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Z výzkumu vyplynulo, že městské prostředí by k trvalému bydlení preferovalo 43
% respondentů, venkovské 41 %2. Dvě procenta označila jinou možnost a 14 %
se nedovedlo rozhodnout.
Ze sídel městského charakteru si dotázaní podobnou měrou zvolili velkoměsta s
více než 100 tisíci obyvateli (celkově 15 %) a v města střední velikosti o 20
tisících až 100 tisících obyvatelích (16 %). Bydlení v menším městě do 20 tisíc
obyvatel by vyhovovalo dvanácti procentům.
Respondenti, které přitahuje venkov, považují za lepší bydlet v obci v blízkosti
středního či menšího města (21 %) než velkoměsta (15 %). Obec vzdálenou od
jakéhokoli města by si k trvalému bydlení vybralo pět procent a čtyři procenta by
se nejraději uchýlila na samotu.
Tabulka 1: Kde byste nejraději bydlel? (v %)
Ve velkoměstě s více než 100 tisíci obyvateli
v středním městě s 20 až 100 tisíci obyvateli
v menším městě s méně než 20 000 obyvateli
v obci v blízkosti velkoměsta
v obci v blízkosti středního nebo menšího města
v obci vzdálené od jakéhokoliv města
na samotě
jiná možnost
neví
1

15
16
12
11
21
5
4
2
14

Autor výzkumu RNDr. Milan Jeřábek, Ph.D. je vědeckým pracovníkem výzkumného oddělení
České pohraničí Sociologického ústavu AV ČR. Výzkum byl podporován projektem GA ČR č.
205/02/0321 „Pracovně podmíněné migrace jako součást mezinárodního (přeshraničního) trhu
práce Česka v kontextu evropské integrace“ ve spolupráci se Západočeskou univerzitou v Plzni,
Univerzitou Karlovou v Praze, Masarykovou univerzitou v Brně a Ostravskou univerzitou v Ostravě.
2
Otázka: „Kdybyste si mohl volně bez jakýchkoliv omezení vybrat město nebo obec, kde byste
chtěl trvale bydlet?" Nabídka možností: Ve velkoměstě s více než 100 tisíci obyvateli, v středním
městě s 20 až 100 tisíci obyvateli, v menším městě s méně než 20 000 obyvateli, v obci v blízkosti
velkoměsta, v obci v blízkosti středního nebo menšího města,v obci vzdálené od jakéhokoliv města,
na samotě, jiná možnost.
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Z analýzy sociodemografických diferencí např. vyplynulo, že jen 37 % obyvatel
Prahy by rádo bydlelo opět ve velkoměstě nad 100 000 obyvatel. Z hlediska věku
přitahují velkoměsta mladší generaci do 29 let (24 %, např. 30 - 44leté v 11 %).
Dále je více preferují občané se subjektivně pociťovanou dobrou životní úrovní
(18 %, se špatnou 11 %).
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