupiny podle velikost obcí – počtu obyvatel 
10001 – 50000 12423 807 84% 
2001 – 10000 11171 726 75% 
do 2000 obyvatel 8139 529 55% 
    
Zlín 20081 1305 136% 
Olomouc 19700 1281 133% 
Hradec Králové 24223 1574 164% 
Ústí nad Labem 10860 706 73% 
Brno 2* 31713 2061 214% 
Praha 6* 45433 2953 307% 
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*Oblasti podle přílohy č.2 vyhlášky 

Předchozí tabulka poměrně dobře dokladuje výrazně nižší úroveň cen bytů v Havířově, 

zejména ve srovnání s městy podobné velikosti (Hradec Králové, Zlín , Olomouc), na 

druhé straně je patrné, že nižší úroveň cen vykazuje např. Ústí nad Labem. Pokud jsou 

pominuty výběžky území na hranici s Polskem (např. Javornický výběžek), pak severočeský 

region vykazuje nejnižší úroveň cen bytů v ČR, pak následuje region Moravskoslezský (který 

je však výrazně více strukturován – navazuje i na poměrně vyvinuté hodnotové póly – 

tradiční „bílá Opava i rekreačně atraktivní okolí Čeladné). Tabulka jasně dokumentuje i 

„odtrženou“ cenovou úroveň bytů v Praze a částečně i Brně.     

Vyhláška pro použití v praxi obsahuje dva nedostatky: 

1. Pracuje u menších obcí stále s poměrně paušálním dělením obcí podle jejich 
velikosti.    

2. Vyhláška dělí území měst na menší územní celky (viz. příloha č.2 této vyhlášky), 
nejdražší územní celek v Ostravě tvoří katastry - Krásné Pole, Nová Bělá, Polanka 
nad Odrou, Proskovice, Stará Bělá, atraktivnější Poruba, Martinov a Pustkovec jsou 
zařazeny v územním celku 8 a 9. 

 

Tab. č. 31 Úroveň cen bytů – přepočet byt 65m2 , (Zdroj: ČSÚ, MF ČR sjednané ceny 
bytů) 

Období 2011 - 2013 Období 2011 - 2013 
VELIKOST OBCÍ (obyvatelé) PÁSMO OPOTŘEBENÍ (%) 

do 1999 
2000 - 
9999 

10000 - 
49999 

50000 
a více 0 - 10 10 - 50 50 - 75 75 - 100 

Název okresu 

Kupní cena Kupní cena 
Praha hl. m. - - - 2 858 3 477 2 859 2 957 2 080 
České 
Budějovice 823 875 - 1 427 1 557 1 332 1 040 744 
Brno-město   - 2 015 2 396 2 082 1 824 1 276 
Olomouc 779 853 920 1 324 1 678 1 291 1 182 768 
Prostějov 680 693 953 - 1 300 984 793 577 
Přerov 622 740 797 - 1 050 866 701 603 
Šumperk 552 779 913 - 1 207 927 767 476 
Kroměříž 729 842 1 099 - 1 428 1 092 881 663 
Uh. Hradiště 776 994 1 216 - 1 543 1 198 953 610 
Vsetín 880 856 1 028 - 1 311 1 091 881 726 
Zlín 947 1 086 1 162 1 353 1 765 1 320 1 119 860 
Bruntál 385 444 709 - 1 105 738 598 395 
Frýdek-Místek 848 1 071 967 960 1 274 1 048 836 606 
Karviná - 781 793 817 1 213 922 738 521 
Nový Jičín 600 713 890 - 1 145 911 746 488 
Opava 626 745 926 1 052 1 284 1 074 883 521 
Ostrava-město - 870 - 979 1 437 1 075 854 663 
 Celkem ČR 784 949 999 1 632 1 895 1 296 1 166 732 
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Předchozí tabulka ČSÚ je výsledkem spolupráce Ministerstva financí a ČSÚ  v návaznosti na 
zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku. Zdrojem jsou údaje obsažené v daňových 
přiznáních o cenách zjištěných při oceňování nemovitostí a o cenách sjednaných za tyto 
nemovitosti v případě prodeje. Účelem vytvářeného systému dat má být poskytování 
informací o cenové hladině jednotlivých druhů nemovitostí podle jejich polohy.  Předností 
tabulky je srovnání vlivu dvou významných faktorů – velikosti obcí a zejména pak stupně 
opotřebení stavby (bytu). Významným omezením je skutečnost, že neobsahuje samostatně 
oddělené údaje o prvoprodejích bytů, které tvoří velmi specifický trh. 

Tab. č. 32 Úroveň cen rodinných domů v Kč/m3, (Zdroj: ČSÚ, MF ČR sjednané ceny)  

Období 2011 - 2013 Období 2011 - 2013 
VELIKOST OBCÍ (obyvatelé) PÁSMO OPOTŘEBENÍ (%) 

do 
1999  

2000 - 
9999  

10000 - 
49999  

50000 
a více 0 - 10 10 - 50 50 - 75 75 - 100 

Název okresu 

Kupní cena Kupní cena 
Praha hl.m. x x x 8 061 9 319 7 610 6 375 i.d. 
České 
Budějovice 3 071 2 948 x 3 872 4 529 3 208 2 289 1 289 
Brno-město x x x 5 108 7 326 5 269 3 992 2 601 
Olomouc 2 018 2 561 2 358 4 017 4 674 2 903 1 999 1 023 
Prostějov 1 451 1 725 3 243 x 4 178 2 391 1 792 851 
Přerov 1 580 1 469 2 297 x 3 431 2 539 1 733 925 
Šumperk 1 724 2 010 2 946 x 4 210 2 485 1 831 913 
Kroměříž 1 441 1 666 2 747 x 3 654 2 464 1 701 884 
Uh. Hradiště 1 508 1 802 2 869 x 4 015 2 285 1 801 986 
Vsetín 2 207 2 229 3 023 x 4 172 2 434 1 850 1 136 
Zlín 2 010 2 037 2 991 4 150 5 114 3 254 2 435 1 244 
Bruntál 1 364 1 407 2 163 x 3 738 2 079 1 607 794 
Frýdek-Místek 2 729 2 598 2 608 3 235 4 665 2 691 2 043 1 271 
Karviná 2 684 2 541 2 281 3 323 4 470 2 583 1 985 1 281 
Nový Jičín 1 993 2 084 2 748 x 4 437 2 587 1 852 1 062 
Opava 1 941 2 003 3 717 3 057 4 195 2 630 1 751 967 
Ostrava-město 3 248 3 119 x 3 383 4 877 2 895 1 972 1 269 
 Celkem ČR 2 266 2 656 2 950 4 059 5 159 3 076 2 172 1 179 

 

Pro dokreslení stavu na trhu bydlení je potřebné vnímat, že propad cen bytů v regionu (SO 
ORP Havířov) je vyšší než u rodinných domů (vzhledem k průměru ČR, ale i jiným 
srovnatelným městům).  Tato skutečnost byla generována rozsáhlou bytovou výstavbou 
v regionu do r.1980, vysokou nezaměstnaností po r. 1990 doprovázenou poklesem úrovně 
mezd, tato značná nerovnováha systému bydlení (zejména u bydlení v bytových domech) se 
promítá především do nízké intenzity výstavby nových bytů v bytových domech.  
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Graf. č.3  Vývoj cen nemovitostí v ČR (zdroj: ČNB, Zpráva o finanční stabilitě) 

 
 
Hodnocení cen nemovitostí se v ČR zabývá i ČNB, podle přílohy Zprávy o finanční stabilitě 
2014/2015 : „Výsledky naznačují, že v současnosti jsou ceny rezidenční nemovitostí v ČR 
blízko své rovnováhy, s tím, že jednotlivé přístupy dávají velmi podobné signály. Jak je 
upozorňováno i v obdobných analýzách udržitelnosti cen bydlení jiných centrálních bank, 
vzhledem ke složité struktuře trhu s rezidenčními nemovitostmi mají jednotlivé metody své 
nedostatky, a tak i souhrnné vyhodnocování jejich výsledků je nutné brát pouze orientačně. 
I když v článku představené empiricky orientované přístupy k vyhodnocování rovnovážnosti 
vývoje cen nemovitostí přináší nové náhledy na vývoj jejich cen, je třeba mít na paměti, že i 
nadále zůstane ve vyhodnocování vývoje cen nemovitostí důležitý prvek expertního a 
nevyhnutelně do určité míry subjektivního přístupu. Expertní úsudek by přitom měl vzít v 
potaz znalosti ohledně nedostatků jednotlivých použitých modelů (např. nepřesnosti odhadů 
na konci sledovaných období) a vyhodnotit význam těchto nedostatků vdaném okamžiku.“  
Uvedené závěry ČNB jsou o to více aktuální na místních trzích, vzdálených svými 
podmínkami obvyklé situaci v ČR, za takový je nezbytné trh bydlení ve městě Havířově 
jednoznačně považovat (z důvodů uvedených v předchozím textu). 

 

5.3. Definice 

Přiměřené vnímání definic, zejména cen je předpokladem odpovídající analýzy fungování 
systému bydlení. Spory a různé výklady jsou často spojovány zejména s definicí obvyklého 
nájemného.   

Cena obvyklá (cena tržní); (dle Zákona o majetku - ZOM, § 2, odst. 1) 

Pro účely ZOM je cena, která by byla dosažena při prodejích stejného, popř. obdobného 
majetku nebo při poskytování stejné nebo obdobné služby v obvyklém obchodním styku v 
tuzemsku ke dni ocenění. Přitom se zvažují všechny okolnosti, které mají na cenu vliv, avšak 
do její výše se nepromítají vlivy mimořádných okolností trhu, osobních poměrů prodávajícího 
nebo kupujícího ani vliv zvláštní obliby. Mimořádnými okolnostmi trhu se rozumějí například 
stav tísně prodávajícího nebo kupujícího, důsledky přírodních či jiných kalamit. Osobními 
poměry se rozumějí zejména vztahy majetkové, rodinné nebo jiné osobní vztahy mezi 
prodávajícím a kupujícím. Zvláštní oblibou se rozumí zvláštní hodnota přikládaná majetku 
nebo službě vyplývající z osobního vztahu k nim.  
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Cena obvyklá (cena tržní); (dle § 2 odst. 6 zák. č. 526/1990 Sb. – pro Zákon o cenách 
ZOC)  

Je cenou shodného nebo z hlediska užití porovnatelného či vzájemně zastupitelného zboží 
volně sjednávanou mezi prodávajícími a kupujícími, kteří jsou na sobě navzájem 
ekonomicky, kapitálově nebo personálně nezávislí na daném trhu, který není ohrožen účinky 
omezení hospodářské soutěže. Nelze-li zjistit cenu obvyklou na trhu, určí se cena pro 
posouzení, zda nedochází ke zneužití výhodnějšího hospodářského postavení, kalkulačním 
propočtem ekonomicky oprávněných nákladů a přiměřeného zisku.  
Nájemné (všeobecně) 
Platí ustanovení § 663–723 SOZ. Dle § 671 SOZ je nájemce povinen platit nájemné (obvyklé 
v době uzavření smlouvy s přihlédnutím k hodnotě pronajaté věci a způsobu jejího užívání) 
dle písemné smlouvy. Platí ustanovení §§ 2201 – 2331 OZ. Dle §2217 se nájemné platí v 
ujednané výši, a není-li ujednána, platí se ve výši obvyklé v době uzavření nájemní smlouvy 
s přihlédnutím k nájemnému za nájem obdobných věcí za obdobných podmínek. 

 

5.4. Metody zjištění cen nemovitostí a nájemného 

Možnosti zjištění výše obvyklého nájemného a cen nemovitostí pro bydlení 

• Porovnávací (indexovou) metodou (k tomu je nezbytné zajistit přiměřený počet 
srovnatelných tržních cen, pronájmů), minimální počet je 7 údajů – viz. J. Czaja 
(Metody i systemy określania wartości nieruchomości, Józef Czaja, Krakow, 1999, 
Wydawnictwa AGH, Wydanie 1, ISBN: 83-911656-3-9, str. 63) doporučený počet 
údajů je 15 až 30, obecně platí, že čím je menší srovnatelnost – podobnost 
nemovitostí, tím je potřebný větší počet dat pro spolehlivé odvození obvyklé ceny, 
jako metodu expertní je možné považovat odvození z méně než 3 srovnatelných 
nemovitostí, aplikovanou například v Německu.) 

• Nákladovou metodou 
• Výnosovou metodou (zde je nezbytným předpokladem znalost obvyklé ceny 

nemovitostí i kapitalizace) 
• Kombinací výše uvedených metod 
• Náhradními metodami jednotlivých odborných subjektů, které se například opírají o 

přístupy Neageliho metody (polohových tříd)  
 
Stanovení nákladové složky nájemného a vazba na obvyklé nájemné 
Stanovení nákladové složky nájemného je v praxi často diskutováno, většinou je vycházeno 
z obecného předpokladu, že nákladové nájemné je determinováno zejména reprodukční 
hodnotou (pořizovací cenou bytu – bez započtení opotřebení) stavby.  
Tento předpoklad byl obsažen i ve vyhláškách pro o oceňování nemovitostí platných po r. 
1997. Ve vyhlášce č. 279/1997 Sb. Byly v § 22, odstavec 4 uváděny jako nákladové 
položky: 

a) roční částku daně z nemovitosti, není-li stavba od daně osvobozena, 
b) roční částku zaplaceného pojistného, 
c) roční odpisy, náklady na běžnou údržbu, opravy a správu vedené v účetnictví, 
nejvýše však 3 % z ceny stavby zjištěné nákladovým způsobem podle tohoto 
předpisu bez odpočtu opotřebení a bez použití koeficientu Kp, 
d) roční nájemné zaplacené z pozemku vedeného v katastru nemovitostí jako 
zastavěná plocha a nádvoří náležející k oceňované stavbě. 

Pro obecné použití je naprosto rozhodující položka ad c), součet ostatních položek je méně 
významný – obvykle řádově. Po započtení všech položek – a až d je možno roční průměrnou 
nákladovou složku nájemného odhadovat v rozsahu 3-3,5% z ceny stavby (nemovitosti) 
zjištěné nákladovým způsobem. 
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Ve vyhlášce č. 540/2002 Sb. Byly v § 22, odstavec 4 uváděny jako nákladové položky 
a) nájemné z pozemku, je-li jiného vlastníka, 

b) 5 % z ceny pozemku zjištěné podle cenové mapy stavebních pozemků (§ 10 zákona) 
nebo § 28, jsou-li stavba i pozemek ve vlastnictví stejného subjektu, přičemž se vychází 
pouze ze zastavěné plochy stavbou oceňovanou podle § 21 odst. 1 a 2, 
c) odpisy vypočtené z ceny zjištěné nákladovým způsobem podle vzorce  

                   u 
             CN x --- 
                  100 

     o  =    ---------------, 
              u  n 

         ( 1 + --- ) - 1 
           100  

  
kde 
o -výše ročního odpisu, 
CN -cena oceňované stavby zjištěná dle hlavy první včetně příslušenství, bez Kp, 
u -uroková míra 3 %, 
n -předpokládaná další ekonomická životnost v letech, nejvýše 30 let, 
za podmínky: 
 
-při použití lineární metody výpočtu opotřebení n = C - B 
-při použití analytické metody výpočtu opotřebení 1 ≤ n ≤ 30, 
B -skutečné stáří stavby,  
C -předpokládaná celková životnost stavby, kdy při použití lineární metody opotřebení 
je 
     B 
C ≥ ----, C se zaokrouhlí na celé číslo, 
    0,85 
 

d) náklady na údržbu a opravy ve výši 0,5 % pro stavbu ve velmi dobrém stavu a ve výši až 1 
% pro stavbu ve stavu horším, a to z ceny stavby včetně příslušenství zjištěné nákladovým 
způsobem, bez odpočtu opotřebení a bez Kp, 
e) náklady na správu podle účetní evidence, 
f) částku daně z nemovitosti, není-li stavba od daně osvobozena, 
g) částku pojistného, je-li nemovitost pojištěna. 
 
V této následující vyhlášce byl zvolen poněkud složitý způsob výpočtu odpisů. Po započtení 
všech položek – a až d je možno roční průměrnou nákladovou složku nájemného odhadovat 
v rozsahu 2,5-3,5% z ceny stavby zjištěné nákladovým způsobem a to z ceny stavby včetně 
příslušenství zjištěné nákladovým způsobem, bez odpočtu opotřebení a bez Kp .  
Při stanovení současné a místní hodnoty nákladové složky místně obvyklé nájemného je 

nezbytné zohlednit jak nižší úroveň v regionu, tak obecný vývoj na trhu (tlak na snižování 

nákladů). Jako konzervativní odhad místní úrovně nájemného je možno uvažovat jeho 

výši cca 2,2% z reprodukční hodnoty stavby bez opotřebení. Nákladové nájemné 

neobsahuje výnos z vložené investice. 

Jedná se o obecnou hodnotu, nikoliv nákladový parametr konkrétní stavby (vyplývající např. 

ze zanedbané údržby), u které by musely být zohledněny zejména její stavebně technický 

stav a cena pozemku. 
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Tab. č. 33 Odhad místního nákladového nájemného z nákladové ceny bytu - Havířov  
Rok 2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2012 2014 
Nákladová 
cena bytu 
Kč/m2 17600 21100 21700 22300 23700 24900 24800 24000 24800 
Nákladové 
nájemné – 
2,4% - Kč/m2 
měsíčně 32,3 38,7 39,8 40,9 43,5 45,7 45,5 44,0 45,5 

    
 
Zvolenou hodnotu do značné míry potvrzují i nákladové bilance uváděné Prof. Ing. 

A.Bradáčem, DrSc. (Ústav soudního inženýrství v Brně) v bilancích nákladového nájemného 

-  obvykle používající pro údržbu a běžné opravy průměrné náklady ve výši 1% z ceny 

nových staveb a podobně i pro amortizaci. Tyto dvě hlavní položky jsou obecně dominantní a 

vykazují a tvoří více než 2/3 z nákladů (ostatními náklady jsou zejména pojištění a daň 

z nemovitostí, náklady na správu, pokrytí rizik a místně velmi proměnlivé náklady na 

pozemek). Uvedená částka cca 45 Kč/m2/měsíc není u všech majitelů dlouhodobě 

vynakládána, což se projevuje zejména v zanedbané údržbě a nedostatečné velikosti 

fondu oprav. Na druhé straně je potřeba vnímat, že i část oprav je v praxi realizována 

s podporou z veřejných zdrojů (např. zateplení, výměna oken ve vazbě na program „Zelená 

úsporám“. Z makroekonomického hlediska je dlouhodobá přiměřenost oprav limitována jejich 

náročností během životního cyklu nemovitostí (běžně je uváděna potřeba oprav v rozsahu 3 

násobku nákladů na pořízení nemovitosti). 

Tab. č. 34 Místně obvyklé nájemné ve vybraných městech ČR (vlastní výpočty)   

Město 

  
 Místně obvyklé 

nájemné 
Kč/m2/měsíc 

Hrubý výnos z 
nájemného 

Čistý výnos z 
nájemného 

Nákladové 
nájemné - 

redukované 

Praha 169 3,4% 2,4% 48,4 
České Budějovice 98 4,7% 3,3% 28 
Brno 125 3,5% 2,5% 35,6 
Karlovy Vary 106 4,2% 3,0% 30,2 
Hradec Králové 97 4,0% 2,8% 27,6 
Liberec 88 4,6% 3,3% 25 
Ostrava 96 7,4% 5,3% 27,4 
Olomouc 104 4,9% 3,5% 29,8 
Pardubice 97 4,7% 3,3% 27,8 
Plzeň 94 3,8% 2,7% 26,8 
Ústí nad Labem 92 8,5% 6,0% 26,4 
Jihlava 91 5,3% 3,8% 26 
Zlín 107 5,0% 3,6% 30,6 

 

V předchozí tabulce je provedeno srovnání hrubého a čistého výnosu z nájemného u 
starších bytů, čistý nájem je stanoven s ohledem na redukované nájemné, které např. 
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v Ostravě nezaručuje prostou reprodukci bytového fondu z dlouhodobého hlediska (lépe 
však odpovídá skutečným podmínkám nájemního trhu). Investice do údržby jsou vyšší 
v Praze nejen s ohledem na vyšší ceny stavebních prací, ale především s ohledem na 
kvalitativní konkurenci ostatních subjektů na trhu. Prvotním impulsem je přitom nejvyšší 
poptávka po bydlení v Praze, která má odraz v místně obvyklém nájemném . 

 
Předchozí tabulka dokumentuje diferencovanou % výnosnost pronájmu bytů v ČR, nižší u 
atraktivních trhů (Praha, Brno), vyšší u měst s nejnižšími cenami bytů (nejnižší atraktivitou 
bydlení). Na první pohled vypadá výhodnější investice do bydlení v městech s nižšími 
cenami bytů. Z hlediska klasické ekonomické teorie jsou však tato města zatížena vyššími 
riziky z dlouhodobého vývoje, obtížnější pronajímatelností bytů. Je otázkou nakolik je cenová 
hladina nájmů na trzích s nejnižšími cenami zvedána relativně výraznějšími sociálními 
transfery v oblasti bydlení.   
 
 
Graf. č. 4 Vývoj výnosu z pronájmu bytů a širší srovnání (zdroj: ČNB, Zpráva o 
finanční stabilitě) 

 
 
 
 
5.5. Obvyklé (tržní) nájemné v regionu 
 
Na území města Havířova vzniknul poměrně rozsáhlý trh nájemního bydlení, kde nabídka do 

značné míry převažuje nad koupěschopnou poptávkou. Výrazně menší trhy bydlení jsou 

rozvinuty v Horní Suché a Albrechticích, částečně i v Těrlicku, tyto trhy jsou vzájemně 

propojeny a jsou si do značné míry konkurenční (i přes existenci velkého vlastníka 

nájemních bytů – RPG).   
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Tab. č. 35 Obvyklé nájemné a ceny bytů v SO ORP Havířov a regionu  
(zdroj: vlastní šetření r. 2015 a výpočty, redukce z nabídkových cen 15%) 

Obec - město 

Nabídkové 
nájemné 
Kč/m2 

Nájemné po 
redukci 15% 
na obvyklou 

hladinu 
Kč/m2 

Čistý  výnos 
nájemného 
(z obvyklé 
ceny bytu) 

Hrubý výnos 
nájemného 
(z obvyklé 
ceny bytu) 

Obvyklá 
cena byt 
v tis. Kč/ 
starší byt 

65m2 
Albrechtice x    667 
Havířov 94 79,9 100,0% 6,7% 789 

z toho      
Město 96 82 99,0% 6,9% 781 

Podlesí 97 83 104,6% 6,6% 826 
Šumbark 81 69 70,1% 8,3% 553 

Horní Bludovice x    x 
Horní Suchá 84 71,4   x 
Těrlicko 90 76,5 108,0% 5,9% 853 
Karviná 97 82,5 81,9% 8,5% 647 
Ostrava 134 113,9 108,8% 8,8% 859 
Opava 126 107,1 144,3% 6,2% 1139 

x – nedostatečný počet dat 
 
Nejvyšší úroveň tržního nájemného v rámci SO ORP vykazuje v současnosti  Havířov 

– kolem 80 Kč/m2, nejnižší Horní Suchá 71Kč/m2. V rámci města Havířova jsou nejvyšší 

nájmy v části Podlesí – 83 Kč/m2, nejnižší na Šumbarku – 69 Kč/m2. Relativně vyšší rozdíl 

je mezi těmito dvěma městskými částmi u cen bytů. Je zajímavé, že nejvyšší průměr cen 

Podlesí je mírně nižší než v Těrlicku. 

   

Úroveň nabídkového nájemného RPG byty nelze posuzovat pouze z údajů popisné statistiky, 
ale je nezbytné vzít v úvahu skutečnost, že nabídkové ceny neobsahují ocenění kauce a 
administrativního poplatku (blíží se měsíčnímu nájmu), na rozdíl od menším soukromých 
nájemců je možné očekávat i výrazně menší možnosti jednání o ceně, započtení protiplnění 
apod..  
 
Tab. č. 36 Nabídkové nájemné v bytech RPG – město Havířov  (zdroj: vlastní šetření) 

Střední hodnota Velikost bytu m2 Nájem bytu  měsíčně 
Nájemné Kč/m2 
měsíčně 76,9 

průměr 65,9 5176,8 79,4 
medián 69,0 5200,0 78,3 
Velikost bytu     
do 60 m2   87,0 
61-75 m2   77,3 
nad 75 m2   75,5 

 
 
Analýza vzorku nabídkového nájemného RPG byty potvrzuje skutečnost, že menší byty mají 
vyšší ceny za m2 pronajímané plochy. Tento jev dosud nenašel nikde odraz ve vyhláškách o 
oceňování MF ČR. Je obtížné rozlišit nakolik tato „deformace“ trhu je způsobena vyšší 
poptávkou a nakolik faktem, že menší byty jsou nákladově dražší (větší % plochy bytu tvoří 
nákladnější plochy koupelen a kuchyní v přepočtu na m2 podlažní plochy).     
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Graf. č. 5 (zdroj: Vlastní šetření, r. 2015) 

 
 
Jestliže je vzata v úvahu úroveň nájemného podle cenového zrcadla (MMR, rok 2012) – 
tj. střední hodnota kolem 75 Kč/m2, pak tomu tato úroveň cen odpovídá, v posledních 
letech (po r.2010 zřejmě nedošlo v oblasti nájmů a cen bytů v Havířově, ale i regionu 
k výraznějším pohybům – nájemné se blíží na začátku roku 2015 k cca 80 Kč/m2 
měsíčně).  
 
Stanovení nájemného pro konkrétní byt není dosud legislativně jednoznačně 

ukotveno, znalecké posudky se často výrazně liší. Často přeceňují technický stav bytu, 

přitom nelze zapomínat, že o ceně bytů (nemovitostí včetně nájmu) rozhoduje „ poloha, 

poloha a ještě jednou poloha“. 

Otázkou zůstává přiměřené uchopení této polohy – tj. polohy bytu v domě (podlaží-výtah, 
výhled, sousedé, rušivá doprava či vybavenost), polohy v lokalitě (blízkost škol, služeb, 
rekreace) a v rámci regionu (pracovní příležitosti, dopravní spojení). Uchopení polohy 
z hlediska lokalit a regionu je možné zejména pomocí cenových (hodnotových) map, 
v menší míře i cenových zrcadel.   
 
V další tabulce jsou uvedeny ceny obvyklého nájemného publikované Ministerstvem pro 
místní rozvoj v r. 2012, v případě Havířova a Horní Suché průměr pro panelové byty, u 
Těrlicka a Albrechtic pro zděné stavby. Pro srovnání platí, že panelové byty jsou v průměru o 
5-10% levnější. Novější podklady nejsou k dispozici.   
 
Tab. č. 37 Obvyklé nájemné v obcích SO ORP Havířov  
(zdroj: MMR 2012, standardní byt 65m2)  

Ukazatel 
 

Obvyklé měsíční nájemné Kč/m2 – rozpětí 
Obvyklé měsíční 
nájemné Kč/m2 

Obec Dolní Horní průměr 
Albrechtice 66,6 81,4 74,0 

Havířov 73,2 77,8 75,5 
Horní Bludovice Neuvedeno Neuvedeno  

Horní Suchá 60,4 73,8 67,1 
Těrlicko 67,7 82,7 75,2 
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Z předchozí tabulky je patrné, že nejvyšší obvyklé nájemné vykazuje město Havířov, nejnižší 
Horní Suchá. V rámci jednotlivých obcí pak existují značné rozdíly jak v cenách 
srovnatelných bytů tak nájemného (u města Havířova mezi částmi Šumbark a Podlesí, 
přitom samotná část Šumbark je územně strukturovaná). Ceny nájmů jsou přitom méně 
diferencované než ceny bytů. Poměr obvyklého nájemného mezi Prahou a Havířovem je cca 
1:2, zatímco u ceny bytů cca 1:4.  
 
Česká republika patří z hlediska cen bydlení a příjmů obyvatel (P/I) mezi státy 
s průměrně dostupným bydlením z hlediska finanční dostupnosti. Rychlý růst cen (do 
roku 2008) finanční dostupnost bydlení v mezinárodním srovnání snížil, vývoj po r. 2008 
dostupnost bydlení zvětšuje. Z hlediska indikátoru (P/R) je významný i pokles reálné 
úrovně nájmů, dlouhodobě snižující hrubý a zejména čistý výnos nájemného. 
 
Tab. č. 38 Ukazatele price to rent a price to income (zdroj: ČNB, 2010)  
Rok 2009 2009 
Ukazatel price to rent price to income 
Německo 71 65 
Japonsko 67 66 
Švédsko 87 77 
Finsko 141 95 
USA 114 97 
Itálie 141 108 
SD 164 115 
CZ 152 116 
Dánsko 131 120 
Kanada 167 121 
Norsko 153 121 
Irsko 187 122 
Francie 115 124 
Velká Británie 135 127 
Nizozemí 138 133 
Španělsko 167 137 

Údaje o cenách nájmů uzavírá následující tabulka s dlouhodobým růstem nájemného v ČR 
od r.1964. Nízká úroveň nájmů v r. 1990 byla do značné míry odrazem skutečnosti že vývoj 
cen v období 1964-1990 neodrážel ani inflaci a ani růst příjmů.  
 
Tabulka č. 39 Vývoj regulovaného (maximálního základního) nájemného pro byt 
o podlahové ploše 60 m2 v porovnání s růstem průměrné hrubé mzdy 
Rok 1964 1990 1995 1998 2000 2006 2010 2012 2014 
Maximální základní 
nájemné 
Kč/měsíc/byt 

134 134 460 1082 1240 1358 3898 4207 5400 

Nájemné 
rok1964 = 1,00 1,00 1,00 3,43 8,07 9,26 10,14 29,09 31,40 40,30 

Průměrná hrubá 
mzda Kč/měsíc 1441 3286 8172 11693 12132 19546 23951 25067 

 
25607 

 
% Podíl 
nájemného 
na průměrné 
hrubé mzdě 

9,30 4,08 5,63 9,25 10,22 6,95 16,28 16,78 21,09 

Zdroj: ČSÚ, vlastní výpočty, do r. 2012 regulované-cílové nájemné MMR, r. 2014 vlastní odhad  
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6. Privatizace bytového fondu v obcích SO ORP Havířova  

 

Z následující tabulky je patrná výrazná diferenciace zastoupení bytů v osobním 

vlastnictví v jednotlivých SO ORP Moravskoslezského kraje, tento druh vlastnictví bytů 

vznikl zejména privatizací bytového fondu. SO ORP města Havířov i přes svůj urbanizovaný 

charakter vykazuje jedno z nejnižších zastoupení bytů v osobním vlastnictví nejen v rámci 

MS kraje, ale zejména ve srovnání s podobnými městskými SO ORP v ČR, město Havířov 

s podobnými městy .  

Tab. č. 40 Podíl bytů podle druhu vlastnictví – r. 2011 (zdroj: ČSÚ, vlastní výpočty) 

z toho právní důvod užívání bytu 

 

Obydlen
é  

byty  
-

nezjiště
no 

ve 
vlastním  

domě 

v 
osobním  
vlastnictví 

jiné  
bezplatné  

užívání  
bytu 

nájemní družstevní 

jiný  
důvod  
užívání  

bytu 

Moravskoslezský 
kraj 6% 30% 13% 4% 29% 16% 1% 
v tom správní 
obvod ORP:        

Bílovec 5% 46% 13% 8% 16% 10% 1% 
Bohumín 6% 33% 2% 3% 42% 14% 1% 
Bruntál 8% 29% 19% 2% 29% 13% 1% 
Český Těšín 6% 26% 9% 3% 21% 34% 1% 
Frenštát p.R. 5% 43% 13% 5% 23% 9% 1% 
Frýdek-Místek 6% 39% 23% 4% 21% 5% 1% 
Frýdlant n.O. 7% 55% 9% 5% 12% 10% 1% 
Havířov 5% 15% 4% 2% 56% 17% 1% 
Hlučín 5% 58% 6% 10% 16% 3% 2% 
Jablunkov 6% 65% 7% 9% 7% 4% 1% 
Karviná 6% 16% 11% 2% 41% 24% 1% 
Kopřivnice 6% 32% 7% 4% 21% 29% 1% 
Kravaře 5% 68% 3% 15% 7% 1% 2% 
Krnov 7% 35% 24% 3% 28% 2% 1% 
Nový Jičín 6% 40% 20% 5% 18% 10% 1% 
Odry 6% 49% 14% 6% 18% 5% 1% 
Opava 5% 41% 19% 8% 23% 3% 1% 
Orlová 6% 28% 3% 3% 29% 31% 1% 
Ostrava 7% 17% 16% 2% 32% 25% 1% 
Rýmařov 7% 31% 17% 2% 33% 9% 1% 
Třinec 5% 40% 7% 5% 30% 11% 1% 
Vítkov 8% 44% 11% 5% 24% 7% 1% 

 

Privatizace bytového fondu znamenala pro město Havířov a širší region (Ostravsko) 

zásadní redistribuci majetku. Míra této redistribuce je ovlivněná skutečností, že průměrná 

tržní cena bytu 3+1 v Havířově je kolem 750 tis. Kč, mírně nižší než v Ostravě, ale výrazně 
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nižší než v jiných městech obdobné velikosti. Jednoznačným hodnotovým pólem ČR pak 

dlouhodobě zůstávají města Brno a zejména Praha (průměrná cena bytu 3+1 kolem 2,8-3 

mil. Kč). Pokud v těchto městech bylo privatizováno několika násobně více bytů s vyšší tržní 

cenou nájemníkům – pak mezi domácnosti těchto měst byly přesunuty velmi různě velké 

hodnoty (potenciálně finanční prostředky), které tyto domácnosti zčásti dále použily 

(například právě pro výstavbu nových rodinných domů v okolí těchto měst) nebo 

v současnosti je „šetří“ z hlediska výdajů na bydlení (viz následující tabulka). Distorzní 

způsob privatizace bytového fondu má v širším regionu Ostravska významné dopady nejen 

na nízkou intenzitu bytové výstavby, ale i do kupní síly obyvatel a následný rozvoj služeb a 

zpětně i vlastní nezaměstnanost. 

Tab. 41  Peněžní příjmy v Kč/osobu/měsíc - domácnosti podle právního důvodu 
užívání bytu - ČR (ČSÚ, Statistika rodinných účtů, 2 čtvrtletí/2015)  

 Domácnosti podle právního důvodu užívání bytu 
 vlastní 

rodinný dům nájemní družstevní osobní 
vlastnictví 

Čisté peněžní příjmy celkem 12 988  12 654  14 420  13 853  
Čistá peněžní vydání celkem 11 190  11 513  10 943  11 867  

Průměrný počet na 
domácnost:      
Členů 2,46  2,05  2,05  2,08  

Pracujících 1,11  0,92  0,95  0,95  
vyživovaných dětí 0,62  0,55  0,44  0,46  
nepracujících důchodců 0,61  0,39  0,53  0,55  

     
Potraviny a nealkoholické 
nápoje 20,5  18,3  20,4  19,7  
Alkoholické nápoje, tabák 2,9  2,9  3,1  2,6  
Odívání a obuv 4,9  4,5  5,1  5,1  
Bydlení, voda, energie, paliva 17,1  31,3  22,5  20,6  
    z toho: základní bydlení 14,6  30,8  21,2  18,8  
Bytové vybavení, zařízení 
domácnosti; opravy 6,0  3,7  5,9  6,5  
Zdraví 2,8  2,5  2,6  2,8  
Doprava 14,1  10,2  7,9  10,6  
Pošty a telekomunikace 3,9  4,3  4,4  4,1  
Rekreace a kultura 9,2  7,0  10,6  9,7  
Vzdělávání 0,4  0,4  0,5  0,5  
Stravování a ubytování 5,5  5,3  5,6  5,6  
Ostatní zboží a služby 12,8  9,6  11,3  12,1  

 

Ze statistiky rodinných účtů  je patrné, že při nejnižších příjmech domácností v nájemních 
bytech, vydávají tyto domácnosti v průměru o 50% vyšší vydání na bydlení, než domácnosti 
v osobním vlastnictví či družstevních bytech. Posouzení praktických dopadů na úrovni měst 
a regionů je omezeno skutečností, že kategorie nájemní byty obsahuje dvě odlišné skupiny 
obyvatel – realizující nájemní bydlení v obecním bytovém fondu a na volném trhu, kde  
nájemné se většinou liší (i o více než 50%) . V rámci skupiny obyvatel bydlících v bytech na 
volném trhu pak vzniká nejvyšší sociální napětí.     
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Evidence  a analýza postupu jeho privatizace v ČR po r. 1990 chybí, je velmi obtížné 

došetřit rozsah a podmínky privatizace na úrovni obcí. Šetření postupu privatizace 

bytového fondu ve vybraných městech ČR prováděl Ústav územního rozvoje v Brně 

(MMR ČR), teto úkol byl však v roce 2013 ukončen. Obce v ČR privatizovaly více než 

600 tis. bytů a redistribuovaly majetek  za cca 900 mld. Kč.  

 

Graf. č.6 

 
 

Z předchozího grafu je patrné, že v ČR zůstalo ve vlastnictví obcí v roce 2011 cca 20% 

původního počtu bytů, u měst nad 50 tis. obyvatel podíl obecních bytů klesnul od roku 1990 

na 5% původního počtu (šetření ÚUR bylo neúplné, částečné odvislé od ochoty oslovených 

měst sdělit dané údaje). 

 Privatizace je u některých měst ukončena (např. Teplice s nejrozsáhlejší  privatizací 
bytového fondu -Teplice vlastní 11 bytových domů s 358 byty, sedm domů s pečovatelskou 
službou s 208 byty a čtyři domy se 150 malometrážními byty), na druhé straně u řady měst 
dále pokračuje. Příkladem může být  Brno s výrazným tlakem občanů na privatizaci za 
netržní ceny, řadou komplikací při stanovení ceny těchto bytů, doprovázející nerovnosti 
privatizace – jak časové tak územní. V Brně bylo dosud prodáno 18 840 bytových jednotek a 
dalších 5 225 bytů plánuje magistrát ještě prodat. Tržby z již prodaných bytů dosáhly 5,2 
mld. Kč – tj. za byt cca 280 tis. Kč, při obvyklé ceně srovnatelných bytů asi 5 krát vyšší. 

Výrazným specifikem MS a Ústeckého kraje, zejména Havířova je pak privatizace značného 
počtu bytů velkým komerčním vlastníků (RPG byty ).     
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Graf. č.7 

 

Obecným principem privatizace bytového fondu 90. let byl „prodej“ za velmi výhodné netržní 
ceny a to v období výrazného růstu cen a regulace nájmů. Privatizace bytů nebyla v ČR 
systémově pojata, například v rámci jiných druhů privatizace (např. malé privatizace a 
kupónové privatizace) založila výraznou individuální, ale i území nerovnost obyvatel. Jak již 
bylo naznačeno privatizace bytů v Praze znamenala finanční přesun 2 až 3 mil. Kč/byt, u 
měst v regionu Ostravska, severních Čech a malých obcí byl tento transfer výrazně nižší. 
Nejvyšší míra privatizace bytového fondu proběhla u velkých měst s vysokými tržními 
cenami bydlení a nízkou nezaměstnaností (město Brno je zde spíše výjimkou). V zdůvodnění 
některých zákonů bylo přímo uváděno, že hlavním cílem je rychlost a změna vlastnictví, 
přičemž sociální a územní dopady nebyly zvažovány. Současně se v posledních letech 
výrazně změnilo i legislativní prostředí a jsou mnohem výrazněji zvažovány ekonomické a 
širší podmínky privatizace jak s ohledem na zákonný požadavek na vlastníky „aby se choval 
jako řádný hospodář“ a omezení veřejné podpory soukromým subjektů, plynoucí např. 
z legislativy EU. 

Bytový fond obcí může sloužit k sociálnímu bydlení za předpokladu:  
• že nebude předmětem privatizace, což je v mnoha městech velmi obtížné po letech  

velmi levných „rozprodej“ majetku (často za 10-20% tržních cen) 
• jeho fungování není blokováno zájmovými skupinami nájemníků, kteří nejsou 

sociálně potřební 
Nový zákon o sociálním bydlení si situaci s dopady privatizace, ale i omezené disponibilitě 
bytového fondu obcí v mnohém uvědomuje a uvažuje se zapojením soukromého bytového 
fondu do systému sociálního bydlení.     
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7. Nová bytová výstavba, faktory a možnosti dalšího vývoje (rozbor vazby mezi 
bydlením hromadným a individuálním), analýza potenciálu bydlení, principy zajištění 
dlouhodobé podpory bydlení při respektování udržitelného rozvoje bydlení  

 

Intenzita nové bytové výstavby v území SO ORP Havířov je dlouhodobě velmi nízká, 

v období 2001-2014 dosahovala cca 1/3 průměrné úrovně ČR, situace je však výrazně 

rozdílná na úrovni jednotlivých obcí.   V posledních letech došlo k mírnému zlepšení 

relativních ukazatelů, stále se však jedná o intenzity bytové výstavby nedosahující ani 

poloviny průměru ČR.   

 
Tab. č. 42 Vývoj počtu dokončených bytů a intenzity bytové výstavby v obcích SO 
ORP Havířov a širší srovnání (zdroj: ČSÚ, vlastní výpočty) 

 Ukazatel 
Dokončené byty v letech 

 
Intenzita bytové výstavby 
– bytů/1000 obyvatel/rok* Obyvatel 

Období 2001-2014 2011-2014 2001-2014 2011-2014 r. 2011 
ČR 436 730 107 289 2,99 2,57 10 436 560 

SO ORP Havířov 1 302 431 2,59 4,24 91 092 
Albrechtice 82 31 1,04 1,21 3 795 

Havířov 675 195 1,68 2,67 76694 
Horní Bludovice 205 68 0,66 0,57 2027 

Horní Suchá 175 65 7,55 9,87 4333 
Těrlicko 165 72 2,91 4,59 4243 

*přepočteno na 1000 obyvatel podle předběžných výsledků sčítání 2011 

 

Propad bytové výstavby do značné míry dokumentuje tabulka popisující strukturu bytového 

fondu a to i přes skutečnost že ČSÚ přestalo v posledních sčítáních rozlišovat období vzniku 

a rekonstrukce (v současnosti je vykazován pouze společný údaj). Je otázkou nakolik je 

tento údaj metodicky upraven i s ohledem na nepřesnosti evidence počtu bytů 

. 

Tab. č. 43 . Byty podle období bytové výstavby nebo rekonstrukce v obcích SO ORP 
Havířov a širší srovnání (zdroj: ČSÚ, vlastní výpočty) 

z toho podle období výstavby nebo rekonstrukce domu Podíl 
 Ukazatel 
  

Obydlené  
byty  

celkem 
1919  

a dříve 
1920  

- 1970 
1971 

- 1980 
1981  

- 2000 
2001  

- 2011 
2001-2011 

ČR 4 104 635 374 654 1 472 371 822 621 974 308 364 333 8,03% 
MSK        
SO ORP 38 381 343 23 666 4 460 7 613 1 581 2,27% 

Albrechtice 1 384 46 541 462 282 50 3,54% 
Havířov 33 191 159 21 403 3 470 6 342 1 131 1,46% 

Horní Bludovice 703 39 228 88 173 166 19,20% 
Horní Suchá 1 613 60 857 161 386 138 6,51% 

Těrlicko 1 490 39 637 279 430 96 6,58% 
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Soubor tabulek o diferenciaci úrovně bydlení doplňuje tabulka, o struktuře bytového fondu 

podle období výstavby nebo rekonstrukce, podrobnější za jednotlivé části obcí. Zejména 

v sídlištní zástavbě je významným faktorem  ovlivňujícím fungování těchto lokalit  období 

jejich výstavby.  V posledním intercenzálním období je patrná koncentrace bytové výstavby 

v Horních Bludovicích, Těrlicku a dvou částech města Havířova – v Životicích a Dolní Datyni. 

Tab. č. 44 Vybrané charakteristiky struktury bydlení v SO ORP Havířov (zdroj: ČSÚ, 
SLDB r. 2011) 

 

Obydlené 
byty - období 

výstavby 
nebo 

rekonstrukce 
domu: 1981 

- 2000 

Obydlené 
byty - období 

výstavby 
nebo 

rekonstrukce 
domu: 2001 

- 2011 

Obydlené byty 
- období 

výstavby nebo 
rekonstrukce 
domu: 1981 – 
2000 - podíl 

Obydlené 
byty - období 

výstavby 
nebo 

rekonstrukce 
domu: 2001 – 

2011-podíl 

Dokončené 
byty v letech 

2001-2010 
ČR 974308 364333 23,7% 8,9% 329 441 

Albrechtice 282 50 20,4% 3,6% 51 
Havířov 6342 1131 19,1% 3,4% 480 

Bludovice 252 80 24,8% 7,9%  
Dolní Datyně 39 36 22,8% 21,1%  
Dolní Suchá 43 29 17,1% 11,5%  

Město 367 213 2,5% 1,4%  
Podlesí 92 466 1,3% 6,5%  

Prostřední Suchá 474 60 25,7% 3,2%  
Šumbark 4970 136 65,0% 1,8%  
Životice 105 111 25,7% 27,1%  

Horní Bludovice 173 166 24,6% 23,6% 137 
Horní Bludovice 72 67 23,1% 21,5%  

Prostřední 
Bludovice 101 99 25,8% 25,3%  

Horní Suchá 386 138 23,9% 8,6% 110 
Těrlicko 430 96 28,9% 6,4% 93 

Dolní Těrlicko 46 18 27,1% 10,6%  
Horní Těrlicko 298 56 28,4% 5,3%  

Hradiště 86 22 32,0% 8,2%  
Celkem 7613 1581 19,8% 4,1% 871 

 

Z následujícího kartogramu je patrné územní rozložení bytové výstavby v ČR, její 
koncentrace v okolí Prahy, Brna, Plzně, ale i dalších krajských měst s výjimkou Ústí nad 
Labem, Ostravy a částečně i Karlových Varů. Pozitivní místa koncentrace nové bytové 
výstavby představují i rekreační oblasti Krkonoš, Šumavy a Beskyd (např. obec Čeladná 
vykazuje podobný rozsah bytové výstavby jako město Havířov). Místa s nízkou intenzitou 
bytové výstavby silně korelují s místy s vysokou nezaměstnaností, v některých případech 
pak alokací průmyslu (např. okolí JE Temelín). 
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Kartogram č.4 

 
 

 

Při posuzování bytové výstavby v SO ORP Havířov je nezbytné vnímat její obecné 
ekonomické souvislosti, tj. dokumentované nízké tržní ceny bytů v celém SO ORP (které 
jsou pod nákladovými cenami, tj. prodejnost bytů ale i mnohdy rodinných domů je nižší než 1 
) odrazují komerční investory, zejména pak v hromadné bytové výstavbě a promítají se i do 
nízké intenzity bytové výstavby.   

Skutečnost, že region je v rámci běžných tržních podmínek investičně problematický-
rizikový, je potřeba vzít v úvahu i při posuzování potřebnosti veřejné podpory bytové 
výstavby pro specifické skupiny obyvatel (v rámci komunitního plánování). Nová bytová 
výstavba je generována zejména poptávkou střední třídy, nemůže s ohledem na svou 
stávající nákladnost, rizikovost prvotně uspokojovat potřeby nově vznikajících domácností. 
Zejména pro nízko příjmové („mladé“ domácnosti), ale i značnou část středně příjmových 
domácností by mělo být přiměřenou a dynamickou formou bydlení – nájemní bydlení. Širší 
změna percepce nájemního bydlení je v podmínkách ČR žádoucí z mnoha ohledů – 
stabilizace systému bydlení, jeho přiměřené dlouhodobé rentability. Pozitivním příkladem je 
uváděný vliv fungování nájemního bydlení v Německu, Rakousku a to i s ohledem na 
cenovou robustnost celého systému.   

 
 
 
 



                                                                                                                                                                                        AAnnaallýýzzaa  ssttrruukkttuurryy  bbyyddlleenníí  SSOO  OORRPP  HHaavvíířřoovv                            
 

Zhotovitel:  RNDr. Milan Polednik, Ostrava, listopad  2015 53 

8. Potřeba bytů a vymezení zastavitelných ploch 
 
 
Posouzení potřeby bytů a vymezení zastavitelných ploch v územních plánech obcí je 

v současných územních plánech poměrně různorodé, obecně vycházející z metodických 

pokynů MMR, v praxi však zatíženo celou řadou problémů, které přináší jak změny vlastního 

systému bydlení, tak i stupeň poznání. 

 
Tradiční prognózy vývoje úrovně bydlení založené na demografických analýzách mají 
po r. 1990 stále větší omezení, zejména v situaci kdy demografický vývoj (růst či pokles  
počtu obyvatel) obvykle není rozhodujícím faktorem potřebu bytů a současný stav 
evidentního přebytku kapacit bydlení vytváří zásadně jinou situaci než po I. nebo II. světové 
válce. Sektor druhého bydlení, který tvoří až 1/5 všech kapacit bydlení není vůbec 
vázán na demografické procesy, je především odrazem růstu bohatství české společnosti 
v tomto segmentu bydlení.  
Jako překonanou je potřeba vnímat koncepci tzv. objektivizované potřeby bytů 
odvozované z vývoje počtu cenzových domácností a jejich chtěného soužití (unikátní 
koncept používaný v ČR, dnes opuštěný i ČSÚ). Důvodem jsou jak změny v oblasti 
rodinného života, tak i ve stále rozsáhlejších proměnách prvního-obvyklého (v minulosti 
většinou formálně chápaného trvalého bydlení) a druhého bydlení. 
Jako zavádějící se ukázalo hodnocení potřeby bytů odvozované z odpadu (úbytků) 
bytů v rozsahu kolem 1% výchozích počtu bytů 30-40 tis. bytů ročně, tj. v minulosti 
zjednodušeně chápané průměrné životnosti staveb - bytů kolem 100 let (v minulosti 
používaný zejména stavební lobby – o potřebě výstavby cca 30 tis. bytů ročně jajko náhrady 
za úbytky – odpad bytů) . Hlavním faktorem úbytků bytů je zřejmě jejich faktická (mnohdy 
neevidovaná) změna funkce z prvního (obvyklého-trvalého) bydlení na druhé bydlení. 
Rozsah demolic, přeměn bytových prostor na nebytové – tj. skutečného fyzického odpadu 
bytů je velmi nízký (částečně ho zachycovaly úbytky bytů podle ČSÚ, jejich evidence však 
byla zdrušena). 
    
Pro reálné prognózy vývoje systému bydlení v ČR mají: 
 
- Kvalitativní procesy změny preferencí v oblasti bydlení navazující jak na změny 

forem rodinného života (růst jednočlenných domácností), tak i stavebně technické 
změny ovlivňující nákladové položky bydlení (prodloužená životnost staveb při změně 
podílu nákladů na údržbu a provoz nemovitosti během životního cyklu), zejména však 
„existence ideálu bydlení“ v rodinných domech ovlivňovanou řadou faktorů (zájmy 
finančního sektoru, developerů, ale i mediálního obrazu reality).  

-  Nastavení veřejných transferů z hlediska podpory nabídkové či poptávkové strany, 
změna podpory směrem k poptávkové straně stabilizuje systém (růst příspěvku a 
doplatku na bydlení), opačný potenciál představuje zdanění nemovitostí a růst 
provozních nákladů (mohly by vést k poklesu cen nemovitostí). 

-  Makroekonomická situace neumožňuje opakování jedinečné situace z 90. let – 
privatizace, deregulace nájmů v oblasti bydlení, naopak existují zde stále značná 
očekávání (že vlastnictví nemovitostí je dlouhodobě výhodné) i přes negativní 
ekonomický vývoj cen po r. 2008. 

 
V následující tabulce je dokumentováno orientační stanovení potřeby bytů ve vazbě 
na výsledky Analýzy socioekonomického vývoje Moravskoslezského kraje a odhad potřeby 
bytů (2013), tento podklad vycházel z: 
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• Očekávaného rozsah odpadu obydlených bytů ve výši cca 0,25% ročně z výchozího 
počtu bytů v roce 2011. Intenzita odpadu bytů byla uvažována paušálně na nízké 
úrovni s ohledem na intenzifikační procesy v celém systému bydlení. 

• Hlavním výstupem byla položka potřeby ro zajištění „stagnace počtu obyvatel“, tedy 
potřeba bytů vznikající v důsledku poklesu průměrné velikosti bytových domácností.  

• Potřeby bytů pro změnu počtu obyvatel. V rámci změn územního plánu by měla být 
tato potřeba upřesněna, v uvedeném podkladu byla uváděna pouze orientačně..   

 
 
Tab. č. 45 Orientační stanovení potřeby bytů v obcích SO ORP (zdroj: SLDB 2011, 
vlastní výpočty) 

Obec Obyvatel  
v bytech 

Obydlené 
byty 

Zalidněnost 
bytů -

osob/byt 

Zalidněnost 
bytů -

osob/byt 

Potřeba 
nových 
bytů do 
r.2025 
vlivem 

poklesu 
zalidněnosti 

Potřeba 
bytů 

vlivem 
odpadu 

bytů 
(0,25% z 

počtu bytů 
ročně) 

Celkem 
nové 

byty do 
r.2025 při 
stagnaci 

počtu 
obyvatel 

  2011 2011 2011 2025 2011-2025 2011-2025 
2011-
2025 

Albrechtice 3782 1384 2,73 2,55 85 52 137 
Havířov 75318 33191 2,27 2,12 1695 1245 2940 
Horní 
Bludovice 2017 703 2,87 2,68 45 26 71 
Horní Suchá 4285 1613 2,66 2,48 96 60 156 
Těrlicko 4090 1490 2,74 2,56 92 56 148 
 
Aktualizovaná tabulka potřeby bytů se odlišuje zejména kalibrací na  předpokládaný 
počet obyvatel obcí v r. 2030 (vychází ze stavu v r. 2015, uvažuje i s mírně vyšším 
odpadem bytů). 
 
Tab. č. 46 Aktualizovaná potřeba bytů v obcích SO ORP (zdroj: SLDB 2011, vlastní 
výpočty) 

 Obyvatel celkem Obydlených bytů 

Potřeba 
nových 

bytů  
vlivem 

poklesu 
zalidněnost
i a změny 

počtu 
obyvatel 

Potřeba 
bytů 

vlivem 
odpadu 

bytů  

Celkem 
nové 

byty při 
uvažova

ném 
vývoji 
počtu 

obyvatel 

  2015 2030 2015 2030 2015-2030 2015-2030 
2015-
2030 

Albrechtice 3937 4100 1442 1615 173 65 238 
Havířov 75049 67000 34115 34609 494 1279 1773 
Horní 
Bludovice 2271 2800 721 936 215 32 247 
Horní Suchá 4516 4550 1668 1807 139 75 214 
Těrlicko 4334 4500 1606 1774 168 72 240 
SO ORP 90107 84980 41567 40741 1189 1524 2713 
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Hlavní rozdíl mezi oběma tabulkami vzniká u města Havířova, kde je nejproblematičtějším 
faktorem rychlost a dopady poklesu počtu obyvatel (zejména na odpad bytů – kolik bytů se 
stane součástí druhého bydlení v němž město Havířov stále „zaostává“ za jinými 
srovnatelnými městy).   
Z uvedených čísel je patrné, že potřeba výstavby bytů pro stagnaci počtu obyvatel je u města 
Havířova cca 200 bytů ročně, v aktualizované bilanci stále nad 100 bytů ročně. Pokud je toto 
číslo srovnáno s bytovou výstavbou v posledních letech – kolem 50 bytů ročně, pak je 
zřejmé, že růst počtu obyvatel při této intenzitě bytové výstavby je vyloučen, ale i očekávaný 
pokles může být ještě výraznější.  

Možnosti vývoje počtu obyvatel města a SO ORP vychází i z dřívějších bilanci zpracovaných 
pro MS kraj a vývoje v posledních letech, který je však u města Havířova velmi nepříznivý. 
Zde je potřeba říci, že územně-plánovací prognóza by měla být optimističtější ve srovnání 
s jinými prognózami, zejména pak v případě, že počet obyvatel klesá ( s ohledem na 
navazující bilance ploch, sítí), které by neměly vytvářet „úzká hrdla“ dalšího rozvoje.   

 
Tab. č. 47  Prognóza počtu obyvatel do r. 2030 – vybrané SO ORP  (zdroj: vlastní 
výpočty, ČSÚ) 

SO ORP - rok 2012 2030 Index změny 
r.2012=1,00 

Změna počtu 
obyvatel 

Havířov 92319 81003 0,88 -11316 
Karviná 69158 60515 0,88 -8643 
Kopřivnice 41256 38558 0,93 -2698 
Orlová 39091 33383 0,85 -5708 
Ostrava 328323 298065 0,91 -30258 
Moravskoslezský kraj 1226602 1130292 0,92 -96310 

  
Při zpracování prognózy SO ORP MS kraje bylo vycházeno ze základního rámce prognózy 
ČSÚ – že počet obyvatel kraje k 1.1.2030 poklesne na cca 1130 tis. ze současného stavu 
1 226 tis. obyvatel, tj. v absolutním vyjádření se pokles počtu obyvatel překročí 96 tis.. 
Zároveň bylo vycházeno z prolongace trendů v minulosti, tj. skutečného vývoje v letech 
2001-2012.  
 
Základním rámcem reálnosti prognózních úvah je stagnace rozsahu bytové výstavby na 
úrovni cca 20-25 tis. bytů ročně, tj. na úroveň, která je stále dostatečná z hlediska pokrytí 
odpadu bytů, mírného růstu počtu obyvatel v ČR a která zajišťuje i další růst plošné úrovně 
bydlení.  
 
 
Vlastní potřeba návrhu ploch (v územních plánech) k bydlení bude ovlivněna: 
 

• Strukturou nové bytové výstavby v obci – ve všech obcích mimo Havířov je možno 
předpokládat naprostou převahu bytů v rodinných domech, na druhé straně pro 
bytové domy by mělo být uvažováno se zachováním vhodných ploch (např. pro byty 
v DPS – zájem o jejich výstavbu navazuje na programy veřejné podpory). Tj. jde o 
zohlednění potřeby bytů v bytových domech z hlediska komunitního plánování obcí (v 
mnoha případech spíše jako výhledové rezervy). 

• Průměrnou velikost parcely pro rodinný dům je většinou potřebné uvažovat 
s ohledem na tradici rozptýlené zástavby.  

• Rozlišením potřeby hrubých a čistých ploch, hrubé plochy zahrnují potřebu ploch pro 
obslužné komunikace, zeleň apod., v průměru se jedná o navýšení cca 20%. 

• Zejména u obce Těrlicko je možno očekávat vliv druhého bydlení na potřebu bytů. 
• Nejproblematičtější položkou zůstává stanovení potřebných plošných rezerv. Potřeba 

rezerv je ovlivněna reálných fungováním trhu se stavebními pozemky. K zástavbě je 
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nabízena pouze malá část stavebních pozemků, protože jsou drženy vlastníky jako 
„výhodná investice“. Tlak ekonomických nástrojů na přiměřené využití pozemků 
(daně z nemovitostí) je nízký. Nelze opomenout ani skutečnost, že v době zpracování 
územního plánu nemohou být zjištěny a odhadnuty všechny vlastnické a jiné územně 
technické podmínky, které omezí reálnou nabídku stavebních pozemků na trhu 
nemovitostí. V územních plánech jsou tak vymezovány poměrně značné plochy pro 
bytovou výstavbu, jejichž disponibilita je malá. 

 
Vývoj počtu obyvatel v jednotlivých obcích je popsán v kapitole na konci textu. 
V navazujícím kartogramu je dokumentován rozsah migrace v jednotlivých obcích MS kraje, 
tj. jednoznačný vznik suburbanizačních regionů - největšího „Podbeskydského“ do něhož 
zasahují zejména Horní Bludovice. Na druhé straně úbytky počtu obyvatel migrací v městech 
Ostravské aglomerace. 
 
 
Kartogram č.5 
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9. Urbanistická ekonomie využití území ORP Havířov  

 

9.1. Prodejnost nemovitostí a širší vazby 

 

Ekonomicky optimální fungování sídelní struktury je zásadním faktorem její 

dlouhodobé udržitelnosti. Je výrazně propojeno zejména s pilířem soudržnosti obyvatel 

území. Pro posuzování dlouhodobé efektivnosti sídelní struktury, jejího rozvoje, je možné 

využít zejména analytických možností urbanistické ekonomie.   

Z dlouhodobého hlediska mají občané (jako vlastníci nemovitostí) i obce zájem na udržení a 

růstu cen nemovitostí a jejich výnosnosti. Málo nových investic v území však splňuje 

podmínky „všeobecné efektivnosti“ , většina jich vyvolává různé negativní dopady (např. 

nová komunikace zlepšuje dopravní napojení podnikatelů v přímém okolí a zhoršuje obytné 

prostředí bydlících v okolí této komunikace a snižuje cenu obytných nemovitostí v okolí) 

V praxi je patrné jak složité a pomalé je jakékoliv prosazení veřejných investic, právě 

z důvodu existence parciálních ekonomických zájmů, byť jsou mnohdy obecně jinak 

prezentovány (např. jako zájmy ochrany přírody, ekologické).  

Příklad „nerovné“ situace v cenách bytů a rodinných domů v ČR, okrese Karviná a řešeném 
území přibližuje následující tabulka (v okrese Karviná jsou např. i zánovní byty 
s opotřebením do 10% prodejné obvykle za poloviční cenu než např. v Brně (64% ku 126%). 

 

Tab. č. 48 Srovnání úrovně cen bytů a rodinných domů podle opotřebení vzhledem 
k průměru ČR, (Zdroj: ČSÚ, MF ČR sjednané ceny)  

Byty - období 2011 - 2013 Rodinné domy-období 2011 - 2013 
PÁSMO OPOTŘEBENÍ (%) byty PÁSMO OPOTŘEBENÍ (%) RD 
0 - 10 10 - 50 50 - 75 75 - 100 0 - 10 10 - 50 50 - 75 75 - 100 

Název okresu 

Průměr ČR=100% Průměr ČR=100% 
Praha hl.m. 183% 221% 254% 284% 181% 247% 294% x 
České 
Budějovice 82% 103% 89% 102% 88% 104% 105% 109% 
Brno-město 126% 161% 156% 174% 142% 171% 184% 221% 
Olomouc 89% 100% 101% 105% 91% 94% 92% 87% 
Prostějov 69% 76% 68% 79% 81% 78% 83% 72% 
Šumperk 64% 72% 66% 65% 82% 81% 84% 77% 
Kroměříž 75% 84% 76% 91% 71% 80% 78% 75% 
Uh. Hradiště 81% 92% 82% 83% 78% 74% 83% 84% 
Vsetín 69% 84% 76% 99% 81% 79% 85% 96% 
Zlín 93% 102% 96% 117% 99% 106% 112% 106% 
Bruntál 58% 57% 51% 54% 72% 68% 74% 67% 
Frýdek-Místek 67% 81% 72% 83% 90% 87% 94% 108% 
Karviná 64% 71% 63% 71% 87% 84% 91% 109% 
Nový Jičín 60% 70% 64% 67% 86% 84% 85% 90% 
Opava 68% 83% 76% 71% 81% 86% 81% 82% 
Ostrava-město 76% 83% 73% 91% 95% 94% 91% 108% 
 Celkem ČR 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
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Srovnání cen bytů a rodinných domů v předchozí tabulce je provedeno vzhledem k průměru 
ČR, ze srovnání je patrné, že propad ceny bytů je v regionu vyšší než u rodinných domů. 
Z uvedené skutečnosti je patrné, že hlavní vysvětlující faktory mající vliv na cenu – 
nezaměstnanost, špatné životní prostředí působící v území obecně, zřejmě nejsou úplným 
vysvětlením stávající situace. Do značné míry se nabízí jako vysvětlující faktor nadměrný 
rozsah výstavby bytů v bytových domech v minulosti. 

Z další tabulky je patrné, že vývoj v Havířově sledoval obecné trendy, ale hloubka cenového 
propadu se mezi roky 2003 až 2008 zmenšila ze 43% na 68% v r. 2008, v dalším období 
dochází k mírnému zhoršení na cca 60% v r. 2015 (orientační odhad). Vývoj do roku 2015 
provázela v zásadě stagnace cen ve městě Havířově, velmi mírné cenové oživení koncem 
roku 2014 je patrné v Praze či Brně. 

 

Tabulka č. 49 Relativní vývoj tržních cen starších bytů v tis. Kč  
(standard IRI Brno, 68 m2, běžná poloha, po částečné rekonstrukci, panelová technologie)  

Město / rok 2003 2005 2008 2009 2010 
Ostrava 45% 50% 76% 69% 70% 
Opava 71% 81% 84% 80% 84% 
Havířov 43% 45% 68% 63% 63% 
Frenštát p. 
Radhoštěm 56% 68% 74% 66% 66% 
Rožnov pod 
Radhoštěm 63% 82% 83% 78% 84% 
Zlín 109% 111% 98% 94% 96% 
Brno 133% 120% 124% 127% 134% 
Praha 206% 190% 185% 190% 186% 
průměr ČR 100% 100% 100% 100% 100% 
 

Pro hlubší hodnocení situace ve městě Havířově a okolí je významnou otázkou nakolik je 
tento průměr nad nebo pod reprodukční (nákladovou) cenou, tj. jaké je prodejnost 
nemovitostí. Prodejnost nemovitostí (koeficient prodejnosti) vyjadřuje vztah mezi 
vloženými (stavebními a jinými náklady) a aktuální cenou, za kterou by bylo možné stavbu 
v daném čase prodat. Koeficienty prodejnosti byly uváděny ve vyhláškách Ministerstva 
financí ČR o oceňování majetku, v rámci odůvodnění oceňovací vyhlášky MF bylo uvedeno, 
že: „Novela vyhlášky č. 3/2008 Sb., ve znění vyhlášky č. 456/2008 Sb. a č. 460/2009 Sb., má 
za úkol, stejně tak jako předcházející oceňovací předpisy, co nejvíce přiblížit cenu zjištěnou 
nemovitosti k cenám sjednaným. Z tohoto důvodu Ministerstvo financí provedlo analýzy 
údajů z prodejů nemovitostí, které byly předány finančními úřady na Ministerstvo financí za 
období 01.2005 – 04.2010 a na základě výsledků z těchto analýz byly provedeny úpravy 
stávajícího ocenění.“ Koeficienty prodejností z oceňovacích vyhlášek tak přibližovaly 
realitě rozdílnou úroveň ceny nemovitostí z územního i funkčního hlediska 

Koeficient prodejnosti je definován jako poměr mezi skutečně dosaženými kupními 
cenami a reprodukčními cenami srovnatelných nemovitostí (nákladové ceny po odpočtu 
opotřebení). Dostatečný počet a srovnatelnost nemovitostí zajišťují, že tyto ceny je možné 
považovat za ceny obvyklé (tržní). 

• V praxi mohou nastat 3 případy:  

o  Kp > 1,0 - cena obvyklá je vyšší než cena reprodukční   

o  Kp < 1,0 - cena obvyklá je nižší, než cena reprodukční   

o  Kp = 1,0 - cena obvyklá je rovna ceně reprodukční 
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Na fungujícím a nedeformovaném trhu nemovitostí by se měla obvyklá cena 
nemovitostí dlouhodobě blížit ceně reprodukční. Reprodukční cena vlastního pozemku je 
dána cenou syrového stavebního pozemku a náklady na jeho infrastrukturní přípravu.  
Pokud je koeficient prodejnosti menší než 1, např. 0,5 pak je pravděpodobné, že vlastník tuto 
nemovitost prodá za 50% reprodukční ceny, pokud by však chtěl pořídit tuto nemovitost 
novou výstavbou, pak musí samozřejmě uvažovat se 100% reprodukční ceny (vlastní 
územní odchylka cen stavebních prací v ČR je poměrně malá). Pokud je koeficient 
prodejnosti vyšší než 1 pak je možno předpokládat, že nárůst tržní ceny nemovitosti nad 
reprodukční cenu se promítne do navýšení ceny pozemků (např. pozemky v centrech a 
dobrých polohách měst, vhodné zejména pro obchodní, ubytovací a administrativní využití).  
 
Převažující prodejnost nemovitostí s hodnotou nižší než 1 odráží: 
 

• nesprávnou územní alokaci těchto nemovitostí (v místech s malou 
koupěschopnou poptávkou)  

• nesprávnou strukturu těchto nemovitostí (nepředstavují nejlepší možné využití 
území)  

• nadměrný objem těchto nemovitostí (například v důsledku demografických změn v 
území) 

 
Pro nové investory udává koeficient prodejnosti jasný signál o riziku investic 
v určitém území a u určitého druhu nemovitostí. 
Na druhé straně signalizuje potřebu veřejné podpory, pokud je nutné zajistit další 
udržitelnou existenci těchto nemovitostí.  
 
Tab. č. 50 Koeficienty prodejnosti podle oceňovací vyhlášky (vyhl.č. 456/2008 Sb.) 

  Rodinné domy Chaty Byty 
Frýdek-Místek  0,79 1,122 0,705 
nad 25 000 obyvatel  0,74 0,922 0,469 
5 001 - 15 000  0,886 1,142 0,898 
2 001 - 5 000  1,009 1,774 1,474 
1 001 - 2 000  1,036 1,689 0,764 
do 1 000 obyvatel  1,18 1,626 0,396 
        
Havířov 1 (Město) 0,537 0,839 0,663 
Havířov 2 (P. Suchá, Šumbark, Bludovice) 0,685 0,739 0,559 
Havířov 3 (D.Datyně, D.Suchá) 0,538 0,791 0,458 
        
Karviná  0,666 0,935 0,426 
nad 25 000 obyvatel  0,747 0,936 0,83 
15 001 - 25 000  0,614 1,026 0,394 
5 001 - 15 000  0,7 1,405 0,312 
2 001 - 5 000  0,839 1,087 0,53 
1 001 - 2 000  0,887 1,158 0,421 
        
Opava 1  0,657 0,898 1,641 
Opava 2  0,958 0,983 1,224 
Opava 3  0,733 0,761 0,819 
Opava 4  0,73 1,066 0,719 

 

Předchozí tabulka jasně dokumentuje územní diferenciaci nemovitostí pro bydlení jak 

ve městě Havířově (s diskutabilním rozdělením oblastí) tak i u obcí okresu Karviná.  Za 
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pozornost stojí relativně nejvyšší prodejnost chat a to i u města Havířova nebo 

v širším okolí (okresu Frýdek-Místek)  - právě chaty jako součást druhého bydlení jsou 

jednak lokalizovány na rekreačně atraktivních místech a na druhé straně dokumentují 

skutečnost, že koupěschopná poptávka v regionu je na ně dlouhodobě orientována. Navíc 

silná regulace jejich výstavby (zejména v CHKO Beskydy) se promítá do vyšší prodejnosti. 

Opačně by bylo možné předpokládat, že jakákoliv nová bytová výstavba bytů v bytových 

domech by prohlubovala cenový propad v regionu. 

 

9.2. Ceny pozemků 

 
Na úroveň cen pozemků v řešeném území, především ve vlastní městské zástavbě působí 

omezená nabídka volných ploch, v okrajových částech je nabídka limitována možnostmi 

využití území, ve vybraných lokalitách posilována rozptýlenou zástavbou řešeného území 

(Dolní Datyně, Horní Bludovice, Těrlicko, ale i okraje Albrechtic či Horní Suché). K snižování 

růstu ceny pozemků  přispěla obecná tendence zájmu o „bezpečné uložení peněz“ a 

příznivější vývoj po r. 2008 než u jiných nemovitostí. Situaci zhoršuje poslední novela 

stavebního zákona dotýkající se náhrad za zrušení určení pozemku k zastavění na základě 

změny územního plánu nebo vydáním nového územního plánu a současně od 1.1.2016 

zdanění stavebních pozemků DPH. 

Administrativní cena stavebních pozemků podle oceňovací vyhlášky byla na začátku 
devadesátých let stanovena na výchozí úrovní 800 Kč/m

2
, tj. stejně jako u jiných statutárních 

měst, později došlo k jejímu snížení. Ve vyhlášce č. 441/2013 Sb. se odvíjí od základní ceny 
na úrovni okresu Karviná 540 Kč/m2 (nejnižší hodnota v Moravskoslezském kraji)  Konkrétní 
realizované tržní ceny se obvykle výrazně liší od této ceny, především vlivem polohy a 
využitelnosti pozemku (funkce a intenzity zastavitelnosti). Komerčně využitelné pozemky v 
centru města, které se v řešeném území vyvinuly především podél hlavních ulic, vykazují 
tržní hodnotu výrazně vyšší. Naopak pozemky k bydlení v okrajových částech obcí klesají s 
tržní cenou i pod 200 Kč/m

2 pozemku (s omezenou infrastrukturní přípravou).  
 

Tab. č. 51 Ceny pozemků v Kč/m2 v okrese Karviná a srovnání průměrem ČR (zdroj: 
ČSÚ) 
Rok - 
Velikostní 
skupina sídel 

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

do 1 999 
obyv. 182 244 229 207 134 175 348 248 288 341 429 211 
2 000 - 9 
999 obyv. 216 241 252 247 338 354 394 335 346 414 413 419 
10 000 - 49 
999 obyv. 253 347 355 382 547 479 530 533 516 617 579 569 
50 000 obyv. 
a více 498 618 468 475 542 572 655 705 633 683 958 1 055 
Průměr ČR 755 835 950 893 1 078 1 194 1 217 1 219 1 382 1 408 1 406 1 224 
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Vývoj cen pozemků podle velikostních skupin obcí okresu  Karviná (v předchozí tabulce) 
ukazuje na poměrně značnou proměnlivost v jednotlivých letech. Překvapivý je i pokles cen 
pozemků za celou ČR v r. 2013 (jedná se však o předběžnou hodnotu), na druhé straně 
mezi roky 2011 až 2012 byla vykázána stagnace cen.  
 

Pro vývoj cen pozemků obecně platí, že v případě růstu cen bydlení, nejvýraznější nárůst 

cen vykážou právě stavební pozemky (nikoliv např. stavební materiály), protože mají nejnižší 

nabídkovou elasticitu (atraktivních stavebních pozemků je omezené množství), naopak 

relativně nejstabilnější budou ceny stavebních materiálů. Stavební pozemky je nutno vnímat 

jako omezený a vzácný zdroj území. 

Zjednodušeně je možno říci, že vlastníci syrových stavebních pozemků by měli 
obdržet 20-40% z konečné obvyklé (tržní) ceny připravených stavebních pozemků. Tento 
proces lze efektivně provádět, a pro město a vlastníky je zajímavý, až obvyklá (prodejní) 
cena připravených stavebních pozemků překročí 800 Kč/m2. Jinak vzniká ztráta na straně 
obcí a i příjmy pro soukromé vlastníky jsou obvykle menší. Nižší obvyklé ceny pozemků  - 
v řešeném území zejména v Horní Suché, Albrechtiích, vydávají jednoznačný signál, že je 
velmi riskantní a neefektivní investovat do přípravy stavebních pozemků (obce by musely 
tuto přípravu dotovat). 
 

 

9.3. Efektivnost zástavby 
 

Základními faktory urbanistické ekonomie využití území jsou : 

- Makroekonomické podmínky urbanistického rozvoje  

- Návrh ekonomicky efektivního způsobu a postupu zástavby, především bytové výstavby 

 
Zpracování většiny územních plánů probíhá i v současnosti s  omezeným rozsahem analýz 

efektivnosti zástavby, či širší analýzy hospodářského pilíře (viz srovnání např. s požadavky 

na zpracování pilíře životního prostředí).. V tomto směru existují poměrně značné možnosti 

územní plány „ekonomizovat“. Objektivní omezení však vymezuje především různá 

pravděpodobnost zastavění a způsobu využití území v tržní ekonomice (hledání nejlepšího 

možného využití vlastníky i investory).  

V rámci přípravy pozemků pro zástavbu je nutno uvažovat u zainvestování těchto pozemků s 

náklady 500-1000 Kč/m
2 
pozemku, tj. min. cca 400-1200 tis. Kč na rodinný domek (v cenách 

r.2014), podle velikosti parcely a rozsahu potřebných investic do infrastruktury v jednotlivých 

lokalitách (lokální veřejné investice). Pokud budou v lokalitě zcela chybět sítě (včetně 

komunikací), pak se blíží náklady k 1000 Kč/m
2 pozemku, dále rostou se složitostí a 

členitostí území. Naopak náklady klesají s plošným rozsahem lokality. Zcela nové lokality 

pod 20 bytů je nutno považovat z hlediska přípravy za drahé, teprve při rozsahu nad 40-50 

bytů lze dosahovat relativně lepších ekonomických ukazatelů (úspory z rozsahu lokality). 
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Jakékoliv investiční záměry města je nutno hodnotit - vždy v přepočtu na parcelu o průměrné 

velikosti, eventuálně na 1 byt. Rozhodující je délka komunikace a sítí připadající na jeden 

stavební pozemek. Právě komunikace a kanalizace představují nejnákladnější část 

infrastruktury. Šířka pozemků výrazně ovlivňuje cenu přípravy na 1 RD.. Čím širší pozemek 

majitel pro výstavbu rodinného domku požaduje, tím větší náklady má obec na přípravu a 

provoz sítí pro tento pozemek. 

Výrazně odlišné náklady pro městskou pokladnu představuje výstavba bytových 
domů ve srovnání s výstavbou rodinných domků. Díky skutečnosti, že výstavba v bytových 
domech umožňuje pohodlně realizovat desetinásobnou intenzitu využití území, pak i při více 
než dvojnásobné náročnosti na inženýrské sítě (v přepočtu na m

2 pozemku) jsou náklady 
přepočtené na byt v bytovém domě pro město obvykle více než 4 krát nižší než v případě 
stejně kvalitních sítí u zástavby s rodinnými domy. Z pohledu obce, mnohdy jako investora 
těchto sítí, je výrazně levnější výstavba bytů v bytových domech.  

 
Na závěr je možné zdůraznit, že dosažení hospodárné zástavby území je možné pouze 
respektováním dvou zásad (které byly v předchozích odstavcích naznačeny) : 

- koncentrací zástavby, tj. určením optimální hustoty zástavby, nízká hustota zástavby vede 

k výraznému růstu nákladů na přípravu a později i údržbu území 

- uspořádání zástavby, tj. takovou organizací území aby nedocházelo k vzájemnému 

zápornému ovlivňování funkčně odlišných území a bylo naopak využíváno předností 

vzájemné návaznosti (např. rozmístění škol a bydlení, lokalizace dopravy a vymezení 

komerčních ploch atd.). 
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10. VYHODNOCENÍ ANKETY (DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ) O BYDLENÍ  MEZI 

OBYVATELI  SO ORP HAVÍŘOV 

 
Obsah vyhodnocení: 
 
1. Úvod   
2. Respondenti a podmínky území     
3. Hlavní zjištění dotazníkového šetření 
4. Závěry 
 
10.1.  Úvod 
 

Pro potřeby Analýzy struktury bydlení ve správním obvodu ORP Havířov v r. 2015 bylo 

provedeno následující dotazníkové šetření v řešeném území SO ORP Havířov (na území 5 

obcí – Havířov, Albrechtice, Horní Bludovice, Horní Suchá  a Těrlicko. Jedná se o 

vysoce urbanizované území, tvořené převažující zástavbou bytových domů a příměstskou 

rezidenční zástavbou, s prvky rozptýlené „Slezské zástavby“ a rekreační zástavby (Těrlicko), 

vyjímečně i pozůstaky bydlení v návaznosti na průmyslové areály .  

Zaměření dotazníkového šetření vycházelo z předpokládaného využití výstupu - tj. pro účely  

analýzy systému bydlení v daném měřítku SO ORP. Cílem je vytvoření podkladu jak pro   

vlastní systém územního plánování, tak i pro širší využití zejména z hlediska strategického 

plánování obcí. K tomuto záměru je nezbytné komplexní poznání těchto území, včetně 

názorů, percepce (vnímání) a očekávání obyvatel, zejména definování nedostatků, omezení, 

možností rozvoje a změny těchto území. Důležité je zde i rozlišení vlastní percepce – 

vnímání reality a možností její změny, názorového posunu vlivem aktivního přístupu v rámci  

konkrétních projektů, posilování soudržnosti obyvatel území..  

Dotazníkové šetření využilo i zkušeností zpracovatele získaných především na sídlištích 

v Ostravě, Karviné, ale i menších městech – Rychvaldu a Bílovci, v posledních cca 10 letech, 

viz navazující tabulky „b“. Zpracování několika obcí - lokalit po sobě přináší řadu výhod, 

především při porovnání územní proměnlivosti jednotlivých odpovědí (za předpokladu 

minimálních změn otázek). Současně byly využity i výstupy z jiných šetření dotýkající 

se bydlení (zejména ČSÚ), využitelné při vyhodnocování získaných výsledků a formulování  

širších závěrů.  

V dotazníku bylo zařazeno celkem 25 otázek, přičemž některé byly poměrně členité a 

měly  i další podotázky (např. otázka č.7 a 11). Celkem bylo vyhodnoceno 309 

vyplněných dotazníků. Relativní ochota respondentů odpovídat formou rozhovoru na 

položené otázky je nízká, v některých lokalitách cca ¾ oslovených odmítly sdělit své 

názory. Absolutní počet dotazníků je však možno považovat za dostatečný z hlediska 
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přiměřené spolehlivosti výsledků (beroucí v úvahu i vyplněnost dotazníků), tj. splňující 

výchozí podmínky pro zjištění požadovaných informací. Nižší spolehlivost je možno očekávat 

u interpretace z podrobnějšího územního hlediska a obce Horní Bludoviceb a částečně i 

Albrechtice (nedostatek odpovědí).  

 

Tab. č. 52 Počet dotazníků – územní rozložení 

Albrechtice Havířov 
Horní 

Bludovice Horní Suchá Těrlicko celkem  
19 218 12 32 28 309 

 

Ne všechny dotazníky byly zcela vyplněny, obvykle byl počet odpovědí na uvedené otázky o 

několik % nižší než celkový počet dotazníků, což je dáno neochotou odpovídat např. na 

majetkově zaměřené otázky apod. ..   

Návrh dotazníku připravený zpracovatelem byl projednán a upraven podle požadavků 

objednatele s ohledem na charakter území. Samotná interpretace zjištěných odpovědí 

představuje poměrně značný problém, ukázal se značný rozdíl v názorech na bydlení mezi 

dvěma hlavními skupinami obyvatel – bydlícími v bytových a rodinných domech, nikoliv mezi 

jednotlivými obcemi. Mnohdy se tak ukazuje rozporuplný obraz vnímání reality jednotlivými 

občany a skupinami občanů, kteří mají odlišné zájmy, preference, ale různě vnímají i 

jednotlivé pojmy, práva, nároky a kompetence.  

V úvahu je potřeba vzít i skutečnost, že vrácené dotazníky nepředstavují odpovědi ze 
souboru získaného přísně náhodným výběrem, méně komunikativní (např. mladí občané) a 
sociálně nekooperativní skupiny obyvatel jsou v menším zastoupení. Tyto „mlčící“ skupiny 
jsou však mnohdy velmi aktivní při obraně svých zájmů.   
Současně je však nutno mít na paměti proměnlivost názorů jakékoliv  populace v čase 
a to i během krátkého období. Obvyklé odmítání „nových iniciativ a záměrů“  pramení 
zejména ze sociálně ekonomických důvodů –  „ostražitosti“ občanů. Jedná se o 
přirozenou reakci občanů na nové, nepoznané, se kterou je nutno vždy uvažovat, 
vyplývající z obecných lidských zkušeností. U většiny výzkumů se dozvídáme především 
obraz o percepci – vnímání problému, opřené  o běžné, minulé zkušenosti, nikoli zcela  
racionální a logicky navazující výpovědi o existujících jevech. Především u bydlení je nutno 
vnímat mediální aktuálnost tématu (např. v souvislosti s privatizací bytů OKD a jejími 
specifiky v Havířově a okolí, deregulací nájmů, ale např. i problematikou chovu psů, atd.) a i 
jeho sociální citlivost (změny nastavení sociálních transferů v oblasti bydlení).  
V posledních letech se  rozvinula odborná diskuse i názorová základna k problematice 

bydlení. Řada obecnějších otázek byla řešena  především Sociologickým ústavem Akademie 

věd ČR (řešící především otázky spokojenosti se stávajícím bydlením,preference různých 

druhů bydlení zvlášť u starší generace, očekávání občanů od státu v oblasti bytové politiky, 

problémy černého trhu, migrací, „ideálního“ bydlení). Tento podklad navazuje na širší 

analýzu bydlení a demografických podmínek řešeného území, obvykle doplněnou srovnáním 

s širším regionem a ČR. Analýza a dostatečně široké vnímání sociálně ekonomických 

specifik řešeného území je jedním z východisek optimalizace bydlení na úrovni obcí. 
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10.2.  Respondenti a podmínky území  

 

Výsledky tabulky č.1a a 1.b ( srovnání s jinými sídlišti) potvrzují podíl bytových domácností 

s dětmi 33%, nižší u bytových domů - 30%, než u rodinných domů (45%),ale ani zde 

nepřesahuje tento podíl 50%.  Situace v jednotlivých obcích - územích, druzích zástavby  tak 

závisí především na jejich stáří (převažující době výstavby). Vysoké  zastoupení v řešeném 

území jako celku (SO ORP Havířov) vykazují domácností seniorů a domácností bez 

dětí, které koncentruje zejména sídlištní zástavba. Podíl domácnosti seniorů v 

celém řešeném území rychle roste v návaznosti na celkové zhoršování věkové struktury 

obyvatel celého regionu (určitou výjimku představují Horní Bludovice). Vícegenerační 

domácnosti jsou několikanásobně četnější v zástavbě rodinných domů, jejich podíl 

v zástavbě bytových domů je naopak velmi nízký. Obecně je potřeba vnímat, že vyšší podíl 

seniorů většinou mírně snižuje „kritičnost“ odpovědí.   

 

Tabulka č. 53a - otázka č. 1. Vaše bytová domácnost je: 

Bytové 
domy  

- Havířov 

Bytové 
domy  
mimo  

Havířov 

Bytové 
domy 

celkem 

Rodinné 
domy 

celkem 

Rodinné a 
bytové 
domy 

celkem 

lokalita / odpověď 

30% 29% 30% 45% 33% domácnost s dětmi 

31% 26% 30% 22% 29% 

domácnost bez dětí (ne 

seniorů) 

37% 33% 36% 7% 31% domácnost seniorů 

2% 12% 4% 26% 7% 
vícegenerační domácnost 

100% 100% 100% 100% 100% celkem 

 

Pokud je to možné, tak je zařazena i srovnávací tabulka za jiné lokality v regionu (sídliště), 
viz tab. č.  53b. 
 
Tabulka č. 53b - otázka č. 1. Vaše bytová domácnost je: 

Karviná-Ráj 
Ostrava 

Varenská 
Ostrava 
Opavská 

Rychvald- 
sídliště 

Bílovec 
sídliště 

Frenštát 
sídliště lokalita / odpověď 

50% 46% 73% 28% 40% 32% domácnost s dětmi 

10% 
 

24% 
 

13% 
 

18% 23% 19% 
domácnost bez dětí 

(ne důchodců) 

34% 24% 8% 42% 31% 42% 
domácnost 
důchodců 

6% 
 

6% 
 

6% 
 

12% 
 

6% 
 

7% 
vícegenerační 

domácnost 

100% 100% 100% 100% 100% 100% celkem 
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Následující tabulka potvrzuje nepříznivou úroveň vzdělanosti obyvatel řešeného 

území, současně je nutno připomenout i vysokou úroveň nezaměstnanosti v řešeném 

území. Pro většinu řešeného území je charakteristická úroveň nezaměstnanosti vysoce 

překračující  průměr ČR. Zaměstnanost obyvatel, zejména města Havířova,  je do značné 

míry vázána na širší region - Ostravu, Karvinou, Stonavu. Z celkového pohledu je potřeba 

vnímat nezaměstnanost (včetně dopadů na příjmy domácností, soudržnost obyvatel), 

jako jeden z omezujících faktorů pro optimální fungování řešeného území.  

 

Tabulka č. 54 Nezaměstnanost 

Obec 
  

Podíl nezaměstnaných 
osob dosažitelných 

(%)  
k 31.3.  

Počet 
uchazečů o 
zaměstnání   
(k 31.3.2014)  
- dosažitelní 

Počet 
uchazečů o 
zaměstnání  
(k 31.3.2014)  

- celkem 

Počet 
uchazečů - 
evidence 

nad 12 měs. 
(k 31.3.2014) 

Rok 2013 2014 2014 2014 2014 
Albrechtice 9,3 8,9 247 257 125 
Havířov 12,9 12,8 6 379 6 604 3 663 
Horní Bludovice 8,3 8,0 129 135 57 
Horní Suchá 13,4 12,2 375 389 206 
Těrlicko 8,1 6,7 198 209 99 

 

Obecně uznávanou skutečností je fakt, že nezaměstnanost je do značné míry vázána i na 

nízkou úroveň vzdělanosti obyvatel,  předchozí tabulka dokumentuje nejnižší úroveň 

nezaměstnanosti v Těrlicku a Horních Bludovicích (rezidenční bydlení).  

 

Tabulka č. 55a - otázka č. 2. Vaše bytová domácnost je: 

Bytové 
domy  

- Havířov 

Bytové 
domy  
mimo  

Havířov 

Bytové 
domy 

celkem 

Rodinné 
domy 

celkem 

Rodinné a 
bytové 
domy 

celkem 

lokalita / odpověď 

25% 21% 24% 9% 21% bez maturity 
43% 62% 46% 39% 45% s maturitou 
32% 18% 30% 52% 34% vysokoškolské 
100% 101% 100% 100% 100% celkem 

 

Tabulka č. 55b - otázka č.2. Nejvyšší ukončené vzdělání osob v domácnosti je: 

Ostrava 

Vršovců 

Ostrava 

Varenská 

Ostrava 

Opavská 

Bohumín- 

sídliště 

Rychvald- 

sídliště 

Bílovec 

sídliště 

Ostrava 

Fifejdy II 
 

26% 18% 14% 26% 46% 18% 22% bez maturity 
48% 38% 54% 66% 37% 56% 36% s maturitou 
26% 44% 32% 8% 17% 26% 42% vysokoškolské 
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% celkem  
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Vzdělanost respondentů je tradičně vyšší u osob bydlících v rodinných domech, což plně 

potvrzují i výsledky šetření. Potvrzuje to i obecné vnímání obcí Těrlicka a Horních Bludovic 

jako „dobrých adres“ (viz i odpovědi na otázku č. 11 o nejzávadnějším a nejpříjemnějších 

místech pro bydlení). Ve srovnání se situací na sídlištích jiných měst je vzdělanost obyvatel 

nižší - spíše nepříznivější. S průměrem ČR dopadá srovnání  ještě hůř ( v úvahu je potřeba 

vzít skutečnost, že vzdělanost na sídlištích  většiny měst ČR – mimo Ostravsko je výrazně 

vyšší než průměr ČR). Na druhou stranu je nezbytné vnímat i ovlivnění vzdělanosti věkovou 

strukturou bydlících obyvatel a vývojem úrovně vzdělání v posledních desetiletích. 

 
 
10. 3. Hlavní zjištění dotazníkového šetření 
 
 
Pro charakteristiku podmínek bydlení, skladby domácností řešeného území je možné vyjít z 

vlastních zjištění ankety (viz následující tabulka). 

 

Tabulka č. 56a - otázka č. 3. a 4. Velikost domácností a úroveň bydlení (zjištěná 

z dotazníkového šetření) 

Bytové 
domy - 
Havířov 

Bytové 
domy  
mimo  

Havířov 

Bytové 
domy 

celkem 

Rodinné 
domy 

celkem 

Rodinné a 
bytové 
domy 

celkem 

lokalita / odpověď 

2,17 2,26 2,18 3,21 2,37 
průměrný počet členů 

domácností 

3,36 3,42 3,40 5,71 3,78 
průměrný počet místností 

v bytě 

1,55 1,51 1,56 1,78 1,60 
průměrný počet místností 

na osobu 
 

Tabulka č.56b  Velikost domácností a úroveň bydlení (zjištěná z dotazníkového šetření) 

Ostrava 

-Vršovců 

Ostrava -

Varenská 

Ostrava - 

Opavská 

Přerov -

Předmostí 

Rychvald- 

sídliště 

Bílovec-

sídliště 

Ostrava 

Fifejdy II 

 

2,01 
 

2.66 
 

3.15 
 

3,24 
 

2,37 2,58 2,75 
průměrný počet 
členů domácností 

2,88 
 

3.19 
 

3.89 
 

4,02 
 

3,14 3,69 3,43 
průměrný počet 
místností v bytě 

1,43 
 

1.20 
 

1.23 
 

1,23 
 

1,33 1,43 1,25 
průměrný počet 

místností na osobu 

 

Z tabulky je patrná nízká zalidněnost bytů (průměrný počet členů domácností), 

především pak v bytových domech,  potvrzující zejména nepříznivou věkovou strukturu 

obyvatel sídlišť, ale i individualizaci bydlení (značné zastoupení osob v poproduktivním věku, 
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sídliště Havířova a Horní Suché jsou většinou ve vrcholné etapě „stárnutí“). Ukazatele 

plošného standardu bydlení – počet místností na osobu je výrazně vyšší u rodinných domů.   

Deklarovaná zalidněnost bytů (průměr celkem za rodinné i bytové domy) podle vlastního 

šetření je vyšší než průměrná zalidněnost vyplývající ze sčítání v r.2011 (2,33 osob/byt). 

Odlišnost je zřejmě způsobena tím, že anket se obvykle „neúčastní“ sociálně málo 

kooperativní domácností, domácnosti jednotlivců, zejména mladšího věku, částečně však i 

důchodců. K podobným rozdílů došlo i u minulých šetření, které zpracovatel dlouhodobě 

prováděl.Tuto skutečnost je potřeba mít na paměti i při interpretaci a zobecňování výstupů. 

Jedná se o poměrně „okrajové“ skupiny obyvatel, které však mnohdy zkreslují situaci, 

zejména v případě záměrů dotýkajících se jejich zájmů (obvykle v kombinací se 

zjednodušenou mediální percepcí problémů). Na druhé straně např. názory skupin 

hendikepovaných osob jsou obtížně zachytitelné. 

 

V následující tabulce je uvedeno bodové hodnocení vybraných  problémů v řešeném 

území SO ORP Havířov. Tato tabulka poskytuje základní hierarchickou orientaci, vnímání 

významnosti jednotlivých problémů občany – pro hodnocení bylo použito „známkování jako 

ve škole“, 5 je nejhorší hodnota.  

V pořadí první - nejvíce akcentovaný výsledek dotazníkového šetření je velmi 

nepříznivé vnímání celkových nákladů na bydlení, které je způsobeno zejména 

nepříznivým hodnocením v rámci bydlení v bytových domech ve městě Havířově (průměrná 

hodnota - 2,99 pro bytové domy, pokud však vezmeme v úvahu samotné bytové domy s byty 

RPG – pak hodnota stoupá na 3,51. Významnost negativního hodnocení pro město Havířov 

umocňuje srovnání s jinými sídlišti v regionu, kde ve srovnání s jinými problémy se celkové 

náklady na bydlení ocitají spíše v průměrné až mírně podprůměrně akcentované pozici 

.Druhým nejvýznamnějším problémem je „sousedství specifických skupin obyvatel“, 

otázka poměrně široce formulovaná, v realitě odpovědí však většinou spojovaná se situací 

v lokalitě Šumbark. Průměr hodnocení  pro bytové domy za město Havířov je horší než u 

celkových nákladů na bydlení.   

Hodnocení chovu psů a navazujících problémů jako třetího nejvýznamnějšího 

problému se může jevit jako poměrně překvapivé“. Pokud je však provedeno srovnání 

s navazující tabulkou – pak je tento výsledek možné považovat za očekávaný, zejména 

s ohledem na váhu sídlištní zástavby bytových domů ve městě Havířově.  

V pořadí čtvrtý problém – možnosti parkování, představují tradiční problém zástavby 

s bytovými domy ve velkých městech (viz srovnání s bytovými domy mimo Havířov, kde 

se hodnocení blíží situaci v zástavbě s rodinnými domy).     
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Tab. č. 57a Otázka č. 7  Porovnání pořadí problémů bydlení podle významnosti   

Bytové 
domy  

- Havířov 

Bytové 
domy  
mimo  

Havířov 

Bytové 
domy 

celkem 

Rodinné 
domy 

celkem 

Rodinné a 
bytové 
domy 

celkem 

zástavba/ odpověď 

2,99 2,47 2,91 2,19 2,79 celkové náklady na bydlení 

3,04 1,65 2,81 2,02 2,67 
sousedství specifických 
skupin obyvatel 

2,68 2,03 2,58 2,24 2,52 bezpečnost 

2,39 2,94 2,48 1,95 2,40 
chov psů a navazující 
problémy 

2,61 1,53 2,45 1,67 2,31 možnosti parkování 
2,20 1,94 2,16 2,22 2,17 dopravu, její rušívé vlivy 
2,20 1,74 2,13 1,55 2,03 celkovou úroveň bydlení 

1,93 2,31 1,98 2,07 2,00 
nedostatečné sportovně 
rekreační možnosti   

1,79 2,59 1,93 2,31 2,00 jiná chybějící vybavenost 

1,72 1,62 1,70 2,47 1,83 
nedostatečnou obchodní 
vybavenost 

1,49 1,06 1,42 1,95 1,51 
dopravní spojení s okolními 
obcemi, městy 

1,26 1,07 1,23 2,05 1,37 
napojení na hromadnou 
veřejnou dopravu 

2,19 1,91 2,15 2,06 2,13 průměr 
 
 

I přes uvedené problémy bydlení je poměrně zajímavé – jako nejlepší celkové hodnocení 

úrovně bydlení a to s poměrně malými rozdíly v jednotlivých druzích zástavby. Z tabulky č. 

5b je patrné mírně příznivé hodnocení u srovnávacích sídlišť regionu, shoda se však do 

značné míry potvrzuje při užším srovnání za bytové domy. Potvrzuje skutečnost, že sídliště 

nabízejí za určitých nepříznivých podmínek (bezpečnost, parkování) zejména kvalitnější 

podmínky vybavenosti.      

V následující tabulce jsou seřazeny zjištěné problémy sídlišť regionu (zástavby s bytovými 

domy) podle pořadí. Jako nejvýznamnější problém bylo obvykle definováno určité 

specifikum, často konkretizováno s ohledem na menší rozsah řešeného území (např. 

problémy s kvalitou chodníků, provozem heren a restauracemi, specifickými skupinami 

obyvatel atd.). Druhým nejvýrazněji akcentovaným problémem (prvním obecně 

specifikovaným) byl chov psů a navazující problémy. Ze „srovnávací“  tabulky č. 57b je 

patrné, že se jedná o častý a velmi výrazný problém většiny sídlišť. Ovlivňující kvalitu bydlení 

v bytech (klid) a především širšího okolí (možnosti hraní dětí, pískoviště, čistota ostatních 

ploch, atd.). Problém výrazně (mnohdy neočekávaně) dělící obyvatele sídliště na 2 

protikladné skupiny, svoji nespokojenost mnohdy vyjadřují i chovatelé psů (nedostatek 

vhodných ploch pro „pejskaře“). Teprve třetí místo vykazovaly „dopravně urbanistické“ 

problémy – spojené s možnostmi parkování. Překvapivé je i negativní hodnocení rekreačně 

sportovních podmínek. 
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Tab. č. 57b Porovnání pořadí problémů bydlení podle významnosti s jinými sídlišti.  

 

Ostrava 
Vršovců 

Ostrava 
Varenská 

Ostrava 
Opavská 

Bohumín- 
sídliště 

Rychvald 
-sídliště 

Bílovec 
sídliště 

Ostrava 
Fifejdy 

II 
pořadí pořadí pořadí pořadí pořadí pořadí pořadí 

průměr 
pořadí 

pořadí 1 – 
nejvýznamnější 

problém 

2 2 1 * 1 2 1 1,50 jiný problém 

4 1 2 1 2 1 4 2,14 
chov psů a 

navazující problémy 
5 6 3 5 5 5 2 4,43 možnosti parkování 

6 8 4 3 3 4 5 4,71 
sportovně rekreační 

možnosti 
1 5 5 2 8 7 3 4,43 bezpečnost obyvatel 

3 * * * * * 7 5,00 
čistotu a pořádek na 

sídlišti 

7 3 6 * 4 6 6 5,33 
celkové náklady na 

bydlení 

8 4 9 4 9 8 8 7,14 
celkovou úroveň 

bydlení 

9 7 7 6 10 3 9 7,29 
dopravu,  její rušivé 

vlivy 

10 10 8 7 7 9 10 8,71 
chybějící 

vybavenost 

11 9 10 9 6 10 12 9,57 
obchodní 

vybavenost 

12 11 11 8 11 * 11 10,67 

napojení na 
hromadnou 

veřejnou dopravu 
*dotaz nebyl definován v nabídce odpovědí  

 
 
 

Tabulka č. 58a - otázka č. 8. Jste spokojen s bydlením ve vaší ulici, lokalitě? 

Bytové 
domy  

- Havířov 

Bytové 
domy  
mimo  

Havířov 

Bytové 
domy 

celkem 

Rodinné 
domy 

celkem 

Rodinné a 
bytové 
domy 

celkem 

lokalita / odpověď 

60% 74% 62% 82% 66%   Ano 
33% 21% 31% 16% 28%   částečně 
7% 6% 7% 2% 6%   Ne 

100% 101% 100% 100% 100%   celkem (115*) 
 
Tabulka č. 58b - otázka č. 8. Jste spokojen s bydlením ve vaší ulici, lokalitě? 

Ostrava 
Vršovců 

Ostrava 
Varenská 

Ostrava 
Opavská 

Bohumín- 
sídliště 

Rychvald- 
sídliště 

Bílovec 
-sídliště 

Ostrava 
Fifejdy II 

 

37% 22% 41% 42% 53% 44% 35%   ano 

55% 54% 52% 48% 45% 53% 58%   částečně 

8% 24% 7% 10% 2% 3% 7%   ne 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%   celkem ) 
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Deklarovaná míra spokojenosti s bydlením v řešeném území – konkrétních druzích 

zástavby i lokalitách je  vysoká  (vyšší než ve srovnatelné sídlištní zástavbě širšího 

regionu), na druhé straně míra nespokojenosti – odpověď ne – je také velmi nízká. 

Naprostá většina občanů je s bydlením v řešeném území spokojená a částečně 

spokojená, nejvíce v zástavbě rodinných domů a pak bytových domů mimo vlastní město 

Havířov. V úvahu je nutno vzít i věkovou a sociální struktura obyvatel. Mladší obyvatelé jsou 

obvykle  kritičtější. Nespokojenost obvykle roste i s nižším podílem družstevních bytů a bytů 

v osobním vlastnictví, vyšší nezaměstnaností obyvatel apod. .  

 

Graf č.8 Průměrné hodnocení vybraných oblastí života dle pohlaví, ČR, 2013 (zdroj: 
ČSÚ, publikace Kód: 160027-14) 
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Pro širší hodnocení odpovědí je potřebné si uvědomit jaké místo má bydlení v obecně 

lidském či rodinném životě obyvatel ČR. Předchozí graf z celostátního výzkumu ČSÚ 

dokumentuje, že je mu přisuzována velmi významná role, hned za osobními vztahy. Za 

pozornost stojí nejméně významná pozice přisuzovaná finanční situaci – na druhé straně pak 

výsledky tohoto šetření,  kdy celkové náklady na bydlení jsou hodnoceny jako největší 

problém v rámci řešeného území (jako celku, kde velkou váhu má bydlení v bytových 

domech).  
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Tabulka č. 59a – otázka č.9 Chcete se odstěhovat ze sídliště? 

Bytové 
domy  

- Havířov 

Bytové 
domy  
mimo  

Havířov 

Bytové 
domy 

celkem 

Rodinné 
domy 

celkem 

Rodinné a 
bytové 
domy 

celkem 

lokalita / odpověď 

2% 12% 4% 2% 3% 
  ano, do jiné lokality v 
rámci obce, města    

4% 12% 5% 2% 5% 
  ano na sídliště, do jiného 
města 

19% 12% 18% 13% 17% 
  ano do rodinného domu 
mimo město, obec 

75% 64% 73% 83% 75%   ne 
100% 100% 100% 100% 100%   celkem (115*) 

 

Tabulka č. 59b – otázka: Chcete se odstěhovat ze sídliště? 

Ostrava 

Vršovců 

Ostrava 

Varenská 

Ostrava 

Opavská 

Rychvald- 

sídliště 

Bílovec – 

sídliště 

Ostrava 

Fifejdy II 

 

9% 9% 2% 5% * 8% 
ano, na jiné sídliště 

v Ostravě 

4% 7% 0% 2% 7% 3% 
ano, na sídliště do jiného 

města 

2% 15% 28% 6% 22% 4% 
ano do rodinného domu 

v Ostravě 

10% 3% 2% * 3% 15% 
ano do rodinného domu 

mimo Ostravu 

75% 66% 68% 87% 68% 70% Ne 

100% 100% 100% 100% 100% 100,0% součet celkem (114 *) 

 

S otázkou č.8 korespondují odpovědi na otázku č.9. Vysoký podíl - 75% obyvatel  deklaruje, 

že se nechce odstěhovat ze svého města a do značné míry to platí i pro sídliště, včetně těch 

panelových. Ve srovnání s jinými sídlišti je však značné procento obyvatel kteří mají záměr 

stěhovat se mimo obec (město Havířov) do rodinného domu. Výsledky se shodují i podklady 

pro komunitní plánování města Havířova viz. Analýza sociálních rizik v městě Havířově, r. 

2013 (tento zdroj uvádí, že 80% respondentů nezvažuje změnu bydlení v jiném městě). 

Obecně je bydlení na sídlištích (většinou panelových) považováno za méně atraktivní než 

jiné druhy bydlení - přičemž obvykle menší část příčin je však možno najít ve stavebně 

technickém řešení a stavu panelových domů (tepelná a hluková izolace, kvalita oken, 

provedení koupelen apod.), či ve vybavenosti sídlišť, jejich urbanistickém řešení.  Značná 

část příčin nízké atraktivity  je spojena s vnímáním celkové úrovně sídliště, malého bezpečí 

sídlišť ( zejména to platí o lokalitě Šumbark s převažující cihlovou zástavbou), nízkou 

sociální kooperativností obyvatel, anonymitou, špatnou identifikaci s územím sídliště atd.. 
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Některé názory se však po určitých politických a mediálních zjednodušeních počátkem 

devadesátých let postupně mění (např. na celkovou životnost sídlišť, možnosti oprav 

panelových domů, modernizací).  

 

Tabulka č. 60a – otázka č.10 :  Ideálním bydlením s ohledem na Vaše možnosti a 

omezení (např. zdravotní, ekonomické) je: 

Bytové 
domy  

- Havířov 

Bytové 
domy  
mimo  

Havířov 

Bytové 
domy 

celkem 

Rodinné 
domy 

celkem 

Rodinné a 
bytové 
domy 

celkem 

lokalita / odpověď 

35% 38% 36% 4% 30% 

  bydlení v bytovém domě 
v současném místě 
bydliště  

16% 15% 15% 0% 12% 

  bydlení na moderním 
sídlišti v nízkopodlažním 
bytovém domě s garážemi 

4% 15% 6% 7% 6% 

  bydlení v domě se 
sociálně-zdravotními 
službami (např. v domě s 
pečovatelskou službou) 

3% 0% 2% 4% 3%   bydlení v centru města  

42% 32% 41% 85% 49% 
  bydlení v rodinném 
domku 

100% 100% 100% 100% 100%   celkem  
 

Převažující forma bydlení v bytových domech je v řešeném území   plně akceptována 

pouze cca třetinou bydlících, samotní bydlící v bytových domech ji akceptují jako 

ideální  bydlení v 36% případů, v samotném městě Havířově pouze z 35%. Bydlení v 

rodinném domě preferuje průměrně 49% odpovědí, u bydlících v rodinných domech je 

to 85% dotázaných. 

 

Tabulka č. 60b – otázka:  Ideálním bydlením s ohledem na Vaše možnosti a omezení 

(např. zdravotní, ekonomické) je: 

Ostrava 
Vršovců 

Ostrava 
Varenská 

Ostrava 
Opavská 

Rychvald 
Sídliště 

Bílovec – 
sídliště 

Ostrava 
Fifejdy II  

53% 23% 29% 59% 45% 49% bydlení v bytovém domě na 
současném sídlišti 

15% 40% 39% 14% 23% 23% 
bydlení na moderním sídlišti 
v nízkopodl. bytovém domě 

s garážemi 

11% 9% 0% 3% 3% 2% 
bydlení v domě se sociálně-

zdravotními službami (např. v domě 
s pečovatelskou službou) 

5% 5% 1% 6% 0% 2% bydlení v centru města 

16% 23% 31% 18% 28% 24% bydlení v rodinném domku 

100% 100% 100% 100% 100% 100% součet celkem ) 
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Při „neomezené“ formulaci otázky na ideální formu bydlení až 75%  dotázaných (dosud 

bydlících mimo rodinné domy) preferuje bydlení v rodinných domech. Bydlení v rodinných 

domech představuje spíše obecný ideál, při dalším zvažování reálných omezení - věkových, 

zdravotních, finančních faktorů (úspor, dotací, stability a výšky příjmů, provozních nákladů, 

schopnosti zajistit svépomocnou údržbu, závazků a omezení vyplývajících z vlastnictví 

majetku apod.) je rozsah preferencí zásadně redukován a to ve prospěch jiných hromadných 

forem bydlení. Otázka „ideálního bydlení“ je typickou ukázkou, jak jsou rozdílné „výsledky 

anket s podobnými otázkami“ a skutečná „hlasování peněženkami“, reálné preference 

spotřebitelů pokud plněji zvažují své finanční možnosti a dlouhodobé strategie. Nelze 

zapomínat, že hodnotové preference obyvatel – spotřebitelů jsou pod masivním 

tlakem nabídky, tj. v současném stavu mediálního obrazu levných hypoték, bez 

připomenutí rizik a to jak vývoje trhu bydlení tak i průběhu životního cyklu jedinců, 

rodin.        

 

Otázka č. 11 - "Označte nejzávadnější místo, lokalitu, ulici v blízkém okolí.“ 

Jako nejzávadnější území je možné jednoznačně vymezit lokalitu „Šumbark“, který se stal 

synonymem „špatné adresy“, částečně i Prostřední Suchá (Havířov), dále pak okolí 

průmyslových lokalit (Horní Suchá), obecněji lokality s koncentrací sociálně 

nepřizpůsobivých občanů a nízkou úrovni bezpečnosti (viz vyloučené lokality).  

Jako nejpříjemnější území jsou deklarovány - centrum města Havířova, okolní parky, zeleň 

(Nábřeží – okolí Lučiny), poměrně výjimečné postavení má pak obec Těrlicko s přehradní 

nádrží, celkově vnímána jako příměstská rekreační obec (včetně lokality Pacalůvka – 

součást Albrechtic). Obecně jsou pozitivně hodnocena  místa s koncentrací zeleně a klidem.  

 

 

Tabulka č. 61a – otázka č.12 Máte k dispozici a využíváte? 

Bytové 
domy  

- Havířov 

Bytové 
domy  
mimo  

Havířov 

Bytové 
domy 

celkem 

Rodinné 
domy 

celkem 

Rodinné a 
bytové 
domy 

celkem 

lokalita / odpověď 

20% 15% 19% 0% 16%   zahrádku ve městě   
8% 29% 12% 0% 10%   zahrádku mimo město 

21% 12% 20% 9% 18% 
  jiný individuální 
rekreační objekt 

9% 6% 9% 0% -   rodinný dům  
58% 62% 60% 9% 44%   celkem  
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Tabulka č.  61b - otázka č. 12. Máte k dispozici a využíváte: 

Ostrava 

Vršovců  

Ostrava 

Varenská 

Ostrava 

Opavská 

Rychvald- 

Sídliště 

Bílovec – 

sídliště 

Ostrava 

Fifejdy II 

 

6% 9% 16% 27% 34% 7% zahrádku ve městě) 
6% 10% 7% 3% 8% 7% zahrádku mimo Ostravu 

30% 26% 42% 16% 24% 36% individuální rekreační objekt 
(chatu, chalupu) 

42% 45% 65% 46% 66% 50% součet celkem ( 50*) 
 

Deklarované hodnoty podílu domácností s možnostmi využívání zahrady nebo 

individuálních rekreačních objektů jsou v řešeném území značné, zejména u obyvatel 

v bytových domech. Přitom obyvatele bytových domů v Havířově vykazují naprostou 

převahu ve vlastnictví individuálních rekreačních objektů.   

 
Vybavenost (tj. vlastnictví a nebo možnost užívat) obyvatel bytových domů rekreačními 
nemovitostmi (součást široce pojatého druhého bydlení) je v ČR vysoká, přitom značný je i 
podíl individuálních rekreačních objektů. U velkých měst – obyvatel v bytových domech 
obvykle převládají rekreační chaty a chalupy (viz ostravská sídliště v předchozí tanulce). Ani 
u obyvatel rodinných domů není vybavenost individuálními rekreačními objekty malá.  
Možnosti druhého (především) rekreačního bydlení domácností dosahují v ČR špičkové  
úrovně a to i přes skutečnost, že ČR má hrubý domácí produkt ve srovnání s jinými  zeměmi 
s rozvinutým druhým bydlením výrazně nižší (Francie, Švédsko, Norsko). Druhé bydlení (bez 
zahradních chatek) je rozsáhlý fenomén, který se v ČR dotýká průměrně 20-25% 
domácností, koncentrováno je zejména u obyvatel velkých měst, především v Čechách (u 
měst nad 50000 obyvatel). V doplňující tabulce dokumentována průměrná vybavenost 
domácností a podle příjmů v ČR (rozdělení na skupiny po 10% obyvatel - decily, od  
nejchudšího až nejbohatší decil). Znakem bohatých domácností je jednoznačně vybavenost 
rekreačními nemovitostmi, přičemž tyto domácnosti stále ještě nebydlí ve větší intenzitě v 
rodinných domech.  
 
Tab. č. 62 Vybrané údaje o bytě, vybavenost domácností podle čistých příjmových 
decilů (zdroj: ČSÚ-statistika rodinných účtů, r. 2013) 

domácnosti prů
měr 

Nejniž
ších 

 
10 %  

Druh
ých 

 
10 % 

Třetí
ch 
 

10% 

Čtvrt
ých 

 
10 % 

Pátý
ch 
 

10% 

Šest
ých 

 
10 % 

Sedm
ých 

 
10 % 

Osm
ých 

 
10 % 

Devát
ých 

 
10 % 

Nejvyš
ších 

 
10 % 

 Roční čisté 
peněžní příjmy na 
osobu v tis. Kč 150 75 105 120 131 141 151 164 186 221 331 

Počet obytných 
místností na byt 3,2  3,0  3,3  3,2  3,2  3,1  3,2  3,2  3,2  3,1  3,1  

Obytná plocha v 
m2 na osobu 24,4  16,4  19,3  22,2  25,4  25,6  26,1  26,0  29,9  29,0  33,5  

Typ domu (%):                
rodinný dům 45,5  41,3  56,6  51,4  46,3  48,5  45,7  46,0  46,7  38,8  34,2  
bytový dům 54,0  58,3  42,9  48,5  53,6  50,8  53,7  53,1  53,3  61,1  64,9  

Osobní auto 80,8  64,8  91,5  78,5  68,5  72,7  81,1  83,8  86,2  88,1  92,6  

Garáž 32,2  22,5  28,3  34,8  31,2  37,0  41,1  31,7  30,2  31,5  33,5  
Rekreační objekt 11,4  2,6  5,7  10,2  8,6  10,0  12,7  14,3  13,7  17,5  18,7  
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Z následující tabulky je patrné že v regionu soudržnosti Moravskoslezsko (identický s MS 
krajem) je vykazována z hlediska bydlení nejvyšší odlišnost ve vybavení domácností 
rekreačními objekty (méně než poloviční úroveň vybavení ve srovnání s průměrem ČR). 
Nepříznivou skutečností Moravskoslezského kraje je vysoký podíl půjček a hypoték na 
bydlení. Z hlediska bydlení je „zajímavá“ zejména skutečnost, že nejbohatší domácnosti 
nevykazují nejvyšší zatížení půjčkami nebo hypotékami na byt. Nejvyšší zatížení 
překvapivě vykazují domácnosti druhého nejnižšího decilu. Tato skutečnost je zřejmě 
jak odrazem sociální mobility této skupiny, tak i otázkou přesnosti zjištění příjmů. Domácnosti 
druhého decilu vykazují i vysoké vybavení automobily,  mobilními telefony či počítači. 
 
 
Tab. č. 63 Vybrané údaje o bytě, vybavenost domácností podle regionu soudržnosti 
(zdroj: ČSÚ-statistika rodinných účtů, r. 2013) 

domácnosti průměr 
Hl. 

město 
Praha 

Střední 
Čechy 

Jihozá
pad 

Severo
západ 

Severo
východ 

Jihový
chod 

Střední 
Morava 

Moravsko
-slezsko 

Obytná plocha v 
m2 na osobu 24,4  21,3  24,9  27,1  25,3  25,3  24,0  24,0  23,2  

Typ domu (%):                   
rodinný dům 45,5  15,5  58,8  50,2  35,6  52,3  53,5  56,3  43,2  
bytový dům 54,0  84,3  41,1  49,3  63,9  47,1  46,2  43,6  56,1  

Internet (%) 64,5  59,2  65,3  58,1  64,7  69,6  66,3  64,5  67,0  
Kabelová televize 

(%) 23,3  34,4  15,4  15,5  29,4  16,7  21,6  27,3  26,3  
Půjčka nebo 

hypotéka na byt 
(%) 17,2  9,4  14,8  13,2  20,9  21,1  18,9  19,3  20,1  

Osobní počítač 103,7  111,9  102,5  92,7  102,9  109,3  100,9  104,1  104,0  
Mobilní telefon 205,2  199,1  205,9  194,8  206,7  211,3  203,0  209,8  211,8  
Jízdní kolo 146,6  121,2  152,6  145,9  116,9  168,6  149,4  177,8  138,6  
Motocykl 10,1  4,2  11,6  9,9  6,2  14,8  14,3  8,0  10,5  
Osobní auto 80,8  70,3  95,0  88,6  78,3  84,2  80,7  73,1  77,0  
Garáž 32,2  10,8  35,6  44,5  28,6  41,0  36,3  28,2  31,6  
Rekreační objekt 11,4  27,9  4,6  15,2  10,9  10,1  10,6  4,5  5,1  

  
 
 

Tabulka č. 64a – otázka č.13 Bydlíte v bytě? 

Bytové 
domy  

- Havířov 

Bytové 
domy  
mimo  

Havířov 

Bytové 
domy 

celkem 

Rodinné 
domy 

celkem 

Rodinné a 
bytové 
domy 

celkem 

lokalita / odpověď 

13% 12% 12% 80% 20%   v soukromém vlastnictví 
17% 0% 14% 4% 13%   v družstevním vlastnictví 
31% 42% 33% 0% 29%   v nájmu ve vlastnictví města 
37% 46% 39% 4% 35%   v nájmu RPG 
2% 0% 2% 0% 2%   v nájmu v jiném vlastnictví  
0% 0% 0% 0% 0%   v podnájmu 
0% 0% 0% 12% 1%   s jinou domácností (např. rodiči) 

100% 100% 100% 100% 100%   celkem  
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Tabulka č. 64b - otázka Bydlíte v bytě? 
Ostrava 
Vršovců 

Ostrava 
Varenská 

Ostrava 
Opavská 

Rychvald- 
sídliště 

Bílovec – 
sídliště 

Ostrava 
Fifejdy II 

forma bydlení 

59% 0% 2% 4% 21% 39% v soukromém vlastnictví 

24% 45% 98% 42% 61% 50% v družstevním vlastnictví 

12%* 47% 0% 49% 15% 4% v nájmu ve vlastnictví města 

12%* 7% 0% 3% 0% 4% v nájmu v jiném vlastnictví 

5% 1% 0% 0% 2% 2% v podnájmu 

0% 0% 0% 2% 2% 1% s jinou domácností (např. 
rodiči) 

100% 100% 100% 100% 100% 100% součet celkem  

 

Velmi vysoký podíl bytů v nájmu, zejména pak nájemních bytů RPG vytváří specifickou 

situaci města (nesrovnatelnou s většinou měst) a do značné míry i celého SO ORP. Promítá 

se zejména do odpovědí o nákladnosti bydlení (nespokojenosti občanů). V době sčítání v r. 

2011 bylo v SO ORP Havířov uváděno cca 57% obydlených bytů jako nájemních.  

Zejména obyvatelé družstevních bytů jsou obvykle s bydlením spokojenější, vykazují jiné – 

obvykle pozitivnější vzorce chování. Výsledky potvrzují značný rozsah soužití domácností 

v rodinných domech – cca 12%. V následujícím grafu převzatém z publikace ČSÚ je 

poměrně dobře dokumentována závislost spokojenosti s bydlením podle právní formy 

užívání bytu (nejlepší známka je označena hodnotou 10), nespokojené domácnosti vykazují 

naprosto jednoznačnou převahu nájemního bydlení. Vysoký podíl nájemních bytů tak 

v řešeném území do značné míry determinuje odpovědi na řadu otázek, nejhorší hodnocení 

úrovně bydlení v Havířově a nejlepší v Těrlicku a Horních Bludovicích.  

 
 
Graf  č. 9 Podíly osob podle známky, kterou hodnotily spokojenost s bydlením podle 
právní formy užívání bytu, ČR, 2013 (zdroj: ČSÚ, publikace Kód: 160027-14) 
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Tabulka č. 65 – otázka č.14 Jste pro privatizaci městských bytů? 

Bytové 
domy  

- Havířov 

Bytové 
domy  
mimo  

Havířov 

Bytové 
domy 

celkem 

Rodinné 
domy 

celkem 
celkem 

lokalita / odpověď 

26% 35% 28% 27% 28%   ano, úplnou privatizaci 
32% 24% 30% 18% 29%   ano, u většiny bytů 
14% 12% 14% 34% 16%   ano, menší vybrané části 
28% 29% 28% 21% 27%   ne  
100% 100% 100% 100% 100%   celkem  

 

Proti privatizaci bytů ve vlastnictví obcí je menšina – 27% domácností, přičemž 

nejmenší nesouhlas je u skupiny obyvatel domácností bydlících v rodinných domech. 

Většina respondentů je pro privatizaci bytů, otázkou však zůstává její rozsah.  

 

Tabulka č. 66 – otázka č.15 Jste pro privatizaci městských bytů? 

Bytové 
domy  

- Havířov 

Bytové 
domy  
mimo  

Havířov 

Bytové 
domy 

celkem 

Rodinné 
domy 

celkem 
celkem 

lokalita / odpověď 

61% 59% 61% 18% 53% 
  stávajícím nájemníkům s 
výraznými slevami 

28% 18% 27% 50% 31% 
  stávajícím nájemníkům s 
podmíněnými slevami 

4% 5% 4% 9% 5% 
  stávajícím nájemníkům 
beze slev 

7% 18% 8% 23% 11% 
  komukoliv, podle 
nejvyšší ceny 

100% 100% 100% 100% 100%   celkem  
 
Otázka č. 15 upřesňuje představy o podmínkách privatizace bytů – 53% dotázaných 

doporučuje privatizaci stávajícím nájemníkům s výraznými slevami, výrazný rozdíl 

v názorech je patrný mezi bydlícími v bytových a rodinných domech.  

 

Tabulka č. 67 – otázka č.16 Pomoc v oblasti bydlení směrovat na: 
 

Bytové 
domy  

- Havířov 

Bytové 
domy  
mimo  

Havířov 

Bytové 
domy 

celkem 

Rodinné 
domy 

celkem 

Rodinné a 
bytové 
domy 

celkem 

lokalita / odpověď 

18% 19% 18% 16% 18% 
  nízkopříjmové 
domácnosti 

33% 27% 32% 31% 32%   mladé rodiny s dětmi 
24% 27% 24% 21% 23%   seniory 

25% 27% 26% 32% 27% 
  zdravotně 
hendikepované 

100% 100% 100% 100% 100%   celkem  
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Otázka č. 16 ukazuje, že obecné představy o zaměření pomoci v oblasti bydlení nejsou 

jednoznačně vyhraněné, mírně se liší u obyvatel bytových domů a rodinných domů. Největší 

skupina - 32% dotázaných doporučuje pomoc zaměřit na mladé rodiny s dětmi, na 

druhé straně „pouze“ 18% na nízkopříjmové domácnosti, které jsou dnes významným 

příjemcem transferů z úrovně státu (příspěvek a doplatek na bydlení).  

 

Tabulka č. 68 – otázka č.17 Nejvhodnější forma podpory ? 

Bytové 
domy  

- Havířov 

Bytové 
domy  
mimo  

Havířov 

Bytové 
domy 

celkem 

Rodinné 
domy 

celkem 

Rodinné a 
bytové 
domy 

celkem 

lokalita / odpověď 

45% 49% 46% 35% 44%   snížené nájemné 
14% 17% 14% 20% 15%   výstavba sociálních bytů 

12% 11% 12% 14% 12% 
  výstavba startovacích 
bytů 

29% 23% 28% 31% 29% 
  výstavba domovů pro 
seniory, DPS apod. 

100% 100% 100% 100% 100%     celkem 
 

Pro snížené nájemné, jako hlavní nástroj podpory bydlení, je – 46% dotázaných 

v bytových domech, přičemž podpora klesá u obyvatel v rodinných domech. Značná část 

respondentů je pro výstavbu domovů pro seniory, domů s pečovatelskou službou apod., a to 

nejvyšší  u skupiny z rodinných domů,kde je možno předpokládat vyšší rodinnou soudržnost 

bydlících.  

 

Tabulka č. 69 – otázka č.18 Spokojenost s byt. politikou města, obce ? 
 

Bytové 
domy  

- Havířov 

Bytové 
domy  
mimo  

Havířov 

Bytové 
domy 

celkem 

Rodinné 
domy 

celkem 

Rodinné a 
bytové 
domy 

celkem 

lokalita / odpověď 

21% 47% 25% 19% 24%   ano, spokojen 
28% 15% 26% 19% 25%   částečně spokojen 
19% 15% 18% 2% 16%   nespokojen 
32% 23% 31% 60% 35%   nemohu posoudit 
100% 100% 100% 100% 100%   celkem  

 

Otázka č. 18 dokumentuje, že většina respondentů bydlících v rodinných domech deklaruje 

nemožnost posoudit bytovou politiku obcí v oblasti bydlení, v rámci bydlících v bytových 

domech se jedná také o relativně největší skupinu. Poměrně spokojení jsou obyvatelé 

bytových domů mimo Havířov.    
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Tabulka č. 70 – otázka č.19 Ceny bytů na volném trhu ve městě, obci ? 
 

Bytové 
domy  

- Havířov 

Bytové 
domy  
mimo  

Havířov 

Bytové 
domy 

celkem 

Rodinné 
domy 

celkem 

Rodinné a 
bytové 
domy 

celkem 

lokalita / odpověď 

9% 6% 8% 0% 7%   velmi vysoké 
31% 17% 29% 18% 27%   vysoké 
26% 15% 24% 27% 25%   průměrné 
10% 6% 10% 18% 11%   nízké 
24% 56% 29% 37% 30%   nemohu posoudit 
100% 100% 100% 100% 100%   celkem  

 

Poměrně zajímavou skutečností, s ohledem na význam bydlení v lidském životě, je 

deklarace omezené schopnosti posouzení cen bytů na místním volném trhu (zejména 

například ve srovnání s cenami jiného zboží, automobilů apod). Tato skutečnost omezuje 

efektivnost dlouhodobých rozhodnutí obyvatel v této oblasti. Obecně platí, že ceny bytů na 

volném trhu jsou respondenty považovány spíše za vysoké až průměrné. 

 

Tabulka č. 71a  – otázka č.18 Průměrný počet osobních aut na bytovou domácnost 

Bytové 
domy  

- Havířov 

Bytové 
domy  
mimo  

Havířov 

Bytové 
domy 

celkem 

Rodinné 
domy 

celkem 

Rodinné a 
bytové 
domy 

celkem 

lokalita / odpověď 

0,75 0,65 0,73 1,68 0,90   osobních aut/domácnost 
 

Tabulka č. 71b - otázka  Průměrný počet osobních aut na bytovou domácnost 

Ostrava 

Vršovců 

Ostrava 

Varenská 

Ostrava 

Opavská 

Přerov-

Předmostí 

Rychvald- 

sídliště 

Bílovec – 

sídliště 

Ostrava 

Fifejdy II 

0,91 0.68 0.82 0,91 0,65 0,61 0,62 

 

V řešeném území je průměrný počet automobilů na bytovou domácnost - 0,90, výrazně vyšší 

je u rodinných domů (kde je však i vyšší počet domácností). Po přepočtu je odhadováno v 

řešeném území cca  40 osobních aut na 100 obyvatel v roce 2015. S ohledem na 

deklarativnost těchto údajů (většinou občané deklarují nižší počet automobilů, nemovitostí 

apod.) je toto číslo spíše dolním odhadem. Řešené území vykazuje značnou úroveň 

automobilizace,  ( srovnávací úroveň „ostravských“ sídlišť je však z tohoto pohledu nízká 

zejména ve srovnání s Prahou, Brnem, ale i mnoha menšími městy, zejména v Čechách). 

Mimo věkové struktury obyvatel má na stupeň automobilizace pravděpodobně vliv i dopravní 

dostupnost území a typ zástavby. Po srovnání s úrovní automobilizace s jinými městy v ČR, 

ale i s obecnými vývojovými trendy, je možno předpokládat další růst automobilizace v 
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řešeném území. Je pouze otázkou času kdy nasycenost automobily překročí v řešeném 

území hodnotu  50 osobních automobilů na 100 obyvatel (což je již dnes skutečností 

v mnoha městech ČR).  

Nejnovější údaje ze sčítání 2011 zjištění o počtu automobilů neobsahují, značné 

problémy a omezení územní interpretace vykazují i databáze evidence automobilů MV 

ČR. V úvahu je nutno vzít i skutečnost že každoročně počet osobních automobilů celkově i 

v přepočtu na 100 obyvatel roste.To se promítá do rostoucí potřeby parkovacích stání i při 

mírném poklesu počtu obyvatel sídliště (v důsledku dlouhodobého poklesu průměrné 

velikosti domácností). 

 

Tabulka č. 72  – otázka č.21 Poslední změna Vašeho bydliště proběhla před x lety : 

Bytové 
domy  

- Havířov 

Bytové 
domy  
mimo  

Havířov 

Bytové 
domy 

celkem 

Rodinné 
domy 

celkem 

Rodinné a 
bytové 
domy 

celkem 

lokalita / odpověď 

27 25 27 18 25   průměrný počet let 
 

Tabulka č. 73  Poslední změna Vašeho bydliště podle regionu 

počet podíl Druh stěhování – změny bydliště 
55 23,7% rodáci – beze změny 
68 29,3% v rámci regionu Moravskoslezského kraje 
22 9,5% mimo region Moravskoslezského kraje 
22 9,5% cizina – zejména Slovensko 
65 28,0% stěhování v rámci Havířova 
232 100,0% Celkem 

 

Změny bydliště jsou do značné míry ovlivněny stářím zástavby, která je nejstarší u 

bytových domů v Havířově. Naprostá většina změn bydliště - přistěhování přitom 

probíhá v rámci stěhování z Moravskoslezského kraje do Havířova (zejména z okresu 

Karviná, Ostravy a Frýdku-Místku, podíl přistěhovaných obyvatel z ciziny (zejména ze 

Slovenska, okrajově Polska)  je srovnatelný s obyvateli z jiných regionů ČR. Rodáci a 

stěhující se v rámci řešeného území tvoří přitom nadpoloviční většinu respondentů. 
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Tabulka č. 74 – otázka č.22 Největší finanční zátěž z hlediska Vašeho bydlení ? 
 

Bytové 
domy  

- Havířov 

Bytové 
domy  
mimo  

Havířov 

Bytové 
domy 

celkem 

Rodinné 
domy 

celkem 

Rodinné a 
bytové 
domy 

celkem 

lokalita / odpověď 

29% 35% 30% 45% 33%   vytápění, energie 

9% 8% 8% 21% 11% 
  hypotéka, úvěr na 
bydlení 

53% 43% 51% 1% 41%   nájem 
4% 14% 6% 12% 7%   kanalizace, voda 
1% 0% 1% 18% 4%   údržba 
4% 0% 4% 3% 4%   služby 

100% 100% 100% 100% 100%   celkem  
 

U zástavby s bytovými domy tvoří největší zátěž nájem (51%) a vytápění (30%) 

položky, u rodinných domů pak vytápění a úvěrové financování bydlení (hypotéky). 

Procento vnímání finanční zátěže úvěry je již značné a je patrné i u bytových domů, přitom 

obecně platí, že toto zatížení je v ČR stále výrazně nižší než například v západní Evropě. 

Významnou položkou se jeví i údržba u rodinných domů.  

 
Tabulka č. 75 – otázka č.23 V posledních 2-3 letech jste změnili dodavatele energie ? 
 

Bytové 
domy  

- Havířov 

Bytové 
domy  
mimo  

Havířov 

Bytové 
domy 

celkem 

Rodinné 
domy 

celkem 

Rodinné a 
bytové 
domy 

celkem 

lokalita / odpověď 

27% 12% 25% 29% 25%   ano, jsme spokojeni  
4% 12% 5% 0% 5%   ano, nejsme spokojeni 
6% 0% 5% 7% 5%   ne, ale chceme změnit 

63% 76% 65% 64% 65%   ne, nechceme změnit 
100% 100% 100% 100% 100%   celkem  

 

Otázka č. 23 dokumentuje, že většina respondentů, bez výraznějších rozdílů zástavby,  

deklaruje, že nezměnila dodavatele energie a ani nemá záměr ho změnit. Z cca 30% 

bydlících, kteří tuto změnu provedli je však většina s touto změnou nespokojena.   
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Tabulka č. 76 – otázka č.24 Preferujete centrální podporu internetu v obci, městě ? 
 

Bytové 
domy  

- Havířov 

Bytové 
domy  
mimo  

Havířov 

Bytové 
domy 

celkem 

Rodinné 
domy 

 
Celkem 

lokalita / odpověď 

37% 41% 38% 46% 39% 
  ano, zabezpečit dostup 
zdarma 

21% 12% 19% 12% 18%   částečně 

42% 47% 43% 42% 43% 
  ne, je to individuální 
záležitost 

100% 100% 100% 100% 100%   celkem  
 

Otázka č. 24 ukazuje, že v reálu existují dvě přibližně stejné a protikladné skupiny s názory 

na řešení podpory internetu v obcích. Mírně převažuje skupina zdůrazňující, že se jedná o 

individuální záležitost. Názory jsou obdobné i u respondentů v rodinných domech. Otázkou je 

stabilita těchto názorů s vazbou na stupeň pokrytí území a zejména cenový vývoj těchto 

služeb.   

 

Tabulka č. 77 – otázka č.25 Lokalizaci ubytovny v místě bydliště vnímáte jako : 
 

Bytové 
domy  

- Havířov 

Bytové 
domy  
mimo  

Havířov 

Bytové 
domy 

celkem 

Rodinné 
domy 

 
Celkem 

lokalita / odpověď 

36% 38% 37% 53% 40% 
  negativní skutečnost z 
hlediska bezpečnosti    

23% 3% 20% 11% 18% 
  negativní skutečnost z 
jiného hlediska     

25% 35% 26% 6% 23%   nevadí mi 
16% 24% 17% 30% 19%   nemohu posoudit 
100% 100% 100% 100% 100%   celkem  

 

Lokalizace ubytovny v místě bydliště je obecně odmítána a to zejména u respondentů  

ze zástavby s rodinnými domy (je považována za negativní skutečnost z hlediska 

bezpečnosti). V současné mediální situaci – jsou odpovědi spíše vyvážené, obecně však 

odmítavé. 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                        AAnnaallýýzzaa  ssttrruukkttuurryy  bbyyddlleenníí  SSOO  OORRPP  HHaavvíířřoovv                            
 

Zhotovitel:  RNDr. Milan Polednik, Ostrava, listopad  2015 84 

4. Hlavní závěry dotazníkového šetření  

 

Výchozí stav 

 

• Řešené území vykazuje  výrazně podprůměrnou věkovou strukturu obyvatel, s menším 

zastoupením osob v předproduktivním věku (0-14 let), ale vysokým zastoupením 

domácností důchodců. Vzdělanostní struktura obyvatel je zde nepříznivá. V nejbližších 

letech je vysoce pravděpodobné další mírné „stárnutí“ populace podobně jako u mnoha 

jiných obcí. Pozitivní výjimkou může být pouze obec Horní Bludovice a část Šummbark. 

Výraznější změna dlouhodobých vývojových tendencí je z demografických příčin, ale i 

značné setrvačnosti systému bydlení v ČR nepravděpodobná (nízká intenzita migrace).  

• Především širším regionálním, částečně i lokálním problémem je nezaměstnanost 

obyvatel s řadou navazujících důsledků (nižší sociální mobilitou obyvatel,  menší ochotou 

dlouhodobě investovat do bydlení).  

• V dlouhodobém výhledu je nutno uvažovat zejména s dalším mírným poklesem 

zalidněnosti bytů a růstem podílu jednočlenných domácností důchodců, ale stále častěji i 

jednotlivě žijících osob v produktivním věku.  

• Ukazatele úrovně bydlení v řešeném území jsou příznivé, zejména z plošného hlediska u 

rodinných domů. Většina zástavby (sídliště) v řešeném území vznikla před cca 50-70 

lety, což výrazně determinuje systém bydlení města Havířova. Nepříznivým faktorem je 

zhoršené životní prostředí (sever SO ORP Havířov) a blízkost průmyslových podniků 

(bývalého dolu Dukla, František). 

• Pro řešené území jsou charakteristické podprůměrné tržní ceny bytů a obvyklých nájmů 

(z hlediska širšího regionu i Moravskoslezského kraje, avšak zejména v rámci ČR), 

průměrné ceny bydlení v rodinných domech (zejména v atraktivních lokalitách – na jihu 

SO ORP Havířov, část Bludovice, Životice, D. Datyně obce Těrlicko a Horní Bludovice). 

Specifika privatizace bytů OKD dále zvyšují potřebu veřejné podpory,  pokud by  

investice  do bydlení v tomto území  měly být realizovány, zájem komerčních investorů je 

zde velmi malý. 

• Stupeň automobilizace řešeného území je z hlediska ČR podprůměrný, dále však 

výrazně poroste. Vybavení rodin možnostmi druhého, zejména rekreačního bydlení  je 

průměrné, zejména o obyvatel sídlišť v Havířově.  

• V řešeném území je možno předpokládat spíše podprůměrně kritické vnímání existujících 

problémů, i s vědomím této skutečnosti je nutno posuzovat jednotlivé odpovědí ( u mladší 

a vzdělanější populace by bylo výrazně kritičtější),  ještě více orientované na ekologické 

problémy). 
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Hlavní zjištění 

 

Nejvíce akcentovaný výsledek dotazníkového šetření je velmi nepříznivé vnímání 

celkových nákladů na bydlení, které je způsobeno zejména nepříznivým hodnocením 

v rámci bydlení v bytových domech ve městě Havířově (průměrná hodnota - 2,99 pro bytové 

domy, pokud však vezmeme v úvahu samotné bytové domy s byty RPG – pak hodnota 

stoupá na 3,51), přitom celkové náklady na bydlení se ocitají spíše v průměrné až mírně 

podprůměrně akcentované pozici . 

Druhým nejvýznamnějším problémem je „sousedství specifických skupin obyvatel“, v 

Havířově však většinou spojovaná se situací v lokalitě Šumbark.  

Hodnocení chovu psů a navazujících problémů jako třetího nejvýznamnějšího 

problému se může jevit jako poměrně překvapivé“. Pokud je však provedeno srovnání 

s jinými městy regionu (sídlišti), pak je tento výsledek poměrně obvyklý.  

V pořadí čtvrtý problém – možnosti parkování, představují tradiční problém sídlištní 

zástavby s bytovými domy ve velkých městech.    

 

Jako negativně vnímaná území je možno v Havířově jednoznačně vymezit lokalitu 

„Šumbark“, který se stal synonymem „špatné adresy“,omezeně Prostřední Suchou, dále 

místa průmyslových aktivit (Horní Suchá - důl František), obecněji lokality s koncentrací 

sociálně nepřizpůsobivých občanů a nízkou úrovni bezpečnosti.  

Jako nejpříjemnější území jsou deklarovány - centrum města Havířova, parky a zeleň 

(Nábřeží – okolí Lučiny), poměrně výjimečné postavení má pak obec Těrlicko s přehradní 

nádrží, celkově vnímána jako příměstská rekreační obec. Obecně jsou pozitivně hodnocena  

místa s koncentrací zeleně a klidem. Značná část kritických - nejvýraznějších připomínek se 

netýká přímo bydlení – ale zejména obecných problémů bezpečnosti (fungování policie), 

vandalismu, bezdomovectví a sociálně nekooperativních obyvatel.  

 

Lokalizace ubytovny v místě bydliště je obecně odmítána a to zejména u respondentů  

ze zástavby s rodinnými domy (z hlediska bezpečnosti).  

 

Nejméně kriticky jsou posuzovány podmínky bydlení v bytových domech mimo Havířov 

(zejména v Těrlicku), spolehlivost zjištění o bydlení v bytových domech za jednotlivé obce je 

omezena rozsahem šetření. Bydlení v zástavbě rodinných domů je nejpříznivěji 

hodnoceno v Horních Bludovicích a Těrlicku. Rozdíly mezi těmito atraktivními obcemi 

jsou dány jak způsobem financování nové zástavby, tak zřejmě i automobilizací obyvatel.   
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Nedostatečné možnosti parkování jsou vnímány jako poměrně značný problém pouze 

v zástavbě bytových domů v Havířově, mnohem rovnoměrněji jsou vnímány rušivé vlivy 

dopravy, i když absolutní známku mírně nad  hodnotou 2 nelze považovat za kritickou. 

 
Nejlépe je hodnoceno napojení na MHD včetně spojení s okolními městy, dále pak obchodní 

vybavenost. Celková úroveň bydlení je v rámci SO ORP Hodnocena příznivě. Hodnocení za 

jednotlivé obce je provedeno v samostatné kapitole. 
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Dotazník:   Anketa - Analýza bydlení ORP Havířov 2015                             
                             (odpověď označte křížkem, pokud není uvedeno jinak)  
      
1. Vaše bytová domácnost je: 2. Nejvyšší ukončené vzdělání osob 
      v domácnosti je:  
    domácnost s dětmi     
    domácnost bez dětí (ne seniorů)     bez maturity  
    domácnost seniorů     s maturitou   
    vícegenerační domácnost     vysokoškolské  
      
3. Počet členů Vaší bytové domácnosti celkem:     
4. Počet obytných místností Vašeho bytu včetně kuchyně:    
5. Bydliště - uveďte pouze obec a název ulice:    ...……………………………………………….. 
6. Bydlíte v rodinném (RD), bytovém domě (BD), či jinak (např. chata):  …………………….. 
      
7. Za největší problém bydlení ve vaší lokalitě podle důležitosti považujete - ( označte 1 až 5, 
    5 - velmi velký problém, 4 - velký, 3 - průměrný, 2 - malý, 1 - není problém): 
celkovou úroveň bydlení      
nedostatečné sportovně rekreační možnosti        
nedostatečnou obchodní vybavenost      
jiná chybějící vybavenost      
dopravu, její rušivé vlivy      
napojení na hromadnou veřejnou dopravu      
dopravní spojení s okolními obcemi, městy      
možnosti parkování      
bezpečnost      
sousedství specifických skupin obyvatel      
celkové náklady na bydlení      
chov psů a navazující problémy      

jiný problém   
    jaký 
…………………………………. 

 

8. Jste spokojen s bydlením  9. Chcete se odstěhovat z místa bydliště? 

    ve vaší ulici, lokalitě?     ano, do jiné lokality v rámci obce, města    
    ano     ano na sídliště, do jiného města 
    částečně     ano do rodinného domu mimo město, obec 
    ne     ne   
 
10. Ideálním bydlením s ohledem na Vaše možnosti a omezení (např. zdravotní) je:  
 

    bydlení v bytovém domě v současném místě bydliště    
    bydlení na moderním sídlišti v nízkopodlažním bytovém domě s garážemi 
    bydlení v domě se sociálně-zdravotními službami (např. v domě s pečovatelskou službou) 
    bydlení v centru města      
    bydlení v rodinném domku     
      
11. Za nejzávadnější a nejpříjemnější místo pro bydlení považujete v blízkém okolí: 
nejzávadnější ……………………………………………………………………… 
důvod……………………………………………………………………….............    
nejpříjemnější……………………………………………………………………… 
důvod……………………………………..………………………………………… 
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12. Máte k dispozici a využíváte:  13. Bydlíte v bytě?  
      v soukromém vlastnictví 
    zahrádku ve městě       v družstevním vlastnictví 
    zahrádku mimo město     v nájmu ve vlastnictví města 
    jiný individuální rekreační objekt     v nájmu RPG  
    rodinný dům      v nájmu v jiném vlastnictví  
      v podnájmu   
      s jinou domácností (např. rodiči) 
14. Jste pro privatizaci městských 
bytů? 15. Jaké by měly být podmínky privatizace? 
    ano, úplnou privatizaci     stávajícím nájemníkům s výraznými slevami 
    ano, u většiny bytů     stávajícím nájemníkům s podmíněnými slevami 
    ano, menší vybrané části     stávajícím nájemníkům beze slev 
    ne      komukoliv, podle nejvyšší ceny 

      
16. Pomoc v oblasti bydlení  
směřovat na: 17. Nejvhodnější forma podpory? 
    nízkopříjmové domácnosti     výstavba sociálních bytů  
    mladé rodiny s dětmi     výstavba startovacích bytů 
    seniory     výstavba domovů pro seniory, DPS apod. 
    zdravotně hendikepované   

      
18. Spokojenost s byt. politikou města, 
obce? 19. Ceny bytů na volném trhu ve městě, obci? 

    ano, spokojen     vysoké  
    částečně spokojen     průměrné   
    nespokojen     nízké   
    nemohu posoudit     nemohu posoudit   
   
20. Celkový počet osobních aut Vaší bytové domácnosti:    
21. Poslední změna Vašeho bydliště proběhla před cca x lety:    
  Odkud: …………………………… 
  Kam:        …………………………… 
    
22. Největší finanční zátěž 23. V posledních 2-3 letech jste 
    z hlediska Vašeho bydlení:       změnili dodavatele energie? 
(hodnocení 1 až 5, 5 - největší)    ano, jsme spokojeni      
    vytápění, energie     ano, nejsme spokojeni 
    hypotéka, úvěr na bydlení     ne, ale chceme změnit 
    nájem     ne, nechceme změnit 
    kanalizace, voda   
    údržba     
    služby     
      
24. Preferujete centrální 25. Lokalizaci ubytovny   
    podporu internetu v obci, městě?     v místě bydliště vnímáte jako? 
      negativní skutečnost z hlediska bezpečnosti 
    ano, zabezpečit dostup zdarma     negativní skutečnost z jiného hlediska     
    částečně     nevadí mi     
    ne, je to individuální záležitost    nemohu posoudit    
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11. Bydlení v jednotlivých obcích  SO ORP Havířov 
 
11.1. Havířov 
 
Město Havířov vykazuje dlouhodobý pokles počtu obyvatel, zrychlující se v posledních 
letech. Tento pokles je dán především vysokými úbytky vlivem migrace, v posledních letech 
však stoupají i úbytky přirozenou měnou. Úbytky přirozenou měnou jsou do značné míry 
předurčeny zhoršující se věkovou strukturou a obecně panujícím populačním klimatem.   
Cílem migrace jsou jak obce v okolí (suburbanizační projevy), tak i vzdálená města (častým 
jevem je skutečnost, že studující mladí lidé zůstávají v městech a regionech studia mimo 
Havířov). Vývoj probíhá diferencovaně na území města. Sociální problémy v oblasti bydlení 
se koncentrují zejména v části města (Šumbark a Prostřední Suchá).  
Možnosti změny stávajících trendů vývoje počtu obyvatel jsou omezené, prvotně 
vázané na změny v hospodářských podmínkách území (zvýšení nabídka pracovních 
míst, ale i úrovně mezd), včetně širšího regionu. V platném územním plánu (výchozí rok 
2011) je uvažováno s poklesem na 77300 obyvatel do roku 2025, prognóza je z dnešního 
pohledu nadhodnocená. Zásadní korekci představuje oprava časové řady s ohledem na 
sčítání 2011. Do roku 2025 je pravděpodobný pokles počtu obyvatel města pod 70 000 i při 
velmi mírném růstu počtu bytů 

   

Tab. č. 78 Vybrané charakteristiky vývoje počtu obyvatel v městě Havířově 

Rok stav 
1.1. Narození Zemřelí Přistěhovalí Vystěhovalí 

Přirozená 
měna= 

narození-
zemřelí 

Saldo 
migrace= 

přistěhovalí-
vystěhovalí 

Změna 
celkem 

2001 85 975 696 754 1 056 1 471 -58 -415 -473 
2002 85 502 694 756 1 404 1 573 -62 -169 -231 
2003 85 271 676 815 1 378 1 596 -139 -218 -357 
2004 84 914 717 830 1 535 1 552 -113 -17 -130 
2005 84 784 730 840 1 322 1 569 -110 -247 -357 
2006 84 427 784 761 1 343 1 574 23 -231 -208 
2007 84 219 810 764 1 340 1 572 46 -232 -186 
2008 84 033 826 840 1 105 1 566 -14 -461 -475 
2009 83 558 838 858 1 022 1 664 -20 -642 -662 
2010 82 896 796 830 1 225 2 065 -34 -840 -874 
2011 79 690 723 890 1 127 2 147 -167 -1 020 -1 187 
2012 78 503 724 869 1 203 2 190 -145 -987 -1 132 
2013 77 371 683 916 1 129 2 158 -233 -1 029 -1 262 
2014 76 109 692 825 1 282 2 209 -133 -927 -1 060 
2015 75 049               

  Průměr 742 825 1 248 1 779 -83 -531 -614 
Oprava s ohledem na výsledky sčítání 2011  -2 332 

 

Systém bydlení ve městě Havířově stále ještě determinován způsobem vzniku 
(masivní výstavba sídlišť) a způsobem privatizace bytového fondu po r. 1990. Podíl 
bydlení v rodinných domech je nízký (a to i ve srovnání s podobnými městy – Opava, 
Olomouc), dominantní formou je nájemní bydlení v bytových domech. Velmi významnými 
aktéry v segmentu nájemního bydlení jsou město a RPG byty.  Počet bytů v posledních 
letech mírně roste. 
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Graf. č. 10 

 

 

Tab. č. 79 Bydlení v obci (zdroj: ČSÚ - iRSO, SLDB 2011 – definitivní výsledky) 
z toho Počet osob (r. 2011) 

Byty 

Byty 
celkem 
r. 2015 
(iRSO) 

Byty  
celkem 
r.2011 

v 
rodinných  
domech 

v bytových  
domech celkem 

z toho  
v 

rodinných  
domech 

Byty celkem 35205 34 743 4 010 30 629 75 318 9 955 
Obydlené 34115 33 191 3 553 29 553 75 318 9 955 
z toho právní důvod 
užívání bytu:             
ve vlastním domě   2 801 2 794 5 8 137 8 096 
v osobním vlastnictví   1 373 - 1 372 2 928 - 
Nájemní   20 257 202 20 030 44 878 547 
Družstevní   6 492 5 6 487 14 756 19 
z toho v domech s 
materiálem nosných zdí:             
z kamene, cihel, tvárnic   12 344 3 200 9 121 29 154 8 977 
ze stěnových panelů   19 412 90 19 311 43 137 237 
Neobydlené 1090 1 552 457 1 076 x x 
z toho důvod 
neobydlenosti:             
změna uživatele   60 10 48 x x 
slouží k rekreaci   30 27 2 x x 
Přestavba   46 24 21 x x 
nezpůsobilé k bydlení   48 23 25 x x 

Úroveň cen nemovitostí pro bydlení je v rámci města silně diferencovaná, obecně klesá 
od jihu k severu. Propad cen bytů je výrazně pod průměrem ČR, z hlediska regionu jsou 
tržní ceny bytů v Havířově mírně vyšší než v Karviné, Orlové, avšak nižší než v Ostravě, 
Frýdku Místku a zejména Opavě. Jednoznačně nejhorší adresou – je „Šumbark“, pod tímto 
pojmem je vnímána část této městské části spojovaná s vyloučenou lokalitou ve starší 
zástavbě. Vyšší relativní úroveň cen je patrná u rodinných domů, s výrazně dobrými 
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adresami i v rámci okresu Karviná (Bludovický kopec – Životice), místně je možno vymezit 
řadu poměrně atraktivních lokalit (Dolní Datyně, či na severu města („U Jelena“).   Úroveň 
tržních nájmů bytů je mírně nižší než v Ostravě, nabídková strana je příznivě ovlivňována 
bytovou politikou města, poptávka je zřejmě ovlivněna např. absencí studentů (viz srovnání s 
Karvinou).   

Tab. č. 80 Bytová výstavba – podíl rodinných domů (zdroj: ČSÚ, vlastní výpočty) 

 Ukazatel 
Celkem dokončené 

byty v letech z toho v RD podíl RD 
Rok 2013 2014 2013 2014 2013-2014 
ČR 27251 23 954 18448 13 992 63% 
            

Havířov 40 47 39 47 99% 
SO ORP 103 104 101 95 95% 

Následná tabulka hlavních problémů města v oblasti bydlení dokumentuje největší problém 
v rámci města – sousedství specifických skupin obyvatel, v těsném závěsu pak celkové 
náklady na bydlení. Oby problémy jsou do značné míry spojené s postupem privatizace 
bytového fondu OKD. Dopady tohoto procesu jsou široké, do značné míry se promítly jak do 
obecné percepce bydlení ve městě, tak přímo do změny majetkových poměrů ve městě – 
schopnosti a ochoty obyvatel investovat do bydlení (zejména ve srovnání s jinými městy).      

 
Tab. č. 81 Problémy bydlení (zdroj: výsledky vlastní ankety)  
Bytové 
domy 

Havířov  

Bytové 
domy 

celkem 
RD 

Havířov 

RD 
obce 

průměr 
  

2,20 2,13 1,59 1,55 celkovou úroveň bydlení 
2,61 2,45 1,72 1,64 možnosti parkování 
3,04 2,81 2,17 1,92 sousedství specifických skupin obyvatel 
1,49 1,42 1,82 2,01 dopravní spojení s okolními obcemi, městy 
2,39 2,48 1,76 2,05 chov psů a navazující problémy 
1,26 1,23 1,88 2,07 napojení na hromadnou veřejnou dopravu 
2,68 2,58 2,59 2,11 bezpečnost 
2,99 2,91 2,33 2,18 celkové náklady na bydlení 
1,93 1,98 1,94 2,18 nedostatečné sportovně rekreační možnosti   
2,20 2,16 2,12 2,25 dopravu, její rušívé vlivy 
1,79 1,93 2,19 2,38 jiná chybějící vybavenost 
1,72 1,70 2,18 2,58 nedostatečnou obchodní vybavenost 
2,19 2,15 2,02 2,08 průměr 

Výsledky ankety je pro město Havířov nezbytné vnímat diferencovaně zejména s ohledem 
na druh zástavby a do značné míry i formu vlastnictví. Například v městské části Šumbark je 
možné předpokládat silnou diferenciaci zájmů v území při řešení konkrétních problémů 
v území. Při celkovém hodnocení podmínek bydlení ve městě je rovněž potřeba odlišovat 
reálnou situaci a vlastní percepci (vnímání) problémů obyvatelstvem, kde velmi významnou 
roli hraje průběh privatizace bytů OKD, jeho dopady nejen na majetkovou situaci části 
obyvatel města, ale i na vnímání „spravedlnosti“, dlouhodobě nerovného postavení obyvatel 
v oblasti bydlení. Celková známka spokojenosti – ať už průměr všech známek, či hodnocení 
celkové úrovně bydlení v bytových domech nevyznívá pro město  Havířov v rámci regionu 
špatně. V rámci konkrétního území je hodnocení zásadně posunuto podílem bytů (bydlících) 
v rodinných domech, je otázkou nakolik zůstane bydlení v rodinných domech jednoznačným 
ideálem bydlení v návaznosti na stárnutí populace a další individualizaci bydlení……   
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11.2. Albrechtice 

 
Obec Albrechtice vykazovala v období let 2001 až 2015 dlouhodobý, mírný pokles počtu 
obyvatel, se značnými výkyvy v jednotlivých letech. Pokles je způsoben od r.2010 
přirozeným úbytkem, převahou počtu zemřelých nad počtem narozených, saldo migrace 
naopak je kladné.  
V současnosti vykazuje obec poměrně příznivou věkovou strukturu obyvatel v rámci SO 
ORP Havířov. Předpoklady růstu počtu obyvatel jsou omezené, z dlouhodobějšího 
hlediska je pravděpodobný spíše mírný pokles. V platném územním plánu (výchozí rok 
2010) je uvažováno s růstem na 4100 obyvatel do roku 2025, prognóza je z dnešního 
pohledu optimistická, mírně nadhodnocená, avšak odpovídající územně plánovacím 
prognózám (neměl by být založeny na dolní hranici odhadu). 
 

Tab. č. 82 Vybrané charakteristiky vývoje počtu obyvatel -Albrechtice  

Rok stav 
1.1. Narození Zemřelí Přistěhovalí Vystěhovalí 

Přirozená 
měna= 

narození-
zemřelí 

Saldo 
migrace= 

přistěhovalí-
vystěhovalí 

Změna 
celkem 

2001 4 064 36 44 78 69 -8 9 1 
2002 4 065 36 36 59 102 0 -43 -43 
2003 4 022 36 36 84 87 0 -3 -3 
2004 4 019 24 30 61 80 -6 -19 -25 
2005 3 994 34 41 56 89 -7 -33 -40 
2006 3 954 29 41 105 80 -12 25 13 
2007 3 967 36 35 82 81 1 1 2 
2008 3 969 37 30 74 60 7 14 21 
2009 3 990 45 41 93 96 4 -3 1 
2010 3 991 27 44 104 99 -17 5 -12 
2011 3 939 25 39 124 121 -14 3 -11 
2012 3 928 34 51 131 114 -17 17 0 
2013 3 928 31 38 121 94 -7 27 20 
2014 3 948 26 40 159 156 -14 3 -11 
2015 3 937               

  Průměr 33 39 95 95 -6 0 -6 
Oprava s ohledem na výsledky sčítání 2011  -40 

 

Bydlení v Albrechticích se opírá o převažující individuální bydlení v rodinných 
domech, podíl bytových domů však není malý, výstavba sídliště (většiny bytových domů) 
v obci – proběhla v poměrně krátkém období po r. 1970. Prakticky všechny byty v bytových 
domech jsou nájemní. Podíl bydlení v rodinných domech je podprůměrný (ve srovnání 
s podobnými obcemi), okrajové části obce tvoří rozptýlená zástavba mnohdy navazující na 
průmyslovou (silně antropogenně transformovanou) krajinu.  

Nejpozitivnější je vnímání bydlení na jižním okraji obce (např. lokalita Pacalůvka 
v návaznosti na Těrlickou přehradu). Velmi významným aktérem v segmentu nájemního 
bydlení je RPG.  V obci zcela chybí byty v osobním vlastnictví. 
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Graf č.11 
 

 
 
Tab. č. 83 Bydlení v obci (zdroj: ČSÚ - iRSO, SLDB 2011 – definitivní výsledky) 

z toho Počet osob (r. 2011) 

Byty 

Byty 
celkem 
r. 2015 
(iRSO) 

Byty  
celkem 
r.2011 

v 
rodinných  
domech 

v bytových  
domech celkem 

z toho  
v 

rodinných  
domech 

Byty celkem 1551 1 545 931 604 3 782 2 373 
Obydlené 1442 1 384 803 574 3 782 2 373 
z toho právní důvod 
užívání bytu:             
ve vlastním domě   657 655 2 2 022 2 019 
v osobním vlastnictví   - - - - - 
Nájemní   567 16 547 1 412 48 
Družstevní   - - - - - 
z toho v domech s 
materiálem nosných zdí:             
z kamene, cihel, tvárnic   1 045 776 264 2 942 2 291 
ze stěnových panelů   312 4 307 766 13 
Neobydlené 109 161 128 30 x x 
z toho důvod 
neobydlenosti:             
změna uživatele   23 5 17 x x 
slouží k rekreaci   7 6 1 x x 
Přestavba   7 7 - x x 
nezpůsobilé k bydlení   5 5 - x x 

 

Celkový počet bytů v obci v posledních letech stagnuje, při růstu obydlených bytů. Rozsah 
bytové výstavby je poměrně nízký, opřený pouze o výstavbu rodinných domů. 
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Tab. č. 84 Bytová výstavba – podíl rodinných domů (zdroj: ČSÚ, vlastní výpočty) 

 Ukazatel 
Celkem dokončené 

byty v letech z toho v RD podíl RD 
Rok 2013 2014 2013 2014 2013-2014 
ČR 27251 23 954 18448 13 992 63% 
            

Albrechtice 14 4 14 3 94% 
SO ORP 103 104 101 95 95% 

 
Tab. č. 85 Problémy bydlení (zdroj: výsledky vlastní ankety)  

Bytové domy 
mimo Havířov 

RD 
Albrechtice 

RD 
obce průměr   

1,74 1,70 1,55 celkovou úroveň bydlení 
1,53 1,80 1,64 možnosti parkování 
1,65 2,00 1,92 sousedství specifických skupin obyvatel 
1,06 2,40 2,01 dopravní spojení s okolními obcemi, městy 
2,94 2,10 2,05 chov psů a navazující problémy 
1,07 2,00 2,07 napojení na hromadnou veřejnou dopravu 
2,03 2,20 2,11 bezpečnost 
2,47 2,30 2,18 celkové náklady na bydlení 
2,31 2,25 2,18 nedostatečné sportovně rekreační možnosti   
1,94 2,50 2,25 dopravu, její rušívé vlivy 
2,59 3,20 2,38 jiná chybějící vybavenost 
1,62 2,80 2,58 nedostatečnou obchodní vybavenost 
1,91 2,27 2,08 průměr 

 

Výsledky ankety je u Albrechtic nezbytné vnímat diferencovaně, sídliště vytváří v obci 
poměrně kompaktní území. Problémy sídliště je nezbytné spojovat s chovem psů a 
navazujícími problémy (častý problém sídlišť), chybějící vybaveností (mimo obchodní) a 
následně i celkovými náklady na bydlení, částečně i nedostatečnými sportovně rekreačními 
možnostmi. 

Při celkovém hodnocení průměrných podmínek bydlení v rodinných domech byla zjištěna 
nejmenší spokojenost s bydlením (do značné míry podobná situaci v Horní Suché). Příčinou 
je do značné míry „jiná chybějící vybavenost“ což do značné míry pramení z velikosti obce, 
ale i její „okrajovější“ polohy vzhledem k Havířovu, či jiným městům. Nepříznivě je 
hodnocena i obchodní vybavenost a rušivé vlivy dopravy – nejhorší hodnocení ze všech obcí 
(včetně dopadů železniční dopravy-hluk).  
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11.3. Horní Bludovice 
 
Horní Bludovice vykazují po r. 2000 velmi rychlý růst počtu obyvatel, nesrovnatelný s jinými 
obcemi SO ORP Havířov. Vývoj je naprosto rozhodujícím způsoben ovlivněn kladným 
saldem migrace, omezeně mírným poklesem počtu obyvatel přirozenou měnou. Migrace 
v posledních letech následuje rozvoj bytové výstavby v obci a promítá se i do vysoké 
zalidněnosti bytů. Obec je typickým suburbanizačním zázemím města Havířova (částečně 
nahrazuje i nedostatek atraktivních ploch pro bydlení v tomto městě). Předpoklady přirozené 
měny obyvatel se mohou ve výhledu mírně zlepšit (vlivem migrace). Počet obyvatel v 
dlouhodobějším výhledu (po r. 2030) vykazuje možnosti dalšího růstu, jehož zdrojem bude 
migrace, limitovaná nabídkou vhodných pozemků v obci, ale zřejmě i kapacitami občanského 
vybavení.V platném územním plánu (výchozí rok bilance 2009) je uvažováno s růstem na 
2300-2500 obyvatel do roku 2025, prognóza je z dnešního pohledu mírně podhodnocená.  
 
 
Tab.  č. 86 Vývoj počtu obyvatel obce Horní Bludovice  (zdroj: ČSÚ, vlastní výpočty) 

Rok stav 1.1. Narození Zemřelí Přistěhovalí Vystěho- 
valí 

Přirozená 
měna = 

narození-
zemřelí 

Saldo 
migrace 

Změna 
celkem 

2001 1 551 8 17 58 23 -9 35 26 
2002 1 577 4 20 60 22 -16 38 22 
2003 1 599 8 21 89 23 -13 66 53 
2004 1 652 12 15 76 21 -3 55 52 
2005 1 704 10 20 69 45 -10 24 14 
2006 1 718 15 24 104 29 -9 75 66 
2007 1 784 14 16 106 41 -2 65 63 
2008 1 847 15 14 98 24 1 74 75 
2009 1 922 12 16 103 39 -4 64 60 
2010 1 982 24 26 72 26 -2 46 44 
2011 2 027 22 15 103 38 7 65 72 
2012 2 099 18 24 113 59 -6 54 48 
2013 2 147 17 15 114 49 2 65 67 
2014 2 214 23 16 96 46 7 50 57 
 2015 2 271               

 Průměr 33 39 95 95 -6 0 -6 
Oprava s ohledem na výsledky sčítání 2011  1 
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Graf č.12 
 

 
 
Tab. č. 87 Bydlení v obci (zdroj: ČSÚ - iRSO, SLDB 2011 – definitivní výsledky) 

z toho Počet osob (r. 2011) 

Byty 

Byty 
celkem 
r. 2015 
(iRSO) 

Byty  
celkem 
r.2011 

v 
rodinných  
domech 

v bytových  
domech celkem 

z toho  
v 

rodinných  
domech 

Byty celkem 882 805 787 14 2 017   
Obydlené 721 703 686 13 2 017 1 982 
z toho právní důvod 
užívání bytu:             
ve vlastním domě   566 565 - 1 729 1 727 
v osobním vlastnictví   6 - 6 12 - 
Nájemní   15 8 6 30 16 
Družstevní   - - - - - 
z toho v domech s 
materiálem nosných zdí:             
z kamene, cihel, tvárnic   648 634 13 1 859 1 831 
ze stěnových panelů   5 4 - 12 10 
Neobydlené 161 102 101 1 x x 
z toho důvod 
neobydlenosti:             
změna uživatele   3 3 - x x 
slouží k rekreaci   5 5 - x x 
Přestavba   4 4 - x x 
nezpůsobilé k bydlení   6 6 - x x 
 

Celkový počet bytů v obci v posledních letech výrazně roste, počet obydlených bytů pak 
pomaleji. Rozsah bytové výstavby je vysoký, opřený však pouze o výstavbu rodinných 
domů. 
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Tab. č. 88 Bytová výstavba – podíl rodinných domů (zdroj: ČSÚ, vlastní výpočty) 

 Ukazatel 
Celkem dokončené 

byty v letech z toho v RD podíl RD 
Rok 2013 2014 2013 2014 2013-2014 
ČR 27251 23 954 18448 13 992 63% 
            
Horní Bludovice 18 18 18 18 100% 

SO ORP 103 104 101 95 95% 
 
 
Tab. č. 89 Problémy bydlení (zdroj: výsledky vlastní ankety)  

RD 
Horní Bludovice 

RD 
obce průměr   

1,25 1,55 celkovou úroveň bydlení 
1,50 1,64 možnosti parkování 
1,25 1,92 sousedství specifických skupin obyvatel 
2,00 2,01 dopravní spojení s okolními obcemi, městy 
2,13 2,05 chov psů a navazující problémy 
1,75 2,07 napojení na hromadnou veřejnou dopravu 
1,25 2,11 bezpečnost 
2,50 2,18 celkové náklady na bydlení 
2,25 2,18 nedostatečné sportovně rekreační možnosti   
2,00 2,25 dopravu, její rušívé vlivy 
2,00 2,38 jiná chybějící vybavenost 
2,88 2,58 nedostatečnou obchodní vybavenost 
1,90 2,08 Průměr 

 
 
 

Výsledky ankety u Horních Bludovic jednoznačně potvrzují suburbanizační charakter obce, 
spojitost fungování s Havířovem. Problémy obce jsou hodnoceny v průměru nejpříznivěji 
ve srovnání se zástavbou RD v jiných obcích (průměrná známka 1,90). Nejvíce je 
kritizována chybějící obchodní vybavenost, na druhé straně jiná chybějící vybavenost 
kritizována není (asi je akceptováno dojíždění u tohoto druhu vybavenosti), v úvahu je 
možno vzít i vysokou vybavenost domácností automobily. V rámci zástavby RD jsou ve 
srovnání s jinými obcemi nejhůře hodnoceny náklady na bydlení, což zřejmě odráží značné 
zadlužení domácností stavebními úvěry (hypotékami). 

Poměrně překvapivě je příznivě hodnoceno i napojení na hromadnou dopravu, nejpříznivěji 
pak bezpečnost v obci a celková úroveň bydlení (známka 1,25), spolehlivost zjištění může 
být omezena menším rozsahem souboru dotazovaných.  
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11.4. Horní Suchá  
 
Horní Suchá vykazuje po r. 2000 dlouhodobý mírný růst počtu obyvatel, poměrně 
proměnlivý v jednotlivých letech s tendencí k poklesu. Vývoj je stále více ovlivněn poklesem 
počtu obyvatel přirozenou měnou, výrazněji však vlivem migrace. Zhoršování věkové 
struktury obyvatel po r. 2001 je podobné jako v jiných obcích. Dále omezuje předpoklady 
přirozené měny obyvatel, záporná bilance přirozené měny je pravděpodobná i v budoucnu. 
Poměrně značná byla i oprava směrem dolů v důsledku sčítání obyvatel 2011. V 
dlouhodobějším výhledu (po r. 2020) existují možnosti růstu počtu obyvatel, jehož zdrojem 
bude migrace, zejména z blízkého Havířova. V platném územním plánu (výchozí rok bilance 
2012) je uvažováno s růstem na 4750 obyvatel do roku 2025, prognóza je z dnešního 
pohledu optimistická, podmíněna novou bytovou výstavbou. 
 
 
Tab.  č. 90 Vývoj počtu obyvatel obce Horní Suchá  (zdroj: ČSÚ, vlastní výpočty) 

Rok stav 1.1. Narození Zemřelí Přistěhovalí Vystěho- 
valí 

Přirozená 
měna = 

narození-
zemřelí 

Saldo 
migrace 

Změna 
celkem 

2001 4 360 38 55 140 152 -17 -12 -29 
2002 4 331 39 44 197 130 -5 67 62 
2003 4 393 36 42 175 96 -6 79 73 
2004 4 466 49 44 150 133 5 17 22 
2005 4 488 32 43 142 135 -11 7 -4 
2006 4 484 42 49 147 117 -7 30 23 
2007 4 507 51 51 117 126 0 -9 -9 
2008 4 498 45 47 140 124 -2 16 14 
2009 4 512 39 47 128 107 -8 21 13 
2010 4 525 48 52 174 136 -4 38 34 
2011 4 424 45 51 238 145 -6 93 87 
2012 4 511 41 51 223 148 -10 75 65 
2013 4 576 47 78 204 164 -31 40 9 
2014 4 585 38 64 170 213 -26 -43 -69 
 2015 4 516               

 Průměr 42 51 168 138 -9 30 21 
Oprava s ohledem na výsledky sčítání 2011  -135 

 
 

Celkový počet bytů v obci v posledních letech stagnuje, počet obydlených bytů však roste. 
Rozsah bytové výstavby je nízký, opřený však pouze o výstavbu rodinných domů. 
V obci existuje i relativně značné množství nájemních rodinných domů ve 4 „koloniích 
finských domků“, většinou ve vlastnictví RPG, postavené v 50. letech minulého století. Obec 
aktivně usiluje o zlepšení poměrů v těchto koloniích. Struktura bydlení na území obce je 
velmi různorodá, částečně i formou rozptýlené zástavby na okraji obce. Zejména severní 
část však trpí vlivy poddolování a zhoršeného životního prostředí. 
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Graf č. 13 

 
 
 
Tab. č. 91 Bydlení v obci (zdroj: ČSÚ - iRSO, SLDB 2011 – definitivní výsledky) 

z toho Počet osob (r. 2011) 

Byty 

Byty 
celkem 
r. 2015 
(iRSO) 

Byty  
celkem 
r.2011 

v 
rodinných  
domech 

v bytových  
domech celkem 

z toho  
v 

rodinných  
domech 

Byty celkem 1789 1 786 1 112 663 4 285 2 770 
Obydlené 1668 1 613 990 615 4 285 2 770 
z toho právní důvod 
užívání bytu:             
ve vlastním domě   760 749 10 2 169 2 140 
v osobním vlastnictví   1 - 1 4 - 
Nájemní   686 141 539 1 750 395 
Družstevní   - - - - - 
z toho v domech s 
materiálem nosných zdí:             
z kamene, cihel, tvárnic   868 694 167 2 423 2 021 
ze stěnových panelů   298 6 292 712 13 
Neobydlené 121 173 122 48 x x 
z toho důvod 
neobydlenosti:             
změna uživatele   16 11 5 x x 
slouží k rekreaci   17 17 - x x 
Přestavba   10 9 - x x 
nezpůsobilé k bydlení   11 9 1 x x 
 

Celkový počet bytů v obci v posledních letech stagnuje, počet obydlených bytů však roste. 
Rozsah bytové výstavby je nízký, opřený však pouze o výstavbu rodinných domů. 
V obci existuje i relativně značné množství nájemních rodinných domů ve 4 „koloniích 
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finských domků“, většinou ve vlastnictví RPG, postavené v 50. letech minulého století. Obec 
aktivně usiluje o zlepšení poměrů v těchto koloniích. Struktura bydlení na území obce je 
velmi různorodá, částečně i formou rozptýlené zástavby na okraji obce. Zejména severní 
část však trpí vlivy poddolování a zhoršeného životního prostředí. 

 

Tab. č. 92 Bytová výstavba – podíl rodinných domů (zdroj: ČSÚ, vlastní výpočty) 

 Ukazatel 
Celkem dokončené 

byty v letech z toho v RD podíl RD 
Rok 2013 2014 2013 2014 2013-2014 
ČR 27251 23 954 18448 13 992 63% 
            

Horní Suchá 8 12 8 12 100% 
SO ORP 103 104 101 95 95% 

 

Tab. č. 93 Problémy bydlení (zdroj: výsledky vlastní ankety)  
Bytové 
domy 
mimo 

Havířov  
RD 

Havířov 
RD 

Albrechtice 

RD 
Horní 

Bludovice 

Rd 
Horní 
Suchá 

RD 
Těrlicko 

RD 
obce 

průměr 
  

1,74 1,59 1,70 1,25 1,92 1,30 1,55 celkovou úroveň bydlení 
1,53 1,72 1,80 1,50 1,50 1,70 1,64 možnosti parkování 

1,65 2,17 2,00 1,25 2,17 2,00 1,92 
sousedství specifických 
skupin obyvatel 

1,06 1,82 2,40 2,00 1,83 2,00 2,01 
dopravní spojení s okolními 
obcemi, městy 

2,94 1,76 2,10 2,13 2,50 1,78 2,05 
chov psů a navazující 
problémy 

1,07 1,88 2,00 1,75 2,50 2,20 2,07 
napojení na hromadnou 
veřejnou dopravu 

2,03 2,59 2,20 1,25 2,83 1,67 2,11 bezpečnost 
2,47 2,33 2,30 2,50 1,83 1,94 2,18 celkové náklady na bydlení 

2,31 1,94 2,25 2,25 2,67 1,80 2,18 
nedostatečné sportovně 
rekreační možnosti   

1,94 2,12 2,50 2,00 2,33 2,30 2,25 dopravu, její rušivé vlivy 
2,59 2,19 3,20 2,00 2,50 2,00 2,38 jiná chybějící vybavenost 

1,62 2,18 2,80 2,88 2,42 2,64 2,58 
nedostatečnou obchodní 
vybavenost 

1,91 2,02 2,27 1,90 2,25 1,94 2,08 průměr 
 
 

Výsledky ankety je u Horní Suché nezbytné vnímat výrazně diferencovaně, zástavba 
bytových domů je prorostlá s centrální části území. Problémy této zástavby je nezbytné 
spojovat s bezpečností obyvatel, chovem psů a navazujícími problémy (častý problém 
sídlišť), chybějící vybaveností (mimo obchodní) a následně i celkovými náklady na bydlení, 
částečně i nedostatečnými sportovně rekreačními možnostmi. 

Při celkovém hodnocení průměrných podmínek bydlení v rodinných domech byla zjištěna 
malá spokojenost s bydlením (do značné míry podobná situaci v Albrechticích). Příčinou je 
nízká bezpečnost obyvatel v RD, nedostatečně sportovně rekreační možnosti a do značné 
míry „jiná chybějící vybavenost“. Příznivě jsou hodnoceny možnosti parkování a dopravního 
spojení s okolními obcemi, městy.  
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11.5. Těrlicko 
 
Dlouhodobý mírný růst počtu obyvatel v Těrlicku je založen na rekreační atraktivitě a 
příměstské poloze obce. Vývoj je z větší části ovlivněn především migrací. Migrace v 
posledních letech vykazuje kladné, avšak mírně proměnlivé saldo. Zhoršování věkové 
struktury obyvatel po r. 2001 je podobné jako v jiných obcích. Dále zhoršuje předpoklady 
přirozené měny obyvatel, záporná bilance přirozené měny je pravděpodobná i v budoucnu. V 
dlouhodobějším výhledu (po r. 2030) existují možnosti mírného růstu počtu obyvatel, jehož 
zdrojem může být jedině migrace. V platném územním plánu (výchozí rok bilance 2006) je 
uvažováno s růstem na 4400 obyvatel do roku 2020, prognóza je z dnešního pohledu  
reálná.  
 
Tab.  č. 94 Vývoj počtu obyvatel obce Těrlicko  (zdroj: ČSÚ, vlastní výpočty) 

Rok stav 1.1. Narození Zemřelí Přistěhovalí Vystěho- 
valí 

Přirozená 
měna = 

narození-
zemřelí 

Saldo 
migrace 

Změna 
celkem 

2001 4 120 29 42 82 75 -13 7 -6 
2002 4 114 35 39 111 89 -4 22 18 
2003 4 132 30 49 102 81 -19 21 2 
2004 4 134 37 44 106 72 -7 34 27 
2005 4 161 26 38 77 77 -12 0 -12 
2006 4 149 41 51 141 78 -10 63 53 
2007 4 202 41 52 119 102 -11 17 6 
2008 4 208 28 48 99 97 -20 2 -18 
2009 4 190 30 49 123 93 -19 30 11 
2010 4 201 43 40 165 116 3 49 52 
2011 4 220 26 34 143 77 -8 66 58 
2012 4 278 26 49 166 124 -23 42 19 
2013 4 297 25 53 151 125 -28 26 -2 
2014 4 295 31 55 170 107 -24 63 39 
 2015 4 334               

 Průměr 32 46 125 94 -14 31 17 
Oprava s ohledem na výsledky sčítání 2011  -33 

 
Počet bytů v Těrlicku v posledních letech poměrně rychle roste, intenzivní bytovou 
výstavbu doprovází zájem o první i druhé bydlení. Obec má poměrně velké administrativní 
území s tradiční rozptýlenou zástavbou. 
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Graf č. 14 

 
 
 
Tab. č. 95 Bydlení v obci (zdroj: ČSÚ - iRSO, SLDB 2011 – definitivní výsledky) 

z toho Počet osob (r. 2011) 

Byty 

Byty 
celkem 
r. 2015 
(iRSO) 

Byty  
celkem 
r.2011 

v 
rodinných  
domech 

v bytových  
domech celkem 

z toho  
v 

rodinných  
domech 

Byty celkem 1810 1 733 1 493 230 4 090 3 629 
Obydlené 1606 1 490 1 274 209 4 090 3 629 
z toho právní důvod 
užívání bytu:             
ve vlastním domě   1 035 1 031 2 3 058 3 051 
v osobním vlastnictví   99 - 99 239 - 
Nájemní   117 30 85 258 82 
Družstevní   - - - - - 
z toho v domech s 
materiálem nosných zdí:             
z kamene, cihel, tvárnic   1 401 1 229 168 3 894 3 511 
ze stěnových panelů   47 8 39 89 23 
Neobydlené 204 243 219 21 x x 
z toho důvod 
neobydlenosti:             
změna uživatele   16 10 6 x x 
slouží k rekreaci   39 39 - x x 
Přestavba   20 14 5 x x 
nezpůsobilé k bydlení   14 14 - x x 
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Tab. č. 96 Bytová výstavba – podíl rodinných domů (zdroj: ČSÚ, vlastní výpočty) 

 Ukazatel 
Celkem dokončené 

byty v letech z toho v RD podíl RD 
Rok 2013 2014 2013 2014 2013-2014 
ČR 27251 23 954 18448 13 992 63% 
            

Těrlicko 23 23 22 15 80% 
SO ORP 103 104 101 95 95% 

 

Výsledky ankety u obce Těrlicko potvrzují vysokou atraktivitu bydlení v této obci. Problémy 
obce jsou hodnoceny v průměru příznivě, ve srovnání se zástavbou RD v jiných 
obcích (průměrná známka 1,94). Nejvíce je kritizována chybějící obchodní vybavenost 
(nejedná se však o vyloženě nepříznivé hodnocení), v úvahu je potřeba vzít i značnou 
rozlohu obce. Podobně v rámci zástavby RD jsou ve srovnání s jinými obcemi negativně 
hodnoceny rušivé vlivy dopravy, či napojení na hromadnou veřejnou dopravu. 

Nejpříznivěji je v zástavbě RD hodnocena celková úroveň bydlení (známka 1,30), podíl 
bytových domů není v rámci zástavby vysoký, případné názory obyvatel na bydlení budou 
ovlivněny vysokým podílem bytů ve vlastnictví.  
 

 

Tab. č. 97 Problémy bydlení (zdroj: výsledky vlastní ankety)  
Bytové 
domy 
mimo 

Havířov  
RD 

Těrlicko 

RD 
obce 

průměr 
  

1,74 1,30 1,55 celkovou úroveň bydlení 
1,53 1,70 1,64 možnosti parkování 
1,65 2,00 1,92 sousedství specifických skupin obyvatel 
1,06 2,00 2,01 dopravní spojení s okolními obcemi, městy 
2,94 1,78 2,05 chov psů a navazující problémy 
1,07 2,20 2,07 napojení na hromadnou veřejnou dopravu 
2,03 1,67 2,11 bezpečnost 
2,47 1,94 2,18 celkové náklady na bydlení 
2,31 1,80 2,18 nedostatečné sportovně rekreační možnosti   
1,94 2,30 2,25 dopravu, její rušivé vlivy 
2,59 2,00 2,38 jiná chybějící vybavenost 
1,62 2,64 2,58 nedostatečnou obchodní vybavenost 
1,91 1,94 2,08 průměr 
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12. Závěry 
 

• Vývoj systému bydlení v SO ORP je v posledních 50. letech (po výstavbě nového 
města – Havířova),  do značné míry podobný jak v celé ČR a vedl k výrazné 
expanzi prvního i druhého bydlení. Existuje výrazná propojenost systému bydlení jak 
v regionu tak v celé ČR. 

• Specifika systému bydlení jsou vyvolána jak historickým vývojem – masivní 
výstavbou sídlišť v období 1950-1980, koncentrovanou zejména v Havířově, tak i 
současnou situací – zhoršující se věkovou strukturou obyvatel, menší vzdělanosti 
obyvatel, vysokou nezaměstnanosti v širším regionu, vysokým poklesem relativní 
úrovně mezd po r. 1990.  

• Z územního hlediska nastal v okrese Karviná nejvyšší relativní propad mezd po r. 
1990, podobně je však možno vnímat i majetkový propad domácností daný 
způsobem privatizace bytového fondu ve městě, ale i vývojem cen bydlení. 

• Pro vývoj bydlení po r. 2008 (realitní krizi s více než 20% poklesem cen nemovitostí), 
má zásadní vliv makroekonomické nastavení finančního systému, tj. politika 
levných peněz (nízkých hypoték) na bydlení podporující další expanzi především 
vlastnického bydlení, s přenosem rizik cenového vývoje na drobné investory. 

• Zůstává otázkou do jaké míry je systém bydlení v ČR, ale i v řešeném území 
v nerovnováze, jak vzhledem k výkonnosti ekonomiky, ale i vzhledem k nákladovým 
cenám (o čemž svědčí nízká prodejnost nemovitostí pro bydlení, v řešeném území 
zejména pak bytů).  

• Tržní (neboli obvyklé) ceny bytů, ale i úroveň nájmů je v řešeném území pod 
průměrem ČR, u města Havířova je situace výrazně diferencovaná v jednotlivých 
lokalitách.  

• Nejvyšší atraktivitu bydlení, ale i úroveň cen vykazují lokality na jihu Havířova 
(Bludovice, Životice) a navazující zástavba V Těrlicku a Horních Bludovicích), zde se 
koncentruje i zájem o novou bytovou výstavbu. 

• Nejnižší atraktivitu bydlení jednoznačně vykazuje část území Šumbarku, 
obecněji pak vyloučené lokality (Havířov – Prostřední Suchá)  a území navazující na 
průmyslové lokality (Horní Suchá).  

• Pro stanovení místně obvyklých nebo konkrétních cen a nájmů bytů neexistuje 
„jednoznačně přijatá- oficiální“ metodika, na druhé straně je však dostupné poměrně 
značné množství zdrojů o obecném a regionálním vývoji cena a nájmů.  

• Významné zpřesnění hodnotové diferenciace cen bydlení by mohly přinést 
cenová zrcadla nebo hodnotovém (cenové) mapy.  

• I přes pokles počtu obyvatel, zejména u města Havířova je nezbytné uvažovat 
s poměrně značnou bytovou výstavbou, vyvolanou zejména zmenšování průměrné 
velikosti domácností. 

• Obecné závěry dotazníkového šetření jsou výrazně determinovány druhem 
zástavby,  nejhůře je hodnoceno bydlení v zástavbě bytovými domy v Havířově. 

• Obecně není hodnocení úrovně bydlení v území SO ORP Havířov nikterak negativní, 
hlavní odlišnost hodnocení – vysoké celkové náklady na bydlení je potřeba vnímat 
s celkovým odrazem situace v bytech RPG. 

• U části sídlišť města Havířova je možno očekávat jako největší problém sousedství 
specifických skupin obyvatel a navazující bezpečnost. 

• Specifický, mnohdy „překvapivý“ problém představuje chov psů a navazující 
problémy na sídlištích, většinou výrazně polarizující obyvatele. 

• Nejlépe je hodnoceno napojení na MHD včetně spojení s okolními městy, dále 
pak obchodní vybavenost.  

• Hodnocení za jednotlivé obce je limitováno rozsahem šetření, jednoznačně potvrdilo 
nejvyšší atraktivitu bydlení v obcích Těrlicko (včetně bytových domů) a Horní 
Bludovice. 


