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O analýze 
Cílem analýzy prostorové segregace v bydlení je identifikace lokalit rezidenční segregace 

sociálních skupin v nerovném postavení, a to dle certifikované metodiky Metodika identifikace 

lokalit rezidenční segregace (verze prosinec 2014). 

Analýza na základě různých ukazatelů identifikuje sociální skupiny v nerovném postavení, 

rozpozná lokality s vyšší koncentrací takových sociálních skupin a vyhodnotí, zda je 

obyvatelstvo těchto lokalit segregováno. Výsledkem je určení lokalit na území města 

Jindřichův Hradec s potenciální rizikem segregace. 

Analýza se sestává z několika na sebe navazujících částí. V úvodní části jsou identifikovány 

lokality koncentrace sociálních skupin na základě parametrů získaných za Základní sídelní 

jednotky města Jindřichův Hradec (dále jen SZJ) a Sčítání lidu, domů a bytů 2011 (dále jen SLDB 

2011) a z údajů poskytnutých místními aktéry. Ti disponují relevantními údaji o různých 

rizikových faktorech, které v důsledku mohou vést k nerovnému postavení sociálních skupin 

v lokalitách města.  

Druhá část této analýzy se zaměřuje na identifikaci lokalit koncentrace sociálních skupin 

v nerovném postavení na základě analýzy jejich reprezentace v médiích. V této části analýzy 

jsou shromažďovány články zachycující nerovné postavení sociálních skupin ve vazbě 

na konkrétní lokality ve městě Jindřichův Hradec. 

Další navazující část je realizace rozhovorů s místními aktéry, kteří disponují znalostí obyvatel 

a místních poměrů v dané lokalitě a kteří v rámci své pracovní činnosti dlouhodobě pracují 

s různým spektrem osob z cílových skupin nebo o nich mají dobrou znalost. 

Závěrečná část analýzy se věnuje vyhodnocení lokalit koncentrace sociálních skupin 

v nerovném postavení z hlediska segregace. Výsledkem této části analýzy je pak určení lokalit 

na území města Jindřichův Hradec, které jsou segregací ohrožené. 

Obecně o segregaci  
Vyjdeme-li z doslovného překladu slova segregace, tak nejčastěji se setkáme s pojmem 

oddělování, odlučování nebo vylučování. Pro potřeby této analýzy však termín segregace je 

vnímán jako nerovnoměrné rozmístění různorodých skupin obyvatelstva na území Jindřichova 

Hradce. Segregace jako taková je tedy proces, který je částečně přirozený a projevuje se 

různými preferencemi obyvatel, které bývají vnitřně rozrůzněné. Může mít pozitivní i negativní 

charakter, kdy se jedná o problém společenský a může vést až k narušování sociální 

soudržnosti obyvatel v dané lokalitě města. Negativní segregace se projevuje především 

tehdy, pokud se různé jevy projevují ve větší míře nebo se kombinují. Tyto procesy pak mohou 

pro takto postižené lokality představovat závažné dlouhodobé důsledky. 

V širším kontextu pojmem „rezidenční segregace“ je možné definovat jako prostorové 

oddělení nebo proces oddělování určitých skupin obyvatelstva od zbytku společnosti 

do různých oblastí a zón sídel na základě socioekonomických, etnických a kulturních 

charakteristik jejich obyvatel nebo podmínek k životu. Klíčovou roli v problematice prostorové 

segregace hraje koncentrace daného jevu v konkrétní lokalitě ve městě, jehož míru, intenzitu 

nebo rozdílnou úroveň je možné sledovat mezi jednotlivými částmi města (v našem případě 
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se jedná o tzv. Základní sídelní jednotku), do kterých je každé město rozděleno. Pro hodnocení 

segregace je důležité sledovat nejen rovnoměrnost rozmístění daného jevu, ale i možnost 

vzájemného kontaktu obyvatel v městském prostoru, pro které jsou některé jevy 

charakteristické a jejichž četnost má určité zastoupení v dané lokalitě. Segregovanou skupinou 

populace se pak rozumí skupina obyvatel, která v prostoru města je rozmístěna 

nerovnoměrně, jsou pro ni relevantní některé rizikové faktory mající vliv na udržení (nebo 

znovuzískání) si bydlení nebo bydlí v podmínkách, které nejsou vnímány jako standardní. 

V širším kontextu je však míra segregace ve městech naprosto přirozeným jevem, nicméně 

pochopit a identifikovat její doprovodné jevy je naprosto klíčové pro identifikaci rizik 

tzv. nedobrovolné segregace určité skupiny obyvatel. V tomto kontextu tak hovoříme o tom, 

že segregace je vlastně prostorovým vyjádřením sociálních nerovností.  

Na segregaci lze nahlížet dvojí optikou, kdy rozeznáváme segregaci tzv. dobrovolnou 

a nedobrovolnou. Dobrovolná segregace se vyznačuje tím, kdy jednotlivec nebo domácnost si 

svobodně vybírá místo svého bydliště dle vlastních kritérií a parametrů a typické pro tento typ 

segregace je možnost, že zvolenou lokalitu může svobodně opustit a usadit se v jiné. Typickým 

výsledkem dobrovolné segregace jsou různé satelitní městské čtvrti nebo naopak 

nadstandardní vybavení městských čtvrtí, které vznikaly v průběhu minulých století a jejichž 

vznik vnímáme i v současné době. Do pozitivní segregace tak patří výše uvedené procesy 

suburbanizace a také gentrifikace, která je charakteristická tím, že do zanedbaných starších 

budov ve městě přichází noví majitelé (zpravidla ze středních a vyšších tříd), kteří naopak 

vytlačují původní obyvatele, kteří utvářeli prostředí v těchto lokalitách. 

Nedobrovolná segregace má daleko větší důsledky a následky, které se odráží na celkovém 

charakteru dané lokality, protože je přesným opakem segregace dobrovolné. Tento typ 

segregace charakterizuje stav, kdy jsou podmínky života v lokalitě zhoršené a její obyvatelé 

pociťují silnou nespokojenost, chtěli by odejít, ale nedaří se jim to, naráží na různé finanční, 

institucionální bariéry, mají nedostatek vlastních kompetencí nebo mají jiné objektivní 

překážky (např. nedostupnost volných bytů). 

V této analýze tak do popředí vstupují prekursory, které mohou mít vliv na nedobrovolnou 

segregaci obyvatel města Jindřichův Hradec. Byly tak vybrané některé významné rizikové 

faktory determinující nerovné sociální postavení obyvatel a je sledováno jejich zastoupení 

v jednotlivých ZSJ na území města Jindřichův Hradec. 

  



5 
 

Identifikace sociálních skupin v nerovném postavení 
Vytipování lokalit sociálních skupin je v této analýze prováděno na úrovni Základních sídelních 

jednotek, kterých je ve městě celkem 38 (podrobněji níže viz tabulka č. 1 Přehled ZSJ 

v Jindřichově Hradci). Základní sídelní jednotka je považována za ideální územní rámec pro 

analýzu statistických dat sloužících k identifikaci lokalit koncentrace a segregace. Pro potřeby 

této analýzy byly některé ZSJ vzájemně sloučeny. Jde o ZSJ Vajgar jih a Vajgar střed (dále již 

jen jako Sídliště Vajgar-jih a střed), které jsou na základě prostorového vymezení sloučené. 

Dále jsou sloučeny ZSJ Jindřichův Hradec střed díl 1-4. Důvodem pro jejich sloučení byla 

minimální vypovídající hodnota informací v SLDB 2011. Uvedené informace u těchto ZSJ jsou 

buď nulové nebo velmi nízké. Hodnoty těchto ZSJ jsou započítány do ZSJ Jindřichův Hradec – 

střed. 

Tabulka č. 1: Přehled ZSJ v Jindřichově Hradci 
 Kód ZSJ      Název ZSJ                          Počet obyvatel     Kód ZSJ      Název ZSJ                     Počet obyvatel  

60640 Buk 260 

 

60623 Rybnické předměstí 1 307 

24864 Děbolín 230 308242 Sídliště Vajgar-jih a střed 5 834 

30074 Dolní Radouň 227 318892 U Jitky 14 

30147 Dolní Skrýchov 273 60631 U Lišného dvora 0 

60704 Horní Žďár 222 60615 U nového hřbitova 56 

60526 Jindřichův Hradec-střed 726 60607 U otínské silnice 0 

60682 Městský les 15 60585 Nežárecké předměstí 1 296 

60674 Pod Olejnou 3 327328 U Jakuba 162 

60593 Pražské předměstí 968 60658 Za Jakubem 0 

60666 Průmyslový obvod 40 327336 Sídliště Hvězdárna 2 665 

60542 Sídliště Pod Kasárny 1 591 24872 Matná 52 

60551 Sídliště u nádraží 1 115 116491 Jitka 718 

308269 Tramenářská 9 116505 Otín 521 

60534 U nádraží 1 950 60691 Políkno 210 

327310 Jáchymova 345 138665 Na Kopečku 343 

60577 Nemocnice I 131 138673 Nový Dvůr 87 

308251 Nemocnice II 0 138681 Radouňka 204 

Celkem obyvatel 21 574 

Zdroj: SLDB, 2011 

Na základě výše uvedeného postupu je nadále pracováno s celkem 34 ZSJ na území města 

Jindřichův Hradec, pro které byla získána data ze dvou hlavních zdrojů: 

- informace od lokálních aktérů (Úřad práce v Jindřichově Hradci, Odboru sociálních 

věcí a Oddělení správ bytů Městského úřadu v Jindřichově Hradci), kteří poskytli 

rozdělení na jednotlivé ulice ve městě. Tyto ulice následně byly přiřazené 

k jednotlivým ZSJ ve městě. Jejich platnost je k 30.9.2017; 

- data ze SLDB 2011 – platnost k 26.3.2011. 

Rozdílnost platnosti dat zahrnutých do analýzy je zjevná, nicméně získání podrobných 

informacích (počet obyvatel a informace o bytovém fondu) v relevanci na ZSJ v Jindřichově 
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Hradci je možné pouze ze SLDB 2011. Je tak důležité přihlížet k rozdílnému stáří vzájemně 

porovnávaných dat, nicméně vzhledem k místní znalosti a zkušenostem se jedná o informace, 

které nebyly v průběhu let nijak zásadním způsobem pozměněné. Toto se týká především 

informací ve vazbě na počet obyvatel v ZSJ, kde saldo migrace v posledních letech je v řádu 

několika desítek až jednotek stovek obyvatel za celé město Jindřichův Hradec. Podobná 

situace je i u počtu bytů v bytovém fondu v městě Jindřichův Hradec, kde za poslední roky 

nedošlo k žádným dramatickým změnám. Jistým úskalím však mohou být data vázáná 

na informace o počtu obyvatel ve vazbě na jejich věk, kdy přirozeně dochází k posunu v čase 

a aktuálnost těchto dat může být relativní. 

S ohledem na dostupnost informací jsou ve výsledku stanoveny následující vybrané rizikové 

faktory (podrobněji viz Tabulka č. 2 Přehled ukazatelů) determinující nerovné sociální 

postavení obyvatel, které mohou reflektovat jednotlivé dimenze znevýhodnění. 

Do identifikace sociálních skupin v nerovném postavení jsou tak zahrnuty následující 

ukazatele: 

A- Nezaměstnanost 

B- Sociální dávky  

C- OSPOD - Počet případů  

D- Insolvence 

E- Osoby v nájemním bydlení  

F- Byty se sníženou kvalitou 

G- Osoby nad 65 let 

H- Rozvedení  

I- Ovdovělí 

J- ETHOS 
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Tabulka č. 2: Přehled ukazatelů 
  

A - 
Nezaměstnanost 

B - Sociální 
dávky 

C - OSPOD - 
Počet případů 

D - Insolvence 
E - Osoby v 
nájemním 

bydlení 

F – Byty se 
sníženou 
kvalitou 

G - Osoby nad 
65 let 

H - Rozvedení I - Ovdovělí J - ETHOS 

Míra/ 
intenzita 

jevu 

Počet 
obyvatel 
JHK 

10 387 
Ekonomicky 

aktivních 
obyvatel 

21 574  
(počet všech 

obyvatel) 

21 574  
(počet všech 

obyvatel) 

17 669 
(obyvatel nad 

18 let) 

21 574  
(počet všech 

obyvatel) 

8 656  
(celkem bytů) 

21 574  
(počet všech 

obyvatel) 

21 574  
(počet všech 

obyvatel) 

21 574  
(počet všech 

obyvatel) 

21 574  
(počet všech 

obyvatel) 

Četnost  
250 

nezaměstnaných 
252 

osob 
340 

případů 
334 

insolvencí 
3818 
osoby 

338 
bytů 

3433 
osob 

2365 
osob 

1582 
osob 

263 
osob 

V % 2,41 % 1,17 % 1,57 % 2 % 17,69 % 3,90 % 15,91 % 10,96 % 7,33 % 1,22 % 

Ukazatel 

 

Důvody pro 
zařazení 

Pokles příjmů 
vedoucí k získání 

statutu tzv. 
nízkopříjmové 
domácnosti, 
neschopnost 

splácet úvěry a 
platit služby 

spojené 
s bydlením a 
základními 
potřebami 

v souvislosti s 
chodem 

domácnosti, 
řešení finanční 

nouze 
nevýhodnými 

půjčkami, vznikl 
dluhové spirály. 

Ukazatel 
uvádějící počet 

osob, kteří 
vlastními 

možnostmi 
nejsou schopni 
krýt náklady na 

bydlení nebo 
základních 
životních 

potřeb, osoby 
ocitající se 

v chudobě, kdy 
jejich příjmy se 
pohybují pod 

úrovní životního 
minima, tyto 
osoby nejsou 
schopny bez 
systémové 

pomoci 
fungovat. 

Počet případů 
vyjadřuje 

množství dětí, u 
kterých byla 

identifikována 
nestandardní 

rodinná situace, 
jeden z prvních 

signálů při 
identifikaci 
problémů v 

rodině, které 
mají vazbu na 
další ukazatele 
v této tabulce. 

Je důsledkem 
nesplácených 

dluhů, vyjadřuje 
omezené 

možnosti při 
využívání 
volných 

finančních 
prostředků, 

indikuje 
omezené 

možnosti pro 
přestěhování se 

nebo změny 
životních 

podmínek. 

Relativní 
snadnost ztráty 

nájemního 
bydlení, vlivem 
vysokých dluhů, 

insolvence, 
úmrtí nebo 

odchodu člena 
domácnosti, se 

kterými je 
nájemní 
smlouva 

uzavřená, 
nedostatek 
osobních 

kompetencí si 
nájemní bydlení 

udržet. 

Byty se 
sníženou 

kvalitou nejsou 
považovány za 

standardní 
bydlení a zvyšují 
riziko odchodu 

osob nebo 
domácností z 

těchto bytů do 
jiného druhu 

bydlení, vliv na 
zdravotní stav 

obyvatel těchto 
bytů a vazba na 

finanční 
možnosti těchto 

osob. 

Osoby starší 
65 let jsou 
ohroženi 
ztrátou 

bydlení vlivem 
poklesu 

příjmů oproti 
jejich 

ekonomicky 
aktivnímu 

období nebo 
vlivem 

odchodu 
partnera. 

Ovdovělé a rozvedené osoby 
zaznamenávají často snížení 

příjmů pro krytí nákladů 
spojených s a udržením chodu 
domácnosti, možný zhoršený 

psychický stav v rámci, kterého 
nezvládají řešit praktické 

problémy efektivně. 

Typologie 
ETHOS již 

člení osoby 
bez domova 
podle jejich 

životní situace 
nebo situace 
jejich bydlení.   

Počet osob 
zohledňuje 

dospělé i děti. 

Zdroj: SLDB, 2011, město Jindřichův Hradec 2017, ÚP v Jindřichově Hradci, 2017 
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Identifikace lokalit koncentrace sociální skupiny v nerovném prostředí 
Následující kvantitativní analýza je zaměřena na ukazatele A až J, kdy prevalence jednotlivých 

ukazatelů, resp. rizikových faktorů determinující nerovné sociální postavení obyvatel (sociální 

skupiny), může vést v konečném důsledku k její segregaci. Hodnocení koncentrace se provádí 

pro jednotlivé sociální skupiny v nerovném postavení v rámci každé základní sídelní jednotky 

města v Jindřichově Hradci. Koncentrace sociální skupiny hodnotíme ze 3 vzájemně se 

doplňujících perspektiv. Podle prvního pohledu je skupina v lokalitě koncentrovaná, pokud se 

zde vyskytuje ve výrazně vyšším zastoupení, než je běžné (průměrné) pro území celého města. 

Místa vysoce nadprůměrného výskytu identifikujeme při použití lokalizačního kvocientu 

(LQOBn), který měří poměr mezi podílem obyvatel sociální skupiny na populaci v lokalitě 

(ROBn) vůči podílu obyvatel sociální skupiny na celkové populaci ve městě (vyšší územní 

jednotce) (POBn). V případě trojnásobného a vyššího zastoupení považujeme koncentraci 

za střední a v případě desetinásobného a vyššího zastoupení považujeme koncentraci 

za vysokou. Viz znázornění níže v tabulce č. 3 Úrovně koncentrace sociálních skupiny.  

Tabulka č. 3: Úrovně koncentrace sociálních skupin  

Úroveň koncentrace  Nízká Střední Vysoká 

Nadprůměrný výskyt LQOBn  <3 ≥ 3 ≥ 10 

Podíl obyvatel ROBn  <10 % ≥ 10 % ≥ 30 % 

Počet obyvatel POBn  <50 ≥ 50 ≥ 200 

Zdroj: 

Mapa č. 1: Nezaměstnanost    Mapa č. 2: Sociální dávky 
          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: vlastní (2017)      Zdroj: vlastní (2017) 
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Mapa č. 3: OSPOD – Počet případů    Mapa č. 4: Insolvence 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: vlastní (2017)       Zdroj: vlastní (2017) 

Mapa č. 5: Osoby v nájemním bydlení    Mapa č. 6: Byty se sníženou kvalitou 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: vlastní (2017)       Zdroj: vlastní (2017) 
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Mapa č. 7: Osoby nad 65 let               Mapa č. 8: Rozvedení  

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: vlastní (2017)       Zdroj: vlastní (2017) 

 

 

Mapa č. 9: Ovdovělí      Mapa č. 10: Osoby dle typologie ETHOS 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: vlastní (2017)       Zdroj: vlastní (2017) 
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Zdroj: vlastní (2017) 

Tabulka č. 4 - 
Souhrn 

A - Nezaměstnanost B - Sociální dávky 
C - OSPOD - Počet 
případů 

D - Insolvence 
E - Osoby v nájemním 
bydlení 

F – Byty se sníženou 
kvalitou 

G - Osoby nad 65 let H - Rozvedení I - Ovdovělí J - ETHOS 

Název_ZSJ POBn ROBn LQOBn POBn ROBn LQOBn POBn ROBn LQOBn POBn ROBn LQOBn POBn ROBn 
LQOB
n 

POBn ROBn LQOBn POBn ROBn 
LQO
Bn 

POBn ROBn 
LQO
Bn 

POBn ROBn 
LQO
Bn 

POBn ROBn 
LQO
Bn 

Průmyslový obvod 0 0,0 % 0,0 1 2,5 % 2,1 14 155,6 % 17,9 3 9,7 % 5,1 20 50,0 % 3,0 2 12,5 % 3,2 7 17,5 % 1,1 4 10,0 % 0,9 3 7,5 % 1,0 14 35,0 % 28,6 

Tramenářská  0,0  % 0,0 0 0,0  % 0,0  0,0  % 0,0 0 0,0 % 0,0 5 55,6 % 3,3 3 50,0 % 12,8 1 11,1 % 0,7 3 33,3 % 3,0 1 11,1 % 1,5  0,0 %  

Sídliště Vajgar-jih a střed 61 2,1  % 0,9 71 1,2  % 1,0 85 8,8  % 1,0 83 1,7 % 0,9 1 051 18,0 % 1,1 97 3,8 % 1,0 826 14,2 % 0,9 431 7,4 % 0,7 214 3,7 % 0,5  0,0 %  

U nádraží 37 3,9  % 1,6 48 2,5  % 2,1 56 15,7  % 1,8 99 6,2 % 3,3 401 20,6 % 1,2 33 3,9 % 1,0 338 17,3 % 1,1 272 13,9 % 1,3 164 8,4 % 1,1 56 2,9 % 2,4 

U nového hřbitova 0 0,0  % 0,0 0 0,0  % 0,0 4 30,8  % 3,5 3 7,0 % 3,7 34 60,7 % 3,7 1 4,2 % 1,1 5 8,9 % 0,6 10 17,9 % 1,6 3 5,4 % 0,7  0,0 %  

Sídliště u nádraží 13 2,8  % 1,2 6 0,5  % 0,5 3 1,7  % 0,2 11 1,2 % 0,6 169 15,2 % 0,9 12 2,2 % 0,6 355 31,8 % 2,0 133 11,9 % 1,1 139 12,5 % 1,7 49 0,8 % 0,7 

Sídliště Hvězdárna 35 2,4  % 1,0 33 1,2  % 1,1 28 5,0  % 0,6 30 1,4 % 0,8 883 33,1 % 2,0 44 4,0 % 1,0 207 7,8 % 0,5 413 15,5 % 1,4 104 3,9 % 0,5  0,0 %  

Jindřichův Hradec-střed 4 1,2  % 0,5 12 1,7  % 1,4 14 9,7  % 1,1 17 2,9 % 1,5 267 36,8 % 2,2 17 6,2 % 1,6 91 12,5 % 0,8 78 10,7 % 1,0 44 6,1 % 0,8  0,0 %  

Jitka 0 0,0  % 0,0 0 0,0  % 0,0 0 0,0  % 0,0 0 0,0 % 0,0 119 16,6 % 1,0 15 5,7 % 1,5 236 32,9 % 2,1 85 11,8 % 1,1 145 20,2 % 2,8  0,0 %  

Pod Olejnou 0 0,0  % 0,0 0 0,0  % 0,0 0   0 0,0 % 0,0 0 0,0 % 0,0 0 0,0 % 0,0 1 33,3 % 2,1 2 66,7 % 6,1 0 0,0 % 0,0 2 0,6 % 0,5 

Sídliště Pod Kasárny 16 2,5  % 1,0 9 0,6  % 0,5 11 4,3  % 0,5 15 1,1 % 0,6 148 9,3 % 0,6 21 3,8 % 1,0 364 22,9 % 1,4 108 6,8 % 0,6 146 9,2 % 1,3  0,0 %  

Rybnické předměstí 11 1,8  % 0,7 12 0,9  % 0,8 17 7,3  % 0,8 6 0,6 % 0,3 112 8,6 % 0,5 15 3,1 % 0,8 255 19,5 % 1,2 106 8,1 % 0,7 126 9,6 % 1,3  0,0 %  

Nový Dvůr 1 2,4  % 1,0 0 0,0  % 0,0 0 0,0  % 0,0 3 4,6 % 2,4 42 48,3 % 2,9 0 0,0 % 0,0 3 3,4 % 0,2 14 16,1 % 1,5 3 3,4 % 0,5 25 0,9 % 0,8 

Nežárecké předměstí 13 2,1  % 0,9 17 1,3  % 1,1 33 12,8  % 1,5 2 0,2 % 0,1 168 13,0 % 0,8 25 5,3 % 1,4 139 10,7 % 0,7 118 9,1 % 0,8 61 4,7 % 0,6  0,0 %  

Pražské předměstí 9 1,9  % 0,8 7 
0,7   
% 

0,6 14 8,0  %  0,9 6 0,8 % 0,4 27 2,8 % 0,2 3 0,9 % 0,2 162 16,7 % 1,1 85 8,8 % 0,8 61 6,3 % 0,9 64 4,9 % 4,0 

Dolní Radouň 4 3,5  % 1,5 0 0,0  % 0,0 6 11,5  % 1,3 7 4,0 % 2,1 2 0,9 % 0,1 9 11,8 % 3,0 17 7,5 % 0,5 17 7,5 % 0,7 8 3,5 % 0,5  0,0 %  

Radouňka 5 5,1  % 2,1 2 1,0  % 0,8 8 17,0  % 2,0 2 1,3 % 0,7 54 26,5 % 1,6 8 10,5 % 2,7 32 15,7 % 1,0 17 8,3 % 0,8 20 9,8 % 1,3  0,0 %  

Otín 17 5,9  % 2,4 22 4,2  % 3,6 24 22,4  % 2,6 20 4,8 % 2,6 0 0,0 % 0,0 5 3,1 % 0,8 46 8,8 % 0,6 30 5,8 % 0,5 23 4,4 % 0,6 8 1,5 % 1,3 

Nemocnice I 3 5,9  % 2,4 1 0,8  % 0,7 1 2,9  %  0,3 6 6,2 % 3,3 13 9,9 % 0,6 0 0,0 % 0,0 27 20,6 % 1,3 15 11,5 % 1,0 14 10,7 % 1,5  0,0 %  

U Jitky 0 0,0  % 0,0 0 0,0  % 0,0 0 0,0  % 0,0 1 8,3 % 4,4 4 28,6 % 1,7 0 0,0 % 0,0 0 0,0 % 0,0 0 0,0 % 0,0 1 7,1 % 1,0  0,0 %  

Matná 1 4,2  % 1,7 0 0,0  % 0,0 0 0,0  % 0,0 0 0,0 % 0,0 0 0,0 % 0,0 2 9,1 % 2,3 10 19,2 % 1,2 4 7,7 % 0,7 7 13,5 % 1,8  0,0 %  

Jáchymova 1 0,6  % 0,2 2 0,6  % 0,5 5 10,0  % 1,1 4 1,4 % 0,7 34 9,9 % 0,6 7 4,8 % 1,2 76 22,0 % 1,4 35 10,1 % 0,9 22 6,4 % 0,9 23 1,4 % 1,2 

U Jakuba 3 3,8  % 1,6 1 0,6  % 0,5 6 18,2  % 2,1 2 1,6 % 0,8 1 0,6 % 0,0 0 0,0 % 0,0 30 18,5 % 1,2 6 3,7 % 0,3 6 3,7 % 0,5  0,0 %  

Děbolín 1 1,0  % 0,4 0 0,0  % 0,0 3 8,8  % 1,0 3 1,5 % 0,8 15 6,5 % 0,4 4 4,7 % 1,2 31 13,5 % 0,8 17 7,4 % 0,7 16 7,0 % 0,9 3 1,1 % 0,9 

Horní Žďár 3 2,7  % 1,1 0 0,0  % 0,0 2 3,6  % 0,4 3 1,8 % 1,0 0 0,0 % 0,0 3 3,8 % 1,0 24 10,8 % 0,7 19 8,6 % 0,8 10 4,5 % 0,6  0,0 %  

Na Kopečku 1 0,7  % 0,3 0 0,0  % 0,0 0 0,0  % 0,0 6 2,1 % 1,1 0 0,0 % 0,0 2 1,7 % 0,4 71 20,7 % 1,3 16 4,7 % 0,4 26 7,6 % 1,0  0,0 %  

Buk 0 0,0  % 0,0 1 0,4  % 0,3 1 1,6  % 0,2 0 0,0 % 0,0 0 0,0 % 0,0 2 2,4 % 0,6 35 13,5 % 0,8 14 5,4 % 0,5 19 7,3 % 1,0  0,0 %  

Dolní Skrýchov 7 4,6  % 1,9 0 0,0  % 0,0 4 9,1  % 1,0 2 0,9  % 0,5 11 4,0 % 0,2 3 3,2 % 0,8 24 8,8 % 0,6 20 7,3 % 0,7 13 4,8 % 0,6  0,0 %  

Městský les 0 0,0  % 0,0 0 0,0  % 0,0 0 0,0  % 0,0 0 0,0  % 0,0 0 0,0 % 0,0 0 0,0 % 0,0 1 6,7 % 0,4 0 0,0 % 0,0 0 0,0 % 0,0  0,0 %  

Políkno 4 3,7  % 1,6 7 3,3  % 2,9 1 2,4  % 0,3 0 0,0  % 0,0 0 0,0 % 0,0 5 7,8 % 2,0 19 9,0 % 0,6 10 4,8 % 0,4 12 5,7 % 0,8 19 1,5 % 1,2 
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Souhrnné hodnocení koncentrace a identifikace lokalit 
Při souhrnném hodnocení územní koncentrace na základě analýzy statických dat, identifikaci 

lokalit a jejich roztřídění podle míry koncentrace je prováděno dle Metodiky identifikace lokalit 

rezidenční segregace 2014. Hodnocení probíhá následujícím způsobem. V případě, že ZSJ 

vykazuje vysokou úroveň koncentrace pro všechny ukazatele, považujeme koncentraci za 

extrémní; v případě, že splňuje vysokou úroveň koncentrace pro dva ukazatele, zatímco třetí 

má míru koncentrace střední, považujeme koncentraci za vysokou; v případě, že je 

koncentrace alespoň na střední úrovni u všech tří ukazatelů, považujeme koncentraci za 

střední. Ostatní situace představují nízkou úroveň koncentrace. 

Z tabulky č.4: Souhrn jednoznačně vyplývá, že v ZSJ ve městě Jindřichův Hradec nedošlo ke 

koncentraci, kterou by bylo možné označit jinak než nízkou. U všech sledovaných ukazatelů a 

úrovně koncentrace ani v jednom případě nedošlo k situaci, že by u všech tří ukazatelů byly 

naplněny parametry uvedené v předchozím odstavci. U jednotlivých ZSJ došlo nanejvýše vždy 

ke kombinaci vysokých hodnot jednotlivých ukazatelů pouze ve dvou úrovních koncentrace, a 

to u ukazatele G a H.  

U ukazatele G „Osoby nad 65 let“ je zaznamenána nejvyšší četnost překročení hranic ukazatelů 

podílu obyvatel (ROBn) a počtu obyvatel v ZSJ (POBn). U tohoto ukazatele je více než polovina 

hodnot POBn na střední úrovni. LQOBn není překročen přes hodnotu 3 v žádné ZSJ.  

Druhým ukazatelem, kde se vyskytuje nejvíce středních hodnot, je ukazatel H „Rozvedení“. 

U více než 1/3 se nachází střední hodnota POBn a ve třech lokalitách je zaznamenána vysoká 

úroveň ROBn. Jen u dvou ZSJ (Sídliště Vajgar-jih a střed a Pod Olejnou) je překročen lokalizační 

kvocient (LQOBn), nicméně ani ten nedosahuje vysoké úrovně. 

Dalším nejčetnějším ukazatelem, kde jsou ve větší míře překročeny střední a vysoké hodnoty, 

je ukazatel E „Osoby v nájemním bydlení“. U celkem 6 ZSJ (Průmyslový obvod, Tramenářská, 

U nového hřbitova, Sídliště Hvězdárna, Jindřichův Hradec-střed a Nový dvůr) je překročen 

POBn a jejich úroveň je ohodnocena jako vysoká. U 4 ZSJ počet obyvatel přesahuje hodnotu 

200, tzn. úroveň je hodnocena jako vysoká. 3 ZSJ (Průmyslový obvod, Tramenářská a U nového 

hřbitova) mají LQOBn vyšší než 3 a dosahují tak střední hodnoty. 

Čtvrtým ukazatelem, kde je vyšší četnost překročení nízké koncentrace, je ukazatel I „Ovdovělí 

lidé“, kde v 5 ZSJ je překročena střední hodnota ROBn a v 8 lokalitách je střední hodnota POBn.  

Za zmínku také stojí ukazatel C – „OSPOD - počet případů“, kde v 7 lokalitách je střední 

hodnota ROBn a ve dvou ZSJ je hodnota ROBn vysoká. Zde je nutno upozornit na extrémní 

hodnotu u ZSJ Průmyslový obvod, která činí 155,6  %. Toto je dáno tím, že údaje za SLDB 2011 

neodpovídají aktuálnímu počtu řešených případů v dané oblasti. Aktuální počet obyvatel tak 

musí být v současné době vyšší, než je údaji v SLDB 2011. LQOBn kvocient je u této ZSJ 

(Průmyslový obvod) vysoký a představuje hodnotu 17,9. Průmyslový obvod také vykazuje 

vysoké hodnoty u ROBn a LQOBn u ukazatele H – „ETHOS“.  
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Identifikace lokalit koncentrace sociálních skupin v nerovném postavení 

na základě analýzy reprezentace v médiích 
Identifikace lokalit koncentrace sociálních skupin v nerovném postavení bylo realizováno 

na základě analýzy prezentace v médiích ve vazbě na konkrétní lokalitu v Jindřichově Hradci. 

Cílem bylo identifikovat témata v médiích zaměřená na ukazatele uvedené v předchozí části 

analýzy. V tomto kontextu byla zvolena následující klíčová slova: Insolvence, sociální dávky, 

příspěvek na živobytí, doplatek na bydlení, příspěvek na bydlení, nezaměstnanost, bydlení, 

kvalita bytů, snížená kvalita bytů, dluhy, dluhové poradny, senioři, sociální služby, výchova dětí, 

nájemní bydlení, kvalita života, segregace, Vajgar, průmysl, sídliště, ubytovny, Šindelna, 

etnické skupiny, sociální bydlení, přestupek, trestní čin, bytová politika, kvalita bydlení. 

Monitoring tisku byl prováděn pomocí on-line nástrojů: https://media.monitora.cz.  

Přes veškeré nástroje a prostředky, které monitoring tisku umožňuje, byly dohledány 
především články mající obecný charakter vztažený k celému území města Jindřichův Hradec. 
Monitoring byl zadán na období 2015 – 2017. U vyhledaných článků tak nebylo možné 
dohledat konkrétní lokalitu, se kterou by bylo možné spojit dané téma/ukazatel, čímž se 
výrazně zúžil výběr potencionálních článků, které by bylo možné zařadit do této analýzy 
a splňovalo by kritéria požadovaná metodikou. Z monitoringu tisku bylo však získáno přes 
600 článků, z nichž níže (viz obrázek č. 1 Tabulka z monitoringu tisku) uvedené mají jasnou 
vazbu na konkrétní místo v Jindřichově Hradci. Podrobný výčet všech článků z monitoringu 
tisku je součástí přílohové části této analýzy, konkrétně příloha č. 1 s názvem Monitoring tisku. 
K lokalitám, ke kterým se v rámci monitoringu tisku podařilo zjistit relevantní a signifikantní 
data, jsou znázorněny na obrázku č. 2: Přehled lokalit.  

 

Obrázek č. 1: Tabulka z monitoringu tisku  

 

Informace vztažené k jednotlivým lokalitám je (uvedeno pro ilustraci) možné získat na 

základě těchto informací: 

(JHKD20160630) Lidem v nouzi chce město vydávat jídlo a hygienické potřeby. „Smyslem pomoci je zlepšení životních 

podmínek těchto lidí zajištěním kvalitnějšího stravování a zvýšením dostupnosti hygienických prostředků. Součástí 

pomoci je i poradenská činnost,“. Město k dispozici prostor na sídlišti Hvězdárna a také ve Václavské ulici. 

K trestným činům byly relevantní tyto články: 

(JHKD20170427) Na apríla ve čtyři hodiny odpoledne ukazoval své místy vytrénované tělo mladík na sídlišti Vajgar 

v parčíku u Merkuru. Vysvlečený do půli těla se povaloval s dvoulitrovou láhví piva po trávě a hrdinně pořvával 

na kolemjdoucí.  

https://media.monitora.cz/
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(JHKD20170427) Nepokradeš. Tímto přikázáním se 11. dubna neřídil klučina, který se v jednom z obchodů v centru 

města pokusil ukrást hudební sluchátka a extra zvýrazňovač. Jeho lup mu však zhatil bezpečnostní rám. Vzhledem 

k věku byli o počínání chlapce vyrozumění jeho rodiče a zároveň též odbor sociálních věcí. 

(JHKD20170427) Dva chlapci, jeden mladistvý a druhý nezletilý si v půlce dubna na sídlišti Hvězdárna vyhlédli školáka. 

Zatímco ten starší ho přidržel, mladší mu "projel" kapsy. Ukořistili pouze dvacet korun, které hned utratili v Penny 

marketu. Celá věc byla předána Policii ČR Jindřichův Hradec, pro podezření z trestného činu loupeže. 

(JHKD20160930) Neznámý lupič v Naxerově ulici poblíž sídliště Hvězdárna minulý týden ve čtvrtek přepadl s nožem 

v ruce ženu. 

K lokalitě Šindelna 

(CBD20170130) Nechat upravit byty tak, aby vyhovovaly parametrům pro sociální bydlení. Domek se zelenou fasádou 

u řeky Nežárky na kraji města, známý především jako Šindelna, se v blízké době zřejmě dočká důkladné rekonstrukce. 

Rada města totiž už v minulém týdnu rozhodla, že je vhodný čas na zpracování projektu přestavby domu, který 

v současné době slouží jako byty pro sociálně slabší obyvatele města a neplatiče. 

 

Obrázek č. 2: Přehled lokalit 
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Výše uvedené informace, které je možné jednoznačně svázat přímo s konkrétní lokalitou 

v Jindřichově Hradci, tak především vypovídají o kriminálních činech a přestupcích tam 

uskutečněných a byly nejčastěji vedeny Policií ČR nebo Městskou policií. Další informace 

z článků vypovídaly o soužití obyvatel v Jindřichově Hradci ve vazbě na 3 ubytovny (Ubytovna 

Otín, Ubytovna Beruška JH a Ubytovna Cvrček), které však již v současné době neexistují a byly 

přestavěny na standardní byty. Dále se v monitoringu tisku objevují především informace 

vztahující se k celému městu bez vazby na konkrétní lokalitu. Nejčastěji se jedná o témata, 

jakými jsou problematika dluhů a jejich důsledků, insolvence, bezdomovectví apod.).  

Určité spektrum článků se také věnuje různým popisům sociálních služeb pomáhající lidem 

v nouzi zaměřené i na poradenství v oblasti bydlení a nabídky nebo popisu způsobu pomoci 

lidem v nouzi, nicméně i tyto články jsou bez vazby na určitou lokalitu a pojednávají 

o problému povšechně. Určitá část článků z monitoringu se tematicky věnuje činnosti 

jednotlivých odborů Městského úřadu Jindřichův Hradec, nicméně také v obecné rovině. Větší 

pozornost je však věnována lokalitě Šindelna, avšak v kontextu monitoringu tisku se jedná 

především o informace týkajících se chystaných rekonstrukcích a úpravách tohoto domu, kde 

bydlí sociálně slabší občané. Oblast nezaměstnanosti není popisována v monitoringu tisku 

ve vazbě na konkrétní zaměstnavatele ani lokality, ale především jsou uváděna data za celý 

Jindřichův Hradec. Využití analýzy prezentace v médiích pro identifikaci lokalit koncentrace 

sociálních skupin v nerovném postavení již z výše uvedených důvodů je spíše doplňkovou 

strategií.  
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Identifikace lokalit zvýšené koncentrace sociálních skupin v nerovném 

postavení na základě percepce klíčovými aktéry 
Identifikaci lokalit koncentrace sociálních skupin v nerovném postavení na základě recepce 

klíčovými aktéry bylo provedeno zejména ve vazbě na ukazatele, které byly použity v první 

části této analýzy. Hovory byly vedeny s cílem identifikace lokalit koncentrace daného 

rizikového faktoru a k získání širšího spektra informací o daném jevu, jeho podmíněnosti, 

příčinách jejich vzniku, míře a intenzitě zastoupení tohoto jevu v dané lokalitě, jeho variacích 

a komplementaritě k dalším rizikovým jevům, které by mohly v daných lokalitách vést 

k nerovnému postavení obyvatel. Celkem byli vybráni 3 osoby Městského úřadu Jindřichův 

Hradec, se kterými byl realizován strukturovaný rozhovor.  

Základní informace o provedených rozhovorech je uvedena v obrázku č: 3. Ilustrační obrázky 

databáze rozhovorů a tabulky s přehledem rozhovorů a informacemi o jejich obsahu nejsou 

uvedeny z důvodu citlivých informací. 

Obrázek č. 3: Tabulka s přehledem lokalit bydlení identifikovaných v rozhovorech 

 

Vzhledem k tomu, že v předchozí části analýzy (vyhledávání článků v médiích) nebyl 

shromážděn dostatečný počet článků, které by poukazovaly na přítomnost některého 

z ukazatelů nerovného postavení obyvatel v dané lokalitě, byla hlavním předmětem 

rozhovorů identifikace těchto lokalit, a to na základě osobních zkušeností oslovených aktérů. 

Lokality identifikované v rámci rozhovorů jsou zaneseny do mapového podkladu viz obrázek 

č. 4: Přehled lokalit. 

Sesbíraná data přináší v závěru následující informace. V rámci všech řízených rozhovorů se 

oslovení aktéři shodli na tom, V rámci všech řízených rozhovorů se informátoři shodli na tom, 

že jedním z hlavních problémů v Jindřichově Hradci je narůstající počet lidí ohrožených ztrátou 

bydlení. Důvodem ohrožení ztrátou bydlení je nejčastěji nehrazení nájemného a vysoká 

zadluženost. Osoby, které tímto způsobem ztratí bydlení pak často jako náhradní řešení volí 

bydlení u příbuzných. Pokud však není nikdo z blízkých, který by jim dané situaci nabídl pomoc 

(lepším případě bydlení), zůstávají zcela bez střechy nad hlavou. Tyto osoby pak přecházejí do 

služeb poskytovatelů sociálních služeb působící na území města Jindřichův Hradec nebo 

zůstávají bez jakékoliv další podpory a pomoci na území města. V jiných případech odcházejí 

mimo město a místní aktéři s nimi ztrácejí kontakt. Dalším problémem je sdružování osob 

z jiných míst ORP Jindřichův Hradec, ale také z ostatních míst ČR, kdy mezi hlavní důvody této 

migrace je jejich dlouhodobá nezaměstnanost. Typická je pro ně vysoká mobilita po různých 

městech z ČR, kde dočasně bydlí na některé z místních ubytoven. Toto se týká i ubytoven 

v lokalitách Sídliště Vajgar (ubytovna ANDY) a ubytovně v Jarošovské ulici (ubytovna Slovan).  
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Počet těchto osob narůstá a situaci nijak nezměnila ani skutečnost, že bývalé ubytovny 

na území města byly předělány na bytové jednotky. Sociální práce je s nimi velmi náročná. 

Ve městě také narůstá počet obyvatel ohrožených sociálním vyloučením, nebo těch, co již jsou 

částečně nebo úplně sociálně vyloučení. Jedná se především o osoby se základním vzděláním, 

dlouho nezaměstnané, bez zájmu o pracovní činnosti a o osoby, které jsou dlouhodobě 

příjmově závislé pouze na sociálních dávkách. Problémovější se jeví dům s bytovými 

jednotkami Otín 69, dům s bytovými jednotkami v centru města Miřiovského 1303/II (tzv. 

Beruška), ubytovna Slovan a ubytovna na sídlišti Vajgar, kde se vyskytuje větší koncentrace 

osob, které mají dlouhodobé problémy existenčního charakteru (dlouhodobá 

nezaměstnanost, dluhy, závislost na sociálních dávkách, nízký sociokulturní status). Pozornost 

je ze strany města věnována i další lokalitě, kterou je dům s bytovými jednotkami ve vlastnictví 

města Jindřichův Hradec na adrese Nežárecká 122/IV a 115/IV. Tyto dva objekty postupně 

prochází kompletní rekonstrukcí, díky které se zvýší kvalita bydlení pro jednotlivé nájemce. 

Domy obývají občané, kteří měli či ještě mají vysoké dluhy na nájmu apod. I zde se vyskytuje 

negativní jev –  dlouhodobá nezaměstnanost a závislost na sociálních dávkách  

 

Obrázek č. 4: Přehled lokalit 

 

Sídliště Vajgar 

Sídliště U nádraží 

Nežárecké předměstí 

Otín  
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Vyhodnocení lokalit koncentrace sociálních skupin v nerovném 

postavení z hlediska segregace 
Do vyhodnocení lokalit koncentrace sociálních skupin v nerovném postavení z hlediska 

segregace byly zahrnuty všechny ZSJ na území města Jindřichův Hradec. Zvláštní akcent byl 

však kladen na ty ZSJ, které byly identifikovány především při rozhovorech s místními aktéry, 

protože monitoring médií v tomto kontextu nepřinesl prakticky žádný výsledek. Jednotlivé ZSJ 

jsou seřazeny dle úrovně výskytu koncentrace ukazatelů, jak je přehledně znázorněno níže 

v tabulce č. 4 Přehled lokalit. Terénní šetření následně vedlo k ověření existence lokalit, 

vymezení lokalit, ověření informací získaných dat z rozhovorů a jejich doplnění prací v terénu. 

Získané informace byly vyhodnoceny ve třech okruzích – izolace, sociální interakce 

a segregace, které odpovídají dimenzím segregace, tj. velikost, zastoupení, koncentrace 

a dominance, geografická izolace a sociální interakce. Na základě souhrnného hodnocení 

všech tří dimenzí byly lokality roztříděné na dva typy, a to segregací ohrožené lokality, 

a lokality, kde k segregaci nedochází (viz tabulka č. 5). 

Tabulka č. 5: Přehled lokalit  

Kód ZSJ Název ZSJ Izolace Sociální interakce Segregace 

60666 
Průmyslový 

obvod 

Periferie města v průmyslové části 
města, osamocené bytové jednotky, 
dobrá dopravní obslužnost, vysoká 
koncentrace zaměstnavatelů. 

Vysoké hodnoty některých ukazatelů, 
vysoký podíl osob v nájemním bydlení a 
v bytech se sníženou kvalitou, vysoký 
počet případů vedených OSPOD, vysoký 
počet osob dle typologie ETHOS, střední 
hodnoty rozvedených, interakce nízká 

Segregací ohrožená lokalita, malý 
počet obyvatel, ale dominantní 
zastoupení ukazatelů, izolovaná na 
periferii 

308269 Tramenářská 

Periferie města u průmyslové zóny, 
pouze jednotlivé domy a zemědělské 
plochy. 

Extrémní hodnoty ukazatele osob 
v nájemních bytech, bytů se sníženou 
kvalitou a v počtu rozvedených, střední 
hodnoty u ukazatelů ovdovělí a osoby 
na 65 let.  

Segregací ohrožená lokalita, malý 
počet obyvatel, ale dominantní 
zastoupení ukazatelů, izolovaná na 
periferii 

308242 
Sídliště 

Vajgar-jih a 
střed 

Sídliště na okraji města, dobrá dopravní 
obslužnost, převažující panelová 
výstavba, levnější byty, dobrá občanská 
vybavenost. Ubytovna ANDY. 

Vysoké hodnoty u osob v nájemním 
bydlení, u osob nad 65 let, rozvedených 
a ovdovělých, střední hodnoty dosaženy 
u insolvencí a u počtu případů OSPOD, 
sociální dávek a nezaměstnanosti 

Segregací ohrožená lokalita, vysoký 
počet obyvatel a dominantní 
zastoupení ukazatelů, sídliště na 
okraji města 

60534 U nádraží 

V těsné blízkosti centra města, dobrá 
dostupnost i vybavenost, v blízkosti 
občanská vybavenost a MHD, začleněna 
v zástavbě. 

Vysoké hodnoty osob v nájemních 
bytech, u osob nad 65 let a 
rozvedených, střední hodnoty u osob v 
rámci typologie ETHOS a osob přijímající 
sociální dávky. 

Nejde o segregovanou lokalitu – 
vyšší počet obyvatel, začlenění v 
zástavbě, vybavenost v místě 

60615 
U nového 
hřbitova 

Izolovaná průmyslová zóna v okrajové 
části měst, dobrá obslužnost MHD, 
zástavba rodinných domů.  

Vysoké hodnoty u ukazatelů počet 
případů OSPOD, osoby v nájemní bytě, 
střední hodnoty u počtu rozvodů v 
počtu insolvencí.  

Segregací ohrožená lokalita, malý 
počet obyvatel, ale vyšší zastoupení 
ukazatelů, izolovaná na periferii 

60551 
Sídliště u 
nádraží 

Malá lokalita v blízkosti vlakového 
nádraží a průmyslových zón, dominantní 
panelová zástavba, dobrá dopravní 
obslužnost a občanská vybavenost. 

Vysokých hodnot dosaženo u ukazatelů 
osob v nájemním bytě, osob nad 65 let, 
střední hodnoty jsou u ukazatelů počet 
případů OSPOD, insolvencí, ovdovělí a u 
osob dle typologie ETHOS. 

Nejde o segregovanou lokalitu –  
vyšší počet obyvatel, začlenění v 
zástavbě, 
vybavenost v místě 
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327336 
Sídliště 

Hvězdárna 

Sídliště na periferii města, dobrá 
občanská vybavenost a dostupnost MHD. 

Vysoké hodnoty u osob v nájemní bytě, 
u osob nad 65 let a také v počtu 
rozvedených, střední hodnoty dosažené 
v počtu ovdovělých. 

Nejde o segregovanou lokalitu – 
vyšší počet obyvatel, začlenění v 
zástavbě, 
vybavenost v místě 

60526 
Jindřichův 

Hradec-střed 

Historické centrum města, dobrá 
dostupnost i vybavenost, velká dopravní 
vytíženost, převážná většina bytových 
domů. 

 Vysoké hodnoty osob v nájemních 
bytech a střední hodnoty osob nad 65 
let a v počtu rozvedených.  

Nejde o segregovanou lokalitu – 
vyšší počet obyvatel, začlenění v 
zástavbě, 
vybavenost v místě, centrum města 

116491 Jitka 

Průmyslové areály, převažující bytové 
domy a zahrádkářská kolonie.  

Vysoké hodnoty u osob nad 65 let, 
střední hodnoty u osob v nájemním 
bydlení, rozvedení a ovdovělí 

Nejde o segregovanou lokalitu – 
nízký počet obyvatel, průmyslový 
areál 

60674 Pod Olejnou 

Téměř neobydlená oblast na periferii 
města, lesní porosty a několik bytových 
domů. 

Vysoké hodnoty u osob nad 65 let a 
rozvedených, téměř neobydlená oblast 

Nejde o segregovanou lokalitu – 
nízký počet obyvatel, málo obydlená 
oblast 

60542 
Sídliště Pod 

Kasárny 

Oblast těsně navazující na historické 
centrum, převažujícím zástavba 
rodinných domů doplněná o bytové 
domy, dobrá dopravní obslužnost a 
občanská vybavenost. Ubytovna Slovan. 

Vysoké hodnoty u osob nad 65 let, 
střední hodnoty u osob v nájemní bytě, 
rozvedení a ovdovělí. 

Nejde o segregovanou lokalitu – 
vyšší počet obyvatel, začlenění v 
zástavbě, vybavenost v místě 

138673 Nový Dvůr 

Periferie města, jen několik obydlených 
domů, převažují lesy, vodní plochy a 
zemědělská půda 

Vysoká hodnota u osob v nájemním 
bydlení, střední hodnota v počtu 
rozvedených 

Nejde o segregovanou lokalitu – 
nízký počet obyvatel, málo obydlená 
oblast 

60623 
Rybnické 

předměstí 

Území navazující na širší centrum města, 
dominantní zástavba rodinných domů, 
dobrá dopravní obslužnost a občanská 
vybavenost. 

 Vysoká hodnota u osob nad 65 let, 
střední u osob v nájemním bydlení, u 
rozvedených a ovdovělých 

Nejde o segregovanou lokalitu – 
vyšší počet obyvatel, začlenění v 
zástavbě, 
vybavenost v místě 

60585 
Nežárecké 
předměstí 

Smíšená zástavba rodinných a bytových 
domů na okraji města, dobrá občanská 
vybavenost a dostupnost MHD. 
Noclehárna 8 lůžek.  

Střední hodnoty u počtu případů 
OSPOD, osob v nájemním bytě, osob 
nad 65 let, rozvedených a ovdovělých, 
vysoký počet osob dle typologie ETHOS.  

Nejde o segregovanou lokalitu – 
vyšší počet obyvatel, začlenění v 
zástavbě, 
vybavenost v místě 

60593 
Pražské 

předměstí 

Periferie města, dominantní rodinná 
výstavba rodinných domů, dobrá 
dopravní obslužnost MHD. 

Střední hodnoty ukazatelů osoby nad 65 
let, rozvedení, ovdovělí a u osob dle 
typologie ETHOS. 

Nejde o segregovanou lokalitu – 
vyšší počet obyvatel, periferie 
města, 
vybavenost v místě 

30074 
Dolní 

Radouň 

Lokalita mimo městskou zástavbu, v okolí 
zemědělské plochy a drobné průmyslové 
areály, omezená dopravní dostupnost, 
zástavba rodinných a domů. 

Střední hodnoty v počtu případů OSPOD 
a u bytů se sníženou kvalitou. 

Nejde o segregovanou lokalitu – 
mimo území města, částečná 
vybavenost v místě 

138681 Radouňka 

Rozsáhlejší území na periferii města s 
omezenou dopravní dostupnost, 
převážně zástavba rodinných dom, 
územím území z velké části zabývá zabírá 
zemědělská půda a lesy. 

Střední hodnoty ukazatele osoby v 
nájemní bydlení, byty se sníženou 
kvalitou, počet případů řešených v 
rámci OSPOD. 

Nejde o segregovanou lokalitu – 
nízký počet obyvatel, málo obydlená 
oblast 

116505 Otín 

Příměstská oblast mající parametry malé 
obce, převažuje výstavba rodinných 
domů, dobrá dopravní obslužnost, 
omezená vybavenost, částečně nová 
rezidenční výstavba vyšší kvality. 

V lokalitě jsou střední hodnoty v počtu 
případů OSPOD, interakce nízká 

Nejde o segregovanou lokalitu – 
mimo území města, částečná 
vybavenost v místě 

60577 Nemocnice I 

V těsném sousedství areálu nemocnice, 
převažuje výstavba rodinných domů, 
dobrá dopravní dostupnost MHD, v 
blízkosti občanská vybavenost, v centru 
města. 

Střední hodnoty osob v insolvenci, osob 
starších 65 let a ovdovělých. 

Nejde o segregovanou lokalitu –  
vyšší počet obyvatel, začlenění v 
zástavbě, 
vybavenost v místě 
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318892 U Jitky 

Malá lokalita zahrnující průmyslové 
areály, téměř neobydlená. 

Střední hodnoty pouze u ukazatelů 
insolvence a osoby v nájemním bydlení. 

Nejde o segregovanou lokalitu – 
nižší počet obyvatel, periferie města, 
vybavenost v místě 

24872 Matná 

Lokalita mimo město, omezená dopravní 
obslužnost, převažující dominantní 
zástavba rodinných domů. 

Střední hodnoty pouze u ukazatelů 
osoby nad 65 let a ovdovělí.  

Nejde o segregovanou lokalitu – 
mimo území města, částečná 
vybavenost v místě 

327310 Jáchymova 

Bytové a rodinné domy navazující na 
centrum města, v bezprostřední blízkosti 
rybníka Vajgar, dobrá dopravní 
obslužnost a občanská vybavenost. 

Střední hodnoty u počtu případů 
OSPOD, u osob nad 65 let a rozvedení. 

Nejde o segregovanou lokalitu – 
vyšší počet obyvatel, začlenění v 
zástavbě, 
vybavenost v místě 

327328 U Jakuba 

V blízkosti historického centra města, 
dominantní zástavba rodinných domů, v 
těsné blízkosti lesa, dobrá dopravní 
obslužnost, občanská vybavenost. 

Střední hodnoty u počtu případů 
OSPOD a u osob na 65 let. 

Nejde o segregovanou lokalitu – 
nižší počet obyvatel, periferie města, 
vybavenost v místě 

24864 Děbolín 

Území mimo město, dominuje zástavba 
rodinných domů, několik drobných 
průmyslových areálů. 

Střední hodnota pouze u ukazatele 
osoby na 65 let. 

Nejde o segregovanou lokalitu – 
mimo území města, částečná 
vybavenost v místě 

60704 Horní Žďár 

Lokalita mimo město, dominující 
zástavba rodinných bytů, nová rezidenční 
výstavba vyšší kvality, omezená dopravní 
dostupnost občanská vybavenost. 

Střední hodnota pouze u ukazatele 
osoby nad 65 let. 

Nejde o segregovanou lokalitu – 
mimo území města, částečná 
vybavenost v místě 

138665 Na Kopečku 

Dominantní zástavba rodinných domů na 
periferii města, nižší dopravní obslužnost, 
občanská vybavenost, nová rezidenční 
výstavba a vyšší kvality 

Střední hodnota pouze u ukazatele 
osoby nad 65 let. 

Nejde o segregovanou lokalitu – 
nižší počet obyvatel, periferie města, 
vybavenost v místě 

60640 Buk 

Lokalita mimo území města, částečná 
výstavba rezidenčního bydlení, 
dominantní výstavba rodinných domů, s 
omezenou dopravní obslužností a 
občanskou vybaveností 

Střední hodnota pouze u ukazatele 
osoby nad 65 let. 

Nejde o segregovanou lokalitu – 
mimo území města, částečná 
vybavenost v místě 

30147 
Dolní 

Skrýchov 

Průmyslový areál a zástavba rodinných 
domů, mimo území města, omezená 
dopravní obslužnost. 

Hodnoty u všech ukazatelů a nízké 
úrovni 

Nejde o segregovanou lokalitu – 
mimo území města, částečná 
vybavenost v místě 

60691 Políkno 

Zástavba rodinných domů mimo území 
města, omezená dopravní obslužnost a 
občanská vybavenost. Azylový dům pro 
matky s dětmi (27 lůžek)  

Hodnoty u všech ukazatelů a nízké 
úrovni 

Nejde o segregovanou lokalitu – 
mimo území města, částečná 
vybavenost v místě 

60682 Městský les Převažující lesní porost 
  

308251 Nemocnice II Areál nemocnice 
  

60631 
U Lišného 

dvora 
Zemědělské areály 

  

60607 
U otínské 

silnice 
Volná a neobydlená plocha  

  

 

V Jindřichově Hradci byly identifikovány 4 lokality ohrožené segregací. Jedná se 

o ZSJ Průmyslový obvod, Tramenářská, sídliště Vajgar a lokalita U nového hřbitova. V těchto 

lokalitách dochází ke kumulaci vybraných ukazatelů, které dosahují vysoké úrovně a tyto 

ukazatele jsou v rámci všech ZSJ v těchto oblastech nejčetněji zastoupené. U žádné z těchto 

čtyř ZSJ není ani u jednoho ukazatele míra koncentrace ve všech třech ukazatelích vysoká, 

nicméně v některých případech jsou vysoké hodnoty alespoň u 2 ukazatelů hodnocení 

koncentrace, jak je uvedené v předcházejících kapitolách této analýzy.  
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V případě ZSJ Průmyslový obvod a ZSJ Tramenářská se jedná o lokality na periferii města 

v průmyslové zóně s malým počtem obyvatel skupiny v sociálně nerovném postavení. Tyto 

lokality byly vyhodnoceny jako segregací nejvíce ohrožené z celého území města. V obou 

lokalitách je nulová nezaměstnanost, nicméně podmínky pro bydlení nejsou hodnocené jako 

standardní. Je zde vysoký výskyt osob dle typologie ETHOS, je zde také řešen značný počet 

případů v rámci OSPOD. Sídliště Vajgar je také označeno za segregací ohroženou lokalitu, 

protože zde ve zvýšené míře dochází ke kumulaci rizikových faktorů, které mohou výrazně 

ovlivnit nerovné sociální postavení tam žijících obyvatel. V dlouhodobém kontextu bude 

důležité příště ZSJ sídliště Vajgar sledovat a průběžně vyhodnocovat změny. Poslední segregací 

ohroženou lokalitou v Jindřichově Hradci je ZSJ U nového hřbitova, kde především do 

budoucna bude důležité sledovat vývoj, protože v této lokalitě je vyšší počet osob bydlící 

v nájemním bytě a vysoký počet osob nad 65 let, rozvedených a ovdovělých. Tyto mnohdy 

jednočlenné domácnosti by při poklesu příjmů nebo ztráty ekonomické aktivity mohly vyvolat 

široké spektrum problémů, což může následně negativně ovlivnit charakter lokality. Ostatní 

lokality v Jindřichově Hradci nebyly vyhodnoceny jako segregací ohrožené, i když některé dílčí 

znaky vykazují. 
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Celkový přehled ZSJ v Jindřichově Hradci  


