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Analýza sociálně vyloučených lokalit v Plzni  
 
 

 

V roce 2015 nechalo Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR zpracovat 
společností GAC spol. s r.o. rozsáhlý výzkumný projekt – „Analýza sociálně 
vyloučených lokalit v ČR“. Z uvedené analýzy vyplynulo, že v Plzni se 
nenacházejí žádné typické sociálně vyloučené lokality, které by plně 
odpovídaly charakteristikám SVL, zejména co se týká prostorového 
vyloučení. 



 
 

Pilotní projekt - Plzeň  
 

 

Prostřednictvím Odboru sociálních služeb MMP spustilo město Plzeň v 
roce 2017  tříletý projekt „Pilotní testování koncepce sociálního bydlení 
v Plzni“ financovaný z Operačního programu Zaměstnanost v gesci 
Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. 



 
 

Analýza prostorové segregace na území města 
Plzně  

  

V rámci projektu bylo zadáno zpracování studie s názvem „Analýza 
prostorové segregace na území města Plzně“. 

Cílem analýzy bylo vyhodnocení současné situace rezidenční segregace na 
území města Plzně pro potřeby plánování a realizace sociálního bydlení v 
Plzni. 

Zpracovatel: Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy, katedra sociální 
geografie a regionálního rozvoje, Centrum pro výzkum měst a regionů - autoři: 
Luděk Sýkora, Ekaterina Ignatyeva, Tomáš Brabec.  

 



 
 

Analýza prostorové segregace na území města 
Plzně  

  

 



 
 

Lokalita Zátiší – současný stav  
 

Z analýzy vyplynulo, že jednou z lokalit, která v současnosti představuje 
rezidenční čtvrť s nejvyšším podílem osob ohrožených sociálním 
vyloučením je lokalita Zátiší. Jedná se o 23 polodřevěných domů se 4 byty 
v okolí ulice Kreuzmannova - Línská, postavené v padesátých letech 20. 
století. Kvalita bydlení má nízký standard. 

Typově se zde nachází stejné byty o velikosti 3+KK. Výměra bytů je cca  
50 m2. V bytech jsou pro vytápění používány elektrické přímotopy nebo 
kamna na pevná paliva.  

Z 92 bytů v oblasti je k dnešnímu dni 18 bytů volných a 74 obsazených 
nájemci či uživateli. 



 
 

Lokalita Zátiší – současný stav  
 

 
 



 
 

Lokalita Zátiší – současný stav  
 

 
 



 
 

Lokalita Zátiší – budoucí stav 
 

 

V současnosti je připraven projekt města Plzně na kompletní 
přestavbu - na základě demolice stávajících a výstavby nových bytů, 
který může zcela změnit vývojovou trajektorii této lokality.  

V lokalitě město plánuje v rámci tří etap výstavbu 18 bytových domů až 
se 195 byty o velikostech 1+kk a 2+kk. Pro rok 2018 je na start projektu 
vyčleněno 30 milionů korun. Celkové náklady 315 mil. Kč 



 
 

Lokalita Zátiší – budoucí stav 

 

V Zátiší kromě seniorů budou bydlet i samoživitelé a samoživitelky, 
oběti domácího násilí, zdravotně postižení nebo osoby, jež se o 
postižené starají, osoby odcházející z dětských domovů či pěstounské 
péče. 

Vzhledem k tomu, že v této lokalitě je vysoká koncentrace osob 
ohrožených sociálním vyloučením, byla tato lokalita nově vybrána také 
pro působnost asistentů prevence kriminality od roku 2018. 



 
 

Ponechání v bytě i v případě skončení nájmu  
 

 
 



 
 

Plachého – minulý stav  
 

 

Za tzv. „špatnou adresu“ byla dlouhodobě považována lokalita „Plac“. 
Zejména se jednalo o 4 městské domy v Plachého ulici, ve kterých se 
nacházelo před jejich vyklizením celkem 63 bytů se sníženou kvalitou, 
často bez sociálního zařízení a s vytápěním na tuhá paliva nebo s 
lokálními plynovými topidly. I zde měla kvalita bydlení velmi nízký 
standard a bydlely zde převážně nízkopříjmové skupiny obyvatel 
romské populace. 

Na tyto domy přiléhá městská ubytovna. 



 
 

Plachého ul. 

 
 



 
 

Plachého – současný stav  
 

 

Ke konci září roku 2017 byla městem Plzní dokončena kompletní 
rekonstrukce bytového domu v Plachého ulici č. 42. V domě vzniklo 
celkem 13 bytových jednotek 1+1 a 1+kk o podlahové ploše od 22 m2 do 
44 m2. Kromě bytů zde byly vybudovány v přízemí domu 2 kancelářské 
prostory. Vlastní rekonstrukce započala v prosinci loňského roku na 
základě provedeného výběrového řízení. Celkové náklady na 
rekonstrukci činily 10,5 mil Kč a kompletně je uhradilo ze svého 
rozpočtu město Plzeň. 



 
 

Plachého – současný stav  
 

 

Objekt Plachého 42 je určen pro lidi, kteří se nemohou za tržních 
podmínek dostat ke standardnímu nájemnímu bytu. V rámci projektu 
Pilotní testování koncepce sociálních bydlení v Plzni byli ve spolupráci 
Odboru sociálních služeb, odd. podpory sociálního bydlení vybráni 
klienti splňující nastavené podmínky pro tento typ bydlení. Cílem 
projektu je zajištění dostupnosti nesegregovaného bydlení osobám 
žijícím na území města Plzně, které jsou ohroženy ztrátou bydlení nebo 
vynakládají nepřiměřeně vysoké množství příjmů na bydlení, tedy 
vytvoření funkčního systému sociálního bydlení. 



 
 

Plachého – současný stav  
 

 

V letošním roce dojde k dokončení rekonstrukce dalších třech domů 
v Plachého ulici, kde vznikne 36 bytů 1+1 a 1+KK a komerční prostory 
v přízemí. U domů Plachého 44 a 46 dojde navíc k vybudování výtahu. 
Byty v těchto domech město nabídne seniorům, kteří se ocitli v bytové 
nouzi. V domě číslo 48 počítáme s vybudováním dostupného bydlení, 
určeného především pro samoživitele s nízkými příjmy rodiny pečující 
o postižené dítě a pro další občany. Na rekonstrukci těchto domu je 
v rozpočtu města vyčleněno 40 milionů korun. Plánovaný termín 
dokončení je 08/2018. 



 
 

Plachého ul. – současný stav 
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