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1. ÚVOD 

Demografie spolu se socioekonomickou geografií (zahrnující geografii 

obyvatelstva a geografií sídel) patří mezi vědní disciplíny, jejichž oborem je studium lidské 

populace. Demografie se zabývá hlavně jevy týkající se lidské reprodukce jako narození, 

úmrtí, potrat, sňatek, rozvod, nemoc, sterilita, atd. Socioekonomická geografie se zaobírá 

vzájemnou interakcí člověka s přírodním prostředím a pátrá po příčinách a důsledcích 

rozmístění lidské aktivity na Zemi. Oba tyto obory jsou velice zajímavé jak pro odborníky, 

tak pro laiky, a to hlavně z toho důvodu, že umožňují celistvější náhled na ekonomické 

vědy, protože bez společnosti by nevznikaly ekonomické procesy. 

Aby bylo možné sledovat a zkoumat tyto ekonomické procesy, a vůbec veškeré 

projevy obyvatelstva, je nutné ujasnit si prostor, na kterém se odehrávají. 

Určité vymezení obývaných míst krajiny, napomáhají lépe zaznamenávat důležité 

informace a v návaznosti na to i lépe pochopit podstatu věcí. Z tohoto důvodu, má každá 

země v legislativě zaneseno, jakou formou klasifikuje své územní jednotky. Nejdůležitější 

je administrativně-správní (nebo administrativně-právní) vymezení, které slouží jako 

kritérium pro určení, co je obec. V ČR se odlišují tři základní kategorie – město, městys 

a vesnice. Navzájem se od sebe odlišují souborem znaků, týkající se jejich velikosti, 

koncentrace obyvatelstva, kompaktnosti, profesní struktury obyvatelstva, atd. Dalším 

používaným (a přesnějším) způsobem definování obcí (a nejenom jich) je NUTS neboli 

Nomenklatura územních statistických jednotek, kterou zavedl Eurostat v roce 1988. 

Používá se hlavně k tomu, aby Evropská unie mohla lépe srovnávat jednotlivé statistické 

celky. V České republice se metodika NUTS začala zavádět postupně od roku 1998. 

Jelikož se více než 70 % obyvatelstva České republiky soustřeďuje do měst, 

je téma také spjato s procesem urbanizace, který se detailněji zaobírá koncentrací 

obyvatelstva do měst a s tím souvisejícími změnami. Velká města jsou v České republice 

centrem hlavních rozhodovacích procesů, jsou tedy významným faktorem rozvoje našeho 

území na poli ekonomickém, kulturním a sociálním. Také plní mnoho funkcí jako obytnou, 

dopravní, obchodní, správní, kulturní, školskou, průmyslovou, zdravotní, obrannou, apod. 

Tato práce je zaměřena na obyvatelstvo českých velkoměst, tedy takové útvary, 

které mají na svém území více než 100 000 obyvatel. Kromě čtyř největších – Prahy, Brna, 

Ostravy, Plzně, překračují tuto hranici také města Olomouc a Liberec. K datu 31. 12. 2008 

Olomouc vykazovala 100 373 obyvatel. Liberec, poprvé od roku 1998, také překročil 

stotisícovou hranici a k témuž datu měl 100 914 obyvatel. Tato města ale nebyla 
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stotisícová od začátku sledování (od roku 1971), tak jako ostatní. Dnes navíc překračují 

hranici sto tisíc obyvatel jen mírně. Nebyly tedy důležité pro potřebu této práce, a tudíž v 

ní nejsou zahrnuty. 

Cílem mé bakalářské práce je poznat vliv přirozené měny a migračního 

chování na celkový počet obyvatel čtyř největších měst České republiky - Prahy, 

Brna, Ostravy a Plzně. Dlouhodobá analýza změn populační velikosti obyvatelstva 

v určených městech od roku 1971 do roku 2008 umožňuje nalézt vývojové trendy 

a posoudit vzájemné odlišnosti největších českých měst. 

Pokusím se nahlédnout do problematiky dlouhodobého vývoje populace a zjistit, 

které úkazy nejvíce ovlivňují počet zemřelých, narozených, přistěhovalých 

a vystěhovalých obyvatel v České republice. 
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2. METODIKA A DATOVÉ ZDROJE 

2.1. Základní demografické metody 

Podle [11] jsou „registrační (evidenční) metody definovány jako souvislé a neustálé 

zaznamenávání vybraných demografických událostí a především základních životních 

událostí, v prvé řadě zaměřené na jejich hodnotu jako oficiálního dokumentu, který je 

opatřen i právní stránkou, a sekundárně na jejich využitelnost jako statistického zdroje.“ 

Asi nejstarší demografickou metodou je sčítání lidu (census), které je již 

od starověku hojně využíváno. Pro daňové, vojenské nebo jiné účely se zjišťoval počet 

osob žijících na daném území, stav otroků, či majetku. Podle [11] je „census definován 

jako úplný sběr, třídění, ověřování, analyzování a zveřejnění demografických, sociálních 

a ekonomických dat, zachycujících v daném čase všechny osoby ve státě nebo přesně 

vymezené části státu.“ 

Další metoda sloužící k zjišťování důležitých demografických událostí je Běžná 

evidence přirozené měny (matriky). V České republice jsou matriky seznamem 

narozených, zemřelých, sňatků nebo registrovaných partnerství. Matrikáři tyto údaje vedou 

na pověřených obecních úřadech. Agenda matrik se řídí zákonem č. 301/2000 Sb., 

vyhláškou 207/2001 Sb. a patří do kompetence Ministerstva vnitra. Zápisy o narozených 

či zemřelých se podávají písemně či ústně. Matriky, které jsou při obecních úřadech, 

pak odesílají (jednou měsíčně) informace statistickému úřadu ke zpracování. 

Pro účely zjišťování pohybu obyvatelstva slouží Běžná evidence migrace, která se 

vytváří na základě Hlášení o stěhování. Každý občan má povinnost přihlásit se k trvalému 

pobytu u ohlašoven pobytu. Informace o cizincích také poskytují okresní orgány cizinecké 

policie nebo orgány správní služby policie. Evidenci trvalých pobytů vede magistrát města 

nebo obecní úřad a cizinci, kteří pobývají na našem území, se evidují na Oddělení pasů 

a víz. 

Dalšími důležitými metodami jsou populační registr sloužící k zachycení 

důležitých demografických jevů a také mikrocensus, což je zvláštní výběrové šetření. 
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2.2. Datové zdroje 

Hlavním zdrojem dat, které jsou použity v této studii je Databáze demografických 

údajů za obce ČR. Nalezneme ji na oficiálních webových stránkách Českého statistického 

úřadu pod záložkou nacházející se v levé části obrazovky – Regiony, města, obce. 

 

Obr. č. 2.1: Cesta k hlavnímu zdroji dat. 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Tuto databázi připravil Odbor statistiky obyvatelstva ČSÚ, pracoviště Olomouc. 

Údaje jsou rozděleny na dvě části: 

- územní změny, počty obyvatel, narození, zemřelí a stěhování za roky 1971 až 2008, 

- sňatky, rozvody a potraty za roky 1991 až 2008. 

Pro účely této bakalářské práce byla použita data z první části databáze. Ta je 

určena pro zájemce o uvedená data a to nejen pro potřeby oblastních statistických orgánů, 

ale i pro uživatele z řad odborníků i nejširší veřejnosti. 

Datové soubory jsou ve formátu XLS verze Microsoft® Excel 2000. 
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Potřebné informace jsou uvedené za obce, které jsou zařazeny do okresů 

podle aktuálního stavu. Pokud tedy dříve obec náležela do jiného okresu, je v této databázi 

po celé období, zařazena do okresu, do kterého obec náleží aktuálně. 

Každý soubor je rozložen do sloupců, které uvádějí základní demografická data 

za jednotlivé roky (1971 – 2008), což jsou narození, zemřelí, přistěhovalí a vystěhovalí. 

Také je zde uváděn stav obyvatel k 1. 1. daného roku, který můžeme označit jako 

počáteční stav, a stav obyvatel k 31. 12., který lze označit jako stav konečný. Stav obyvatel 

k 31. 12. uvedeného roku se rovná stavu obyvatel k 1. 1. roku následujícího. Není tomu tak 

ale na přelomu let 1980, 1990 a 2000, kdy probíhalo Sčítání lidu. 
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2.3. Výpočty a použitá metodika 

Hlavním zdrojem dat pro tuto studii je Běžná evidence přirozené měny a Běžná 

evidence migrace, avšak stejně důležité jsou censy, které probíhaly na území ČR od roku 

1970 až do současnosti. Sčítání lidu totiž slouží ke korekci chyb, které vznikly v průběhu 

desetiletí. 

Jak se o sčítání lidu uvádí v [5] „v roce 1970 se uskutečnilo 1. 12., protože termín 

31. 12. byl shledán nevhodným vzhledem k poměrně velké mobilitě obyvatelstva 

na Silvestra. V roce 1980 se sčítání uskutečnilo už 1. 11. to proto, že 1. 12. bylo pondělí 

a mnoho lidí se teprve v pondělí ráno vracelo z víkendu stráveného na chalupě. Další 

sčítání bylo posunuto až na 3. 3. 1991, protože na podzim roku 1990 proběhly volby 

do místních samospráv a noví úředníci by už sčítání nestihli zajistit. Zatím poslední sčítání 

bylo 1. 3. 2001. Opět odložené tentokrát pro nedostatek času na přípravu, 

protože sněmovna schválila příslušný zákon o sčítání příliš pozdě. Další sčítání lidu, domů 

a bytů proběhne v roce 2011.“ 

 

Město je „živý organismus”, dynamicky se vyvíjí, rozrůstá se, pohlcuje okolní obce 

a rozpíná se. Toto postupné rozšiřování je ovšem problém pro datový soubor. Obec, 

která je v jednom roce samostatná, může v dalším roce splynout s větším městem. Také se 

může odpojit nebo dokonce opustit jedno město, aby se připojila k jinému. 

Z toho vyplývá: aby bylo možné srovnávat počty obyvatel jednotlivých měst 

v delším časovém intervalu, musí mít v průběhu tohoto pozorování sledované území 

totožnou rozlohu. Prostor města se tedy musí sjednotit, aby informace byly komparativní 

a tedy vypovídající. 

K městu Praha se v roce 1973 připojily obce Březiněves, Dolní Počernice, Dubeč, 

Horní Počernice, Klánovice, Koloděje, Kolovraty, Královice, Křeslice, Nedvězí, 

Uhříněves, Újezd nad Lesy, Vinoř, Cholupice, Lipence, Lochkov, Písnice, Přední 

Kopanina, Radotín, Řeporyje, Slivenec, Stodůlky, Šeberov, Třebonice, Újezd u Průhonic, 

Zbraslav a Zličín. 

Město Brno se v roce 1971 rozšířilo o Bosonohy, Dvorska, Chrlice, Ivanovice 

u Brna, Jehnice, Ořešín, Soběšice a Žebětín. A v roce 1980 se dále připojila obec Útěchov. 
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K Ostravě se 1974 připojila Nová Bělá, Proskovice a Stará Bělá. V roce 1976 

Antošovice, Hošťálkovice, Koblov, Krásné Pole, Lhotka u Ostravy, Petřkovice, Plesná, 

Polanka nad Odrou, Čavisov, Horní Lhota, Řepiště a Horní Datyně. 

Plzeň připojila ke svému území v roce 1976 Černice, Koterov, Radčice, Červený 

Hrádek a Křimice. Dále se v roce 2002 rozšířila o Lhotu a Malesice. 

U všech těchto měst se tedy připojené území zahrnuje i do doby, kdy ještě pod dané 

město nenáležela. Pak je teprve porovnání demografických údajů správné. 

 

Tímto ale není úprava dat dokončena. Území je sice sjednoceno, ale uváděné 

informace jsou stále pouze absolutními číselnými údaji. Musí se tedy proměnit 

na všestranně použitelné ukazatele. 

Takovýmto ukazatelem je hrubá míra. Vypočítáme ji pomocí středního stavu 

obyvatelstva. Střední stav obyvatelstva je počet obyvatel daného území v okamžiku, 

který byl zvolen za střed sledovaného období, tedy stav obyvatelstva k 1. 7. sledovaného 

roku. Tento údaj však většinou není k dispozici a nebyl ani v tomto případě, proto se musí 

vypočítat. Vzniklý údaj není tak přesný, ale účelu dobře poslouží. 

Střední stav obyvatelstva (tP) tedy výpočtem získáme tak, že sečteme stav 

obyvatelstva k 1. 1. a k 31. 12. daného roku a výsledný součet podělíme dvěma. Další 

možností je sečíst stav obyvatelstva k 1. 1. daného roku se stavem obyvatelstva k 1. 1. roku 

následujícího a výsledek podělíme dvěma.  

Hrubé míry týkající se obyvatelstva se uvádějí v promilích, a proto všechny 

násobíme tisícem. 

 

Hrubá míra přirozeného přírůstku (hmpp) se počítá tak, že rozdíl vzniklý mezi 

počtem narozených (tN
v) a zemřelých (D) sledovaný na určitém místě a určitý čas, 

podělíme středním stavem obyvatelstva (tP) a násobíme tisícem. 

 

1000×
−

=
P

DN
hmpp

t

v
t     Vzorec č. 2.1 

 

Hrubá míra migračního salda (hmms) se počítá tak, že rozdíl vzniklý mezi počtem 

přistěhovalých (tI) a vystěhovalých (tE) sledovaný na určitém místě a určitý čas, podělíme 

středním stavem obyvatelstva (tP) a násobíme tisícem. 
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1000×
−

=
P

EI
hmms

t

tt     Vzorec č. 2.2 

 

A nakonec hrubá míra celkového přírůstku (hmcp) se rovná součtu hrubé míry 

přirozeného přírůstku (hmpp) a hrubé míry migračního salda (hmms). 

 

hmmshmpphmcp +=     Vzorec č. 2.3 

 

Z těchto hrubých měr jsou sestrojeny jednotlivé grafy Graf. 4.1, Graf. 4.2 

a Graf. 4.3. Pro lepší orientaci jsou (v návaznosti na tyto grafy) uvedeny tabulky Tab. 4.2, 

Tab. 4.3, Tab. 4.4, Tab. 4.5, Tab. 4.6, dále Tab. 4.8, Tab. 4.9, Tab. 4.10 a Tab. 4.12, 

Tab. 4.13, Tab. 4.14, které obsahují aritmetický průměr, medián, modus, maximum 

a minimum za jednotlivé etapy i za celkové období (1971-2008). 

Vše je následovně zaokrouhleno na 2. desetinná místa matematicky. 

Modus je počítán z hrubých měr zaokrouhlených na 2. desetinná místa 

matematicky nahoru (příp. na 1. desetinné místo nebo 0 desetinných míst podle potřeby). 
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3. PROSTOROVÉ VYMEZENÍ A ÚZEMNÍ HIERARCHIE 

VELKOM ĚST 

Převládající [2] „většina našich měst již při svém vzniku navazovala na starší jádra 

vesnic, tržních osad, hradišť a později hradů, kostelů a klášterů, a to i tehdy, kdy se to již 

dnes v jejich půdorysném utváření nijak neodráží. Rostla v důležitých uzlech starých 

historických i prehistorických obchodních cest na místech, která měla svůj společenský 

a výrobní význam již dlouho před zformováním vlastního města.“ 

Během 18. století se všude ve světě začala města rozrůstat, co do počtu i velikosti, 

a to byl začátek urbanizace. Kromě tohoto „fyzického“ rozrůstání začal stoupat 

i hospodářský a politický význam měst. Vytvořila se městská kultura spojená s městským 

způsobem života. Obyvatelstvo se začalo koncentrovat do těchto „uzlů“ a center dění, 

hlavně do hustě zastavěných částí, kde byl dostatek zboží a blízkost nabízených služeb. 

Časem se [1] „zvyšuje životní úroveň a hlavně rozvoj automobilového průmyslu 

a motorizace obyvatel umožňuje odloučení místa bydliště od místa pracoviště. Obyvatelé 

mají proto stále větší tendenci neusazovat se přímo v centrech měst, ale raději v jeho 

zázemí v příhodných lokalitách s kvalitním životním prostředím. Tato fáze se nazývá 

suburbanizace.“ 

Problém, který je však aktuální pro většinu velkých světových metropolí (a začíná 

být i pro řadu českých měst) v současné době, je taková míra rozmachu, která způsobuje 

předimenzování prostoru. Města už neoplývají takovými kapacitami jako dříve. Dochází 

k ucpávání automobilovou dopravou, což v důsledku způsobuje to, že centra měst 

už nejsou atraktivní pro jakoukoliv ekonomickou činnost. Nazývá se to desurbanizace. 

V některých městech, hlavně západní Evropy, se dnes můžeme setkat také 

s pojmem reurbanizace, alternativou, kdy po renovacích historických jader měst dochází 

k částečnému návratu obyvatel. 

 

Zákon o obcích [19] např. „úplné znění zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 

zřízení), dle zákona č. 2/2003 Sb., uvádí taxativní výčet statutárních měst. Jejich statut 

vydává zastupitelstvo příslušného statutárního města. Statutární město je samostatně 

spravováno zastupitelstvem města; dalšími orgány statutárního města jsou rada města, 

primátor, magistrát a zvláštní orgány města.“ 
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3.1. Praha 

Tab. 3.1: Přehled základních informací o městu Praha 
  

Položka Údaj 
Rozloha 496,03 km2 (čsú k 31. 12. 2008) 
Administrativní členění městské obvody 

městské správní obvody 
městské části 

Počet městských obvodů 10 
Počet městských správních obvodů 22 
Počet městských částí 57 
Počet obyvatel 1 233 211 
Hustota zalidnění 2 487 obyvatel/km2 
Zdroj: vlastní zpracování  

 

Město Praha je historická metropole evropského významu. Sídlo vlády, ústředních 

státních orgánů, Vrchního soudu, prezidenta České republiky, firem, státních institucí 

a organizací. 

Hlavní město Praha [16] „je vymezeno jako obec, jako kraj a současně i jako celek 

sestávající se z jednotlivých městských částí. Praha se v průběhu staletí územně vyvíjela 

a měnilo se i její vnitřní uspořádání, jehož základem byla katastrální území, která ve své 

podstatě zůstala bází územního dělení až do současnosti.“ 

Praha [19] „má 57 samosprávných městských částí, které jsou spravovány voleným 

zastupitelstvem a dále radou, starostou a úřadem městské části. Úřady některých 

městských částí měly již od ustavení městských částí svěřeny některé z působností státní 

správy i pro další městské části.“ 

Od 1. července 2001 byla tato úroveň působností v celé Praze rozdělena 

do 22 správních obvodů – uvádí-li se v mapách nebo textu v souvislosti s Prahou spojení 

„správní obvod“, je tím nejčastěji míněn správní obvod této působnosti a úrovně. 

Od 1. ledna 2002 je názvem těchto 22 městských částí slovo Praha s příslušnou číslovkou, 

stejné označení se používá i pro správní obvod jejich rozšířené působnosti. Některé 

z těchto 22 městských částí mají tuto působnost jen pro své území, jiné i pro další městské 

části. 

Území většiny z těchto 22 správních obvodů (s výjimkou Prahy 1 až Prahy 3) však 

není totožné s územními obvody podle zákona o územním členění státu, které byly 

původně (před rokem 1990) i správními obvody a měly i vlastní sbory (ONV). Vláda 
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i poslanci opakovaně přicházejí s návrhy, aby staré členění bylo zrušeno, brzdí je však 

nevůle justice přizpůsobit se reformě státní správy. Na území Prahy se nachází 

901 základních sídelních jednotek.  

 

Obr. č. 3.1: Správní členění hlavního města Prahy na správní obvody a městské části.  

 

Zdroj: www.praha-bechovice.cz 
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3.2. Brno 

Tab. 3.2: Přehled základních informací o městu Brno 
  

Položka Údaj 
Rozloha 230,19 km2 (čsú k 31. 12. 2008) 
Administrativní členění městské části 
Počet městských obvodů 29 
Počet obyvatel 370 592 
Hustota zalidnění 1 610 obyvatel/km2 
Zdroj: vlastní zpracování  

 

Obr. č. 3.2: Současné územní vymezení města Brna dle katastrálních území. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Vlastní zpracování. 

 

 

 

* Katastrální území je totožné s městskou částí 
† Katastrální území je rozděleno mezi 2 nebo 3 
městské části 

1. Bohunice* 
2. Bosonohy* 
3. Brněnské Ivanovice 
4. Bystrc* 
5. Černá Pole† 
6. Černovice* 
7. Dolní Heršpice 
8. Dvorska 
9. Holásky 
10. Horní Heršpice 
11. Husovice 
12. Chrlice* 
13. Ivanovice* 
14. Jehnice* 
15. Jundrov† 
16. Kníničky* 
17. Kohoutovice 
18. Komárov 
19. Komín* 
20. Královo Pole 
21. Lesná 
22. Líšeň* 
23. Maloměřice† 
24. Medlánky* 

25. Město Brno 
26. Mokrá Hora 
27. Nový Lískovec* 
28. Obřany 
29. Ořešín* 
30. Pisárky† 
31. Ponava 
32. Přízřenice 
33. Řečkovice 
34. Sadová 
35. Slatina* 
36. Soběšice 
37. Staré Brno 
38. Starý Lískovec* 
39. Stránice 
40. Štýřice 
41. Trnitá† 
42. Tuřany 
43. Útěchov u Brna* 
44. Veveří 
45. Zábrdovice† 
46. Žabovřesky* 
47. Žebětín* 
48. Židenice† 
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Území města Brna bylo osidlováno již v době Velkomoravské říše. Odedávna bylo 

hospodářským, kulturním, správním a hlavně náboženským centrem. 

Správní a katastrální členění statutárního města Brna prošlo vůbec nejsložitějším 

vývojem ze všech měst na území Česka. Během 20. století došlo na území Brna 

k nebývalému počtu reforem správního členění a dvěma katastrálním reformám. 

Výsledkem je dnešní členění města na 48 katastrálních území.  

Z územně správního pohledu se statutární město Brno člení na 29 městských 

obvodů, kde každý z nich má vlastní volené zastupitelstvo, radu a starostu. Je to město 

s magistrátem a primátorem, spravované podle statutu města Brna. Vedle zastupitelstva 

a rady je orgánem města i sněm starostů, jehož členy jsou starostové jednotlivých 

brněnských městských částí a primátor města Brna. 

Rozloha města se na současný stav zvětšovala postupným připojováním 

předměstských obcí – podobně jako u ostatních českých měst. Městské části v dnešní 

podobě vznikly v roce 1990.  

Důležité je také postavení Brna jako místa soustřeďující soudní moc. 
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3.3. Ostrava 

Tab. 3.3: Přehled základních informací o městu Ostrava 
  

Položka Údaj 
Rozloha 214,21 km2 (čsú k 31. 12. 2008) 
Administrativní členění obvody 
Počet městských obvodů 23 
Počet obyvatel 307 767 
Hustota zalidnění 1 437 obyvatel/km2 
Zdroj: vlastní zpracování  

 

Obr. č. 3.3: Současné územní vymezení města Ostravy.  

 

Zdroj: Vlastní zpracování. 
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Území města Ostravy [12] „dokládá četnými archeologickými nálezy osídlení již 

ve starší době kamenné, kdy zde rozložili svá tábořiště lovci mamutů. Jméno Ostrava 

dostala podle řeky Ostravice („ostře, rychle, bystře tekoucí řeka). Řeka také město 

rozděluje na dvě části – slezskou a moravskou.“ 

Nejvýznamnější událost, která zformovala celkové postavení města, byl nález uhlí 

v roce 1763. Postupný rozvoj průmyslu přilákal na území města velkou masu obyvatelstva. 

Kolem roku 1830 žilo v Ostravě kolem 2 tisíc lidí, za padesát let již 13 tisíc. Město se tak 

stalo jedním z nejlidnatějších v ČR. Díky železárnám a dolům se Ostrava stala významným 

centrem dění, městem ocelářství, hornictví a těžkého průmyslu – „ocelovým srdcem“. 

Statutární město Ostrava (v postavení města s rozšířenou působností) včele 

s primátorem, městskou radou a zastupitelstvem, prošlo od konce druhé světové války 

bouřlivým vývojem nejen po stránce ekonomické, politické či sociální, ale také správní 

a územní. Průmyslové zaměření území dlouhá léta ovlivňovala životy lidí obývající tuto 

lokalitu, zformovala jejich charaktery a tím ovlivnila i jejich demografické chování. 

Řízení města se odehrává ve dvou stupních. První stupeň zahrnuje zastupitelstvo 

města, radu města, primátora, Magistrát města Ostravy a Městskou policii Ostrava. Druhý 

stupeň představují městské obvody. V současnosti tvoří Ostravu dle jejího statutu 

23 městských obvodů. Některé obvody zahrnují více katastrálních území. Některé městské 

obvody jsou dále rozděleny do částí. Každý obvod má svého starostu, Zastupitelstvo, Radu 

městského obvodu a Úřad městského obvodu. 
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3.4. Plzeň 

Tab. 3.4: Přehled základních informací o městu Plzeň 
  

Položka Údaj 
Rozloha 137,67 km2 (čsú k 31. 12. 2008) 
Administrativní členění obvody 
Počet městských obvodů 10 
Počet obyvatel 169 273 
Hustota zalidnění 1 230 obyvatel/km2 
Zdroj: vlastní zpracování  

 

Obr. č. 3.4: Současné územní vymezení města Plzně.  

 

Zdroj: http://umo1.plzen.eu/cz 

 

Statutární město Plzeň leží na soutoku 4 velkých řek Úhlavy, Úslavy, Radbuzy 

a Mže, což formovalo jeho prostorový vývoj. Zaujímá silné postavení v západní části naší 
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republiky, jelikož je výrazným kulturním, správním a obchodním centrem. Jeho zvláštní 

poloha mezi Prahou, Německem a Rakouskem mu umožnila dynamický ekonomický 

a kulturní vývoj. 

Plzeň si vydobyla místo pivovarnického města světového významu, ale i výraznou 

pozici na poli strojního průmyslu (automobilka Škoda). 

Plzeň, v čele s primátorem, je rozdělena do 10 městských obvodů. Důležitým 

orgánem je magistrát (vykonává úkoly Zastupitelstva a Rady města), který pracuje 

na úrovni územní samosprávy, ale i státní správy, která je na město přenesená. 

Samostatnou působnost mají zmiňované obvody, které mají svá Zastupitelstva, popřípadě 

Rady městských obvodů. Úkoly těchto obvodů vykonávají Úřady městských obvodů. 

Výkon státní správy uskutečňuje město v přenesené působnosti obecního úřadu, 

pověřeného úřadu a úřadu obce s rozšířenou působností prostřednictvím Magistrátu města 

Plzně. 
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4. ANALÝZA POPULA ČNÍHO VÝVOJE OD ROKU 1971 

4.1. Hrubá míra přirozené měny 

Vývoj přirozené měny obyvatelstva jednotlivých metropolí ČR za posledních 

30 až 40 let vykazuje mnoho podobných znaků. Příčinou jsou hlavně události a změny 

odehrávající se v celé Evropě, které měly politický charakter a zasahovaly do života 

každého člověka. 

Během druhé světové války [17] došlo k velké úmrtnosti v celé Evropě. Česká 

republika (v té době Československá republika) také zaznamenala úbytek obyvatelstva, 

ale byl relativně nízký z několika důvodů. Na našem území probíhaly bojové akce 

až ke konci 2. světové války a tak nebyly zaznamenány tak velké ztráty na životech, 

jako tomu bylo v jiných zemích evropského kontinentu. Dále tím, že těsně po válce došlo 

k výraznému zvýšení porodnosti (stejně jako u ostatních zemí). Navíc u nás byla kupodivu 

poměrně vysoká porodnost i během války. 

 „Silné ročníky přeživších“ (které ostatní vyspělé evropské země postrádaly) se 

však brzy dostaly do postproduktivního věku, proto u nás začalo docházet ke stárnutí 

obyvatelstva. Za snížení počtu „reprodukceschopného“ obyvatelstva, také může krize 

ve třicátých letech (a s ní spojená nízká porodnost) a také Zákon o umělém přerušení 

těhotenství z roku 1957. 

K nárůstu populace dochází [18] až po účinku pronatalitní politiky, která se začala 

realizovat už v letech 1963 až 1965 (a dále pak v 70. letech). Po „zaúčinkování“ to byly 

největší přírůstky v dějinách, kterých bylo kdy dosaženo na našem území. Silné válečné 

a poválečné ročníky dospěly do rodičovského věku (navíc v době populačních opatření). 

Od té doby již tento stav nikdy nebyl překonán. 

Kromě faktorů jako je politická a hospodářská situace nebo populační politika, 

ovlivnilo změny v přírůstcích obyvatel také vzdělání. V období války a těsně po ní, byly 

ženy zaměstnávány většinou v dělnických profesích. V 60. letech se však začaly přesouvat 

k nemanuální práci a v 70. a 80. letech obsazovaly vysoce kvalifikované pozice. 

Na počátku 70. let byl počet žen s maturitou vyšší než počet mužů s maturitou 

a vysokoškolsky vzdělané ženy tvořily třetinu celého počtu absolventů vysokých škol. 

V této době se začínají řešit problémy spojené s rozporem rodinného a pracovního života. 

S vyšší porodností souvisí i události po „Pražském jaru“. Národ se snažil 

o demokratizaci, avšak nesetkalo se to s pochopením ze sovětské strany. Aby byli 
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obyvatelé po neúspěchu uklidněni, nabídl stát větší míru konzumního zboží. 

V 70. a 80. letech byl proto poměrný dostatek všeho požadovaného sortimentu a tato 

událost také přispěla k populačnímu „boomu“. 

V návaznosti byly rodiny s dětmi podporovány jak přímými, tak nepřímými nástroji 

sociální politiky (pronatalitní politika, která byla zmíněna výše) jako byly novomanželské 

půjčky (snižování úroků v závislosti na počtu dětí), daňové úlevy na děti, učebnice a školní 

potřeby poskytované dětem zdarma, úlevy na bydlení, příspěvky na dopravu, apod. Také 

byly budovány zařízení zaměřující se na péči a výchovu dětí (školky, školy, družiny, …). 

Dále byla prodloužena mateřská dovolená do dvou let dítěte (v 80. letech dokonce do tří 

let), byl zaveden mateřský příspěvek pro matky starající se o dvě děti celodenně. 

Důležitá věc, která také pravděpodobně ovlivnila chování obyvatelstva, byla větší 

příležitost cestovat, ale také studovat. V této době nebyl problém získat a udržet si 

zaměstnání a oproti současnosti bylo také velmi jednoduché získat vlastní bydlení. 

Všechny zmiňované události přispívaly k většímu klidu a pocitu jistoty jedinců a proto se 

nebáli zakládání rodin. 

Další důležitou událostí pro českou demografii je převrat v roce 1989 a s tím 

spojená přeměna hospodářství z centrálně plánovaného na tržní. Život v demokracii 

ovlivnil celkové chování obyvatel a tedy i jejich rozhodování zda mít, či nemít děti. Pojmy 

jako kariéra a individualismus nabírají nového smyslu. Pro jednotlivce už není prioritou 

rodina. Ubývá rodin s více dětmi. Důležitou roli zde také hraje antikoncepce, která se 

do naší země dostává z ciziny v široké nabídce. Spolu s ní přicházejí ze západních zemí 

také nové a kvalitnější léky, což má za následek nižší úmrtnost a tedy stárnutí 

obyvatelstva. 
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Graf 4.1: Vývoj přirozené měny od roku 1971 po současnost. 
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Zdroj: Vlastní zpracování 

 

V Grafu 4.1 můžeme sledovat podobné tendence u všech čtyř křivek. Česká 

republika je poměrně malá země a proto se vylučuje výrazná odlišnost v mentalitě obyvatel 

jednotlivých měst a tudíž enormní jinakost ve vývoji.  

 

Tab. č. 4.1: Přehled etap vývoje přirozené měny 
obyvatelstva českých velkoměst 

   
Pořadí od roku do roku 
1. etapa 1971 1980 
2. etapa 1981 1993 
3. etapa 1994 2003 
4. etapa 2004 2008 

Zdroj: vlastní zpracování 
 

V Grafu 4.1 lze dále vidět, že téměř čtyřicetileté období se dá rozdělit do čtyř etap 

(Tab. č. 4.1) vykazujících obdobné znaky. Každá z těchto etap se od další etapy věcně 

odlišuje a vykazuje určité znaky, které jsou typické jen pro ni. 
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Přirozeně lze také sledovat celkový průběh vývoje obyvatelstva od roku 1971 

po rok 2008. 

 

Tab. č. 4.2: Přehled statistických údajů 
přirozené měny v první etapě (v ‰) 

      
město průměr medián modus min max 

Praha 0,56 1,04 0,00 -2,15 2,26 
Brno 2,49 2,74 2,40 -0,32 4,68 
Ostrava 6,31 6,26 5,00 2,74 8,63 
Plzeň 2,10 2,06 2,00 -1,43 4,60 
Zdroj: vlastní zpracování 

 

V první etapě lze vypozorovat, že téměř totožnou strukturu vývoje mělo Brno 

a Plzeň. Ostrava je výrazně nad jejich hodnotami a Praha podstatně níže. Tento stav je 

ovlivněn věkovou strukturou měst, která souvisí s mírou reprodukce. 

Praha je jedno z nejstarších měst České republiky a Ostrava naopak jedním 

z nejmladších. To ovlivnilo podíl „reprodukceschopných“obyvatel v každém z těchto měst. 

Ostrava se v první etapě podílela více než polovinou na celkovém populačním 

přírůstku vybraných měst (viz. Příloha 4). Výrazné postavení Ostravy (v přírůstku 

obyvatel) se dá také vysvětlit tak, že město bylo v době komunismu vzkvétající oblastí 

orientující se, na tehdy moderní odvětví – průmysl. Uplatnění zde našlo mnoho 

středoškolsky i vysokoškolsky vzdělaných lidí. Již od konce války se zde stavělo nevídané 

množství panelových domů s velkou kapacitou bytů. Možnost levného bydlení 

a dostupnost práce ovlivnila rozhodnutí mnoha mladých lidí. Mimo jiné i rozhodnutí 

o založení nebo rozšíření rodiny.  

Brno a Plzeň se v té době samozřejmě také orientovalo více na průmysl, ale ne tolik 

jako Ostrava. Praha byla vždy zaměřena spíše na cestovní ruch a služby. Vzdělanostní 

struktura obyvatelstva a zaměření na určitý sektor státního hospodářství tedy také ovlivnil 

přirozenou měnu obyvatelstva. 

První etapa vývoje se však hlavně pojí se zásahy státu. U všech měst lze vidět silné 

zapůsobení propopulační politiky, vrcholící v roce 1974 a 1975, kdy Ostrava dosáhla 

v roce 1974 svého maxima 8,63 ‰, což je téměř 4krát více než Praha na svém vrcholu 

v roce 1975 (2,26 ‰). Průměr Ostravy (6,31 ‰) za toho období byl 11krát vyšší než 

průměr Prahy (0,56 ‰). Tyto údaje jsou zaznamenány v Tab. č. 4.2.  
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Stále však musíme mít na paměti, že uvažujeme v poměrových ukazatelích. Reálně 

Praha měla, a samozřejmě stále má, více obyvatel než Ostrava! 

 

Tab. č. 4.3: Přehled statistických údajů 
přirozené měny ve druhé etapě (v ‰) 

      
město průměr medián modus min max 

Praha -3,10 -2,98 -2,90 -4,09 -2,34 
Brno -0,73 -0,76 -1,06 -1,30 0,02 
Ostrava 1,58 1,66 1,65 0,49 2,39 
Plzeň -1,23 -1,33 -1,50 -2,02 0,09 
Zdroj: vlastní zpracování 

 

V průběhu třinácti let druhé etapy nedošlo k žádným výrazným změnám. Všechna 

sledovaná města zůstala v podstatě na stejných hodnotách. Výkyv mezi maximem 

a minimem u každého z měst je zanedbatelný (viz. Tab. č. 4.3). Počty narozených a 

zemřelých ve všech čtyřech městech víceméně stagnovaly na stejných hodnotách.  

Stále je také patrný „trojpól“ Praha – Brno a Plzeň – Ostrava, který (jak už je výše 

zmíněno) souvisí s věkovou strukturou měst. Zajímavým úkazem této etapy je, že zatímco 

u Prahy, Brna a Plzně vidíme převahu zemřelých nad narozenými již na začátku 80. let, 

u Ostravy tento trend nastal až o 10 let později. Znamená to tedy, že Praha, Brno a Plzeň 

začaly „vymírat“ mnohem dříve než Ostrava. 

Praha má v tomto období opravdu podstatnou převahu zemřelých nad narozenými. 

V roce 1983, kdy dosáhla nejnižšího bodu v této etapě, klesla až na -4,09 ‰. 

 

Tab. č. 4.4: Přehled statistických údajů 
přirozené měny ve třetí etapě (v ‰) 

      
město průměr medián modus min max 

Praha -3,76 -3,79 -3,00 -4,72 -2,95 
Brno -2,74 -2,83 -3,00 -3,62 -1,04 
Ostrava -1,46 -1,57 -1,60 -2,05 0,28 
Plzeň -2,52 -2,58 -3,20 -3,27 1,71 
Zdroj: vlastní zpracování 

 

Kolem roku 1993 se poprvé v historii ČR ukázalo, jako moc se změnilo myšlení 

lidí jak u nás, tak v celém světě. Vlny silných ročníků dříve přicházely zhruba po 20 letech. 

Bylo by tedy přirozené očekávat další „babyboom“ jako následek propopulační politiky 

v 70. letech. Nyní už se však žádná taková „populační vlna“ nedostavila. 
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Zatímco před válkou a těsně po ní, bylo přirozené, že se ženy staly matkami již 

před dvacátým rokem svého života, po revoluci tento trend zmizel. Mladým lidem se 

změnily priority. Více než kdy dřív je patrný způsob nového smýšlení zrcadlící se v kvalitě 

i kvantitě rodin. Všechny velkoměsta v této etapě zaznamenávají historicky největší úbytek 

obyvatelstva (Praha nejvíce -4,72 ‰) a to v roce 1995 (viz. Tab. č. 4.4). 

Vliv změny orientace hospodářství se projevuje ve všech sledovaných 

velkoměstech. Začínají se stírat rozdíly mezi městy sekundéru a terciéru a všechna začínají 

mít (vyjádřeno v promilích) podobné přírůstky a úbytky obyvatel. Také věková struktura 

obyvatel se upravuje a všechna sledovaná města se tedy dostávají na obdobnou úroveň. 

 

Tab. č. 4.5: Přehled statistických údajů 
přirozené měny ve čtvrté etapě (v ‰) 

      
město průměr medián modus min max 

Praha 0,13 0,22 0,00 -1,47 1,69 
Brno 0,29 0,32 0,00 -1,04 1,82 
Ostrava -0,13 0,03 0,00 -1,10 0,59 
Plzeň -0,14 -0,30 0,00 -1,88 1,30 
Zdroj: vlastní zpracování 

 

Tento trend potvrzuje i čtvrtá etapa vývoje české populace, která trvá 

až do současnosti. Více jak 10 let po „pádu železné opony“ se smazaly rozdíly a města 

vykazují totožný vývoj. Transformovaly se na moderní centra zaměřené na služby, 

cestovní ruch, výzkum a vzdělání.  

Od roku 1974 absolutní počet obyvatel (nejenom ve městech) ustavičně klesá. 

Změna přichází na přelomu tisíciletí jako důsledek státní podpory v 70. letech. Může za to 

vyšší věk prvorodiček a matek vůbec. Poprvé po mnoha letech je zaznamenám přírůstek 

obyvatelstva, což znamená, že živě narozených dětí je více než zemřelých osob (maxima 

z Tab. č. 4.5). 

 

Tab. č. 4.6: Přehled statistických údajů 
celkového trendu přirozené měny (v ‰) 

      
město průměr medián modus min max 

Praha -1,89 -2,90 -2,94 -4,72 2,26 
Brno -0,28 -0,74 -0,32 -3,62 4,68 
Ostrava 1,80 1,43 1,65 -2,05 8,63 
Plzeň -0,55 -1,25 -1,80 -3,27 4,60 
Zdroj: vlastní zpracování 
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Všechna velkoměsta mají společné projevy účinků populační politiky, 

které dosáhly maxima v polovině 70. let. 

V 80. letech dochází k celkovému poklesu počtu obyvatel. Souvisí to 

pravděpodobně se změněným demografickým chováním obecně, se změnou životního 

stylu přinášející s sebou „odkládání dětí na později“. To také dokazuje jasně viditelný růst 

u všech měst kolem roku 2005, tedy zhruba 30 let po zaúčinkování nástrojů podpory 

porodnosti. 

Od roku 2004 je vývoj přirozeného přírůstku obyvatelstva sledovaných metropolí 

téměř totožný, což pravděpodobně souvisí i s vyrovnáním věkového složení obyvatelstva 

všech měst. 

V přehledu téměř 40 let vidíme (Graf 4.1), že u všech českých velkoměst docházelo 

k postupnému snižování přírůstku obyvatelstva. Stejně jako u ostatních evropských států, 

i v ČR se stalo pravidlem, že počet zemřelých osob převažuje počet živě narozených dětí. 

V celkovém trendu (období od roku 1971 až 2008) se ze všech čtyř metropolí držela 

v kladných hodnotách pouze Ostrava (což je patrné i z jejího průměru; viz Tab. č. 4.6), 

která se podílela na přirozeném přírůstku sledovaných měst (dle Přílohy 1 a Přílohy 4) -

29,64 %. Jelikož v úhrnu tvoří přirozený přírůstek u Prahy, Brna, Ostravy i Plzně -72 722 

osob, záporné znaménko u Ostravy vyjadřuje, že se jako jediná nepodílela na úbytku, tzn., 

podílela se na přírůstku. 
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4.2. Hrubá míra migračního salda 

Jelikož je Česká republika tranzitní zemí v „srdci Evropy“ je pro ni otázka migrace 

velice důležitá. Územím Česka projdou ročně tisíce osob. Některým slouží naše území 

pouze jako „přestupní stanice“ pro jiné je „konečnou“. Tomu se říká migrace zahraniční. 

Avšak existuje také cestování vnitrostátní, které je ještě důležitější, protože zaznamenává 

mnohé nezanedbatelné procesy. Migrace uvnitř státu tvořila vždy podstatnou většinu 

zaznamenaných stěhujících se osob, avšak s příchodem do Evropské unie už to není tak 

docela pravda. 

Důvody pro stěhování jsou různé. Migrace se většinou mění v návaznosti 

na politickou a hospodářskou situaci nebo uplatnění na trhu práce. U nás, díky politickému 

systému bylo v době před rokem 1989 cestování, či dokonce vycestování z republiky 

značně omezeno. Jedinci, pro něž byla situace neudržitelná, často prchali před totalitním 

režimem do západních zemí. Naopak přijížděli obyvatelé jiných komunistických zemí 

(Kuba, Vietnam) – nejčastěji studovat nebo pracovat. 

Po „Sametové revoluci“ byl umožněn [7] „svobodný pohyb přes hranice, dřívější 

ilegální emigrace se stala legální, a přesto se již v roce 1991 změnilo Česko z emigrační 

země na imigrační. Několikanásobně vzrostly oproti období totality počty přistěhovalých 

osob; registrovaný pokles počtu emigrantů zejména od roku 1994 ukazuje na neúplnost 

evidence vystěhovalých osob. Migrační saldo tím zůstává dlouhodobě nadhodnocené, 

celkový objem zahraniční migrace lze považovat za podhodnocený, a proto obraz o vývoji 

charakteru úředně evidované zahraniční migrace Česka je nepochybně zkreslený.“ 

Dále se píše, že [7] „reálná situace v charakteru zahraniční migrace se během 

90. let od úředně evidovaných údajů posupně stále více lišila. Migrační atraktivita České 

republiky se postupně zvyšovala. Vzrostl počet dočasných ekonomických migrantů, 

kteří nejsou zahrnuti do oficiální statistiky zahraniční migrace (včetně migrace se 

Slovenskem 1990 až 1992, kdy to bylo vnitřní stěhování). Česko se změnilo pro určité 

skupiny migrantů ze země tranzitní v zemi cílovou – zvláště zpočátku to však bylo 

způsobeno spíše než možnostmi a potřebami české ekonomiky zpřísněním imigračních 

zákonů zemí Evropské unie. Vzrostly i počty žadatelů o politický azyl a země se potýká 

s vysokou nelegální imigrací.“ 

Z toho důvodu se [7] „od roku 2001 změnila metodika sledování zahraniční 

migrace, čímž ztratily údaje o počtech emigrantů a imigrantů návaznost na předchozí léta. 
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Od tohoto roku se do zahraniční migrace totiž započítávají, kromě osob měnících trvalé 

bydliště, i cizinci, kteří u nás žijí na základě udělení víza nad 90 dnů, a jejich pobyt zde 

přesáhl jeden rok; pokud jim platnost víza vyprší a opouštějí republiku, jsou evidování 

jako vystěhovalí. Evidované počty migrantů se touto úpravou více přiblížily skutečnosti, 

ale v případě vystěhování našich občanů neúplná evidence stále přetrvává.“ 

Jako zajímavost nutno uvést, že Praha (jako jediná) od roku 1992 sleduje 

i stěhování mezi svými obvody. 

 

Graf 4.2: Vývoj migračního salda od roku 1971 po současnost 
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Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Tab. č. 4.7: Přehled etap vývoje 
migračního salda českých velkoměst 

   
Pořadí od roku do roku 
1. etapa 1971 2001 
2. etapa 2002 2008 

Zdroj: vlastní zpracování 
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Migrační chování obyvatelstva od roku 1971 do roku 2008 se dá také rozdělit 

(podobně jako u přirozené měny) do etap, a to do dvou (Tab. č. 4.7). Ovšem křivky Prahy, 

Brna, Ostravy a Plzně, již nekopírují stejný tvar. 

Již na první pohled je patrná zřejmá proměnlivost křivek (Graf 4.2), kterou 

potvrzují statistické údaje v níže uvedených tabulkách. Často se stává, že odchylka 

mediánu, modu, minima nebo maxima od průměru je poměrně velká. Mezi statistickými 

hodnotami přirozené měny, tak velké rozestupy nebyly. 

Jednoduše řečeno, rozhodnutí jednotlivce, že se přestěhuje, je podstatně jednodušší 

než jeho rozhodnutí zda bude mít děti. 

 

Tab. č. 4.8: Přehled statistických údajů 
migračního salda v první etapě (v ‰) 

      
město průměr medián modus min max 

Praha 3,18 3,48 4,10 -5,86 4,71 
Brno 4,03 5,04 4,10 -7,34 10,22 
Ostrava 0,75 -0,15 -0,55 -3,06 8,22 
Plzeň 3,55 2,98 4,60 -4,89 12,94 
Zdroj: vlastní zpracování 

 

První migrační etapa se nesla v duchu dlouhodobého trendu [7] „poklesu migrační 

mobility, který lze v Česku pozorovat od skončení velkých migračních přesunů spojených 

s osídlováním pohraničí a později s rozvojem průmyslových oblastí. Ekonomická 

a sociální transformace, která vedla k růstu diferencí životní úrovně mezi velkými regiony, 

k rostoucím rozdílům v zaměstnanosti a k příjmové diferenciaci regionů, nebyla 

dostatečným stimulem k větší intenzitě stěhování.“ 

Do roku 2001 měla města víceméně kladné migrační saldo, což znamená, že více 

lidí se do měst stěhovalo, než odcházelo. Výjimkou je Ostrava. Od roku 1990 se více 

obyvatel z Ostravy stěhuje, než do města přichází a tato záležitost přetrvává 

až do současnosti. 

V první migrační etapě dosáhla největší migračního přírůstku Plzeň (Tab. č. 4.8), 

která v roce 1980 dosáhla na 12,94 ‰. Absolutně se jednalo o 4 141 přistěhovalých osob 

za tento rok (vystěhovalých bylo 1 926, celkový migrační přírůstek tedy činil 2 215 osob). 

Na nejnižší bod (ze všech čtyř měst) dosáhlo v prvním období Brno se svými -7,34 ‰ 

(absolutně se z Brna odstěhovalo 5 931 obyvatel) v roce 2001. 
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V roce 2001 se na svém migračním „dnu“ neocitlo jen Brno, ale také Praha i Plzeň 

(za první etapu). I Ostrava byla v tomto roce na jedné ze svých nejnižších hodnot. V tomto 

roce jednoznačně nastává zlom, který dělí jednu etapu migračního vývoje ČR od druhé. 

Hranice jsou sice již více než 10 let „otevřeny“ a mezinárodní migrace se stává 

samozřejmostí pro mnoho evropský obyvatel (čili i pro nás), ale nastupují zde mnohem 

důležitější procesy, a to suburbanizační. 

Jak již bylo výše zmíněno v 90. letech (uvedeno v [7]) stoupl počet přistěhovalých 

v celé ČR, avšak z Grafu 4.2 to není úplně patrné (hlavně u Ostravy a Plzně). Proč? 

Vysvětlení je následující: [7] „Zvýšila se migrační atraktivita menších obcí do 5 tis. 

obyvatel a naopak větší a postupně i malá města se stala migračně ztrátovými. U velkých 

měst začínají být patrné dekoncentrační tendence.“ 

Anglické slovo „suburb“, znamená v češtině předměstí. Pro toto období je tedy 

typická výstavba tzv. satelitních městeček, které svědčí o tom, že pro moderního člověka, 

s novým žebříčkem hodnot, již není atraktivní bydlet v centru města. Dává přednost 

lepšímu životnímu prostředí, většímu prostoru pro život a s tím spojenému dojíždění 

do práce. 

 

Tab. č. 4.9: Přehled statistických údajů 
migračního salda ve druhé etapě (v ‰) 

      
město průměr medián modus min max 

Praha 9,51 6,08 5,00 4,71 19,15 
Brno -0,69 -0,82 0,00 -5,68 4,72 
Ostrava -3,00 -2,56 -2,56 -4,30 -2,01 
Plzeň 4,23 1,11 n -7,63 22,82 
Zdroj: vlastní zpracování 

 

Zajímavé jsou události posledních let. Kolem roku 1995 došlo ve všech čtyřech 

městech k ustálení migrace na takovou hodnotu, která vykazovala obdobné hodnoty 

na straně přistěhovalých i vystěhovalých. 

Mezníkem je rok 2001. Zatímco Ostrava pokračuje ve svých „vylidňovacích“ 

tendencích, Praha, Brno a Plzeň se těší náporu imigrantů. Nejextrémnější je to u Plzně. 

Enormní migrační příliv do Plzně, který lze pozorovat asi od roku 2004. Zatímco 

v roce 2004 dosahuje město hodnoty -7,63 ‰, 2008 je to již dokonce 22,82 ‰. Jak lze 

vidět z Tabulky č. 4.9 je to skok z minima na maximum tohoto města za celý sledovaný 

vývoj. V absolutním vyjádření v roce 2004 se do Plzně přistěhovalo 2 693 osob 
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a vystěhovalo se z ní 3 939 osob. Naproti tomu v roce 2008 přišlo do města 6 895 obyvatel 

a 3 078 obyvatel odešlo. Počet vystěhovalých zůstal v podstatě stejný, ale počet 

přistěhovalých se zvedl o více jak 4 tis. osob. 

Důvodem toho, proč město zaznamenalo tak velký nárůst přistěhovalých, může být 

to, že v roce 2002 proběhla fúze Plzeňského pivovaru s pivovarem Radegast a Velké 

Popovice a také to, že v roce 2003 získává podnik Škoda Plzeň nizozemská skupina 

Appian group, která provádí rozsáhlou restrukturalizaci společnosti. Tyto události mohly 

motivovat pracovníky z širokého okolí, aby zde uplatnili své schopnosti. Za prací přijelo 

mnoho Vietnamců a Mongolů kvůli průmyslové zóně Borská pole (při rozsáhlém 

propouštění v roce 2008 však většina z nich přišla o práci a nyní ČR řeší problém, 

co s rozsáhlým počtem nezaměstnaných asiatů). 

Podobný prudký příliv osob však zaregistrovala i Praha. Je to hlavně z toho 

důvodu, že migrační bilanci „zesílil“ stoupající počet cizinců. Od roku 2001 se zvyšuje 

životní úroveň ve všech velkých městech naší republiky. Zvyšuje se obslužnost 

a vybavenost měst, rostou průměrné mzdy a náklady na „život“ postupně klesají. 

 

Tab. č. 4.10: Přehled statistických údajů 
celkového trendu migračního salda (v ‰) 

      
město průměr medián modus min max 

Praha 4,34 4,04 4,10 -5,86 19,15 
Brno 3,16 4,18 4,10 -7,34 10,22 
Ostrava 0,06 -0,61 -0,55 -4,30 8,22 
Plzeň 3,68 2,57 10,50 -7,63 22,82 
Zdroj: vlastní zpracování 

 

V souhrnu – migrace je hodně ovlivněná ochotou občanů se stěhovat, která v České 

republice nikdy nebyla moc velká. 

Asi do konce 90. let je všem městům víceméně společné kladné migrační saldo. 

Jelikož analýzy renomovaných odborníků říkají, že počet zahraničních imigrantů začal 

více stoupat až v 90. letech, plyne z toho, že v průběhu 70. a 80. let se jednalo spíše 

o migraci vnitrostátní, tedy, že lidé putovali z periferií spíše do měst. 

Je to logické pokud uvážíme, že v těchto letech se rozvíjející se města stávala 

centrem veškerého dění. Začaly se zde tvořit nová pracovní místa zaměřená na služby, 

což vyžadovalo vzdělané a kvalifikované pracovníky. Proto se každé město stalo 
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i středobodem vzdělávání. Vzdělání na sebe navázalo i kulturu a velkoměsto se tak stalo 

všeobecně atraktivní. 

Ze všech čtyř měst se, v celkovém trendu, kontinuálního migračního úbytku drží 

Ostrava na nejnižších hodnotách. Postupné klesání migračního salda je u ní jasné – 

v 70. letech lze ještě vidět přitažlivost města, které je stále „ocelovým srdcem“ a má tudíž 

více přistěhovalých než vystěhovalých.  

V 80. letech se situace mění. V Ostravě bylo zaměstnáno mnoho (nejenom) 

slovenských občanů, kteří mohli využít bližší dojezdovou vzdálenost např. do Třince. 

Postupně nastal útlum těžby uhlí v Koblově, Petřkovicích, Michálkovicích a Heřmanicích. 

Za odchod obyvatel, tak může vysoká míra nezaměstnanosti v kraji. V současnosti je 

na Ostravsku struktura nabízených pracovních míst neodpovídající nabídce práce a proto 

se občané stěhují za lepšími pracovními příležitostmi do jiných měst a zemí. Z Ostravy 

odcházejí, ale i vysokoškolsky vzdělaní lidé, kteří zde nejsou dostatečně ohodnocováni. 

A tak zatímco v roce 1971 přišlo do Ostravy (absolutně) 7 949 lidí, v roce 2008 už jenom 

4 367. Počet osob, které opustily město, se však téměř nezměnil (přibližně 5 tis.). 

Ze všech čtyř velkoměst (za celkový trend) se na migračním přírůstku podílela 

nejvíce Praha, a to více než 74 % (viz. Příloha 2 a Příloha 5), což je pochopitelné. Praha je 

nejenom hlavním městem ČR, ale i metropole evropského formátu. 
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4.3. Hrubá míra celkového přírůstku 

Celkový přírůstek obyvatelstva je vlastně souhrn základních demografických 

událostí, které v jednotlivých oblastech proběhly. Umožňuje v souvislostech vidět, jak se 

vyvíjí populace. Zjednodušeně řečeno, ukazuje, kolik obyvatel se v jednotlivých letech 

vyskytovalo na území našich čtyř největších měst. 

 

Graf 4.3: Vývoj celkového přírůstku obyvatelstva od roku 1971 po současnost 
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Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Tab. č. 4.11: Přehled etap vývoje 
celkového přírůstku obyvatel českých velkoměst 

   
Pořadí od roku do roku 
1. etapa 1971 2001 
2. etapa 2002 2008 

Zdroj: vlastní zpracování 
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Z Grafu 4.3 lze jasně vypozorovat, že migrace velice ovlivňuje vývoj populace 

našich měst. Je to patrné hlavně z klesající tendence do roku 2001 a pak z následného 

„oživení“. A tak podobně jako u ní, se dá celková měna obyvatelstva rozdělit na dvě 

tematické etapy. 

 

Tab. č. 4.12: Přehled statistických údajů 
celkového přírůstku obyvatel v první etapě (v ‰) 

      
město průměr medián modus min max 

Praha 1,04 2,67 4,66 -8,89 7,09 
Brno 3,77 4,64 9,90 -9,26 11,42 
Ostrava 3,08 1,87 -2,63 -3,98 14,16 
Plzeň 3,05 1,65 -3,15 -6,60 14,69 
Zdroj: vlastní zpracování 

 

V období od roku 1971 do roku 2001 lze pozorovat v Grafu 4.3 postupné klesání 

křivek všech měst. Je to způsobeno hlavně spojením dvou faktorů. Za prvé postupným 

úbytkem obyvatelstva v důsledku „nového pohledu na život“, kdy se mnoho jedinců 

rozhodlo odložit péči o dítě; za druhé suburbanizačními procesy, které se projevily hlavně 

v 90. letech. Od roku 1994 se to dá vyjádřit tak, že celkovou bilanci obyvatelstva ovlivňují 

hlavně úbytky obyvatelstva přirozenou měnou, které zmírňují účinky migrace. 

Za tuto etapu dosáhla nejvýše Plzeň s celkovým přírůstkem 2 423 osob v roce 1977 

(viz maximum v Tab. č. 4.12), což bylo hlavně ovlivněno migrací – klesl počet obyvatel, 

kteří se odstěhovali. Nejníže se propadlo Brno v roce 2001, což způsobila hlavně migrace 

(absolutně 5 931 vystěhovalých osob). Už před tímto rokem se v městě zvyšuje počet 

obyvatel, které ho opouštějí, avšak rok 2001 odstartoval větší emigrační tendence, které 

přetrvávají dodnes. 

Na přelomu 80. a 90. let se všechna města dostávají do celkového úbytku 

obyvatelstva, absolutně se tedy počet osob žijících ve sledovaných velkoměstech pohybuje 

v minusových hodnotách, které jsou prolomeny až za 10 let. 
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Tab. č. 4.13: Přehled statistických údajů 
celkového přírůstku obyvatel ve druhé etapě (v ‰) 

      
město průměr medián modus min max 

Praha 8,73 5,50 n 1,57 19,97 
Brno -1,03 -2,56 -2,00 -7,44 5,57 
Ostrava -3,52 -3,23 -4,20 -5,40 -1,97 
Plzeň 3,46 0,81 -3,10 -9,50 24,12 
Zdroj: vlastní zpracování 

 

Od roku 2001 tvoří celkový přírůstek obyvatel hlavně migrace. Přírůstky se však 

objevují i na straně narozených (děti silných ročníků 70. let.). 

Praha a Plzeň má za všechna zkoumaná desetiletí nejvyšší přírůstky obyvatelstva 

(jejich maxima v Tab. č. 4.13). Obě města jsou atraktivní pro cizince (četnost cizinců 

v celkové migraci v současnosti vzrůstá) z důvodu stále se zvyšující životní úrovně. 

Ostrava a Brno zaznamenaly ve druhé etapě svého vývoje spíše celkové úbytky. 

V posledních několika letech sice přišla vlna, kterou má za následek hlavně migrace, ale ta 

zapůsobila pouze mírně na Brno. 

Nejnovější výzkumy prokazují, že celkový počet obyvatel v České republice 

v současnosti výrazně roste hlavně díky zahraniční imigraci. Pořád ale máme na paměti, 

že data jsou dlouhodobě nadhodnocená (díky změnám v zaznamenávání stěhování). 

Migrační zisky tedy nejsou tak velké, jak se předpokládá. 

Pokud tedy uvažujeme tuto skutečnost, pak ve městech jako je Ostrava a Brno, 

počet obyvatel rozhodně nestoupá. Znamená to, že většina populace se stěhuje na periferní 

části aglomerací nebo do malých měst poblíž za klidnějším a pohodlnějším životem 

a přetrvává tedy suburbanizační proces.  

 

Tab. č. 4.14: Přehled statistických údajů 
celkového trendu celkového přírůstku obyvatel (v ‰) 

      
město průměr medián modus min max 

Praha 2,46 2,94 4,66 -8,89 19,97 
Brno 2,88 3,94 9,90 -9,26 11,42 
Ostrava 1,86 0,74 -2,63 -5,40 14,16 
Plzeň 3,13 1,23 -3,15 -9,50 24,12 
Zdroj: vlastní zpracování 

 

Ze zjištěných údajů, lze shrnout, že od začátku 70. let v ČR pomalu ubývá 

obyvatelstva. Na začátku 90. let zaznamenávají již všechna čtyři města záporné hodnoty 
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v celkové bilanci obyvatelstva (shrnuje Příloha 3 a Příloha 6). Je to způsobeno tím, že se 

v tomto období rodí méně dětí, což v celkové bilanci zmírňují migrační přírůstky. 

Přechod nastává v roce 2001, kdy silné vlny přistěhovalých osob do měst posiluje 

ještě nárůst živě narozených dětí (jak už bylo řečeno, jako zrcadlo pronatalitní politiky 

70. let). 
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5. ZÁVĚR 

V průběhu zpracovávání mé bakalářské práce jsem zjistila, že demografie je velice 

obsáhlá věda. Aby byl člověk schopen pochopit vývoj obyvatelstva na nějakém území, 

nemůže se omezit pouze na informace o počtech narozených dětí, zemřelých osob, 

emigrantů nebo osob přistěhovalých do dané země. Musí také pochopit příčiny jednání 

jednotlivců - jako úvahy manželů kdy a kolik budou mít dětí, rozhodování partnerů zda se 

vzít, cestování osob za prací do zahraničí, atd. Z jednotlivců se pak totiž stávají větší 

skupiny, které sdílejí určité znaky demografického chování. Vývoj obyvatelstva 

samozřejmě ovlivňuje i charakter města – jeho poloha, správní členění, historický, 

kulturní, politický a hospodářský vývoj. 

Během vytváření práce jsem narazila na řadu úskalí, které jsem musela překonat. 

Problém, který vyvstal hned na začátku, byl s úpravou dat, jež jsem převzala z Českého 

statistického úřadu. 

Město je dynamicky se měnící prostor a samozřejmě všechna zkoumaná 

velkoměsta – Praha, Brno, Ostrava i Plzeň – se od roku 1971 po současnost změnily 

ve velké míře. Každé z nich rostlo a „polykalo“ okolní vesnice a města. Z toho důvodu 

bylo nutné ujasnit si, v jakém prostoru by bylo vhodné zkoumat chování obyvatel, 

aby byly informace co nejvíce přesné. 

Také bylo velice těžké, po celou dobu srovnávání sídel, uvažovat v „hrubých 

mírách“. U absolutních čísel je lépe vidět růst nebo pokles hodnot jednotlivých veličin, 

ale ty pak bohužel nejsou porovnatelné mezi sebou. Kvůli komparaci měst Prahy, Brna, 

Ostravy a Plzně, jsem tudíž musela vše upravit do poměrových ukazatelů. 

Další problém, se kterým jsem se setkala, byla chybná nebo zkreslená data. 

Objevují se například v primárních souborech ČSÚ, kdy každé desetiletí po proběhnutí 

censu, jsou čísla opravována. Z toho důvodu se pak liší počáteční a konečné stavy. 

Mnohem větší komplikace jsou však data spojená s migrací obyvatelstva. V průběhu let se 

v Česku měnily postupy a kritéria zaznamenávání pohybu obyvatelstva a proto jsou 

informace prokazatelně nepřesné. To má potom za následek ne zcela průkazný průběh 

migračního salda. I přesto je nutno říci, že během studia této tématiky jsem zjistila, 

že v poměru k ostatním evropským státům, máme velice pečlivě zaznamenávaná data 

týkající se obyvatelstva. 

Nejtěžší překážkou však bylo pochopit jednotlivé průběhy vývojových křivek 

každého zkoumaného velkoměsta. Abych si mohla utvořit obraz o složitých procesech 
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v průběhu posledních čtyřiceti let, musela jsem mít přehled o dění už před druhou světovou 

válkou. 

V souhrnu to hlavní, co ovlivnilo vývoj počtu obyvatel v jednotlivých městech 

České republiky, je politika podporující porodnost, která se projevila v polovině 70. let 

20. století. Dále to byly události spojené se změnou politického režimu roce 1989. 

Nakonec se vývoje všech českých měst dotkly také suburbanizační procesy. 

Průběh křivky přirozené měny v našich velkých městech je víceméně u všech 

podobný. Každé z nich ovlivnily pobídky ze strany státu, které měly za následek nástup 

silné generace tzv. „Husákových dětí“. Revoluce v roce 1989 nezměnila jen politický, 

ale i rodinný život. Lidé se stali většími individualisty toužící po seberealizaci. Začali mít 

nové priority jako studium a následnou kariéru. Zakládání rodin se tedy ve většině případů 

odložilo do pozdějšího věku. V návaznosti na tuto událost se po více než třiceti letech 

objevila „sekundární vlna“ (což způsobil hlavně vyšší věk prvorodiček a matek vůbec). 

Teprve v roce 2006 většina velkých měst ČR překročila po delší době hranici, 

kdy narození převážili nad zemřelými. 

Ačkoliv průběh přirozeného přírůstku obyvatel je obdobný u všech pozorovaných 

měst, úroveň zjištěných hodnot nikoli. Nejzajímavější je záležitost vývoje Ostravy. 

Zatímco u Prahy, Brna a Plzně měli převahu zemřelí nad narozenými již na začátku 80. let, 

u Ostravy tato událost nastala až v roce 1994. Z toho vyplývá, že Ostrava začala „vymírat“ 

až o 10 let později. Důvodem je pravděpodobně věková skladba obyvatelstva. Zatímco 

Praha, Brno a Plzeň patří mezi nejstarší česká města, Ostrava se začala rozvíjet 

až v 19. století. Po nástupu komunismu, průmyslové zaměření Ostravy způsobilo příchod 

mladých lidí, kteří se měli šanci uplatnit na nově vzniklých pracovních pozicích. 

Pronatalitní politika pak na Ostravu zapůsobila s větší silou než na ostatní velkoměsta. 

U migračního salda byla analýza asi nejtěžší. Průběhy jednotlivých křivek měst 

jsou značně „rozkolísané“. Migrační procesy jsou rozhodně dynamické a každé 

z vybraných měst podléhalo v průběhu svého vývoje značné fluktuaci. Praha, Brno, 

Ostrava i Plzeň měly odlišný hospodářský vývoj, a to ovlivnilo jejich atraktivitu 

pro obyvatelstvo. Obecně lze shrnout, že od roku 1971 do roku 2001 ubývaly všem 

vybraným městům počty imigrantů. V 90. letech již zcela nastala převaha vystěhovalých 

nad přistěhovalými do měst, což zavinil proces suburbanizace. Průlomem se stal 

až zmiňovaný rok 2001 kdy velká česká města začala být atraktivní pro osoby z cizích 

zemí. Hlavně u Prahy a Plzně za velký nárůst přistěhovalců v posledních letech může 

hlavně zahraniční migrace. 
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Závěrem, hrubá míra celkového přírůstku je odrazem všeho předešlého. Nabízí 

ucelenější pohled na populaci čtyř největších měst České republiky. Do roku 1980 se 

většina měst Česka populačně rozrůstala, roční přírůstky obyvatel byly značné. Ale vlivem 

stárnutí populace začalo docházet ke snižování porodnosti a tak od začátku 90. let 

sledujeme úbytek obyvatelstva. Nárůst v posledních letech je pouze přechodným jevem 

zapříčiněným souběhem dvou událostí – příchodem „objemnějšího“ ročníku a zvyšující se 

zahraniční migrační atraktivitou. 

Problematika dlouhodobého vývoje populace je velice zajímavé téma. Nakonec je 

nezbytné dodat, že hluboké nahlédnutí do problematiky, umožňuje dle specifických znaků 

vytvořit prognózu dalšího populačního dění. 

V současnosti se zdá, že jediné co drží česká města v kladných hodnotách 

celkového populačního přírůstku je zahraniční migrace. Částečně je to pravda. Ale jak je 

již dříve uvedeno, údaje o migraci obyvatelstva jsou značně nadhodnoceny z důvodu 

provádění změn v záznamech přistěhovalých a neúplné registraci vystěhovalých z ČR. 

V dlouhodobém měřítku stále dochází k úbytku populace – počet obyvatel v České 

republice, a tedy jejich městech, se nadále snižuje. 
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Seznam zkratek 

Zkratky: 

Hmpp  hrubá míra přirozeného přírůstku 

Hmms  hrubá míra migračního salda 

Hmcp  hrubá míra celkového přírůstku 

D  počet zemřelých 

tE  počet emigrantů za období t 

tI  počet imigrantů za období t 

tN
v  počet živě narozených 

tP  střední stav obyvatelstva za období t 

SS  střední stav obyvatelstva 

ČR  Česká republika 

čsú  český statistický úřad 

max  maximum 

min  minimum 

n  hodnota neexistuje 

obr.  Obrázek 

tab.  tabulka 

tis.  tisíc 

tzn.  to znamená 

 

Vysvětlení: 

Aritmetický průměr = x  = vyjádření typické hodnoty popisující soubor mnoha hodnot 

součet všech hodnot podělený jejich počtem 

Medián = x~ = hodnota, která dělí řadu podle velikosti seřazených výsledků na dvě stejně 

početné poloviny 

Modus = x̂ = hodnota vyskytující se v souboru nejčastěji 

Minimum = nejnižší hodnota ze všech vstupních parametrů 

Maximum = nejvyšší hodnota ze všech vstupních parametrů 
 

Migrace – přestěhování; přesun obyvatele z jedné populace do druhé, na základě změny 

trvalého bydliště; v této práci slovo migrace vyjadřuje jak stěhování vnitrostátní, tak 

stěhování mezi zeměmi; emigrant = vystěhovalý a imigrant = přistěhovalý 



 

 

Městská část = městský obvod; označení samosprávných částí územně členěných 

statutárních měst; v České republice podle Zákona o obcích od roku 1990 jsou obě tato 

označení rovnocenná a statutární město může zvolit kterékoliv z nich 
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Příloha 1 

Přirozené přírůstky ve vybraných městech 
v jednotlivých etapách od r. 1971 do r. 2008 

       
Obyvatelé (v absolutním vyjádření) město 

1971-1980 1981-1993 1994-2003 2004-2008 1971-2008 
průměr* 

Praha 6 584 -48 412 -44 852 865 -85 815 -2 258 
Brno 8 969 -3 658 -10 506 528 -4 667 -123 
Ostrava 19 731 6 730 -4 693 -211 21 557 567 
Plzeň 3 361 -2 787 -4 260 -111 -3 797 -100 
suma 38 645 -48 127 -64 311 1 071 -72 722 x 
Zdroj: vlastní zpracování 

 

Příloha 2 

Migra ční saldo ve vybraných městech 
v jednotlivých etapách od r. 1971 do r. 2008 

     
Obyvatelé (v absolutním vyjádření) město 

1971-2001 2002-2008 1971-2008 
průměr* 

Praha 117 211 79 302 196 513 5 171 
Brno 46 588 -1 802 44 786 1 179 
Ostrava 7 198 -6 538 660 17 
Plzeň 17 987 4 930 22 917 603 
suma 188 984 75 892 264 876 x 
Zdroj: vlastní zpracování 

 

Příloha 3 

Přirozené přírůstky ve vybraných městech 
v jednotlivých etapách od r. 1971 do r. 2008 

     
Obyvatelé (v absolutním vyjádření) město 

1971-2001 2002-2008 1971-2008 
průměr* 

Praha 37 605 73 093 110 698  2 913 
Brno 42 694 -2 680 40 014 1 053 
Ostrava 29 892 -7 675 22 217 585 
Plzeň 15 065 4 055 19 120 503 
suma 125 256 66 793 192 049 x 
Zdroj: vlastní zpracování 

 

 

 

* průměrný roční přirozený (migrační, celkový) přírůstek; zaokrouhleno na celá čísla 

matematicky 



 

Příloha 4 

Podíly jednotlivých měst na přirozeném přírůstku obyvatelstva (v %) 
      

etapa 1 2 3 4 celkem 
od - do 1971-1980 1981-1993 1994-2003 2004-2008 1971-2008 

Praha 17,04 100,59 69,74 80,77 118,00 
Brno 23,21 7,60 16,34 49,30 6,42 
Ostrava 51,06 -13,98 7,30 -19,70 -29,64 
Plzeň 8,70 5,79 6,62 -10,36 5,22 
suma 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 
Zdroj: vlastní zpracování 

 

 

Příloha 5 

Podíly jednotlivých měst na migračním saldu (v %) 
    

etapa 1 2 celkem 
od-do 1971-2001 2002-2008 1971-2008 

Praha 62,02 104,49 74,19 
Brno 24,65 -2,37 16,91 
Ostrava 3,81 -8,61 0,25 
Plzeň 9,52 6,50 8,65 
suma 100,00 100,00 100,00 
Zdroj: vlastní zpracování 

 

 

Příloha 6 

Podíly jednotlivých měst 
na celkovém přírůstku obyvatelstva (v %) 

    
etapa 1 2 celkem 
od-do 1971-2001 2002-2008 1971-2008 

Praha 30,02 109,43 57,64 
Brno 34,09 -4,01 20,84 
Ostrava 23,86 -11,49 11,57 
Plzeň 12,03 6,07 9,96 
suma 100,00 100,00 100,00 
Zdroj: vlastní zpracování 

 

 


