
ZÓNY REZIDENČNÍ 
SUBURBANIZACE V ČESKU

JAK REZIDENČNÍ SUBURBANIZACE
MĚNÍ NAŠI OBEC?

Materiály vznikly v rámci projektu “Regiony a lokality v podmínkách intenzivní globalizace: hybné síly a mechanismy jejich vývoje”, probíhající v letech 2018-2023.
Tento projekt je podpořen programem Univerzitní výzkumná centra UK UNCE/HUM/018.

Projektové vyučování



Charakter našich obcí je v posledních
desetiletích ovlivňován suburbanizací,
která mění sociální i fyzické prostředí.
Jsi schopný/á tyto změny vidět i ve
svém okolí? Jak se změnila Tvoje obec
za poslední roky, desetiletí? 

Rozdělte se do skupin, ve
kterých budete všechny úkoly
zpracovávat. Ve skupině si
pečlivě rozdělte práci tak, aby
se zapojili všichni.

S využitím mapové aplikace doplňte základní informace 
o vaší obci:1.

název obce: 

zóna suburbanizace:

příslušnost k 1. jádru:

příslušnost k 2. jádru:

příslušnost k 3. jádru:

pozn.:
zóna suburbanizace – síla procesu suburbanizace, 1 – nejsilnější vliv, 2 - střední vliv, 3 – nejslabší vliv, 4
– dřívější suburbium; sem tedy doplňte číslo 1 - 4, které bude označovat vliv procesu
příslušnost k 1., 2., 3. jádru – jedna obec může být příslušná 1 až 3 jádrům; doplňte sem názvy jader, 
kterým je vaše obec příslušná (pokud jen jednomu, zbylé dvě proškrtněte)

1



Jak se za posledních 20 let změnil počet obyvatel vaší obce?
2. S využitím mapové aplikace zjistěte, jak se změnil počet obyvatel ve vaší

obci. Využijte interaktivní grafy a zjistěte:

Počet obyvatel Přistěhovalí do obce

v roce 1997:

v roce 2007:

v roce 1997:

v roce 2007:

Celkově se počet obyvatel v obci (zakroužkuj správnou odpověď):

snížil zvýšil

Důvodem by mohlo být: 

Vydejte se do terénu a zjistěte více o proměnách své obce!
3. Fungují ve vaší obci školy a školky? Vydejte se zjistit, jak se v posledních

letech změnil počet dětí, které se do škol a školek hlásí. Některé informace
půjdou zjistit z webových stránek škol, na některé asi bude třeba se doptat
přímo na místě.

Co jste se dozvěděli? Narůstá nebo klesá
počet dětí navštěvujících tyto instituce?
Co lze ze zjištěného usuzovat? Lze
předpovědět budoucí vývoj?

Všechny zjištěné informace sepište a
prezentujte před třídou. Jak situaci vidí
ostatní? Diskutujte!
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Tabulka: Bytová výstavba v obci ................…………… mezi roky 1997 a 2017

1997  2007  2002  2012  

1998  2008  2003  2013  

1999  2009  2004  2014  

2000  2010  2005  2015  

2001  2011  2006  2016  

Graf: Bytová výstavba v obci ................…………… mezi roky 1997 a 2017

 

Jak se za posledních 20 let změnil vzhled obce?
4. (rozrůstá se, vznikají nové čtvrti, chátrají budovy a společné prostory,

vznikla/zanikla zde škola, školka apod.)

Co lze pozorovat na první pohled? Jakých změn jste si ve vaší obci za
poslední roky všimli?

I.

Napište vše, co vás napadne!

S využitím mapové aplikace zjistěte, jak se změnila bytová výstavba ve
vaší obci mezi roky 1997 a 2017. Na základě zjištěných dat vytvořte také
graf. 

II.

Celkem přibylo/ubylo …………… bytů.

Důvodem by mohlo být:
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Doložte změny fyzického prostředí vaší obce i graficky, fotografií!

Na portálu www.mapy.cz najděte vaši obec a zvolte letecký pohled z
nejaktuálnějšího roku, a letecký pohled z roku 2003. Stáhněte oba obrázky
(nebo využijte „screenshot“) a umístěte je vedle sebe (např. do wordovského
dokumentu). 
Jaké změny pozorujete? Do novějšího obrázku je vyznačte. Vše písemně
okomentujte.

I.

Je bydlení ve vaší obci v porovnání s okolními obcemi finančně
dostupné (výhodné)?5.
Pokuste se zjistit, kolik stojí pořídit si dům/byt ve vaší obci. Stejně tak zjistěte,
kolik stojí bydlení v obcích z jiných suburbánních zón a informace
porovnejte.

Pokud je vaše obec ve 2. zóně suburbanizace, zjistěte také, kolik stojí bydlení v jádru, 1., 3. a 4.
zóně suburbanizace (rozdělení do zón viz mapová aplikace).
Cenu vztahujte k určité výměře (např. ke 100 m²), aby byly sumy porovnatelné.
Zjistěte ceny více nemovitostí, a pak je zprůměrujte.

4

http://www.mapy.cz/

