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Anotation of Thesis 

This thesis is engaged with visualization of intra-urban demographic processes of the 

city of Jihlava with the help of geographic information systems.  There are described 

possibilities how can the unique source as the inhabitants evidence be utilized. It affords 

a large potential for examination of the age structure or migration of the inhabitants 

on different spatial levels. The aim of this work is to specify the data processing, 

application of chosen spatial analysis and visualize the demographic processes. The accent 

is put on unique study of intra-urban migration of Jihlava which adverts to detail 

of possible examination of the citizens’ migration behavior. A part of this work is also 

disclosure of results per different intervals by the web map application. 

Key words: intra-urban migration, age structure of the inhabitants, visualization, 

publication, the city of Jihlava, geocoding, geographic information system. 

 

Anotace diplomové práce  

Tato diplomová práce se zabývá vizualizací intraurbánních demografických procesů 

města Jihlavy za pomoci geografických informačních systémů. Jsou zde popsány možnosti, 

jakým způsobem je možné využít unikání zdroj informací jakým je evidence obyvatel. 

Ta skýtá velký potenciál pro zkoumání věkového složení či migrace obyvatelstva 

na různých prostorových úrovních. Cílem práce je uvést postupy zpracování těchto dat, 

aplikaci vybraných prostorových analýz a demografické procesy vizualizovat. Velký důraz 

se klade na unikátní studii vnitroměstské migrace v Jihlavě, která poukazuje na detail 

možného zkoumání migračního chování obyvatel tohoto města. Součástí je také 

zpřístupnění výsledků za různá časová období prostřednictvím webové mapové aplikace. 

Klíčová slova: vnitroměstská migrace, věková struktura obyvatelstva, vizualizace, 

publikace, Jihlava, geokódování, geografický informační systém. 

 



 

Obsah 

ÚVOD ....................................................................................................................... 1 

1. CÍLE PRÁCE ...................................................................................................... 3 

2. DEMOGRAFIE OBYVATELSTVA ........................................................................... 4 

2.1. Zkoumané pojmy .............................................................................................. 4 

2.1.1. Struktura obyvatelstva .................................................................................. 4 

2.1.2. Demografické události a procesy ..................................................................... 6 

2.1.3. Vnější příčiny .............................................................................................. 7 

2.2. Demografie Jihlavy ............................................................................................ 9 

3. MIGRACE OBYVATELSTVA ............................................................................... 13 

3.1. Pojem migrace ............................................................................................... 13 

3.2. Vnitroměstská migrace ..................................................................................... 15 

4. DATOVÉ ZDROJE O OBYVATELSTVU A MIGRACI ................................................ 17 

4.1. Evidence obyvatel ........................................................................................... 17 

4.2. Registr obyvatel .............................................................................................. 17 

4.3. Sčítání lidu, domů a bytů................................................................................... 18 

4.4. Další zdroje .................................................................................................... 18 

5. POUŽITÉ TECHNOLOGIE .................................................................................. 19 

5.1. ArcGIS Desktop .............................................................................................. 19 

5.1.1. ModelBuilder ............................................................................................. 19 

5.2. ArcGIS Server ................................................................................................ 20 

5.2.1. ArcGIS Server APIs .................................................................................... 20 

6. POUŽITÁ DATA ................................................................................................ 21 

6.1. Tabulka evidence obyvatel ................................................................................ 21 

6.2. Tabulky migrací .............................................................................................. 22 

6.2.1. Tabulka přistěhovalých ............................................................................... 23 

6.2.2. Tabulka vystěhovaných ............................................................................... 24 

6.2.3. Tabulka stěhování v rámci Jihlavy ................................................................. 25 

6.2.4. Porovnání dat evidence obyvatel s daty ČSÚ ................................................... 26 

6.3. Další geodata ................................................................................................. 27 

6.4. Geokódování vstupních dat ............................................................................... 27 

6.4.1. Geokódování dat evidence obyvatel ............................................................... 27 

6.4.2. Geokódování dat migračních tabulek ............................................................. 29 



 

7. DEMOGRAFIE JIHLAVY Z HLEDISKA VÝSLEDKŮ PRÁCE ..................................... 33 

7.1. Základní statistické údaje o obyvatelstvu .............................................................. 33 

7.2. Základní statistiky v "prostoru" ........................................................................... 37 

8. MIGRACE OBYVATEL JIHLAVY ......................................................................... 42 

8.1. Vnější migrace ................................................................................................ 42 

8.1.1. Vnější migrace na úrovni krajů ...................................................................... 43 

8.1.2. Vnější migrace na úrovni okresů ................................................................... 45 

8.1.3. Vnější migrace na úrovni obcí ....................................................................... 47 

8.2. Vnitroměstská migrace ..................................................................................... 51 

8.2.1. Vnitroměstská migrace s ohledem na úřední adresu .......................................... 53 

8.2.2. Studium migračních toků v jednotlivých letech .................................................. 56 

8.2.3. Souhrn počtu migrujících v ZSJ Jihlavy ........................................................... 57 

8.3. Celková migrace v ZSJ Jihlavy ........................................................................... 58 

8.4. Speciální studie migrantů .................................................................................. 61 

8.4.1. Studie migrace na sídlišti Březinovy sady ........................................................ 62 

8.4.2. Migrace rodin ............................................................................................ 63 

8.4.3. Migrace různých věkových skupin ................................................................. 64 

8.4.4. Studie migrace Na dolině ............................................................................. 67 

8.4.5. Migrace při "nákupu" obyvatel v letech 2005 a 2006 .......................................... 68 

8.4.6. Migrační rekordmani ................................................................................... 69 

9. VYUŽITÍ A INTERPRETACE VÝSLEDKŮ............................................................... 70 

9.1. Využití výsledků práce ...................................................................................... 70 

9.2. Výstupy v prostředí mapového serveru ................................................................ 70 

SUMMARY ............................................................................................................... 73 

ZÁVĚR .................................................................................................................... 77 

LITERATURA ........................................................................................................... 79 

SEZNAM GRAFŮ, OBRÁZKŮ, TABULEK, PŘÍLOH ......................................................... 81 

 



 

Seznam použitých zkratek: 

ČSÚ Český statistický úřad  

ČR Česká republika 

EO Evidence obyvatel 

GIS Geografický informační systém 

ISEO Informační systém evidence obyvatel 

MMJ Magistrát města Jihlavy 

ROB Registr obyvatel 

SLDB Sčítání domů, bytů a lidí 

S-JTSK Systém Jednotné trigonometrické sítě katastrální 

ZSJ Základní sídelní jednotky



Jaroslav Škrobák: Intraurbánní demografické procesy a jejich vizualizace na příkladu Jihlavy 

1 

 

ÚVOD 

Základem každé obce je jeho obyvatelstvo. Tvoří jeho nutnou součást pro fungování 

a pro její existenci. Díky obyvatelům obec žije, rozvíjí se a rozrůstá. V opačném případě 

upadá, obyvatelé se raději stěhují na jiná místa, která jim nabízí více možností, a to 

zejména pracovních, kulturních či společenských. 

Obyvatelstvo jako takové je soubor lidí různých věkových kategorií, pohlaví, 

národností či společenského postavení. Tato různorodost zajišťuje budoucnost obce. To, 

že by v obci žili např. pouze lidé důchodového věku, by jistě nebylo ideální vzhledem 

k jejímu rozvoji a budoucí existenci.  

Jak je již výše zmíněno, stěhování obyvatelstva je také proces, který se děje téměř 

dennodenně, samozřejmě v závislosti na velikosti obce. V těch malých to jistě není tak 

časté, jelikož přestěhovat se "o pár domů dál" by nepřineslo asi tu kýženou změnu 

prostředí jako tomu je zřejmě ve větších obcích nebo městech. Zde může být opět důvodů 

pro změnu hned několik, např. přestěhovat se blíž zaměstnaní, občanské vybavenosti nebo 

dál od rušné silnice či průmyslové zóny. Je to samozřejmě dáno možnostmi, které daná 

obec nabízí - více bytů či domů, výše jejich kupních cen či pronájmů. Ale není město jako 

město. Důvody stěhování v miliónové Praze můžou být jiné než v Jihlavě, která má 50 tisíc 

obyvatel.  

Zmíněné dva aspekty mohou být velmi důležité pro bližší poznání života v obci. Tím 

prvním z nich je dlouhodobá znalost struktury obyvatelstva. Vědět, jak je to s jeho stářím, 

co naznačují různé demografické indexy, kde žijí a shlukují se různé komunity, které 

mohou produkovat jisté problémy či nepokoje. Druhým je sledování migrace obyvatelstva, 

znát jejich chování co se týče změn bydliště, jaká jsou nejčastější místa, odkud se stěhují, 

kam se vystěhovávají a jak daleko od Jihlavy je jejich původní nebo nové bydliště. 

V tomto případě ale zůstává pouze u zjištění místa původního a nového bydliště, nikoliv 

však důvod, proč se stěhují. Neméně důležitá ale můžou být jiná zjištění - vědět kdo se 

vůbec stěhuje, o obyvatele jaké věkové kategorie se jedná, jestli to jsou lidé z některé 

z důležitých skupin pro rozvoj obce (ženy v produktivním věku, celé rodiny atd.). Kromě 

samotného zkoumání "parametrů" migrujících je také dobré sledovat a všímat si toho, které 

části Jihlavy jsou nejpočetnější z hlediska počtu vystěhovaných či přistěhovalých. 
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Často se také hovoří o tzv. procesu suburbanizaci, což má za následek to, že lidé se 

stěhují z Jihlavy do její relativní blízkosti. Město pro ně zůstává i nadále místem, kde jsou 

zaměstnáni, kde chodí jejich děti do škol, kde nakupují a tráví svůj volný čas. Dopady 

tohoto problému se samotné Jihlavy v minulosti týkaly zejména s ohledem na rozpočtové 

určení daní, které bylo do nedávna závislé na počtu obyvatel. Hranice 50 tisíc byla metou 

pro vyšší podíl peněz z daňových příjmů pro obec. Ale právě problém vystěhovávání 

obyvatel z Jihlavy zapříčinilo to, že v roce 2005, resp. 2006 město přistoupilo k "nákupu" 

obyvatel (finanční odměna činila 3000, resp. 2000 Kč). Tím pádem se zařadila 

do kategorie měst, která dostala vyšší podíl z výše zmíněných daňových příjmů. Hlavní 

roli v tomto případě hrála migrace obyvatelstva, kdy se lidé zejména z okolních obcí 

přestěhovali do Jihlavy na vybranou adresu. Poté se většinou stěhovali zpět na předchozí 

místo bydliště. Některé obce naopak utrpěly, jelikož samy se úbytkem obyvatel zařadily 

do nižší kategorie a znamenalo to pro ně v dalším roce menší objem peněz do jejich 

rozpočtu. 

Detailní zkoumání výše popsaných aspektů obyvatelstva z možných a dostupných 

zdrojů je hlavním tématem této diplomové práce, které zpracovávám pro Magistrát města 

Jihlavy (MMJ), kde jsem v současné době zaměstnán.  

Práce by měla přinést nové poznatky a vědomosti o obyvatelstvu žijícím v Jihlavě. 

Výsledky mohou dát za pravdu obecným znalostem o městě, tak jak jsou již po léta 

obyvateli vnímány. Ale můžou také prokázat a objevit nové informace, které nelze pouhým 

žitím a řízením města zjistit. Mohlo by se tak lehce stát, že např. investice směřované 

do částí města pro určitou skupinu obyvatelstva by nemusela být dobře vynaložena. Nebo 

by výsledky mohly naznačit lokality, kde se např. pouhým vysokým počtem 

vystěhovaných obyvatel může skrývat jistý problém, proč zde obyvatelé nechtějí žít 

a raději se odstěhují. 

Tato práce by měla přinést přehled o možnostech využití, zpracování cenných 

a unikátních informací v prostředí GIS, jakými jsou údaje v evidenci obyvatel (EO), které 

jsou na magistrátech, úřadech či obcích vedeny. 

Výsledky této práce budou sloužit pro potřeby MMJ a budou prezentovány takovým 

způsobem, aby nedošlo k zneužívání osobních údajů. 
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1. CÍLE PRÁCE 

Hlavním cílem této práce je analyzovat intraurbánní demografické procesy města 

Jihlavy v prostředí GIS, vhodným způsobem je vizualizovat a poskytnout výsledky 

pro jejich další zkoumání a posuzování kompetentními pracovníky MMJ.  

Nejdříve bude nutné vhodným způsobem zpracovat data RO. Pro získání 

demografických údajů a ukazatelů se bude jednat o data samotného RO. Pro zkoumání 

migrace obyvatelstva se bude jednat o záznamy vedené v tabulkách přistěhovalých, 

odstěhovaných a záznamy o obyvatelích stěhujících se v rámci města Jihlavy. Adresy zde 

uvedené bude nutné geokódovat, tedy vztáhnout ke konkrétním adresám v případě 

záznamů Jihlavy. Nebo k obcím, okresům či krajům v případě generalizace záznamů 

k vyšší územním celkům. 

Další částí bude aplikace vybraných prostorových analýz pro studium věkového 

složení obyvatelstva na různých prostorových úrovních, v různých měřítcích či různě 

velkých oblastech. Budou se zkoumat i další demografické údaje s tímto související. 

Dále bude následovat studium mechanického pohybu obyvatelstva, a to jak uvnitř 

samotného města, tak vně a do města. Zkoumán nebude pouhý prostorový pohyb a určení 

míst pro stěhování, ale také detailní pohled na různé kategorie obyvatel, které se stěhují. 

Nezbytnou součástí bude následná vhodná a srozumitelná interpretace výsledků 

práce. To bude zajištěno publikací v prostředí vybraného mapového serveru, aby mohli 

budoucí uživatelé výsledků práce jednoduše se zjištěnými skutečnostmi pracovat. 

Na závěr budou hlavní výsledky práce shrnuty v resumé, a to v anglickém jazyce. 

Výsledky výše popsaných cílů by měly být v maximální možné míře získávány 

automatickým zpracováním dat z RO. V kontextu této problematiky nebude nutné provádět 

získávání či aktualizaci výsledků velmi často. Bude se jednat o zpracování dat za období v 

řádu měsíců či jednoho roku. Některé části práce budou zpracovány jednorázově a budou 

sloužit spíš jako ukázka možného detailního zkoumání se zaměřením na určitou lokalitu 

či část obyvatelstva.  
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2. DEMOGRAFIE OBYVATELSTVA 

Demografie je věda, která popisuje lidi, jak by se dalo napsat z doslovného překladu 

slov demos (lid, obyvatelstvo) a grafein (popisovat). Jedná se o vědu, která zkoumá lidskou 

populaci z hlediska její velikosti, struktury a vývoje. Soustřeďuje se zejména na vývoj 

jevů, jako jsou plodnost, úmrtnost a migrace. Ty totiž nejvíce ovlivňují růst populace 

(viz obrázek 1). 

 

 

"Předmětem demografie je demografická neboli populační reprodukce, kterou 

chápeme jako neustálou obnovu populací v důsledku probíhajících procesů rození 

a umírání"  [19]. 

2.1. Zkoumané pojmy 

Z širokého množství demografických ukazatelů se v následujících kapitolách objeví 

zejména ty, které souvisí s touto prací. 

2.1.1. Struktura obyvatelstva 

Mezi základní demografické struktury patří charakteristiky obyvatelstva podle 

pohlaví a věku.  

POPULAČNÍ VELIKOST 

ÚMRTNOST PLODNOST MIGRACE 

demografické 

krize 

podmínky 

živobytí 

nedostatek 

potravin 

přelidněnost 

endemická 

onemocnění 

epidemie 

na krátké 

vzdálenosti 

mezi venkovem 

a městem 

manželská 

plodnost 

sňatečnost nemanželská 

plodnost 

přirozená 

plodnost 

přímí 

určovatelé 

omezení 

rodiny 

podíl 

manželství 

věk při 

sňatku 
meziregionální 

mezinárodní 

migrace 

Obrázek 1 - Vymezení základních demografických vztahů [19] 
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věk 

10 % 23 % 30% 

50 % 50,5 % 50% 

40 % 26,5 % 20% 

90 

65 

15 

progresivní stacionární regresivní 

Strukturu obyvatelstva podle věku je možné vyjádřit pomocí ukazatele maskulinity, 

resp. feminity, což je procentuální podíl mužů, resp. žen v celé populaci. Je tak vyjádřen 

podíl mužů, resp. žen v populaci. Ale poměr počtu mužů a žen v populaci, resp. počet žen 

a mužů (vypočítaný např. na 1000 žen, resp. mužů) vyjadřují ukazatelé index maskulinity 

(ima), resp. feminity (ife). 

Výzkum populace z hlediska věku je možné provádět na celou populaci nebo 

pro každé pohlaví zvlášť. Typickým příkladem je studium věku obou pohlaví v tzv. věkové 

pyramidě (v případě, kdy je tvořena dvojitým histogramem, kdy hodnoty pro muže se 

uvádí nalevo od osy věku, pro ženy napravo) nebo ve stromu života (graf je tvořen 

polygonem). Výsledkem je věková struktura. Detailnost výsledku závisí na zvoleném 

věkovém rozmezí – jednoleté, pětileté, desetileté, patnáctileté nebo třeba podle 

ekonomické aktivity atd. Pro účely studia je vhodné obyvatelstvo rozdělit do základních 

skupin (dle Sundbärga v [19]), a to dětskou (0 – 14 let), reprodukční (15 – 64 let) 

a postprodukční (65 a více let). Podle četnosti zastoupení v jednotlivých věkových 

skupinách je možné rozlišit populaci dle výsledného tvaru věkové pyramidy na: 

a) progresivní (výrazná převaha dětské složky nad složkou postreprodukční) 

b) stacionární (dětské i postreprodukční složky jsou téměř vyrovnány) 

c) regresivní (převažuje podíl postreprodukční složky nad dětskou) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 2 - Schematické znázornění obecných tvarů věkových pyramid dle demografa  

A. G. Sundbärga [19] 
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Základní ukazatel při hodnocení obyvatelstva podle věku je průměrný věk (nejčastěji 

jako vážený aritmetický průměr):   

1

0

1

0

)5,0(

X

X

X

X

P

Px

X  

Rovnice 1 - Výpočet průměrného věku obyvatelstva [19] 

(x je věk, ω je nejvyšší věk v populaci, kdy už nikdo nežije, Px je počet osob ve věku x). 

Porovnáním mezi věkovými skupinami se zjistí tzv. index stáří (is), což je 

procentuálně vyjádřený poměr mezi postreprodukční (P65+) a dětskou (P0-14) složkou 

populace:      

100
140

65

P

P
is  

Rovnice 2 - Výpočet indexu stáří [19] 

Pokud dochází k přechodu progresivní věkové struktury na stacionární nebo 

progresivní, dochází k tzv. demografickému stárnutí. Opačný případ se nazývá 

demografické mládnutí [19]. Proces demografického stárnutí (mládnutí) lze také 

vysledovat pomocí následujících charakteristik [5]: 

 Index stáří vyjadřuje, kolik je v populaci obyvatel ve věku 65 a více na 100 dětí 

ve věku 0-14 let. 

 Index závislosti I vyjadřuje počet dětí ve věku 0-14 let na 100 osob ve věku 15-64 let. 

 Index závislosti II udává počet osob ve věku 65 a více na 100 osob ve věku 15-64 let. 

 Index ekonomického zatížení znázorňuje počet dětí ve věku 0-14 let a počet obyvatel 

ve věku 65 a více na 100 osob ve věku 15-64 let. 

2.1.2. Demografické události a procesy 

Demografickými událostmi rozumíme narození, úmrtí, potrat, sňatek, rozvod a další. 

Pokud se přidá časová složka a tyto události se sledují jako hromadný a neustále se dějící 

jev, ne jako jednotlivá událost, hovoříme pak o tzv. demografických procesech – plodnost, 
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sňatečnost, rozvodovost. Ty se poté blíže analyzují pro detailní poznání pro pochopení 

typických znaků populace. Výsledky poté slouží jako vstupy do demografických odhadů 

a projekcí [19]. 

2.1.3. Vnější příčiny 

Základní demografické události a procesy je dále nutné posuzovat také v kontextu 

s vnějšími příčinami, které můžou demografický vývoj také ovlivňovat. Patří mezi ně 

různé podněty, jako jsou např. etnické, jazykové, národnostní struktury obyvatelstva, dále 

struktury vzdělanostní, socioekonomické a regionální. Vznik těchto podnětů je zapříčiněn 

právě vnějšími podmíněnostmi života lidí. 

Mezi tyto příčiny patří také migrační chování obyvatelstva. To totiž ovlivňuje 

vnímání vývoje obyvatelstva na demografický (bez migrace, pouze samotný proces 

demografické reprodukce, tedy proces rození a vymírání) a populační vývoj (demografická 

reprodukce vč. migrací). Platí ale, že samotná migrace je podmíněna sociálními 

a ekonomickými podmínkami každého státu, regionu či města. 

Strukturální znaky obyvatelstva a jejich chování jsou další podstatnou části při 

vnímání a studování vnějších příčin. Jedná se totiž o chování společenských skupin, jakými 

jsou rodiny, různé etnické a národnostní nebo jinak organizované skupiny obyvatelstva. 

Socioekonomické složení člení obyvatelstvo podle několika hledisek, např. na:  

 ekonomicky aktivní (zjednodušeně řečeno obyvatelé v produktivním věku) 

a neaktivní 

 podle odvětví národního hospodářství, ve kterém jsou zaměstnáni – primér, 

sekundér, tericér 

 podle vzdělání (vysokoškolské, středoškolské, základní aj.) 

Prostorové hledisko při studiu obyvatelstva hraje velkou roli a je jím velmi 

ovlivněno. Mezi prostorové znaky obyvatelstva patří zejména pohyb populace v prostoru, 

tedy již výše zmiňovaná migrace, dále např. ukazatele o rozmístění obyvatelstva 

(symetrické/asymetrické), proces urbanizace (shlukování obyvatelstva nejen ve městech). 

Migrace je nejvýznamnější složka při studiu prostorových pohybů obyvatelstva. 

Jejímu popisu se blíže věnuje kapitola 2.2. Zde budou uvedeny spíše základní ukazatele. 
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Z hlediska směru pohybu rozlišujeme vystěhování (E, emigrace) a přistěhování 

(I, imigrace). Objem migrace je tedy součet obou těchto složek:    

MO = I + E 

Rovnice 3 - Výpočet objemu migrace [19] 

Rozdíl těch dvou složek se nazývá migrační saldo:    

MS = I – E 

Rovnice 4 - Výpočet migračního salda [19] 

Hrubá míra imigrace (hmi), emigrace (hme) a migračního salda (hmms) se vypočítají 

následujícím způsobem (P je počet obyvatel středního stavu, výsledek je udáván v %): 

1000
P

I
hmi  

Rovnice 5 - Výpočet hrubé míry imigrace [19] 

1000
P

E
hme  

Rovnice 6 - Výpočet hrubé míry emigrace [19] 

1000
P

MS
hmms  

Rovnice 7 - Výpočet hrubé míry migračního salda [19] 

Prostorové hledisko migrace není pouze o sledování převládajícího směru 

migrujících, ale spíše o celkové analýze tohoto jevu z hlediska změn, které vyvolávají 

v demografických strukturách. Také o bližší analýze migrujících, jejich věku, pohlaví 

a rodinném stavu. Od roku 1966 do konce roku 2004 se také sledovaly důvody stěhování. 

Od 1. ledna 2005 tak skončila povinnost ohlašoven pobytu vyplňovat formulář Hlášení 

o stěhování  - Obyv 5-12. Důvodem bylo odstranění duplicitních zjišťování stejných údajů 

a tím zátěž jak občanů, tak ohlašoven pobytu a v neposlední řadě úspora nákladů (více 

v příloze D1 a D2). Je asi lehce domyslitelné, které důvody byly těmi převažujícími – 

bytové důvody, změna zaměstnání, uzavření sňatku atd. Bylo tak možné migraci blíže 

posuzovat i z jiného hlediska než jen počtu a prostorovosti [19]. 
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2.2. Demografie Jihlavy 

Jihlava je město s bohatou historií. Leží na historické zemské hranici Moravy a Čech. 

V současnosti zaujímá poměrně strategickou pozici "ve středu" republiky v blízkosti 

dálnice D1 mezi Prahou a Brnem. Od roku 2000 je Jihlava statutárním a krajským městem 

Kraje Vysočina. Od 1. 1. 2003 je zároveň také obcí s rozšířenou působností (ORP). Je tedy 

přirozeným centrem Kraje Vysočina a Českomoravské vrchoviny. 

S cca 50 tisíci obyvateli je 21. největší město v České republice. V roce 1830 však 

Jihlavě patřila 3 příčka co do velikosti měst dle počtu obyvatel, které leží na území dnešní 

republiky.  

Jak je vidět z grafu 1, v období 2. světové války byl pro vývoj počtu obyvatel 

významný odsun německého obyvatelstva. Od 50. let 20. století díky rozvoji průmyslu 

začal ekonomický růst a tím se zvyšoval i počet obyvatel města. Vrcholem byl rok 1990, 

kdy žilo v Jihlavě 54 719 obyvatel. Poté začal postupný pokles zapříčiněný jednak 

osamostatněním některých obcí, které administrativně pod Jihlavu do té doby patřily (např. 

Hybrálec, Smrčná, Malý Beranov). Ten byl také závislý na celospolečenských 

a demografických proměnách (zvyšování průměrného věku, pokles porodnosti, vliv 

suburbanizace). Posledním údajem v grafu 1 je hodnota 50 760, která vychází 

z předběžných výsledků ze Sčítání lidu, domů a bytů z března 2011. 

Obrázek 3 - Mapa ČR 
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Graf 1 - Populace města Jihlavy v letech 1869 - 2011 

 

Zdroj: Databáze demografických údajů za obce ČR, Retrospektivní lexikon obcí Vysočina, SLDB 2011 

Nejenom v Jihlavě demografickou situaci ovlivňují dva základní jevy, kterými jsou 

přirozený a mechanický pohyb obyvatelstva. U přirozeného pohybu hrají zásadní roli 

ukazatel porodnosti (natalita) a úmrtnosti (mortalita). Jak vyplývá z grafu 2, v roce 2005 

nastal obrat k přirozenému přírůstku, kdy byl počet narozených vyšší než zemřelých. Tato 

situace přetrvává dodnes. Vrcholem vysoké porodnosti byl rok 2008 a nyní se již 

přepokládá pokles.  

Graf 2 - Vývoj porodnosti a úmrtnosti v Jihlavě v období 2001-2010 

 

Zdroj: Databáze demografických údajů za obce ČR, ČSÚ 

Mechanický pohyb (migrace) obyvatelstva pozvolna ovlivňoval od 70. let 20. století 

počet přistěhovalých a začalo docházet k mírnému zvyšování počtu vystěhovalých. Tento 
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trend přetrvává do současnosti. Zapříčiněno je to také suburbanizací, což je typické 

pro větší města v ČR. Právě úbytek obyvatelstva měl v minulosti dopad na rozpočet města. 

Jak je již zmíněno v úvodu, v roce 2005 a 2006 přistoupilo město k "nákupu" obyvatel, 

aby byla překročena hranice 50 tisíc obyvatel. V tabulce 1 (přehledněji v grafu 3) je možné 

vliv těchto "nákupů" vidět z hlediska migračních ukazatelů. Poměrně pravidelně záporný 

Přírůstek stěhováním činil v roce 2005 celkem 1008 obyvatel. Hrubá míra migračního 

salda je tedy výrazně kladná oproti jiným letům. 

Tabulka 1 - Přírůstek obyvatelstva města Jihlavy v období 2001-2010 

Rok 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Přirozený přírůstek -59 -21 -63 -23 -14 126 93 222 133 100 

Přírůstek stěhováním -330 -182 -11 -212 1 008 -69 -214 126 -54 -168 

Celkový přírůstek -389 -203 -74 -235 994 57 -121 348 79 -68 

Hrubá míra migračního salda -0,129 -0,072 -0,004 -0,085 0,406 -0,027 -0,083 0,049 -0,021 -0,064 

Zdroj: Demografická ročenka měst 2001-2010, ČSÚ 

Z hlediska migrace je zde další důležitý faktor, který hovoří ve prospěch Jihlavy jako 

centra Kraje Vysočina. Je jím pracovně podmíněná migrace. V tomto případě se vychází 

z dat sčítání z let 2001 (výsledky ze sčítání z roku 2011 ještě nejsou k dispozici). Oproti 

jiným větším městům (okresním z Kraje Vysočina) je celkový počet dojíždějících 

do Jihlavy 2x vyšší. Prokázalo se, že do Jihlavy dojíždí přes 11 tisíc obyvatel. Nejsilnější 

dojížďka je tradičně kvůli zaměstnání, nejvíce v průmyslu (39,5 %), stavebnictví (11,6 %), 

školství, zdravotní a sociální činnosti (8,7 %). Dá se předpokládat, že výsledky z nového 

sčítání (2011) tyto hodnoty minimálně opět potvrdí nebo naopak ještě zvýší. Za posledních 

Graf 3 - Přírůstek obyvatelstva města Jihlavy v období 2001-2010 
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10 let totiž došlo k rozvoji největších zaměstnavatelů v Jihlavě, jakými jsou firmy Bosch 

Diesel s.r.o. a Automotive Lighting nebo k založení Vysoké školy polytechnické.  

Takto vysoký počet dojíždějících může být také jedním z důvodů, proč se Jihlava, 

přestože je centrem kraje, nerozrůstá, ale lidé se z ní spíše vystěhovávají. Město jim 

i nadále zůstane dostupné a není důvod se do Jihlavy nastěhovat s ohledem na velmi 

dobrou dopravní dostupnost. 

Na základě předběžných výsledků ze Sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011 

uvedených v tabulce 2 je možné se blíže podívat na strukturu obyvatel Jihlavy. Podíly 

v jednotlivých věkových kategoriích se nijak výrazně neliší od ostatních krajských měst. 

Tabulka 2 - Struktura obyvatel Jihlavy dle pohlaví a věku (k 26. 3. 2011) 

 Věková kategorie Počet obyvatel Podíl z celku (%) 

m
u

ži
 0 - 14 3 632 14,7% 

15 - 64 17 798 72% 

65 + 3 314 13,4% 

že
n

y
 0 - 14 3 519 13,5% 

15 - 64 17 504 67,3% 

65 + 4 993 19,2% 

Zdroj: Předběžné výsledky SLDB 2011 

Z tabulky 3 je patrný vývoj v jednotlivých věkových kategoriích. Podíl dětí postupně 

klesá (až na poslední roky). Naopak je jasně vidět zvyšující se počet obyvatel 

v postproduktivním věku. S tím také souvisí zvyšující se průměrný věk. Tento směr vývoje 

obyvatelstva je ale podobný jako u většiny měst v ČR. 

Tabulka 3 - Vývoj věkové struktury obyvatelstva 2001-2010 

Rok 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

0-14 (%) 15,0 14,6 14,2 13,9 13,8 13,5 13,3 13,3 13,5 13,8 

15-64 (%) 71,2 71,3 71,6 71,7 71,9 71,9 71,8 71,5 71,0 70,4 

65 + (%) 13,8 14,1 14,2 14,4 14,3 14,6 14,9 15,2 15,6 15,8 

Index stáří 92,0 96,1 99,8 103,5 104,1 107,6 112,1 113,7 115,8 114,8 

Prům. věk 39,2 39,6 39,9 40,3 40,2 40,5 40,8 40,9 41,1 41,2 

Celkem ob. 50 377 50 174 50 100 49 865 50 859 50 916 50 795 51 143 51 222 51 154 

Zdroj: Demografická ročenka měst 2001-2010, ČSÚ 

V období 2001-2010 docházelo k protichůdným jevům – počet narozených dětí se 

zvyšoval, ale díky migraci Jihlava ztrácela. Proto byl její celkový přírůstek záporný. 

Dochází ke stárnutí populace a k suburbanizaci. Prognózy do roku 2030 odhadují pozvolné 

snižování počtu obyvatel, růst naděje na dožití, úhrnné plodnosti a zvyšování podílu 

obyvatel v postproduktivním věku [15]. 
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3. MIGRACE OBYVATELSTVA 

Migrace obyvatelstva je složitý proces, kterým se zabývá velké množství vědních 

oborů – např. geografie, demografie, sociologie, ekonomie nebo také historie. Je to 

způsobeno hlavně tím, že je mnoho důvodů, které migraci vyvolávají a co všechno můžou 

způsobovat. Není to jenom o tom, že se lidé stěhují z místa na místo. Důležité je pochopit 

také příčiny a důsledky tohoto prostorového pohybu obyvatel. Migrací lidé reagují 

na situaci, která nastala v místě, ze kterého se vystěhovávají. Důvody můžou být mimo jiné 

ekonomické (ty jsou nejčastější, např. nabídka nového zaměstnání), politické (spíše 

u migrace mezi zeměmi, ale můžou být velmi významné, např. při změně politického 

režimu), sociální (lokality s "nepřizpůsobivými" občany), kulturní (vyznání jiného 

náboženství) nebo přírodní (lokality ohrožené povodněmi).  

Studium migrace ale nesleduje pouze jedno hledisko, např. převažující směry, 

kam se lidé stěhují, do jaké vzdálenosti od původního místa bydliště. Je zejména 

komplexním poznáním tohoto procesu, takže také je třeba hledat ony důvody, proč 

ke stěhování dochází, jaké věkové kategorie obyvatel se stěhují, co může způsobit 

významné vystěhování obyvatel právě s lokalitou, kterou opouští [3]. Migrace může mít 

totiž velký vliv na samotné složení, věkovou strukturu obyvatel, a to zejména v menších 

lokalitách. K těmto změnám totiž může dojít nejen z důvodu přirozeného vývoje (rození, 

vymírání), ale možná daleko razantněji z důvodu migrace [14]. 

Nejde tedy jenom o přestěhování se z bodu A do bodu B. Zabývání se touto 

problematikou tedy znamená, získávat také nové znalosti z jiných odvětví. 

3.1. Pojem migrace 

Pojem migrace není tím jediným, který charakterizuje a popisuje prostorový pohyb 

obyvatel. V nejširším kontextu můžeme hovořit o tzv. prostorové mobilitě. Ta neznačí 

pouze samotné přemístění, ale souvisí také s dalšími faktory (např. výběr nové lokality), 

které tento proces podmiňují. Je několik typů prostorové mobility - migrace jako 

jednorázový a poměrně trvalý typ, poté pravidelné pohyby jako je každodenní dojíždění 

do zaměstnání či školy nebo to jsou nepravidelné pohyby, po kterých vždy dochází 

k návratu (nákupy, využívání služeb, rekreace). Dojížďka a migrace můžou mít také 

za následek vytváření regionů. Jedná se o jakési "virtuální" vymezené území podle toho, 
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kde dochází velmi často až pravidelně k těmto jevům.  Např. vznik mikroregionů v okolí 

velkých měst, které slouží svému okolí jako "servisní", poskytují svému okolí zaměstnání, 

vzdělání, kulturu a spoustu jiných možností vyžití. Lidé se pravidelně z města 

vystěhovávají (migrují) do přijatelné vzdálenosti pro pravidelnou dojížďku 

(suburbanizace) [6]. 

Pohyb obyvatel se může členit podle různých charakteristik. Je to např. podle 

vzdálenosti či směru, podle druhu hranice, které jsou při tomto pohybu překročeny 

(mezinárodní, uvnitř státu, kraje, okresu nebo samotného města), podle různých vazeb 

(mezi městy, venkovem a městem). Také z hlediska času to jsou pravidelné, nepravidelné 

(u dojížďky), návratné, nenávratné (u migrace). Z hlediska těch, kteří se stěhují, se může 

jednat o individuální, skupinové, rodinné nebo klanové. Dalším z možných členění je 

podle samotné příčiny, proč k pohybu dochází, zda z ekonomických, přírodních, 

politických. Je zřejmé, že pro různé typy mobility budou platit různé příčiny. Zřejmě 

politické budou platit spíš pro mezinárodní migraci, protože se asi nebudou hromadně 

vystěhovávat obyvatelé města nebo obce jen proto, že volby vyhrála určitá politická strana 

[6].  

Nutno podotknout, že s rozvojem globalizace se zvyšuje i celková prostorová 

mobilita obyvatelstva. Velmi běžnou se stává stěhování za prací do jiného státu. To ale 

neplatí pro všechny typy mobility, spíše pro ty, které jsou v čase proměnné. Ale tím, jak se 

společnost rozvíjí, tak tím se také mění struktura mobility, je více různorodá [6].  

Samotný pojem migrace lze tedy vysvětlit následovně: 

"Obecně lze migraci (stěhování) definovat jako prostorové přemístění osoby mezi 

dvěma územními jednotkami, jehož důsledkem je změna bydliště. Ve "statistickém" pojetí je 

nezbytné splnit podmínku překročení administrativní hranice a často také přihlášení se 

k pobytu" [6]. 

Oním překročením administrativní hranice je myšleno hranice obce nebo městského 

obvodu u vybraných velkých měst (např. Praha). 

Jiné pojetí pojmu migrace: 

„Za migraci se považuje část pohybu obyvatelstva po území, která má trvalejší 

charakter a při které se mění obvykle bydliště určité osoby“ [14]. 
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3.2. Vnitroměstská migrace 

Statistické pojetí definice migrace nepovažuje stěhování v rámci obce za migraci. 

Pokud se na tuto vnitroměstskou (vnitroobecní – intra-urban migration, mobility, 

residential mobility) migraci podíváme blíže, v některých případech opravdu nemusí dojít 

k překročení hranice (základní sídelní jednotky, katastrálního území nebo jiné). Ale pokud 

se jedná o změnu trvalého bydliště, musí dojít k nahlášení na příslušném úřadě obce, 

výměně občanského průkazu atd. I tato změna se promítne do evidence obyvatel. 

Tato informace je ale pouze "prostorová", bez uvedení dalších souvislostí a podrobností. 

Studium tohoto typu migrace je na území naší republiky zcela ojedinělé a výjimečné. 

Snad pouze Praha na základě migračních dat z let 1986 – 1990 zpracovala takovou studii 

vycházející z dat evidence obyvatel a z dotazníkového šetření. Výsledkem byla samotná 

analýza migrace v rámci Prahy a zjištění atraktivity jednotlivých území (méně atraktivní 

bylo širší centrum města zejména s průmyslovou zástavbou, více některé z okrajových 

částí) [7]. Dle vyjádření PhDr. Milana Turby, vedoucího Odboru strategické koncepce 

(ÚRM/STR) Útvaru rozvoje hlavního města Prahy, je vnitřní migrace v Praze dlouhodobě 

sledována ze strany ČSÚ (na úrovni městských částí), a to jak v rámci Sčítání lidí, domů 

a bytů, tak i v rámci dílčích projektů. Ze strany ÚRM/STR jsou spíše sledovány informace 

o počtu obyvatel, objemu migrace, ale bez údajů o směru toků migrace. Pro zpracování 

detailních studií území na úrovni adres také využívají existující data z evidence obyvatel. 

Ze zahraničních studií tohoto typu to je např. studie migrace obyvatel v obecních bytech 

v Glasgow. Byly zjištěny rysy migrace obyvatel na kratší (obyvatelé obecních domů) 

a delší (dominantní směr z centra na veřejná sídliště na okrajích města) vzdálenosti [12]. 

Právě tento typ migrace tvoří právě tu nejpočetnější část celkové migrace obce. 

Uvádí, že se jedná o cca 40-60% [6]. Výsledky této práce tuto hodnotu potvrzují, i když 

s postupem času by se mohlo stát, že horní hranice bude ještě vyšší. Jedním z důvodů 

narůstající vnitroměstské migrace může být možnost přihlásit se k trvalému bydlišti 

na tzv. úřední adresu
1
. Jak bude patrné, množství pohybů, kde úřední adresa figuruje ať už 

                                                 
1
 Úřední adresou je myšlena adresa ohlašovny v místě trvalého bydliště, na které je možné se přihlásit 

na základě důvodů uvedených v zákoně č. 133/2000 Sb., §12 (zejména zánik užívacího práva na byt).  
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jako nové nebo minulé hlášené místo trvalého bydliště, se neustále zvyšuje a může 

z celkového počtu migračních záznamů znamenat cca 10-20%. 

Migrační záznamy s úřední adresou ne vždy reprezentují skutečnou změnu bydliště. 

Slouží pouze jako jakási "finta" mít v občanském průkazu uvedenou trvalou adresu 

bydliště, protože samozřejmě není možné na této adrese bydlet. Proto tyto pohyby není 

možné považovat za reálné. I tuto "adresu" je možné blíže sledovat, co se týče struktury 

těchto migrantů (věk, pohlaví), kteří ji využívají. Tyto zjištění budou také vyhodnoceny 

v rámci této práce. 

Další informace, které by poodhalily nejen vnitroměstskou migraci, by byl přehled 

o přechodných bydlištích a nájmech, ale tyto údaje bohužel nejsou k dispozici v žádném 

z registrů ani evidenci. Není to vyžadováno ani žádným zákonem, i když se údaje 

přechodných bydlišť dříve ohlašovaly (evidovaly). K 30. 6. 2000 tato povinnost zanikla. 
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4. DATOVÉ ZDROJE O OBYVATELSTVU A MIGRACI 

4.1. Evidence obyvatel 

Informační systém evidence obyvatel (ISEO) na základ zákona č. 133/2000 Sb., 

o evidenci obyvatel a rodných číslech je jedním ze základních informačních systémů 

veřejné správy. Slouží pro shromažďování, uschovávání a zpracování údajů o obyvatelích 

České republiky. Správcem tohoto informačního systému je Ministerstvo vnitra. 

ISEO obsahuje velké množství informací jak o státních občanech ČR, 

tak o cizincích, kteří mají povolení k pobytu na území ČR nebo jim byla udělena 

mezinárodní ochrana formou azylu nebo doplňkové ochrany. Zde je výčet důležitých údajů 

o občanech ČR z hlediska této práce, které jsou v ISEO vedeny: 

 jméno, příjmení, datum narození, pohlaví, rodné číslo, státní občanství 

 místo a okres narození, adresa trvalého bydliště, včetně adres předchozích 

 počátek trvalého pobytu, případně datum zrušení údaje o místu trvalého pobytu nebo 

datum ukončení trvalého pobytu na území ČR 

Zpracovateli těchto dat jsou kromě samotného ministerstva také krajské a obecní 

úřady obcí s rozšířenou působností, obce a obecní úřady [10]. Od 1. 7. 2010, na základě 

novelizace zákona č. 133/2000 Sb. o evidenci obyvatel a rodných číslech, již nejsou 

v ISEO vedeny údaje o cizincích - pouze u těch, kteří mají rodinnou či jinou vazbu 

na občana ČR [20]. Proto se může stát, že se údaje o celkovém počtu obyvatel města liší 

podle zdroje těchto dat. Od 1. 7. 2012 nahradí současný ISEO jeden z nově chystaných 

základních registrů, a to Registr obyvatel (ROB). 

4.2. Registr obyvatel 

Registr obyvatel je jeden ze čtyř základních registrů vzniklých zákonem 

č. 111/2009 Sb., o zajištění provozu Informačního systému základních registrů, 

bezpečnosti a vazeb mezi jednotlivými základními registry. Slouží pro evidenci státních 

občanů ČR, cizinců s povolením k pobytu na území ČR nebo osob, kterým byl udělen azyl 

jako forma mezinárodní ochrany. Vzájemná provázanost základních registrů zaručuje, 

že při změně údajů na obecním úřadě dojde k promítnutí této změny do napojených 
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informačních systémů. Odpadá tedy nutnost hlásit změnu údajů (např. adresa trvalého 

bydliště) na více místech. Spuštění základních registrů je plánováno na 1. 7. 2012. 

Vzhledem k tomu, že ROB obsahuje osobní údaje, je tedy neveřejný a musí být zajištěna 

ochrana těchto dat před zneužitím [16]. 

4.3. Sčítání lidu, domů a bytů 

Dle zákona č. 296/2009 Sb., o sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011 se jedná 

o statistické zjišťování, kdy jsou v rozhodném okamžiku zjišťovány údaje o fyzických 

osobách, jejich demografických, sociálních, ekonomických charakteristikách, 

domácnostech, úrovni bydlení a rozmístění a struktuře bytového fondu na území ČR. Tato 

povinnost se vztahuje na zletilé fyzické osoby způsobilé k právním úkonům nebo 

právnické osoby, které mají povinnost sdělit nebo kontrolovat údaje stanovené tímto 

zákonem [13]. 

Získané informace mají velký význam také pro studium migrace obyvatelstva. 

Kromě bydliště, kde skutečně osoba vyplňující dotazník bydlí v rozhodný okamžik (tedy 

v okamžik, k jakému se mají uvádět údaje do formulářů), je zde také nutné vyplnit údaje 

o bydlišti rok před sčítáním a bydliště matky v době narození. V případě, že tyto údaje 

nejsou shodné se stávajícími, vyplňuje se název okresu a obce. Je tak možné 

vyhodnocovat, kde se dotazovaný jednak narodil (samozřejmě ne vždy musí tento údaj 

nutně znamenat také to, že v tomto okrese a obci strávil podstatnou část svého života, ale je 

vysoká pravděpodobnost, že u většiny tomu tak opravdu bylo). Díky určení bydliště rok 

před sčítáním je také možné porovnávat, jestli je shodné se současným bydlištěm nebo 

s bydlištěm matky při narození. Tyto údaje můžou odhalit migrační toky obyvatel v rámci 

ČR až na detail obce. Další údaje, které až tolik nesouvisí s kontextem této práce, se týkají 

mobility obyvatelstva. Zejména dojížďky a docházky do zaměstnání či školy – způsob 

dopravy, délka trvání této cesty a její frekvence. 

4.4. Další zdroje 

Mezi další zdroje informací o obyvatelstvu jsou také Běžná evidence přirozené měny, 

Běžná evidence migrace obyvatelstva, výběrová šetření, tzv. mikrocensus. Více informací 

o těchto typech zdrojů dat např. zde [9]. 



Jaroslav Škrobák: Intraurbánní demografické procesy a jejich vizualizace na příkladu Jihlavy 

19 

 

5. POUŽITÉ TECHNOLOGIE 

V této kapitole jsou popsány nástroje a technologie, které byly použity 

pro zpracování této diplomové práce. Data evidence obyvatel je nutné zpracovat takovým 

způsobem, aby ze stávajících tabelárních dat vznikla data prostorová, která vhodným 

způsobem interpretují a zobrazují výstupy této práce. Text této kapitoly je v mnohém 

převzatý z mé dřívější práce [18]. 

5.1. ArcGIS Desktop 

Tento software od firmy ESRI patří mezi jeden z nejrozšířenějších nástrojů pro práci 

s geografickými daty. Poskytuje uživatelům velké množství nástrojů, funkcí a možností, 

jak tyto data zpracovávat a získávat tak potřebné výsledky. 

Základem tohoto software jsou zejména dvě aplikace, a to ArcMap a ArcCatalog. 

ArcMap je tím hlavním nástrojem, ve kterém se samotná data prohlížejí, editují, analyzují 

za pomoci nástrojů nebo se vytvářejí kartografické výstupy. ArcCatalog slouží spíše  

pro organizaci geodat, tedy správu a prohlížení z více zdrojů, zaznamenávání metadat atd. 

[1]. V další kapitole bude stručně popsáno rozhraní ModelBuilder. 

5.1.1. ModelBuilder 

Jedná se o nástroj, s jehož pomocí je možné připravit postup zpracování dat takovým 

způsobem a v takovém pořadí, jak uživatel potřebuje. Celý tento proces probíhá  

v grafickém rozhraní (obrázek 4), do něhož se jednoduše umístí jak zpracovávaná data,  

tak nástroje, které jsou ke zpracování potřeba. Výsledek se dá jednoduše nazvat modelem 

pro zpracování dat. 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 4 - Ukázka prostředí ModelBuilder 
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Model tedy představuje formalizovanou podobu zpracovatelského postupu. 

Základem pro vytvoření je samotná myšlenka o zpracování, vstupy, funkce a výstupy. 

Výhodou vytváření modelů je to, že celý proces zpracování je přesně poskládán, 

naplánován a jsou nastaveny parametry k jednotlivým nástrojům. Případný nepřesný 

výsledek se dá snadno opravit a jednoduše opakovat, dokud není výsledek dle představ 

zpracovatele. 

Další nespornou výhodou je, že "odladěný" model se dá následně vyexportovat  

do skriptovacího jazyka Python. Ne vždy je totiž možné celý proces zpracování sestavit 

přímo v ModelBuilderu, jelikož má určitá omezení. Proto je někdy nutné model 

vyexportovat do skriptu a následně upravit dle potřeb. 

5.2. ArcGIS Server 

Jedná se o serverové řešení, které nejen publikuje data v prostředí intranetu 

a internetu, ale také poskytuje funkcionalitu ArcGIS Desktop (dle licenční úrovně). 

Pomocí nástroje ArcGIS Server je možné publikovat prostorová data (v podobě 

různých druhů mapových služeb, data ve 2D nebo 3D), a to data jak "surová", tak včetně 

jejich připravené vizualizace. Dále prostorová data spravovat, editovat, analyzovat promocí 

připravených procesů či nástrojů [2]. 

Pomocí připravených komponent (tzv. API) je možný vývoj vlastních aplikací 

pro různá prostředí a různé technologie - .NET, Java, Microsoft Silverlight, Adobe Flex. 

5.2.1. ArcGIS Server APIs 

Jedná se o komplexní vývojové nástroje pro webové a mobilní platformy, které jsou 

vhodné pro vývoj vlastních aplikací. Využívají funkcionalit a možností ArcGIS Serveru 

a tyto jeho vlastnosti přenáší uživatelům do prostředí on-line webu. 

Mezi vývojová rozhraní pro tvorbu webových mapových aplikací jsou k dispozici 

Web API (Application Programming Interface) pro JavaScript, Flex a Silverlight.  
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6. POUŽITÁ DATA 

V této kapitole budou blíže popsána data, která jsou k dispozici v samotné evidenci 

obyvatel Magistrátu města Jihlavy. Tato data jsou použita jako vstup do jednotlivých GIS 

procesů, které blíže poodhalují možnosti a využitelnost těchto dat. Jedná se o tabelární 

data, kterým je možné zpracováním v GIS určit polohu v prostoru (geokódování). 

6.1. Tabulka evidence obyvatel 

Evidence obyvatel je základní evidencí obce o obyvatelích, kteří zde mají adresu 

trvalého bydliště. Tato tabulka obsahuje základní údaje a rozšířené údaje pro potřeby této 

práce (tučně vyznačené): 

Tabulka 4 - Popis atributů v tabulce evidence obyvatel 

název pole popis pole vzorová data 

ROD_CIS rodné číslo 810101/0101 

JMENO jméno osoby Jaroslav 

PRIJMENI příjmení osoby Škrobák 

ST_PRISL číselný kód státní příslušnosti 201 

DAT_NAR datum narození 1. 1. 1981 

POHLAVI znak pohlaví (M, Z) M 

CAST_OBCE kód části obce 412317 

CIS_DOMU číslo domovní 5061 

ZNAK_CD znak čísla domovního pro rozlišení, zda 

se nejedná o číslo evidenční 

1 

CIS_O číslo orientační 1 

ZNAK_CO doplňkový znak k číslu orientačnímu a 

K_OBCE kód obce 586846 

COCDCOR identifikátor adresy pro potřeby MMJ 412317+1704+1+22 

ADRESA adresa (kompletně složená) Jihlava, Vojanova 1704/22 

VEK věk 31 

KAT1 "hrubší" zařazení do dětské, produktivní 

a postproduktivní věkové kategorie (1, 

2, 3) 

2 

KAT2 "jemnější" zařazení do věkových skupin 

po 10 letech pro potřeby výpočtu 

statistiky pro věkovou pyramidu (0, 5, 

10, 15, …) 

30 

KAT2_POPIS přesnější popis věkových skupin pro 

zobrazení ve věkové pyramidě 

30 – 34 

NAZ_ZSJ_P název základní sídelní jednotky Brtnické Předměstí 

KOD_ZSJ_P kód základní sídelní jednotky 059749 
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6.2. Tabulky migrací 

Základem těchto tří tabulek jsou vždy stejné údaje základní a přidané, které je možné 

odvodit z těch základních (tučně vyznačené): 

Tabulka 5 - Popis atributů v tabulkách migrace obyvatel 

název pole popis pole vzorová data 

PLT_POC přesný datum, kdy došlo ke 

změně bydliště 

6.10.2011 

ROD_CIS rodné číslo 810101/0101 

SOUC_BYDL současné (nové) bydliště Větrný Jeníkov, Velešov 10 

PREDCH_BYDL předchozí (staré) bydliště Jihlava, Jihlava, Brtnická 

2853/11 

KOD_OBCE *** číselný kód obce mimo 

jihlavské adresy 

588121 

KOD_CASTI_OBCE 

*** 

číselný kód části obce mimo 

jihlavské adresy 

181102 

ROK_ST pouze rok, kdy došlo na 

stěhování (pro přímou tvorbu 

statistik za každý rok) 

2011 

VEK_ST věk osoby, která se stěhuje 31 

POHLAVI_ST pohlaví stěhované osoby M 

VEK_KAT_ST věková kategorie – 1 (0-14), 2 

(15-39), 3 (40-64), 4 (65 a více) 

2 

OKRES_ST kód okresu nejihlavské adresy CZ0632 

KRAJ_ST kód kraje nejihlavské adresy CZ063 

RODINA identifikace rodin (0 – nejedná 

se, 1 – jedná se o člena rodiny, 

která se stěhuje) 

0 

* SOUC_ADR, PRED_ADR upravená adresa pro spárování s vrstvou adres – platí 

pro jihlavské adresy 

* SOUC_ZSJ_N, PRED_ZSJ_N název ZSJ odkud a kam došlo ke stěhování 

* SOUC_ZSJ_K, PRED_ZSJ_K kód ZSJ odkud a kam došlo ke stěhování 

** MIGRACE textově vyznačený směr stěhování mezi ZSJ 

** X_POCATEK, X_KONEC,  

Y_POCATEK, Y_KONEC  

souřadnice začátku a konce linii znázorňující tok 

migrace; souřadnice se berou z vrstvy centroidů ZSJ 

*  atributy, které se používají pro určení ZSJ jihlavské adresy 

**  atributy, které jsou používány pouze v tabulce migrace uvnitř Jihlavy 

***  atributy, které se nenachází v tabulce migrace uvnitř Jihlavy 

Zařazení do věkové skupiny v atributu VEK_KAT_ST bylo z důvodu velkého počtu 

migrujících produktivního věku rozděleno na 2 samostatné kategorie, 15 – 39 let 

(nejčastěji se vyskytující) a 40 – 64 let.  
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6.2.1. Tabulka přistěhovalých 

Tato tabulka obsahuje údaje o těch, kteří se do Jihlavy přistěhovali. K dnešnímu dni 

(8. 4. 2012) obsahuje celkem 57 668 záznamů. První záznam je z 10. 9. 1901, ale je 

otázkou, jestli se nejedná o chybně uvedené datum, protože rodné číslo stěhovaného 

je 10 místné, nikoliv 9, jak bývalo do roku 1953. Obdobný problém je i u dalších záznamů 

z let 1910, 1914. Také ulice, na které se dotyčné osoby stěhovaly, v té době ještě 

neexistovaly. Proto to vypadá, že tím opravdu prvním reálným je záznamem z 30. 8. 1938. 

Druhým extrémem, který v této tabulce je a kvůli kterému je v této tabulce tolik 

záznamů, je rok 1990. Důvodem takto vysokého počtu záznamů je to, že se v tomto roce 

do evidence obyvatel ručně zadávaly údaje o obyvatelích z databáze Policie ČR, u kterých 

do té doby nedošlo ke změně bydliště. Bližší a přesnější důvod mi nebyl sdělen. Podle 

počtu záznamů by se dalo říct, že tato evidence je "poctivě" vedena od roku 1989.  

Graf 4 – Počet přistěhovalých v EO Jihlavy (do r. 1999) 

 

Graf 5 - Počet přistěhovalých v EO Jihlavy (2000-2011) 
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V těchto grafech je vidět poměrně výrazný rozdíl v počtu přistěhovalých před 

a po roce 2000. Červeně jsou vyznačeny extrémy. V grafu 4 je to již výše zmíněný rok 

1990 a v grafu 5 již také popisovaný "nákup" obyvatel v letech 2005 a 2006. 

Přes vysoký počet záznamů tato tabulka v mnohých případech neobsahuje předchozí 

bydliště, pouze novou jihlavskou adresu. Do roku 2001 bylo ve většině záznamů v atributu 

předchozí bydliště zadáno "neuvedeno" a nejsou tedy z tohoto hlediska kompletní. 

Důvodem je ztráta těchto údajů při převodu do nového software evidence obyvatel. 

Od roku 2002 se z celkových 570 záznamů toto objevuje už pouze v 35 případech, 

v dalších letech ještě méně. 

6.2.2. Tabulka vystěhovaných 

Tato tabulka obsahuje údaje o těch, kteří se z Jihlavy odstěhovali. K dnešnímu dni  

(8. 4. 2012) obsahuje celkem 10 086 záznamů. První záznam je z 18. 8. 1969 a není 

bez zajímavosti, že je v atributu současné (tedy to nové) bydliště je uvedeno "mimo území 

ČR". Na rozdíl od tabulky přistěhovalých tato tabulka obsahuje pouze jediný nekompletní 

záznam. Chybějící záznamy z předchozích let jsou zapříčiněny změnou software 

pro evidenci obyvatel. 

Graf 6 - Počet vystěhovaných v EO Jihlavy do roku 2011 

 

Již pouhým porovnáním grafů 5 a 6 je vidět, že se z Jihlavy více lidí vystěhuje, 

než přistěhuje. V grafu jsou vyznačeny roky 2006 - 2008, které jsou ovlivněny postupným 

vystěhováváním "nakoupených" obyvatel z let 2005 a 2006. 
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6.2.3. Tabulka stěhování v rámci Jihlavy 

V poslední tabulce o migraci se zaznamenávají změny trvalého bydliště v rámci 

Jihlavy. K dnešnímu dni (8. 4. 2012) obsahuje celkem 20 129 záznamů. První záznam 

je z 23. 8. 1989. 

Graf 7 – Počet stěhování v rámci města dle typu v EO Jihlavy do roku 2011 

 

V grafu 7 je možné vidět počet záznamů v jednotlivých letech. Při pohledu 

na poměrně vysoké hodnoty je zřejmé, že vnitroměstská migrace je právě tou nečastější, 

která se vyskytuje. Průměrně se za rok přistěhuje cca 750, odstěhuje 950 obyvatel, 

ale v rámci města je to cca 1350 obyvatel (stěhování na "běžnou adresu").  

Zvyšující se vliv úřední adresy na četnost vnitroměstské migrace je z grafu 7 

jednoznačně patrný. Postupně se zvyšuje počet těch, kteří se na úřední adresu (je to možné 

od roku 2000, viz kapitola 3.2) přihlašují nebo se z ní odhlašují. To jistě musí také 

znamenat zvýšení administrativní a finanční náročnosti. 

Tak jako v předchozích tabulkách, i zde jsou některé roky zkreslené "nákupem" 

obyvatel. V tomto případě v letech 2006 – 2009. Zeleně vyznačené hodnoty v grafu 7 

vyznačují ty pohyby uvnitř města, kdy se lidé, "nakoupení" a přihlášení na adresu třída 

Legionářů 1574/2 (v té době vybraný volný městský byt), přepisovali z této adresy 

na adresu úřední, tedy Masarykovo náměstí 97/1. Důvodem bylo tuto adresu uvolnit 

a všechny ty, kteří se ještě nepřehlásili, evidovat na úřední adrese.  

Z výše popsaných tabulek je jasné, že jejich zpracováním je možné získat velmi 

zajímavé výsledky jak o samotné struktuře obyvatelstva, tak o hlavních rysech migrace. 
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V grafu 8 je souhrnně uvedena celková struktura migrace Jihlavy dle jednotlivých typů 

za uvedené roky a je také vidět zvyšující se vliv úřední adresy (ÚA). 

Graf 8 - Podíl jednotlivých druhů migrace obyvatel Jihlavy 

 

Na všechny zjištěné nesrovnalosti, nesoulady a chyby (překlepy) zjištěné během 

prací s těmito daty upozorním příslušné pracovnice matriky Magistrátu města Jihlavy. 

6.2.4. Porovnání dat evidence obyvatel s daty ČSÚ 

Zajímavé je se také podívat na stejná data v porovnání dvou různých zdrojů. 

Tím prvním je právě evidence obyvatel Jihlavy a druhým jsou data ČSÚ, konkrétně 

Územní změny, počty obyvatel, narození, zemřelí, stěhování (1971-2010) [4]. 

Různých výsledků se můžeme dočkat u obou sledovaných témat. A to jak o počtu 

obyvatel, tak o počtu migrujících. 

Dle Statistického bulletinu pro Kraj Vysočina za 1. až 4. čtvrtletí 2011 [17] bylo  

k 31. 12. 2011 v Jihlavě 50 680 obyvatel. Ale v jihlavské evidenci obyvatel je 

k 17. 1. 2012 (poslední záloha historických stavů) 49 562 "záznamů". Nejedná se sice 

o porovnání údajů za stejné období, ale nedá se předpokládat, že by se za 3 týdny 

do Jihlavy náhle nastěhovalo více než 1000 obyvatel. Tento rozdíl je způsobený tím, 

že ČSÚ ve svých "číslech" započítává také cizí státní příslušníky (viz tisková zpráva ČSÚ 

uvedená v příloze D3), které městská evidence obyvatel od července 2010 již neeviduje 

[20]. 
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Na grafu 9 jsou vidět rozdíly mezi těmito zdroji u migračních dat. U počtu 

přistěhovalých se průměrně liší o 400 osob, u vystěhovaných o 200 osob. Ale trend 

je podobný, tedy více obyvatel se vystěhuje, než přistěhuje. 

Graf 9 - Porovnání počtu migrujících obyvatel Jihlavy v EO a datech ČSÚ 

 

6.3. Další geodata 

Mezi další data, která jsou využita pro tuto práci, jsou hranice různých územních 

jednotek – hranice ZSJ, obcí, okresů a krajů. Pro detailnější studium migrace v Jihlavě 

se využívá ještě vrstva vždy aktuálních adresy v Jihlavě (autory těchto dat jsou pracovníci 

MMJ z různých odborů – informatika, stavební úřad, odbor rozvoje města). 

6.4. Geokódování vstupních dat 

Údaje v evidenci obyvatel mají společnou jednu věc. Obsahují textově vyjádřenou 

adresu (geokód pro nepřímé určení polohy), kterou je nutné pro další zpracování vhodným 

způsobem geokódovat (přiřadit ji k určitému geoprvku), aby bylo možné pracovat 

s jednotlivými záznamy jako s "prostorovými".  

6.4.1. Geokódování dat evidence obyvatel 

V tabulce evidence obyvatel je více atributů, které lez pomocí geokódování přiřadit 

v prostoru: 

 K_OBCE (kód obce - pro všechny záznamy je stejný – 586846) 
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 CAST_OBCE (kód části obce - nevýhodou je to, že do části nazvané Jihlava spadá 

85% všech záznamů a došlo by k velké generalizaci údajů, pokud by se údaje měly 

vztahovat k těmto částem) 

 ADRESA (kompletní adresa včetně názvu části obce, např. Jihlava, Husova 1620/6 

nebo Kosov 22) – pokud by se používal tento atribut jako geokód, muselo by dojít 

k odvození hodnoty do nového atributu, a to např. pomocí jednoduchého Python 

skriptu: 

def Bydliste(adr):   # definováni funkce pro výpočet adresy 

 a = adr.split(", ")   # rozdělení textu podle čárky a mezery 

 if (len(a) != 1):  # jestli se jedná o adresu s ulicí 

return a[1]   # vrátí druhou část rozděleného řetězce 
 else:      

return a[0]   # jinak vrátí první část řetězce 

Ta by se poté pomocí funkce Připojení a relace spárovala s vrstvou adres a s daty 

by se dále pracovalo, jak bude popsáno v následujícím bodě. Ani tento způsob 

geokódování není tím nejpřesnějším a nejlepším, který je možné v tomto případě 

využít. 

 COCDCOR (jednoznačný identifikátor adresy ve vlastní evidenci adres MMJ, který 

se skládá z těchto údajů: kód části obce + číslo popisné + typ čísla popisného + číslo 

orientační, např. adresa Jihlava, Masarykovo náměstí 97/1 má tento identifikátor 

v podobě 412317+97+1+1) – výhodou tohoto atributu pro určování polohy je právě 

jednoznačném určení adresy. Výsledky statistik je pak možné vztahovat právě 

k tomuto identifikátoru. Jak je vidět na ukázce na obrázku 5, s využitím funkce 

Vytvořit pohled na tabulku (podvýběr z dat, v tomto případě pouze obyvatele zvolené 

věkové kategorie), Souhrnná statistika, Připojení a relace pro přenesení výsledných 

hodnot do bodové vrstvy adres, je možné tímto způsobem získat vstup do funkce 

Kernel Density (jádrové odhady
2
). 

 

                                                 
2
 Jedná se o funkci odhadu intenzity bodového vzorku. Prvním parametrem je šířka pásma, 

která určuje stupeň vyhlazení (poloměr kruhu kolem každého z bodů). Druhým parametrem je velikost 

mřížky rastru, který ponese hodnotu intenzity výskytu jevu (jako sumace příspěvků jednotlivých bodů) [8]. 
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Obrázek 5 - ModelBuilder: Zjištění počtu obyvatel v Jihlavě ve věku 20 - 29 let s využitím atributu 

COCDCOR jako vstup pro výpočet jádrových odhadů 

Pro určení polohy dat evidence obyvatel se jako nejvhodnější a nejpřesnější geokód 

jeví atribut COCDCOR díky jeho jednoznačnosti. Pokud by nebyl k dispozici, musela 

by se pro geokódování upravit a použít atribut ADRESA. 

6.4.2. Geokódování dat migračních tabulek 

Stejně jako v evidenci obyvatel, i v těchto tabulkách jsou atributy, pomocí kterých 

je možné provést určení polohy v prostoru. Vyskytují se zde dva typy adres. První 

je venkovní mimo Jihlavu, odkud nebo kam se lidé stěhují. Bude tak možné zjistit, z nebo 

do jakých obcí, okresů a krajů se lidé stěhují. Druhou je jihlavská adresa. Ta zase poslouží 

pro zjištění, které části města ztrácí nebo získávají obyvatele právě migrací. 

Pro jednoznačné určení "venkovních" adres je k dispozici právě kód obce a části 

obce. Pokud by docházelo k určování polohy pouze podle samotného názvu, mohlo by tak 
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docházet k nejednoznačnostem u stejných názvů (Hodonín, Mutěnice, Kozlov atd.). 

Proto je velmi důležité využít právě ony kódy.  

U jihlavských adres probíhá geokódování způsobem, jak je popsáno u atributu 

ADRESA v kapitole 6.4.1, a to pomocí rozložení adresy. Zde není možné využít atribut 

COCDCOR, protože databázové pohledy poskytující tato data tento atribut neobsahují. 

V mnohých případech by k doplnění identifikátoru adresy ani nedošlo, protože již 

neexistuje. Po rozložení adresy se ale může vyskytnout jiný problém. Jelikož se provádí 

propojení tabulky migrace a vrstvy adres, musí si adresy přesně odpovídat. V mnohých 

případech se můžou a objevují překlepy nebo nekompletně napsané adresy. Důsledkem je 

neprovedení geokódování a s těmito údaji by nebylo možné pracovat, proto je nutné ruční 

přiřazení k příslušnému ZSJ. 

Tabulka 6 - Možné příčiny neúspěchů při geokódování adres z evidence obyvatel 

č. adresa v evidenci obyvatel adresa ve vrstvě adres stav 

1 Leoše Janáčka 2608/33 Leoše Janáčka 2608/33 spojeno 

2 Leoše Janáčka 2608 Leoše Janáčka 2608/33 nepropojeno 

3 Leoše Janáčka 33 Leoše Janáčka 2608/33 nepropojeno 

4 Leoše Janáčka 2607/33 Leoše Janáčka 2608/33 nepropojeno 

5 Jihlava, Leoše Janáčka 2608/33 Leoše Janáčka 2608/33 nepropojeno 

6 Leoše Janáčka 2607/30  nepropojeno 

Jediný vhodný způsob pro správné geokódování je, že si budou hodnoty atributů 

přesně odpovídat (č. 1 z tabulky 6). U č. 2 a 3 je sice údaj o čísle správně uvedený, ale není 

kompletní. U č. 4 je překlep v čísle popisném, takže ani v tomto případě nedojde k 

propojení. Č. 5 je stav, pokud by nedošlo k rozložení atributu na samotnou adresu. 

Poslední č. 6 je ukázka toho, pokud již neexistuje v seznamu existujících adres. V tomto 

případě musí tedy dojít na dohledání místa, do kterého ZSJ adresa patří. To je nutné řešit 

buď znalostí lokality, nebo tuto adresu dohledat v archivu u pracovníků magistrátu, kteří 

tuto problematiku řeší. Při zpracování těchto tabulek došlo poměrně k nepatrnému počtu 

nepropojených záznamů (viz tabulka 7). 

Tabulka 7 - Počet nepropojených záznamů v jednotlivých migračních tabulkách při jejich 

automatickém geokódování 

tabulka celkem záznamů nepropojeno 

odstěhovaní 10 086 37 (1,5 %) 

přistěhovalí 57 668  227 (0,4 %) 

stěhování v Jihlavě 20 129 357 (1,8 %) 
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Nyní k samotnému popisu atributů, které se vyskytují v migračních tabulkách a z 

různých důvodů používají jako geokódy: 

 SOUC_BYDL, PREDCH_BYDL (současná a předchozí adresa bydliště) – jako 

geokód se využívá pouze ten atribut, ve kterém je uvedena jihlavská adresa. Ta je 

ve tvaru obec, část obce, adresa, např. Jihlava, Jihlava, Leoše Janáčka 2608/33. 

S touto adresou se dále pracuje, jak je výše popsáno. Mimojihlavská adresa se 

pro geokódování nevyužívá (pokud není potřeba sledovat některou konkrétní adresu) 

 KOD_OBCE (kód obce, není v tabulce migrace uvnitř Jihlavy) – využívá se 

pro jednoznačné určení obce (název není vždy jednoznačný), následně pro přiřazení 

příslušného okresu a kraje. Přiřazení okresu a kraje probíhá propojením tabulek 

s vrstvou, která v sobě obsahuje potřebné údaje. Tou "zdrojovou" v tomto případě 

byla vrstva ZSJ (ve formátu ESRI shapefile), která obsahuje atributy 

KOD_OBEC_P, LAU1_P (kód okresu), CZNUTS3 (kód kraje). Na obrázku 6 je 

ukázka toho, jak data migračních tabulek (b) a ZSJ (a) spojit (1) a do migračních 

tabulek přiřadit požadované informace – název obce (2), kód okresu (3) a kód kraje 

(4). Tím pádem bude možné získávat informace k požadované územní jednotce. 

Obrázek 6 - ModelBuilder: Přiřazení názvu obce, kódů okresů, krajů záznamům v migračních 

tabulkách  

 KOD_CASTI_OBCE (kód části obce, není v tabulce migrace uvnitř Jihlavy) – tento 

atribut může sloužit pro bližší určení místa stěhování mimo Jihlavu. Z důvodu 

až přílišného detailu se tento atribut pro geokódování nevyužívá. Není až tak 

podstatné, jestli došlo ke stěhování do některé z částí Luk nad Jihlavou nebo Prahy. 

Ale pokud by bylo potřeba, dala by se migrace sledovat i na úrovni částí obcí.  

U obou dostupných kódů je třeba upozornit ještě na jednu věc, která může být 

zapříčiněna např. exportem dat z databáze do dbf tabulky nebo tabulky v souborové 
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geodatabázi. Kód je v obou případech 6 místný, ale v některých případech obsahoval 

na začátku nuly (012955). Exportem se může stát, že z textového pole bude ve výsledku 

numerické a nuly na začátku kódu zmizí. Je možné je doplnit např. tímto Python skriptem, 

který zjišťuje délku kódu (len(kod)) a do výsledku vrací příslušný počet chybějících nul 

se zkrácenou verzí kódu (return "0"+kod): 

 
def VypocetKod(kod): 

    if (len(kod)==1): 

        return "00000"+kod 

    elif (len(kod)==2): 

        return "0000"+kod 

    elif (len(kod)==3): 

        return "000"+kod 

    elif (len(kod)==4): 

        return "00"+kod 

    elif (len(kod)==5): 

        return "0"+kod 

    elif (kod == "neznám" or kod == "neznámý"): 

        return "999999" 

    else: 

        return kod 

 

V případě migračních tabulek se na rozdíl o evidence obyvatel jako geokód využívá 

více atributů - jihlavské adresy pro bližší zkoumání migrace uvnitř města a kód obce 

pro zjišťování migrace na úrovni jednotlivých obcí, okresů a krajů. 

Geokódování údajů v evidenci obyvatel je tedy nutné k tomu, aby bylo možné 

získávat bližší údaje (statistiky) a jejich hodnoty, intenzitu vyjadřovat v prostoru, jak bude 

na některých příkladech ukázáno a blíže popsáno v následující kapitole. 
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7. DEMOGRAFIE JIHLAVY Z HLEDISKA VÝSLEDKŮ 

PRÁCE 

O demografii obce je možné se velmi podrobně dozvědět z různých zdrojů. ČSÚ 

je jedním z nich, který v pravidelných intervalech (se zpožděním) shromažďuje 

a vyhodnocuje různé údaje o obyvatelstvu – celkový počet obyvatel, počet narozených, 

zemřelých, přistěhovalých, vystěhovaných atd. Tyto informace, a to velmi aktuální, 

lze také získávat z evidence obyvatel, a v maximálním možném detailu s nimi pracovat. 

V této kapitole budou uvedeny konkrétní možné výstupy a zmíněny další možnosti, 

které by evidence obyvatel v řešení demografie obce mohla dál nabízet.  

7.1. Základní statistické údaje o obyvatelstvu 

Mezi základní a výše již zmíněné údaje patří celkový počet obyvatel, počet mužů, 

žen, počet obyvatel v jednotlivých kategoriích (věkových, dle ekonomické aktivity) 

vyjádřený věkovou pyramidou. Z nich je poté možné odvodit další ukazatele jako 

je průměrný věk, index maskulinity, feminity, stáří atd. To vše za celou populaci Jihlavy 

nebo je možné tyto údaje vztáhnout k různé prostorové úrovně (viz dále). 

Zpracováním dat evidence 

obyvatel, přidáním a dopočítáním 

nových polí (viz popis v kapitole 6.1) 

je možné základní údaje získat 

pomocí nástroje Souhrnná statistika. 

Na obrázku 7 je vidět nastavení 

pro získání počtu obyvatel dle věku v 

jednotlivých věkových kategoriích 

(KAT1 - dle ekonomické aktivity). 

Obdobným způsobem se dá získat 

informace o počtu obyvatel 

v "jemnějších" věkových intervalech 

dle atributu KAT2 nebo počet mužů 

a žen celkem. Tyto výstupy je pak 

vhodné zobrazovat v příslušných grafech: 

Obrázek 7 - ModelBuilder: Zjištění počtu obyvatel 

ve věkových kategoriích 
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Grafy 10, 11 a 12 zobrazují výsledky nástroje Souhrnná statistika. Jedná se tedy 

o dynamicky generované grafy vytvořené pomocí nástroj JpGraph
3
. Výhodou je to, 

že při novém výpočtu těchto statistik se graf upraví podle nově zjištěných výsledků. 

Vhodná by byla pravidelná aktualizace a zobrazování těchto výsledků vždy v aktuální 

podobě bez nutnosti čekat na "oficiální" data ČSÚ. Převodem modelů z ModelBuilderu 

do Python skriptu by se tato jednoduchá úloha dala pravidelně a hlavně automaticky 

pouštět pro zajištění aktuálních výsledků. 

Pokud bychom se podrobněji podívali na výsledky (kompletně uvedené v příloze B1) 

všech sledovaných demografických ukazatelů, je možné vypozorovat některé zajímavosti. 

Hodnotit by se daly jako celek, za všechny ZSJ (vymezení ZSJ je zobrazeno na mapě 

v příloze A1) a získali bychom např. toto: 

 ZSJ Sídliště Březinovy sady má nejvíce obyvatel, protože je to největší sídliště 

v Jihlavě (7349 obyvatel) 

 4 obyvatelé mají trvalé bydliště v ZSJ Březinovy sady (areál ZOO, lesopark Heulos) 

 populačně nejstarší ZSJ je Lesnov, protože se zde nachází domov důchodců 

(průměrný věk je 58 let) 

                                                 
3
 Sada volně dostupných nástrojů pro tvorbu grafů v jazyce PHP (http://www.jpgraph.net). 

Graf 12 - Věková pyramida 

(dle ekonomické aktivity) 

Graf 11 - Věková pyramida  

(rozmezí po 10 letech) 

Graf 10 - Podíl počet mužů a žen 
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 mezi populačně nejmladší ZSJ patří Hruškové Dvory, to zřejmě díky nové výstavbě 

(pr. věk je 31 let) 

 největší poměr počtu žen na počet mužů je v ZSJ Lesnov - index feminity je 250 

(tedy 250 žen na 100 mužů), svou roli může opět hrát přítomnost domov důchodců 

a obecně známý fakt, že se ženy dožívají vyššího věku než muži. Ke dni 17. 4. 2012 

je na adrese domova důchodců (Jihlava, Pod rozhlednou 3448/10) trvale hlášeno 

80 žen (pr. věk 83 let) a 32 mužů (pr. věk 72 let). 

 největší poměr počtu mužů na počet žen je v ZSJ Jihlava – historické jádro – index 

maskulinity je 126 mužů na 100 žen (otázkou je, jakou roli hrají obyvatelé zapsaní 

na úřední adrese) 

 index stáří (poměr postproduktivního obyvatelstva k počtu dětí do 14 let) 

je bez překvapení opět v Lesnově (605 postproduktivních obyvatel), ale vysoký 

je také na sídlišti Královský vršek (295 postproduktivních obyvatel), což značí 

jeho poměrně vysoké stáří 

 index ek. zatížení I (poměr dětí se skupinou produktivního obyvatelstva) je nejvyšší 

v příměstských částech Popice (38 na 100 obyvatel v produktivním věku), Kosov (35 

dětí), Helenín (32 dětí), což může zapříčinit právě vystěhování mladých rodin 

z města do těchto okrajových částí Jihlavy 

 index ek. zatížení II (poměr počtu postproduktivního obyvatelstva k produktivnímu) 

je nejvyšší v Lesnově (106 obyvatel v postproduktivním věku na 100 osob ve věku 

produktivním), na Královském vršku (53 obyvatel) nebo další ze starších obytných 

částí Jihlavy ZSJ Seifertova (49 obyvatel). 

Toto hodnocení všech ZSJ podle jednotlivých ukazatelů je jedním z možných. 

Dále se dají hodnotit příměstské části, aby se neporovnávaly rozdílné ZSJ: 

 největší příměstskou částí je Helenín s 843 obyvateli, nejmenší je Vysoká 

s 49 obyvateli 

 populačně nejstaršími částmi (hodnoceno podle indexu stáří) jsou kromě výše 

již několikrát zmiňovaného Lesnova také Vysoká (143 obyvatel v postproduktivním 
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věku na 100 obyvatel v produktivním) a Sasov (138 obyvatel), nejmladší Hruškové 

Dvory (33 obyvatel) 

Nebo je možné hodnotit ZSJ, ve kterých se nachází velká sídliště v Jihlavě: 

 sídliště Na dolech patří k těm nejmladším, jak co se týče doby, kdy byla 

jeho podstatná část budována (od roku 2002), tak co se týče průměrného věku 

obyvatelstva (36,9 let), naopak nejstarším sídlištěm jsou v ZSJ Královský vršek 

(sídliště Královský vršek a Kollárova, 47,5 let) 

 na všech sídlištích je vždy více žen než mužů, největší poměř je v ZSJ U hřbitova 

(120 mužů na 100 žen) 

 velmi výrazný rozdíl je v hodnocení sídlišť pomocí indexu stáří – na Královském 

vršku žije téměř 300 obyvatel nad 65 let na 100 dětí do 14 let, kdež to Na dolech 

je to zcela obráceně – 37 obyvatel nad 65 na 100 dětí do 14 let – zde je rozdíl 

opravdu markantní a dokazuje to, že sídliště Na dolech má velmi výrazně mladší 

populaci.  

 to potvrzuje také index závislosti II (počet obyvatel postproduktivního na 100 

v produktivním věku) – Královský vršek (53 obyvatel), Na dolech (8,4 obyvatele). 

 

Takto by se dala interpretovat struktura různých ZSJ v Jihlavě. Možná o něco 

srozumitelnější a na první pohled jasnější můžou být výsledky, pokud se zobrazí v mapě 

(viz dále v kapitole 7.2). Na obrázku 8 jsou jasně vidět ony zmiňované populačně nejstarší 

a nejmladší ZSJ (čísla v mapě odpovídají tabulce v příloze B1.). V přiložených tabulkách 

jsou vybrány ty s nejvyšším a nejnižším indexem stáří. ZSJ Léčebný ústav (v mapě ZSJ 

s č. 6) patří sice do kategorie s nejvyšším indexem stáří, ale tento výsledek může být 

značně zkreslený. Je to obdobné jako u domova důchodců v Lesnově – nachází se zde 

Psychiatrická léčebna Jihlava. Z mapy je dále patrné, že ZSJ v okolí centra patří mezi 

ty populačně nejstarší, okrajové části spíše mezi ty populačně mladší. Výjimkou jsou již 

zmiňované příměstské části Vysoká (č. 42) a Pávov (č. 25). 
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7.2. Základní statistiky v "prostoru" 

V předchozí kapitole byly výsledky statistik pouhá "čísla", které se dají interpretovat 

formou tabulek a grafů. Nyní je čas se podívat také na to, jaké je možné získávat výsledky 

pomocí mapových výstupů.  

Obrázek 8 - Věkové složení obyvatelstva dle indexu stáří na úrovni ZSJ Jihlavy 
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Charakteristiky popisované v předchozí kapitole je možné různými metodami převést do 

prostoru. Některé postupy již byly naznačeny v kapitole 6.4.1. Jedná se o metodu 

jádrových odhadů, pomocí které je možné vizualizovat intenzitu výskytu jevu v prostoru. 

Využít tuto metodu pro vizualizaci některého ze základních demografických ukazatelů 

je možné např. pro distribuci věkových skupin na území města. Jednoznačně a velmi 

přehledně jsou vidět "centra" sledované věkové skupiny, kde se nejčastěji a největší míře 

vyskytují. Na obrázku 9 jsou vidět "centra" obyvatel ve věku 20 – 29 let. Jsou to zejména 

některá sídliště (větší intenzita výskytu obyvatel pod jedním bodem, což jsou vstupy 

do funkce jádrových odhadů) jako jsou na sídlišti Polní (v jižní části mapy), Srázná 

(v mapě přímo pod nápisem Jihlava), Za Prachárnou, Na dolech, Horní Kosov (v západní 

části mapy).  

Obdobná mapa je vidět na obrázku 10 a zobrazuje intenzitu rozložení obyvatel 

v postproduktivním věku. V severní části mapy je jasně vidět, kde se nachází již několikrát 

zmiňovaný domov důchodců v ZSJ Lesnov a také všechna popisovaná sídliště (Královský 

vršek na Bedřichově) a sídliště západně od centra města (U hřbitova, Za Pivovarem atd.). 

Obrázek 9 - Rozložení obyvatel ve věku 20 - 29 let v Jihlavě k 1. 3. 2012 
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Jiný způsob, jak je možné vizualizovat další z charakteristik, je vztáhnout tyto informace 

k určité prostorové úrovni. Tou můžou být různé hranice (ZSJ, sčítací obvody, vlastní) 

nebo uměle vytvořená geometricky pravidelná síť. V tomto případě je nutné správně zvolit 

velikost sítě, ke které se budou informace vztahovat. Na obrázku 11 je vidět, 

jakým způsobem jsou informace generalizovány se zvětšujícím se rozměrem sítě. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Obrázek 11 - Porovnání výsledků průměrného věku obyvatel vzhledem k různé velikosti 

sítě (gridu) – zleva 100, 200 a 400 m. 

Obrázek 10 - Rozložení obyvatel postproduktivního věku (65+) v Jihlavě k 1. 3. 2012 
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Jako vhodný kompromis se zdála být mřížka s velikostí 300 metrů (obrázek 12). 

Geometrická síť byla vytvořena pomoci funkce Klad mapových listů (Grid Index 

Features), která je dostupná právě v programu ESRI ArcGIS Desktop.  

K vizualizaci charakteristik tímto způsobem (kvadrantové metody
4
) se vztahuje hned 

několik záležitostí, které je potřeba brát v potaz. Stejně jako u jádrových odhadů 

se do jednotlivých čtverců mřížky vztahují informace z bodové vrstvy (popř. z centroidů). 

Může se stát, že by bod ležel přímo na hranici dvou buněk. Tato nepravidelná síť buněk 

nereflektuje místa, která spolu souvisí (domy na jenom sídlišti) a může je tedy rozdělit 

do dvou od sebe nezávislých buněk. To by např. jeden bod reprezentující velký panelový 

dům výrazně mohl zkreslit výslednou informaci zbytku, kterou by mohly tvořit rodinné 

domy. Dále do buňky ve výsledku vstoupí velmi malý počet událostí (bodů adres), 

                                                 
4
 Sledování četnosti událostí v pravidelně vymezených buňkách. Počet (suma)  událostí v buňce udává 

hodnotu každé buňce [8]. 

Obrázek 12 -  Průměrný věk obyvatel v Jihlavě k 30. 4. 2012 
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a to může zkreslit výsledek. Výsledek je tedy závislý i na intenzitě, pravidelnosti 

a homogenitě rozložení událostí.  

V případě vizualizace charakteristik, které se vztahují k adresným bodům, je vhodné využít 

spíše některé z hranic. Ty totiž do jednoho celku logicky uzavírají adresy (domy), které 

spolu tvoří sídliště, logické části. Na obrázku 13 je průměrný věk vztažený k hranicím ZSJ 

a vyjádřený pomocí kartogramu jednoduchého homogenního. Věkové složení je zobrazeno 

pomocí kartodiagramu strukturního kompletního (velikost odpovídá počtu obyvatel v ZSJ). 

Ze zobrazení jsou vyjmuty ty ZSJ, které mají méně než 100 obyvatel. U těch by byl 

kartodiagram příliš malý (i ZSJ Henčov a Kosov jsou již "na hraně"). To způsobují 

poměrně výrazné rozdíly v počtu obyvatel. 

Je mnoho různých charakteristik populace, které lze zpracováním údajů z evidence 

obyvatel získat a různě interpretovat. Ať už pomocí smysluplných statistik a grafů nebo 

podobě přehledných mapových výstupů. Tyto a podobné výstupy bude možné blíže 

studovat v mapové aplikaci (viz kapitola 9.2), kde se budou vždy zobrazovat na základě 

aktuálně zjištěných výsledků po pravidelné aktualizaci. 

Obrázek 13 - Věkové složení obyvatelstva ve vybraných ZSJ Jihlavy 
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8. MIGRACE OBYVATEL JIHLAVY 

Studiem migrace a jeho vyhodnocením se zabývá ČSÚ ve svých pravidelných 

ročenkách, sčítáních a statistikách za jednotlivá území ČR. Je však sledována pouze 

ta migrace, u které dojde k překročení hranice obce (viz kapitola 3.2). Ta vnitroměstská 

se ale nesleduje, nevyhodnocuje. Z tohoto důvodu by měly být zjištěné výsledky tohoto 

druhu migrace právě tím unikátním, co může vzejít z migračních tabulek evidence 

obyvatel. I na grafu 8 je vidět, že právě vnitroměstská migrace je tou nejčetnější a může 

tedy přinést mnohé poznatky k chování obyvatelstva Jihlavy. 

V této kapitole bude popsáno, do jakého detailu je možné zkoumat migraci, pokud 

jek dispozici takový zdroj informací, jako je evidence obyvatel. Je možné se detailně 

zaměřit na různé směry migrací, studovat kolik obyvatel získávají nebo ztrácí jednotlivé 

ZSJ Jihlavy. Je možné studovat migraci v přesně vymezené lokalitě, v určitém období nebo 

si zvolit některou věkovou skupinu a zjistit, jaké jsou rysy jejich migrace. V předchozích 

kapitolách je již několikrát zmiňována problematika úřední adresy. Právě u vnitroměstské 

migrace hraje velkou roli a může výsledky značně zkreslit. Díky těmto migračním 

tabulkám je možné získat velké množství podrobných informací nejen o tom, odkud nebo 

kam se obyvatelé Jihlavy nejčastěji stěhují. Je v nich velký potenciál zabývat se migranty 

více do detailu. 

Jelikož studium migrace nabývá na významu a odhaluje různé vzory chování 

obyvatelstva až za určité delší období, bude se v mnohých uvedených příkladech velmi 

často zmiňovat období let 2002 – 2011. Pro toto období jsou již ve všech třech migračních 

tabulkách změny trvalých bydlišť kompletní (bez záznamů, které se nepřevedly nebo byly 

nějakým způsobem ovlivněny změnou software pro zadávání dat do evidence obyvatel). 

8.1. Vnější migrace 

Výsledků studia vnější migrace pomocí těchto dat může být celá řada. Od samotného 

vyhodnocení nejčastějších směrů migrace na různých prostorových úrovních mimo Jihlavu 

po sledování toho, jestli je možné u Jihlavy tvrdit (stejně jako u ostatních velkých měst 

se to předpokládá), že dochází k tzv. suburbanizaci do okolních obcí.  
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8.1.1. Vnější migrace na úrovni krajů 

Nyní k nejvyšší úrovni, tedy krajům v ČR. V tabulce 8 jsou shrnuty základní počty 

přistěhovalých a vystěhovaných. Je jednoznačně vidět, že zhruba 2/3 pohybů v obou 

směrech se uskutečnily v Kraji Vysočina a zbylá třetina v ostatních krajích.  

Tabulka 8 - Počet přistěhovalých a odstěhovaných obyvatel Jihlavy do krajů ČR v letech 2002–2011 

 přistěhovalých odstěhovaných 

Kraj Vysočina 5491 (69%) 6826 (72%) 

ostatní kraje 2505 (31%) 2656 (28%) 

CELKEM 7966 9482 

Konkrétní směry migrace je možné vidět např. na obrázku 14 (vizualizace pomocí 

liniového kartodiagramu stuhového). Jsou zde vidět preferované směry, pokud jde 

o migraci mimo Kraj Vysočina - je to Hlavní město Praha a Jihomoravský kraj. 

Naopak poměrně malý "zájem" je o kraje vzdálenější.  

Obrázek 14 - Počet odstěhovaných obyvatel z Jihlavy do krajů ČR v letech 2002 - 2011 
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Na obrázku 15 je jiný způsob vizualizace (kartodiagram složený), tentokrát pouze 

pro vybrané roky. Jsou zde vidět absolutní počty přistěhovalých i odstěhovaných. 

 

 

 Možná více než na pouhé počty migrujících na této úrovni je vhodné se podívat 

na to, kdo jsou ti, kteří migrují. Pokud pomineme Kraj Vysočina, tak za 10 let se nejvíce 

lidí vystěhovalo do Hlavního města Prahy. V tabulce 9 je vidět, že většina těchto migrantů 

spadá do věkové kategorie 15 – 39 let (462 obyvatel, 299 z nich je ve věku 26 - 33 let). 

Jsou to tedy mladí lidé (více ženy než muži), pro které je zřejmě Praha místem, 

kde studovali, následně zde zůstávají i díky lepším možnostem uplatnění na pracovním 

trhu. Ale to jsou pouhé domněnky, protože důvody stěhování nejsou nikde vedeny. 

Dalším zajímavým údajem je to, že ze všech, kteří se do Hlavního města Prahy 

přestěhovali, je celkem 503 jednotlivců a 55 rodin
5
 (135 obyvatel). 

Tabulka 9 - Struktura vystěhovaných z Jihlavy do Hlavního města Prahy za období 2002–2011  

 Věková kat. Počet obyvatel Podíl z celku (%) 

m
u

ži
 

0 - 14 37 6% 

15 - 39 207 32% 

40 - 64 36 1% 

65 + 5 2% 

že
n

y
 

0 - 14 42 7% 

15 - 39 255 40% 

40 - 64 43 7% 

65 + 13 2% 

V tabulce 10 jsou shrnuta celková čísla migrujících na této úrovni, aby byl výsledek 

tohoto zkoumání kompletní. Je zde také uveden průměrný věk těch, kteří se do daného 

                                                 
5
 identifikace podle stejných hodnot v atributu datum změny, současné, předchozí bydliště (kap. 8.4.2) 

Obrázek 15 - Počet migrujících obyvatel Jihlavy do krajů v ČR za zvolené období 

2008 2009 
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kraje odstěhovali nebo se z něj přistěhovali. Dále je uvedeno to, jaký podíl z celkového 

počtu migrujících tvoří jednotlivci. Ve většině případů se jedná o více než polovinu těch, 

kteří se stěhují. Jedinou výjimkou jsou odstěhovaní z Jihlavy do Kraje Vysočina. To svědčí 

o tom, že z Jihlavy se vystěhovává více rodin než jednotlivců. K migraci rodin bude více 

uvedeno v kapitole 8.4.2.  

Z Libereckého kraje se do Jihlavy přestěhovalo nejvíce jednotlivců a pouze 3 rodiny. 

Není bez zajímavosti, že ani jedna z těchto rodin není "kompletní", tedy je zde pouze jedna 

dospělá osoba a děti. Poměrně vysoký je také průměrný věk přistěhovalých z tohoto kraje, 

ale ten může být zkreslený nízkým počtem migrujících. Ale více než polovina migrujících 

je ve věku 19 – 39 let.  

Tabulka 10 – Celkový přehled počtu migrujících obyvatel Jihlavy na do krajů za období 2002-2011  

kraj 
přistěhovalí odstěhovaní saldo 

migrace počet pr.věk jednotlivci počet pr.věk jednotlivci 

Hl. město Praha 258 33,7 156 (60%) 638 30,2 503 (79%) -380 

Jihočeský 362 29,2 227 (63%) 328 30,5 184 (56%) 34 

Jihomoravský 574 32,1 354 (62%) 559 29,7 366 (65%) 15 

Karlovarský 52 33,6 36 (69%) 48 30,6 24 (50%) 4 

Královéhradecký 112 29,2 72 (64%) 110 29,3 62 (56%) 2 

Liberecký 56 35,5 49 (88%) 67 33,2 39 (58%) -11 

Moravskoslezský 160 30,2 101 (63%) 85 33,1 57 (67%) 75 

Olomoucký 87 31,9 69 (79%) 97 29,5 67 (69%) -10 

Pardubický 115 30,9 78 (68%) 82 33,2 62 (76%) 33 

Plzeňský 55 33,0 43 (78%) 78 37,0 55 (71%) -23 

Středočeský 252 28,7 143 (57%) 353 29,8 224 (63%) -101 

Ústecký 95 32,3 56 (59%) 76 31,8 53 (70%) 19 

Vysočina 5491 28,5 2960 (54%) 6826 31,5 2937 (43%) -1335 

Zlínský 95 33,1 70 (74%) 59 31,2 38 (64%) 36 

Stejným způsobem, jako jsou výše popsáni migranti do Hlavního města Prahy 

a z Libereckého kraje, by se dal zkoumat každý z krajů. Tato úroveň migrací ukazuje 

to nejhrubší rozdělení směrů, kterým lidé migrují. Ale vzhledem k vysokému počtu těch, 

kteří migrují v rámci Kraje Vysočina, může mnohé odhalit okresní úroveň migrace. 

8.1.2. Vnější migrace na úrovni okresů 

Jak už výsledky v předchozí kapitole naznačovaly, studium okresní úrovně migrace 

bude mít význam především v Kraji Vysočina. Do ostatních krajů počet migrantů nebyl tak 
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významný, aby stálo za to se jinde touto úrovní zabývat. Tabulka 11 ukazuje, že i na této 

úrovni je dominantní jeden okres, a to Jihlava.  

Tabulka 11 - Počet přistěhovalých a odstěhovaných obyvatel Jihlavy z a do okresů v Kraji Vysočina 

v letech 2002-2011 

okres přistěhovalých odstěhovaných saldo migrace 

Havlíčkův Brod 532 (10%) 532   (8%) 0 

Jihlava 3503 (64%) 5191 (76%) -1688 

Pelhřimov 350   (6%) 416   (6%) -66 

Třebíč 718 (13%) 449   (7%) 269 

Žďár nad Sázavou 388   (7%) 238   (3%) 150 

CELKEM 5491 6826  

Opět jeden z možných způsobů vizualizace (kartodiagram jednoduchý) migrujících 

obyvatel na úrovni okresů je na obrázku 16. 

Obrázek 16 - Počet přistěhovaných obyvatel do Jihlavy z jednotlivých okresů ČR v roce 2010 

Na úrovni krajů Jihlava spíše ztrácela (migrační úbytek) než získávala obyvatele. 

Na okresní úrovni je již patrné, že Jihlava jako centrum kraje spíše získává (migrační růst), 

pokud se pomine samotný okres Jihlava. 
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V tabulkách 12 a 13 je patrná věková struktura a složení migrantů do okresů Kraje 

Vysočina. Oproti krajům je podíl migrujících jednotlivců nižší. Zhruba polovinu 

odstěhovaných z Jihlavy do těchto okresů tvoří jednotlivci a druhou polovinu rodiny 

(u přistěhovalých je poměr jednotlivců k rodinám o něco vyšší). To značí, že stěhující se 

jihlavské rodiny zůstávají nejčastěji v okrese Jihlava. Také poměrně vysoké zastoupení 

dětské populace značí to, že v mnohých případech migrují právě rodiny. 

Tabulka 12 - Struktura přistěhovalých z okresů do Jihlavy za období 2002–2011  

okres 
muži ženy 

0-14 15-39 40-64 65+ 0-14 15-39 40-64 65+ 

Havlíčkův Brod 12% 28% 8% 1% 9% 34% 6% 2% 

Jihlava 11% 27% 7% 1% 10% 33% 8% 2% 

Pelhřimov 8% 29% 10% 3% 10% 31% 6% 3% 

Třebíč 10% 30% 8% 1% 9% 36% 5% 2% 

Žďár nad Sázavou 8% 31% 7% 1% 9% 34% 7% 3% 

Nižší průměrný věk a vyšší podíl jednotlivců přistěhovalých do Jihlavy značí to, 

že mladé z okresů Vysočiny Jihlava jako město přitahuje. Může jim nabízet více možností 

než jiná místa v kraji. Svůj podíl na toto také může hrát fungování a rozvoj velkých 

zaměstnavatelů, Vysoké školy polytechnické a mnohé další. Odstěhovaní z Jihlavy tento 

věkový průměr mají o něco vyšší. 

Tabulka 13 - Počet migrujících obyvatel Jihlavy v okresech Kraje Vysočina za období 2002–2011 

okres 
přistěhovalí odstěhovaní 

počet pr. věk jednotlivci počet pr. věk jednotlivci 

Havlíčkův Brod 532  27,5 308 (58%) 532 31,8 289 (54%) 

Jihlava 3503 28,6 1815 (52%) 5191 31,0 2081 (40%) 

Pelhřimov 350 31,1 201 (57%) 416 32,8 198 (48%) 

Třebíč 718 28,1 397 (55%) 449 34,1 248 (55%) 

Žďár nad Sázavou 388 28,7 239 (62%) 238 31,9 121 (51%) 

Okresní úroveň již odhalila vyšší poměr migrujících rodin, převážně do okresu 

Jihlava (suburbanizace) a to, že z Kraje Vysočina se do Jihlavy stěhují mladí obyvatelé. 

8.1.3.  Vnější migrace na úrovni obcí 

Tou nejnižší prostorovou úrovní studia migrace v rámci této práce je ta obecní. 

Jelikož nejvíce migrujících v předchozích kapitolách zaznamenával Kraj Vysočina, okres 

Jihlava, je vhodné se podívat do blízkosti Jihlavy, jakým způsobem se chová její okolí 
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z hlediska migrace. Na obrázku 17 jsou vidět počty přistěhovalých a vystěhovaných 

obyvatel v okrese Jihlava a blízkých obcích. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jsou vidět poměrně vysoká čísla migrujících za těchto 10 let nejen do obcí v okresu 

Jihlava, ale obecně v její blízkosti. Např. městys Štoky, sousedící se severní hranicí 

Jihlavy, patří mezi nejvyhledávanější místa pro ty, kteří se z Jihlavy stěhují a chtějí být 

v její blízkosti. Štoky se ale nachází v okresu Havlíčkův Brod. Pro tyto migranty to 

ale znamená, že veškeré vyřizování na úřadech je čeká právě v tomto okresním městě. 

 

Obrázek 17 - Přehled o počtu migrujících v okresu Jihlava a v blízkých obcí za období 2002 - 2011 

Obrázek 18 - Saldo migrace z a do Jihlavy v blízkých obcí okresu Jihlava za období 2002 - 2011 
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Už na první pohled jsou vidět vyšší počty vystěhovaných než přistěhovalých. Je tedy 

vhodné se podívat na saldo migrace, které je vizualizováno (kartodiagram jednoduchý) 

na obrázku 18. Jedná se sice o absolutní čísla, ale převažující hnědá a červená barva 

diagramů v blízkosti Jihlavy pouze potvrzují to, že do těchto obcí se z Jihlavy vystěhovalo 

více obyvatel, než se z nich přistěhovalo. Už na základě těchto výsledků by se jednoznačně 

dalo prohlásit, že i v případě Jihlavy za posledních 10 let nastal proces suburbanizace. 

Jak je již zmíněno, na obrázku 18 je saldo migrace vyjádřeno pomocí absolutních 

čísel. Proto jsou zde také dva velké zelené diagramy u Havlíčkova Brodu (severně 

s hodnotou 112) a u Třebíče (jihovýchodně s hodnotou 161). Z tohoto pohledu by se mohlo 

zdát, že migrace mezi Jihlavou a těmito dvěma městy je významná. Toto zdání ale může 

být mylné. Vzhledem k vysokému počtu obyvatel, kteří v těchto městech žijí, je jasné, 

že počet migrujících z těchto měst bude vyšší. A že se ze 40 tisícového města vystěhuje 

za 10 let 161 obyvatel do Jihlavy není tak podstatné, jako kdyby se takové množství 

obyvatel vystěhovalo z obce, která má 500 obyvatel. Proto je vhodné saldo migrace 

porovnat s počtem obyvatel, kteří v obci (městě) žijí. K tomu je vhodné použít hrubou 

míru migračního salda (HMMS), která vyjadřuje migrační saldo na 1000 obyvatel 

středního stavu. V tomto případě se bude vždy počítat s počtem obyvatel k 31. 12. 2011.  

Pokud se tedy přepočítá saldo migrace s počtem obyvatel, může vycházet, 

že migrace přistěhovalých z Otína do Jihlavy je "významnější" než z Třebíče. Vychází to 

z hodnoty HMMS pro danou obec. Jinak řečeno, na 1000 obyvatel Havlíčkova Brodu 

je migrační saldo do Jihlavy +5 obyvatel. Na 1000 obyvatel Otína je hodnota migračního 

salda do Jihlavy +55 obyvatel. Obdobná je situace v případě záporného HMMS. 

Pro porovnání jsou některé obce uvedeny v tabulce 14. 

Tabulka 14 - Porovnání hodnot HMMS vzhledem k počtu obyvatel a saldu migrace obyvatel Jihlavy 

za období 2002-2011 

obec obyvatel saldo migrace HMMS [‰] 

Otín 73 4 0,055 

Havlíčkův Brod 24 166 112 0,005 

Třebíč 37 836 161 0,004 

Luka nad Jihlavou 2709 -147 -0,054 

Rančířov 350 -100 -0,286 
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Na obrázku 19 je vidět podobná situace jako na obrázku 18, pouze je vyjádřena 

pomocí HMMS. Opět potvrzuje proces suburbanizace, jelikož většina obcí v blízkosti 

Jihlavy má zápornou hodnotu HMMS. Jenom pro zajímavost – obce jižně od Jihlavy 

se záporným HMMS kopírují silnici I/38. To svědčí třeba také o výběru obce pro budoucí 

bydlení s ohledem na dobrou a rychlou dopravní dostupnost do Jihlavy. 

Nyní se opět podíváme podrobněji na strukturu obyvatel u vybraných obcí, 

které dosahovaly nejvyšší HMMS. 

Tabulka 15 - Struktura odstěhovaných z Jihlavy do vybraných obcí za období 2002–2011  

obec 
věková kategorie 

celkem 
pr. 

věk jednotlivci 
0-14 15-39 40-64 65+ 

Rančířov 52 (32%) 83 (51%) 23 (14%) 4 (2%) 162 27,3 35 (22%) 

Rantířov 45 (26%) 85 (50%) 35 (20%) 6 (4%) 171 28,5 37 (22%) 

Vyskytná n. Jihlavou 36 (17%) 108 (51%) 57 (27%) 9 (4%) 210 31,5 73 (35%) 

Štoky 54 (25%) 108 (49%) 50 (23%) 8 (4%) 220 30,6 86 (39%) 

Výsledky studia migrace na úrovni obcí potvrzují to, že za posledních 10 let nastal 

proces suburbanizace do obcí v blízkosti Jihlavy, vůči kterým Jihlava migračně ztrácela. 

Obrázek 19 - Hrubá míra migračního salda u obcí u Jihlavy za období 2002-2011 
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Ze vzdálenějších obcí Jihlava zaznamenala mírný migrační růst. Jednoznačné je také to, 

že se stěhovaly převážně mladé rodiny s dětmi. 

8.2. Vnitroměstská migrace 

Vnitroměstskou migrací se rozumí ta, která se uskuteční uvnitř obce. Dojde 

ke změně trvalého bydliště, ale nebude při tom překročena její hranice. Jedná se 

o ojedinělé zkoumání tohoto druhu migrace, protože není sledována ČSÚ, ač jsou tyto 

informace součástí ISEO. Poměrně vysoké číslo počtu uskutečněných pohybů uvnitř města 

může předjímat zajímavá zjištění, která můžou z tohoto zkoumání vzejít. 

Před samotným získáním výsledků je nutné geokódování současné a předchozí 

adresy na úroveň ZSJ. Bude tak možné výstupy vztahovat k vyššímu územnímu celku, 

nikoliv k samotné adrese. Ale i geokódování na úrovni adres je možné využít. V této práci 

bude využito pro identifikaci míst, 

odkud a kam se nejčastěji lidé stěhují 

na největším sídlišti v Jihlavě 

Březinovy sady. 

Po přiřazení všech adres 

do příslušného ZSJ bude možné naplnit 

pole MIGRACE. To textově vyjadřuje 

směr migrace (odkud -> kam), 

např. "Jihlava - historické jádro  

-> Na dolech". Toto jednotné vyjádření 

směru migrace je poté vstupem 

pro funkci Souhrnná statistika, pomocí 

které se zjistí četnost jednotlivých 

migračních směrů. Jak je vidět 

na obrázku 20, kromě samotného zjištění počtu migračních směrů (MIGRACE COUNT) 

budou u každého záznamu statistiky také atributy s názvy předchozí a současné ZSJ 

pro snazší zjištění toho, jestli jsou shodné, tedy jestli se jedná o migraci v rámci ZSJ 

(PRED_ZSJ_N, SOUC_ZSJ_N FIRST). Další atributy jsou souřadnice centroidu 

předchozího a současného ZSJ (X_ZACATEK, Y_ZACATEK, X_KONEC, Y_KONEC 

Obrázek 20 - ModelBuilder: Zjištění četnosti 

vnitroměstských migračních toků 
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FIRST). Souřadnice poté slouží pro automatické generování linií, které znázorňují ony 

migrační toky. Typ statistiky FIRST znamená, že se ze vstupní tabulky přenese první 

hodnota uvedená v atributu a přiřadí se do výsledku. Typ COUNT do výsledku vrátí 

celkový počet vyskytujících se hodnot v poli. Obdobným způsobem se dají generovat 

statistiky i pro sledované roky, pouze se do části Pole události tohoto nástroje přidá 

krom atributu MIGRACE ještě atribut, který obsahuje rok stěhování (ROK_ST). 

Výsledkům těchto statistik se ještě nutné přidat pomocné atributy UVNITR_ZSJ 

(pro rozlišení migrace uvnitř samotného ZSJ) a CISLO (jednoznačný identifikátor 

odvozený od systémového identifikátoru dBase tabulky OID). Jeden výsledný migrační 

směr může vypadat následujícím způsobem: 

MIGRACE U nemocnice -> Jihlava - historické jádro 

POCET 606 

PRED_ZSJ U nemocnice 

SOUC_ZSJ Jihlava - historické jádro 

X_ZACATEK -669162,155798 

Y_ZACATEK -1129430,34368 

X_KONEC -669136,478087 

Y_KONEC -1130161,21463 

UNITR_ZSJ 0 (nejedná se o migraci uvnitř 

ZSJ) 

CISLO 586 

Takto strukturovaný výsledek je možné využít 

pro automatické generování linií pomocí funkce XY 

to Line. Ty slouží pro následnou vizualizaci migrací 

mezi ZSJ Jihlavy. Výsledkem tohoto zpracování 

je celkem 681 linií migračních toků. Ty nejčetnější 

jsou uvedeny v příloze B3. Za 10 let došlo celkem 

ke 20119 změnám trvalého bydliště! 

Není možné ale vizualizovat všechny migrační toky právě z důvodu velkého 

množství, jak je vidět na obrázku 21. Proto je nutné vybrat pouze ty nejvýznamnější. 

Na obrázku 22 je vidět výsledek významné migrace mezi ZSJ Jihlavy. Na první pohled 

je zřejmé, že nejvíce pohybů je v rámci samotného města, tedy centra a jeho širšího okolí. 

Jedinou výjimkou je příměstská část Helenín, a to díky nové bytové výstavbě. Zajímavé 

je také to, že ten největší migrační tok do Helenína je ze sídliště Březinovy sady, 

Obrázek 21 - Všechny migrační toky 

uvnitř Jihlavy za období 2002 - 2011 
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které je "přes kopec". Poměrně významné jsou také počty migrací uvnitř samotných ZSJ. 

Nejvíce jich je v centru města (ovlivněno úřední adresou) a na sídlišti Březinovy sady. 

Obrázek 22 - Významná migrace obyvatel mezi ZSJ Jihlavy za období 2002 - 2011 

8.2.1. Vnitroměstská migrace s ohledem na úřední adresu 

Právě úřední adresa může mít podstatný vliv na počet migrujících a může zkreslovat 

počty reálných změn trvalého bydliště. Jelikož na adrese ohlašovny, jak je nazýváno sídlo 

matriky, není možné bydlet, je dobré se podívat na migrační toky bez tohoto vlivu. I bez 

úřední adresy je změn trvalého bydliště za sledovaných 10 let celkem 17018. Na obrázku 

23, oproti předchozímu, tedy ubylo toků směřujících do ZSJ Jihlava – historické jádro. I 

tak je změn v tomto ZSJ bez vlivu úřední adresy celkem 350! Celkově je mnohdy změn 

bydliště uvnitř jednotlivých ZSJ více než mimo ZSJ. A to u dalších ZSJ jako jsou Horní 

Kosov, Na dolech, Seifertova, Brtnické Předměstí nebo U hřbitova. To může značit, že lidé 

jsou v lokalitě spokojení nebo si prostě na lokalitu už zvykli. Změnou bydliště třeba řeší 

pouze potřebu většího bytu nebo změnou bytu za dům atd. Toto opět není podloženo 

žádnými podklady, pouze se jedná o možné zdůvodnění výskytu časté migrace uvnitř ZSJ. 

Místo centra města, co se týče migrace, hraje prim největší jihlavské sídliště Březinovy 
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sady, jak je vidět na obrázku 24. Dále pak nově vznikající sídliště v ZSJ Na dolech v 

západní části mapy. 

Je tedy vidět, že právě úřední adresa zkresluje stav reálných změn trvalého bydliště 

(pokud bude v tomto případě postavena do pozice nereálné a smyšlené změny bydliště). 

Na obrázku 24 jsou vidět ty nejvýznamnější migrační toky právě na adresu Masarykovo 

náměstí 97/1. Nejvýznamnější jsou toky ze ZSJ Sídliště Březinovy sady, což se vzhledem 

k celkovému počtu obyvatel (žije zde přes 7000 obyvatel) dá předpokládat. Druhý největší 

počet je ze ZSJ U nemocnice. To je ale také zkresleno přepisováním 361 "nakoupených" 

obyvatel z adresy třída Legionářů 1574/2 na adresu Masarykovo nám. 97/1. Počty 

přistěhovalých na tuto adresu ze ZSJ Horní Kosov, U hřbitova ale i ze samotného Jihlava – 

historické jádro můžou být způsobeny tím, že v těchto ZSJ žije velké množství romských 

obyvatel. Ti, dle vyjádření pracovnic matriky MMJ, právě úřední adresu velmi často 

využívají. Na této mapě jsou zobrazeny jen ty významnější migrační toky. Celkem se 

na úřední adresu uskutečnilo téměř 2700 změn trvalého bydliště. Každým rokem 

Obrázek 23 - Významná migrace mezi ZSJ Jihlavy za období 2002 - 2011 bez vlivu úřední adresy 
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se zvyšuje počet změn, kde úřední adresa figuruje (viz graf 7 v kapitole 6.2.3). Přihlásit se 

na tuto adresu je možné již od roku 2000. 

 

 

 

 

Poslední mapa, která se věnuje vlivu úřední adresy, je na obrázku 25. Jsou to 

migrační toky právě z úřední adresy do jiných ZSJ. Celkově se jedná o pouhých 

300 záznamů. To je poměrně málo oproti tomu, kolik obyvatel se na tuto adresu přihlásilo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 24 - Významná migrace obyvatel mezi ZSJ Jihlavy za období 2002 - 2011 na úřední adresu 

Obrázek 25 - Významná migrace obyvatel mezi ZSJ Jihlavy za období 2002 - 2011 z úřední adresy 
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Stejně jako při studiu vnější migrace, i zde je možné se blíže podívat na strukturu 

migrantů. Nejprve těch, kteří se stěhují právě na úřední adresu. Z tabulky 16 jednoznačně 

vyplývá, že se sem stěhuje 2x více mužů než žen. To také potvrzují poznatky pracovnic 

matriky. Jedná se mnohdy o mladé "zlobivé syny" těch rodičů, kteří za ně nechtějí ve svém 

bydlišti nést zodpovědnost. Dále pak podnikatelé, kteří nechtějí riskovat ztrátu jejich 

majetku při exekucích, pokud by měli oficiálně uvedenou "skutečnou" adresu trvalého 

bydliště v místě, kde před tím bydleli. Zajímavé je také zjištění, že poměrně dost tuto 

adresu využívají také celé rodiny. 

Tabulka 16 - Struktura přistěhovalých obyvatel Jihlavy na úřední adresu za období 2002-2011 

pohlaví věková kategorie celkem pr. 

věk 

jednotlivci 

0-14 15-39 40-64 65+ 

muži 182 1005 552 38 1777 33,4 1104 (62%) 

ženy 190 486 240 16 932 29,2 283 (30%) 

Příčinou již zmiňovaného migračního toku ze ZSJ Sídliště Březinovy sady 

do Helenína může být nové bydlení. Struktura těchto migrantů je uvedená v tabulce 17. 

Jedná se tedy opravdu o mladé rodiny.  

Tabulka 17 - Struktura migrantů ze Sídliště Březinovy sady do Helenína za období 2002-2011 

pohlaví věková kategorie celkem pr. 

věk 

jednotlivci 

0-14 15-39 40-64 65+ 

muži 28 39 16 1 84 31,5 30 (35%) 

ženy 14 44 18 1 77 27,3 18 (23%) 

Na tyto rodiny je možné se podívat ještě více do detailu. Jedná se celkem o 38 rodin. 

Za rodinu se v tomto případě považují také páry, které se stěhují společně. Těch je 11, 

dále 18 tříčlenných, 8 čtyřčlenných a jedna pětičlenná rodina. Tímto způsobem by se daly 

studovat různé ZSJ nebo migrační toky. 

8.2.2. Studium migračních toků v jednotlivých letech 

V některých případech mohou být výstupy v podobě statických map značně 

nepřehledné vzhledem k dynamice města, kterou tyto výsledky odhalují. Mohlo by být 

tedy vhodnější studovat migraci po jednotlivých letech a zvolit např. i jiný způsob 

vizualizace migračních toků, jako jsou zpracovány na obrázku 26. Způsob vizualizace 

v podobě přímých linií má výhodu v automatickém generování. V případě těchto oblouků 
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ale nedochází k překrývání linií. Nevýhodou je ale to, že je nutné tyto linie vytvářet ručně 

pomocí editačního nástroje Segment oblouku s koncovým bodem. 

 

8.2.3. Souhrn počtu migrujících v ZSJ Jihlavy 

Na závěr je možné některé výsledky celkového počtu migrujících (s i bez vlivu 

úřední adresy) v jednotlivých ZSJ shrnout v tabulce 18 a 19.  

Tabulka 18 - Nejvyšší počet vystěhovaných a přistěhovalých v rámci ZSJ Jihlavy za období 2002–2011 

č. ZSJ vystěhováno  č. ZSJ přistěhováno 

5 Sídliště Březinovy sady 3653  1 Jihlava - historické jádro 4212 

1 Jihlava - historické jádro 2473  5 Sídliště Březinovy sady 2392 

11 Seifertova 1607  12 U hřbitova 1411 

2 U nemocnice 1605  44 Horní Kosov 1409 

12 U hřbitova 1509  29 Na dolech 1395 

Tabulka 19 - Nejvyšší počet vystěhovaných a přistěhovalých bez vlivu úřední adresy v rámci ZSJ 

Jihlavy za období 2002–2011 

č. základní sídelní jednotka vystěhováno  č. základní sídelní jednotka přistěhováno 

5 Sídliště Březinovy sady 3342  5 Sídliště Březinovy sady 2342 

1 Jihlava - historické jádro 1621  1 Jihlava - historické jádro 1415 

11 Seifertova 1431  12 U hřbitova 1386 

12 U hřbitova 1346  29 Na dolech 1374 

8 Brtnické Předměstí 1277  44 Horní Kosov 1367 

Obrázek 26 - Významná migrace obyvatel v Jihlavě za rok 2010 (bez vlivu úřední adresy) 
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Neustále se ale opakují ty samé ZSJ. Jsou opravdu co do objemu migrace tak 

významné? Nebo je to pouze tím, že v nich žije nejvíce obyvatel a tím pádem častěji 

dochází ke změnám trvalého bydliště? Více už může napovědět tabulka 20, kde jsou ZSJ 

s nejvyšším a nejnižším migračním saldem. U ZSJ Sídliště Březinovy sady je vidět, 

že za toto sledované období ztratilo téměř 1200 obyvatel, což je poměrně hodně 

i vzhledem k současným 7000 zde přihlášených. Mezi dalšími v pořadí jsou ZSJ Královský 

vršek nebo Seifertova, které patří spíše k těm starším ve městě. Otázkou ale zůstává, 

proč ztrácí obyvatele. Zrovna tato oblast kolem Seifertovy ulice patří mezi vyhlášená místa 

pro bydlení ve starší cihlové zástavbě, je blízko centra s dobrou dostupností díky MHD. 

Saldo ZSJ U nemocnice je ovlivněno přepisováním 361 "nakoupených" obyvatel na úřední 

adresu. I tak by se saldem -143 také patřila k těm, která obyvatele ztrácela nejvíce. 

Naopak u kladného salda je situace jiná. Když se pomine ZSJ Jihlava - historické 

jádro, jsou na dalších místech především menší lokality. ZSJ Na dolech, stejně jako ostatní 

(Helenín, Hruškové Dvory, Antonínův Důl atd.), přitahovaly obyvatele díky novým 

možnostem bydlení, které zde za 10 let vznikly. Znamená to tedy zájem o bydlení 

v příměstských částech, i v těch nejvzdálenějších (Antonínův Důl, Popice). ZSJ Lesnov 

sice patří k těm, které mají nejvyšší migrační saldo, ale v tomto případě to nelze považovat 

za relevantní výsledek s ohledem na domov důchodců. I zde by se dal proces migrace 

považovat za přirozenou změnu bydliště, i když s trochu jiným podtextem a významem, 

než je běžně. Obdobná situace je u ZSJ Léčebný ústav, kde se nachází Psychiatrická 

léčebna Jihlava. 

Tabulka 20 - Nejvyšší a nejnižší migrační salda stěhování mezi ZSJ Jihlavy za období 2002-2011 

č. základní sídelní jednotka saldo  č. základní sídelní jednotka saldo 

1 Jihlava-historické jádro 1662  5 Sídliště Březinovy sady -1192 

29 Na dolech 422  2 U nemocnice -504 

16 Helenín 269  22 Královský vršek -285 

55 Lesnov 152  11 Seifertova -223 

36 Hruškové Dvory 139  21 Bedřichov -208 

8.3. Celková migrace v ZSJ Jihlavy 

Všechny výše popsané údaje o změnách trvalého bydliště uvnitř Jihlavy se opírají 

o absolutní čísla migrujících. Pro potvrzení nebo vyvrácení toho, jestli jsou počty 

v uvedených ZSJ opravdu významné či nikoliv, je nutné tyto údaje vyjádřit pomocí 
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některého z ukazatelů. Opět je možné a vhodné využít hrubé míry migračního salda 

(HMMS). Díky těmto datovým zdrojů o migracích jak uvnitř, tak vně města je možné 

porovnávat HMMS pro různé migrační směry. Na obrázku 27 jsou uvedeny hodnoty 

HMMS pouze pro vnitroměstskou (vlevo) a vnější migraci mimo Jihlavu (vpravo) vždy 

na úrovni jednotlivých ZSJ. 

Vyjádřením vnitroměstské a vnější HMMS je vidět, že migrací získávaly zejména 

příměstské části. Naopak ztrácely téměř všechny ZSJ v okolí centra města. Zajímavé je to, 

že právě obyvatelé Jihlavy využívají nových bytových možností v ZSJ Helenín (č. 16), 

Hruškové Dvory (č. 36), Zborná (č. 32) nebo Popice (č. 41).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Možná více než zkoumání těchto dvou samostatných HMMS pro vnitroměstskou 

a vnější migraci je důležité se podívat na celkovou HMMS za jednotlivá ZSJ. Pokud je 

některá z lokalit zajímavá či problémová, projeví se to právě zkombinováním informací 

napříč všemi migracemi. Na obrázku 28 je celková HMMS, která kompletně odhaluje míru 

a význam migrace v jednotlivých ZSJ. Tento výsledek poskytuje zajímavé poznatky 

o migračním chování obyvatel Jihlavy za posledních 10 let. Hodnoty HMMS 

v jednotlivých ZSJ Jihlavy jsou uvedeny v příloze B2. 

Obrázek 27 - HMMS v ZSJ Jihlava pro vnitroměstskou a vnější migraci za období 2002-2011 
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Nyní ke komentáři výsledku na obrázku 28. Nejdříve extrémy, které z mapy 

vyplývají, ale jsou způsobeny spíše jinými než podstatnými migračními vlivy. V mnohých 

případech jsou také způsobeny nízkým počtem obyvatel, kteří jsou zde trvale hlášeni:  

 v ZSJ Pančava (č. 17), Průmyslový obvod u Bedřichova (č. 23), Znojemská (č. 9), 

Březinovy sady (č. 4) je trvale hlášeno velmi málo obyvatel a z tohoto důvodu můžou 

být tyto výsledky zkreslené 

 ZSJ Léčebný ústav (č. 6) - zde je migrace ovlivněna změnami personálu 

v Psychiatrické léčebně Jihlava, pro které zde toto zdravotní zařízení má k dispozici 

byty, do nichž se postupně hlásí a odhlašují k trvalému bydlení 

Obrázek 28 – Celková Hrubá míra migračního salda v ZSJ Jihlavy za období 2002 - 2011 
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 ZSJ Jihlava – historické jádro (č. 1) je zkresleno díky stěhování na úřední adresu, 

ale i po bližší analýze patří centrum města k vyhledávaným, co se týče bydlení 

Tolik k výsledkům, které jsou spíš zkreslené než reálné. Nyní k ZSJ, které můžou 

odhalit některé fakty o migraci v Jihlavě: 

 ZSJ Lesnov (č. 55) by mohl také patřit do ZSJ se zkreslenými výsledky, protože 

z celkových 255 přistěhovalých je 189 právě na adresu domova důchodců (z  toho 

121 přímo z Jihlavy), průměrný věk přistěhovalých je 81,6 let, výslednou hodnotu 

HMMS je tedy nutné brát spíše za zkreslenou 

 ZSJ Hruškové dvory (č. 36) vychází nejlépe co do hodnocení dle HMMS, bytová 

výstavba přilákala téměř 200 nových obyvatel do této příměstské části 

 téměř všechny příměstské části migrací obyvatele získávaly (kromě ZSJ Henčov, 

č. 37) – to je zřejmě důsledkem nynějšího trendu stěhovat se z města do klidnějších 

a menších částí na periferii 

 to také potvrzuje negativní HMMS téměř v celé centrální části Jihlavy, jedinou 

výjimkou je ZSJ Na dolině, kde v tomto období vznikly nové bytové i rodinné domy, 

ve kterých žije bezmála 1300 obyvatel 

 u ZSJ Sídliště Březinovy sady (č. 5) se opravdu potvrdilo to, že úbytek obyvatel 

důsledkem migrace je poměrně významný i vzhledem k celkovému počtu obyvatel, 

kteří zde žijí, celkem se za sledovaných 10 let odstěhovalo 4616 obyvatel, pravidelně 

se každý rok odstěhuje cca 450 obyvatel, výjimkou je rok 2008 (569 obyvatel) 

Tímto způsobem by se dalo hledat více faktorů, které můžou ovlivňovat migraci 

v daném ZSJ. Dalo by se podrobněji podívat na migranty do jednotlivých ZSJ, tak jako 

v případě ZSJ Lesnov.  

8.4. Speciální studie migrantů 

Díky unikátnosti těchto dat je možné se podívat na další zajímavosti, které je možné 

studovat díky detailu, který data nabízí. Jak co se týče struktury obyvatel, tak migrace 

na úrovni adres. 



Jaroslav Škrobák: Intraurbánní demografické procesy a jejich vizualizace na příkladu Jihlavy 

62 

 

8.4.1. Studie migrace na sídlišti Březinovy sady 

ZSJ Sídliště Březinovy sady (budované v 70. letech 20. století) zaznamenala za těchto 

sledovaných 10 let nejvíce záznamů, co se týče přistěhovalých a odstěhovaných. Jedná se 

o největší sídliště v Jihlavě. Z předchozích zjištění je jasná migrační ztráta tohoto sídliště.  

Podívejme se na nejčastější místa (adresy) migrace, na kterých se obyvatelé 

nejčastěji stěhují. Pro každou z adres byl zjištěn počet přistěhovalých, odstěhovaných, tyto 

hodnoty se podělily počtem obyvatel, aby nebyly zvýhodněny větší domy. Tyto dva 

poměry byly od sebe odečteny a výsledná hodnota sloužila jako vstup do funkce Kernel 

Density (velikost rastru 2 m, šířka pásma 50 m). Z důvodu zkreslení byla z výsledků 

vyloučena ubytovna na adrese Březinova 4036/19a (1 obyvatel, celkem 23 změn bydliště).  

Na obrázku 29 jsou vidět výsledné intenzity vystěhovaných a přistěhovalých 

obyvatel na tomto sídlišti. Nejčastěji dochází ke změnám v centrální části (červeně je 

naznačena nejvyšší intenzitu počtu vystěhovaných), kde jsou i menší byty (1+1, 2+1). 

Migračně "klidná" je naopak téměř celá část kolem ulice Demlovy a část kolem ulice 

Na Kopci, možná díky vyššímu věkovému průměru obyvatel (viz obrázek 10). Velmi 

zřídka je intenzita přistěhovalých vyšší. Jedná se o dvě místa - Březinova 112a (nově 

postavený bytový dům v západní části mapy) a Okružní 1 (bývalý hotel, který se změnil 

na byty). 

 

Obrázek 29 – Intenzita stěhování obyvatel na sídlišti Březinovy sady v Jihlavě za období 2002-2011 
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8.4.2. Migrace rodin 

V předchozích kapitolách byly několikrát zmiňovány údaje o počtu migrujících 

jednotlivců a rodin. Rodinou jsou v této práci nazýváni ti, kteří se stěhovali ve stejný den, 

ze stejné předchozí na stejnou novou adresu. Migrujícím s těmito shodnými údaji byla 

do atributu RODINA přiřazena jedinečná číselná hodnota, a to pomocí kódu uvedeného 

v příloze C1. Využívají se funkce SearchCursor a UpdateCursor z knihovny arcpy. 

Celkem za toto sledované období 2002 – 2011 migrovalo necelých 35 tisíc obyvatel, 

z toho 17469 obyvatel (50,4%) bylo zařazeno do jedné z 6409 takto identifikovaných 

rodin. Před samotným vyhodnocením je nutné vymazat záznamy, které se týkaly 

"nakoupené" a úřední adresy. Celkem se tedy zkoumalo 5914 migrujících rodin.  

Více jak 50% těchto domácností je 2 členných (viz graf 13). To může znamenat 

mnohé (mladé či starší páry, jeden rodič s dítětem), proto je nutné porovnat rozsah jejich 

věků. Po prozkoumání dat jsem stanovil věkový rozsah rodič – dítě na 16 až 54 lety. Pro 

bližší představu je struktura rozsahů věků 2 členných rodin uveden v grafu 14. 

Graf 13 - Počet členů migrujících domácností v Jihlavě (2002–2011)  

 

Graf 14 - Věkový rozsah u migrujících 2 členných rodin v Jihlavě (2002–2011)  
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Po bližším prozkoumání všech těchto skutečností jsem se pokusil tyto 2 členné 

rodiny zařadit do kategorie dle rodinné vazby.  

Tabulka 21 - Zařazení 2 členných rodin dle rodinné vazby na základě vzájemného věkového rozdílu  

rodinná vazba počet upřesnění 

postproduktivní páry 124 starší 65+ 

starší páry 41 mladší člen je ve věku 40 - 64 let 

páry 695 mladší člen je ve věku 18 - 39 

sourozenci 95 mladší člen je ve věku 17 let a méně 

prarodič + vnouče 80 rozsah věku mezi těmito členy je větší než 60 

rodič + dítě 1847 do 17 let dítěte 

nerozlišeno 286 oba členové jsou starší jak 18 let 

Nejvíce se vyskytovala kategorie rodič + dítě. Jak se tedy tyto 2 členné rodiny 

chovaly co se týče migrace? Ta vychází poměrně stejnoměrně - 689 se přestěhovalo 

v rámci Jihlavy, 565 se do Jihlavy přistěhovalo a 584 odstěhovalo. 

Ještě by mohlo být zajímavé se podívat na migrační chování starších párů. Nikoliv 

jen těch uvedených v tabulce 21, ale i těch, kde je rozsah věku menší než 16 let. Celkem 

migrovalo 682 těchto starších párů – 374 se přestěhovalo v rámci Jihlavy (pr. věk 59,7 let), 

81 se do Jihlavy přistěhovalo (pr. věk 61,4 let) a 227 se odstěhovalo (pr. věk 58,0 let). 

Počet odstěhovaných je téměř třikrát větší než přistěhovalých Jejich průměrný věk je také 

o něco nižší než těch, kteří se přistěhují zvenčí nebo v rámci Jihlavy. Více jak polovina 

párů, kde je mladší člen ve věku 40 – 49 let, se z Jihlavy odstěhovalo. To může značit, 

že se tyto páry se "na stáří" stěhují do klidnějšího prostředí mimo Jihlavu. Téměř 85% 

z těchto párů zůstávají v Kraji Vysočina, převážně opět v okresu Jihlava. Nejvíce se stěhují 

do obcí Brtnice, Vyskytná nad Jihlavou, Luka nad Jihlavou nebo Dobronín. 

Další vícečlenné rodiny by se daly zkoumat podobným způsobem. U 3 a 4 členných 

rodin by se zřejmě jednalo o kompletní rodiny, popř. rodič s dětmi.  

8.4.3. Migrace různých věkových skupin 

V předchozí kapitole již byla zmíněna migrace konkrétních věkových skupin. 

Je možné se podívat na jejich migrace ještě podrobněji. Jak z pohledu určení hlavních 

směrů migrace, tak z pohledu prostorového vyjádření v podobě mapy. Pro ukázku jsem 

vybral mladé ženy ve věku 25 – 35 let. Tato skupina žen může totiž představovat budoucí 
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matky nebo přímo matky již narozených malých dětí, a proto je vhodné se podívat na jejich 

vzor chování.  

Celkem se ve všech migračních záznamech za období 2002 – 2011 vyskytlo 5913 

žen v tomto věkovém rozmezí, z toho 2827 nebylo zařazeno do žádné z rodin 

(viz předchozí kapitola), takže by se mohlo přepokládat, že jsou bezdětné. Podívejme se 

nejdříve tedy na tuto podskupinu těchto žen.  

Na obrázku 30 jsou vidět místa s nejvyššími intenzitami přistěhování těchto žen 

do Jihlavy. Převážně se jedná o oblasti nových sídlišť, které jsou v ZSJ Na dolech a sídliště 

Za Prachárnou (na hranici mezi ZSJ Horní Kosov a U hřbitova), ale i o ty starší, jako je 

sídliště Srázná (v ZSJ U nemocnice) nebo Polní (ZSJ Brtnické předměstí) Spíše výjimečně 

jsou zvýšené intenzity v lokalitách s převazující rodinnou zástavbou, jako jsou ZSJ 

Kalvárie, Staré Hory nebo Horní Kosov. Je to dáno nižším počtem domů, do kterých 

je možné se přistěhovat a zřejmě i finančními možnostmi těchto mladých žen. U bytových 

domů na větších sídlištích je těchto možností více, proto jsou i intenzity vyšší. Méně jsou 

těmito ženami vyhledávány sídliště Nad Plovárnou (v ZSJ Brtnické předměstí) nebo v ZSJ 

Královský vršek. 

Obrázek 30 - Intenzita přistěhovalých žen ve věku 25-35 let v Jihlavě za období 2002-2011 
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Podívejme se ještě na opačný směr. Tedy na ženy, které se ze samotného města 

Jihlavy vystěhovaly. Městem nyní nejsou myšleny příměstské části, které v tomto případě 

představuji stěhování se "za město". Celkem se tedy jedná o 926 žen, z toho 784 zůstalo 

v Kraji Vysočina. Mezi častá místa, kam tyto ženy migrovaly, byla také Praha (31 žen) 

a Brno (18 žen). Nejvíce však do Luk nad Jihlavou (34 žen) a do ostatních obcí převážně 

na Vysočině a v okresu Jihlava. Intenzita vystěhování je vidět na obrázku 31. Vizualizace 

je řešena opět pomocí funkce Kernel Density (velikost rastru 100 m, šířka pásma 5000 m). 

Převažující směr stěhování těchto žen je východně od Jihlavy do obcí Luka nad Jihlavou, 

Velký Beranov a také do příměstské části Hruškové Dvory. Druhým nejintenzivnějším 

směrem je sever do obce Štoky, Dobronín a příměstské části Antonínův Důl. 

Obrázek 31 - Intenzita vystěhování žen ve věku 25-35 let z centra města Jihlavy do blízkého okolí 

za období 2002- 2011 

Z výsledků je patrné, že mladé ženy nezařazené do skupiny rodin v rámci této práce 

se nečastěji stěhují právě do bytů na sídlištích v Jihlavě. Zkoumáním druhé skupiny žen, 

které byly zařazeny do některé skupiny rodin, se zjistily převažující směry, do jakých se 

nejčastěji společně se svými rodinami stěhují. 
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8.4.4. Studie migrace Na dolině 

Nová část sídliště nazývané "Dolina", jehož začátek výstavby se datuje k roku 2002, 

patří k nejnovějším velkým sídlištím, která v Jihlavě za poslední dobu vznikla (vymezení 

viz příloha A2). Nevznikly zde pouze nové domy a byty, ale také silniční přivaděč, 

prodloužení ulice Vrchlického od nemocnice k ulici S. K. Neumanna, nové ulice 

Kaštanová, Jeřabinová s rodinnou zástavbou (mimo vymezené území). 

Dnes zde žije bezmála 1300 

obyvatel. A odkud se tito 

obyvatelé přistěhovali a o koho se 

jedná? Celkem 306 obyvatel se 

nově přistěhovalo do Jihlavy – 

220 z Vysočiny, 104 z okresu 

Jihlava. Dalších 623 za samotné 

Jihlavy. Zbylý rozdíl mezi těmi, 

kteří se přistěhovali a kteří zde dneska žijí činní zhruba 350 obyvatel. To budou zřejmě 

děti, které se již za toto období Na dolině narodily. Na grafu 15 je vidět věkové složení 

těch, kteří se do této nové části sídliště přistěhovali. V drtivé většině se jedná o mladé 

ve věku 20 – 39 let. Celkem 516 přistěhovalých jsou jednotlivci. 

Nejvíce obyvatel se přestěhovalo v rámci Jihlavy, překvapivě nejvíce ze stejného 

ZSJ Na dolech (119 obyvatel), dále ze ZSJ Sídliště Březinovy sady (111 obyvatel), Horní 

Kosov (58 obyvatel). Tedy z velmi blízkých oblastí. Zdejší obyvatele nejspíš lákala vidina 

nového bydlení v jejich sousedství.  

Podpora samotného města Jihlavy v projektu výstavby na "Dolině" byla zřejmě 

s vidinou přilákat více obyvatel zvenčí. To bylo v době, kdy se daňové výnosy pro města 

rozdělovaly ještě podle počtu obyvatel. Tyto výsledky ale dokazují, že tento záměr nebyl 

příliš úspěšný. 

 

 

Graf 15 - Věkové složení přistěhovalých na novou část sídliště 

Na dolině 
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8.4.5. Migrace při "nákupu" obyvatel v letech 2005 a 2006 

Již několikrát zmiňované rozdělování daňových výnosů podle počtu obyvatel vedlo 

k tomu, že se město Jihlava v letech 2005 a 2006 odhodlalo k "nákupu" obyvatel, 

aby přesáhlo hranici 50 tisíc obyvatel. Pro tyto účely se vyčlenil jeden volný městský byt 

na adrese třída Legionářů 1574/2, 

kam se tito obyvatelé zapsali. 

Odměnou jim v roce 2005 byly 3000 

Kč, v roce 2006 už jen 2000 Kč. 

Tím, že počet obyvatel byl poté vyšší 

než oněch 50 tisíc, město do svého 

rozpočtu získalo navíc částku asi 

25 mil. Kč. Oproti tomu vyplacené 

odměny byly asi 5 miliónů Kč. 

Poté se ale začaly ozývat obce, ze 

kterých se obyvatelé vystěhovali za vidinou finanční odměny. V některých případech se 

totiž stalo, že některé obce dostaly v příštím roce z daňových výnosů méně peněz, protože 

počet jejich obyvatel tímto klesl. Po Jihlavě poté žádali odškodnění, kterého se v roce 2007 

dočkaly. Jak je vidět na ilustrační mapě na obrázku 32, nákup obyvatel v Jihlavě se 

nevyhnul jedinému kraji v ČR. Této možnosti hojně využívali zejména studenti, kteří v 

Jihlavě studovali (proto ten rozptyl po celé ČR), dokonce celé rodiny, protože celková 

finanční odměna pro ně mohla být zajímavým "přilepšením". Již během zpracování 

výsledků vnější migrace na úrovni obcí byl patrný výrazný nárůst počtu migrujících do 

Jihlavy oproti jiným letům. Tento rozdíl je vidět na obrázku 33. 

 

 

 

 

 

Obrázek 32 - Přehled o "nakoupených" obyvatelích v ČR 

2004 2005 

Obrázek 33 - Porovnání vnější migrace do Jihlavy na úrovni obcí v letech 2004 a 2005 
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Nyní k samotnému detailnímu zobrazení obcí v Kraji Vysočina, které tímto ztratily 

nejvíce obyvatel. Na obrázku 34 a v něm přiložené tabulce jsou vidět města a obce 

s nejvyšším počtem "nakoupených" obyvatel.  

Obrázek 34 - Počet "nakoupených" obyvatel z obcí Kraje Vysočina v roce 2005 

8.4.6. Migrační rekordmani 

Zajímavostí zkoumání všech migrujících je, že se poměrně často vyskytují časté 

změny trvalého bydliště. Celkem 54 obyvatel změnilo adresu 5 a vícekrát. To ale ještě 

nemusí být nic neobvyklého. 8 lidí změnilo adresu 6 krát a 3 celkem 7 krát. Po bližším 

prozkoumání se nepodařilo najít žádná typická místa, kam by se tito "rekordmani" obvykle 

stěhovali. Ale velmi často se u těchto lidí několikrát opakovaly ty stejné adresy.  

Ač by se to dalo očekávat, úřední adresa se u těchto 11 lidí vyskytla pouze 5x. 

Také adresa třída Legionářů 1574/2 pro "nakoupené" obyvatele z let 2005 a 2006 se zde 

objevila. Celkem 6 krát, z toho jeden muž se "nechal koupit" oba tyto roky. 

"Rekordmanem" se také bezesporu stal 4letý chlapec, který během dvou let změnil 

adresu celkem 6 krát. Jeho rodič nebo rodiče s ním ale nemigrovali. Dalšími "rekordmany" 

je nejpočetnější rodina, která se společně stěhovala z jedné nejmenované obce do Jihlavy. 

Rodina čítala 10 osob – rodiče, jeden prarodič a 7 dětí ve věkovém rozmezí 11 let. 
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9. VYUŽITÍ A INTERPRETACE VÝSLEDKŮ 

Nezbytnou součástí této práce je také interpretace výsledků v podobě webové 

mapové aplikace, která zpřístupní výsledky uživatelům pro jejich další možné zkoumání. 

9.1. Využití výsledků práce 

Mezi hlavní uživatele výstupů a výsledků, které plynou z této diplomové práce, 

bude zejména úřad územního plánování Magistrátu města Jihlavy. Detailní rozbor 

obyvatelstva, který tato práce poskytuje, může posloužit jako vstupy do různých studií 

nebo do dat územně analytických podkladů. Také by měly posloužit pro nově vznikající 

územní plán města Jihlavy (dokončení a schválení je plánováno na rok 2014). 

Další odbory, pro které budou výsledky užitečné, jsou odbor rozvoje města, sociální 

odbor nebo krizové řízení. 

9.2. Výstupy v prostředí mapového serveru 

Pro bližší zkoumání je nezbytné zpřístupnit výsledky uživatelům takovým způsobem, 

aby s nimi mohli jednoduše a rychle pracovat. Z tohoto důvodu je vhodné vytvořit 

jednoduchou mapovou aplikaci a s její pomocí zpřístupnit data o struktuře a migraci 

obyvatelstva na různých prostorových úrovních. Pro publikaci samotných dat byl využit 

software ArcGIS Server od firmy Esri. Výhodou je to, že společně s daty je publikována 

také jejich vizualizace, tak jak byla připravena v software ArcGIS Desktop od stejné firmy. 

Odpadá tak ruční konfigurace vzhledu dat na straně aplikace, jak je tomu např. u jiných 

mapových serverů. Vizualizace výsledků tak bude odpovídat tomu, jak jsou jednotlivé 

procesy zobrazeny na obrázcích v této práci. Další výhodou je využití funkcí, které tento 

software nabízí. Jednou z nich je práce s časovými řadami, které v tomto případě 

reprezentují právě data o migracích.  

Pro tvorbu samotného aplikačního prostředí bylo možné zvolit z několika 

vývojových nástrojů (API, viz kapitola 5.2.1), které jsou k dispozici. Pro chod aplikací 

v prostředí internetových prohlížečů, které jsou vytvořeny pomocí API pro Flex (Adobe) 

nebo Silverlight (Microsoft), je nutné mít nainstalovaný příslušný plugin. Ty je však 

možné je zdarma stáhnout z internetu a nainstalovat. Třetí možností je ArcGIS API 
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for JavaScript
6
, která žádný speciální plugin nepotřebuje. Je postaven na obecné 

a dlouholeté podpoře této technologie v internetových prohlížečích. Také z tohoto důvodu 

bylo vybráno právě tato API. 

Aplikace se skládá z několika částí (viz obrázek 35). Tou hlavní a největší je okno 

s mapou, schovávatelné menu (v levé části) a přehledová mapa. Je zde také zobrazeno 

grafické měřítko a tzv. zoombar, který slouží pro změnu měřítka. Samotné menu je členěno 

na několik částí, tzv. podmenu. První dvě, nazvané Migrace obyvatelstva a Struktura 

obyvatelstva, slouží pro zobrazování zaškrtávacího seznamu tematických dat, která patří ke 

zvolenému tématu. Základní (tzv. basemap) podkladovou mapou je letecký snímek. 

V podmenu věnovaném migraci obyvatelstva je dále ovládací lišta pro práci s časovými 

daty. Pomocí ní je možné zobrazovat migrační data (uvnitř města, na úrovni obcí, okresů 

a krajů) pouze za zvolený rok. Ten je vždy u této lišty zobrazen formou popisku. Jak je 

dále vidět na obrázku 35, vizualizace migračních toků odpovídá stylu, jakým jsou 

zobrazeny ve statických výstupech v této práci, např. jako na obrázku 23 v kapitole 8.2. 

                                                 
6
 Více o tomto API na http://help.arcgis.com/en/webapi/javascript/arcgis/index.html 

Obrázek 35 - Náhled na prostředí webové aplikace (migrace) 
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Dalším podmenu je Legenda, což je nutná součást pro identifikaci zobrazených témat 

(viz obrázek 36). V legendě se zobrazují vždy ta témata, která jsou v menu vybrána. 

Jednotlivé popisky v legendě, jak názvu, tak případných kategorií, jsou přebírány 

a odpovídají tomu, jak je vrstva připravena a publikována z prostředí ArcGIS Desktop. 

Výhodou takto dynamické legendy je to, že její obsah není příliš rozsáhlý a pro uživatele 

nepřehledný.   

Obrázek 36 - Náhled na prostředí webové aplikace (legenda) 

Poslední částí je podmenu Nápověda, kde je pro uživatele pouze stručně popsán 

způsob práce s aplikací. Jak je na těchto obrázcích vidět, jedná se velmi jednoduchou 

aplikaci, která ale zobrazuje zpřístupněná témata dat spadajících do některé ze dvou 

studovaných oblastí této práce.  

Z důvodu zneužití a ochrany osobních údajů je tato aplikace dostupná pouze 

v intranetu MMJ. Ze stejného důvodu nebudou na přiloženém CD k této diplomové práci 

uvedena žádná dílčí ani výsledná data. Vše důležité a podstatné je uvedeno a napsáno 

v této práci. Okomentovaný zdrojový kód této aplikace je k dispozici na přiloženém CD. 
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SUMMARY 

The aim of the thesis was visualisation of intra-urban demographic processes 

on example of the city of Jihlava with utilisation of the inhabitants’ evidence. Right this 

unique source of information accommodated with detailed examination of the Jihlava 

inhabitants.  

Inhabitants’ evidence information system includes a lot of data about each citizen 

of the Czech Republic. Data on behalf of the city of Jihlava will be divided into two parts. 

The first will be self inhabitants’ evidence where is registered actual information about 

citizens living in the city. The second part is formed by extra- and intra-urban migration 

tables that include also historical data about migration from previous years. On different 

accounts (e. g. software change) are available complete data since 2002. In case 

of inhabitants evidence is worked with currently valid data, in case of migration is worked 

with recordings from years 2002 – 2011. Important are particularly data by whose help can 

be identified sex, age, current and former place of permanent abode. This is sufficient 

for processing of this thesis. What is not a data component and what could interpret 

the migration is the registration of the reasons for migration. Since 2005 those reasons are 

not registered. The data are handled in the way so that the personal data can´t be abused.  

At first it was necessary to prepare and complete the data so that they are ready 

for study the age structure and mobility of the citizens. Include each citizen in the age 

category (0-14, 15-39, 40-64, 65+ years), basic residential unit according to value in place 

of permanent address attribute. That is used for geocoding. In case of extra-jihlava 

recordings in migrant tables the detail abreast address is not necessary, that’s why the city 

code is used for geocoding. Afterwards can be assigning a code of the district and region 

where it is included. Geocoding according to name would be ambiguous. 

Data prepared in this way when each citizen (data record in the inhabitants evidence 

table) contains address, basic residential unit, age and age category; can be utilise as 

an input for different spatial analyses. By the help of overlapping operations it is possible 

to apply the data to variously defined units as basic residential units or smaller adder 

circuits or geometric net. In this case it is necessary to choose correctly the square size so 

that the result wouldn’t be too much detailed or on the other hand too much generalised 

for a large area. 300 metres proved to be a suitable size of the square for the city of Jihlava. 
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The second type of the analyses is the Kernel density. This was used for formulation 

of inhabitants intensity distribution of ages 20-29 and post-productive population.  

From the results can be seen locations where people from these age categories live most 

often. The age is not the only indicator which can be visualised by this method. It concerns 

further indices which represent number of inhabitants of different age categories ratio. 

Example of this can be the old age index which express the number of post-productive 

population per 100 productive citizens or addiction or economical encumber index. 

Examination of mechanical extra- and intra-urban migration of the Jihlava 

inhabitants in years 2002-2011 is the essential part of this work. Migration can be studied 

in different time periods (period of the whole 10 years or each year separately) 

and in 3 spatial levels. The highest levels are the regions in the Czech Republic. 

From the results is obvious the highest migration of the citizens within the Vysočina 

Region regarding both moved in and out the city of Jihlava. Particularly the moved out 

inhabitants prevail in last years and that’s why the number of the inhabitants of the city 

of Jihlava decreases. The Vysočina Region is followed by the capital city Prague where 

above all citizens in age 26-33 move in. It is a consequence of study and job occasions 

which Prague offers in comparison with Jihlava. It is also interesting that 80 % of moved 

out are individuals not families. Identification of families is based upon premise that they 

all move together on the same day from the same previous to the same new address. 

In the opposite direction dominates the number of moved in from the Vysočina Region 

that’s why further examination on further level is important and it is the district level. 

Considering the low number of migrating from other regions the examination on this 

level is confined to districts of the Vysočina Region. Here again is dominating one of them 

and it is the Jihlava district and again with higher number of moved out. Generally 

the migrating individuals and families’ ratio reduce to limit 50 %. It is obvious that 

the distances on the level of the region are no more too long so that the moving 

of the whole family would be such a problem. An interesting ascertaining was the fact that 

mainly young people move to Jihlava from other districts of the Vysočina Region for who 

the regional capital is most probably interesting in the same way as Prague for inhabitants 

of the city of Jihlava. The most detail and the most significant level (considering also 

the total number of migrating) is migration on the municipal level. 
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Previous levels showed the highest number of migrating right to the close 

neighbourhood of the city of Jihlava. In the same way as by other large cities also in case 

of Jihlava has occurred the process of suburbanization in last years. People move 

to the outskirts or to the neighbourhood villages. They offer possibilities of individual 

living in family houses and Jihlava is still the place where they work, go shopping or 

for culture. Thanks this level it is possible to detect which municipalities mostly attracted 

the inhabitants of Jihlava with regard to its size and migration volume. It concerns really 

almost all municipalities at close quarters of Jihlava, mainly the western as Vyskytná nad 

Jihlavou, Smrčná or Rantířov and also municipalities situated south along the road I/38. 

It is evident that mostly move the families.  The share of migrating individuals decreased 

to 30 %. By municipalities situated further from Jihlava prevails migration towards Jihlava. 

Itself examination of the intra-urban migration was also very unique. The aspiration 

is to make to best account of the migration tables data potential to examine those processes 

within the city. Those showed new ascertaining which hasn’t been known so far. It showed 

the fact itself that the most migrations of all were accomplished right within the city 

of Jihlava. It also showed the fact that people don’t hesitate to move even on very short 

distances. It can be caused by contentment with the location which they chose previous 

and they only solve the change due to improvement of their conditions (larger or new flat). 

The studies of this migration run through the level of basic residential units. So it was 

possible to pursue right those parts which were losing or growing during this period. 

Thus it was possible to find out the ratio between numbers of moved in and moved out due 

to total number of the inhabitants of this unit. Right this ration is important for detection 

whether the number of migrants is considerable or not. From the results it is apparent that 

the new possibilities of living are obviously the main reason why were some old locations 

attracting or losing. Contrariwise almost the whole wider city centre was losing 

the inhabitants. Although this loss is not very accentuated, in comparison with suburban 

parts it is apparent. 

Also for the inhabitants of the city of Jihlava it is interesting to move from one part 

of the city to the second one. It is showed by the migration flow to the residential area 

Na Dolech, Hruškové Dvory, Helenín or Zborná. Contrariwise one of the oldest residential 

areas Březinovy sady lost thanks to migration the most inhabitants. Therefore is one 

of the chapters aimed right to this residential area. This part of the city was examined 
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in detail on the level of addresses so that it could be detected those places from where 

people move and where they move in mostly. After further examination were detected 

those parts which markedly lost. There can be many reasons e. g. smaller space 

arrangement, stirring surroundings owing to near shopping centre or sitting of the building 

due to cardinal points. Contrariwise migrant still appear those parts where live older 

people. Similarly aimed studies can be utilise for further examination as monitoring 

of migrant behaviour of young families or older couples and where are they move to. 

Prevailing direction of migration out of the city centre or to the neighbourhood 

municipalities was detected. 

The importance while studying had two factors that had to be taken into account. 

The first was a formal address by intra-urban migration and the second one was “buying” 

of inhabitants in years 2005 and 2006 because of reaching the border of 50 thousands 

inhabitants and thus higher tax yield for the city budget. In case of “buying” of inhabitants 

were distort the data about number of migrants both in the total number and in the 

mentioned years. In the event of formal address it concerns increased number of migrants 

among basic residential units. The formal address is in this case the address of the 

Municipal council of the city of Jihlava where people are able to be registered but not live. 

A necessary part of this work is disclosure of the results. For this purpose was 

created the web map application with help of ArcGIS API for JavaScript. The users from 

the Municipal council of the city of Jihlava are able to work further with these data 

and examine them in detail. In case of the age structure it concerns displaying of the 

geographical data with information about composition and the number of the inhabitants 

in different age categories and different spatial levels. While studying the migration they 

are able to watch those steps in single years and they can look for further connectedness.  

This work could be propulsion for using of this source of information also in other 

municipalities which have this source at this disposal and not only for examination 

of inhabitants’ behaviour but also for many others. There are many ideas and possibilities 

how to utilise those information and it depends only on concrete requirements. Especially 

by the municipalities where the situation is not known as much owing to higher number 

of inhabitants could be the results far considerable and those results could show existing 

problems in some locations.  
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ZÁVĚR 

Cílem této práce bylo vizualizovat intraurbánní demografické procesy na příkladu 

Jihlavy, a to s využitím dat evidence obyvatel. Právě tento jedinečný zdroj informací 

posloužil k detailnímu zkoumání Jihlavy. 

Nejdříve bylo nutné data evidence obyvatel připravit takovým způsobem, aby mohla 

být lokalizována a využita jako vstup do následných analýz. Pro tuto lokalizaci 

(geokódování) byly využity jak hodnoty v atributu adres (pro Jihlavu), tak identifikátory 

obcí v podobě číselných kódů pro jejich jednoznačnost. Poté bylo možné tyto údaje 

vztahovat k různým prostorovým úrovním (kraje, okresy, obce, základní sídelní jednotky). 

Pro studium věkového složení obyvatelstva byly následně využity různé prostorové 

analýzy (překryvné operace, jádrové odhady). Výsledky sledovaných ukazatelů byly 

vztaženy k různě vymezeným jednotkám nebo k pravidelné geometrické síti. Pro ukázku 

distribuce různých věkových skupin byli vybráni obyvatelé v postproduktivním věku 

a ve věku 20 – 29 let. 

Zkoumání mechanického pohybu obyvatel Jihlavy jak vně, tak uvnitř města 

za období let 2002 – 2011 je nejpodstatnější částí této práce. Studiem vnější migrace mimo 

město byly zjištěny převažující směry (okres Jihlava, Kraj Vysočina, Hlavní město Praha) 

a struktura těch, kteří se do Jihlavy přistěhovali nebo vystěhovali. Dále byl zkoumán 

proces suburbanizace Jihlavy a také vzory migračního chování vybraných skupin obyvatel, 

např. mladých žen nebo rodin.  

Unikátním bylo samotné zkoumání vnitroměstské migrace. Velmi zajímavým 

zjištěním byla poměrně značná dynamika města a také to, že lidé neváhají a velmi často se 

stěhují do jejich těsného sousedství za nově nabízeným bydlením. Byly zjištěny lokality, 

které za toto období v rámci města migračně ztratily nebo rostly. Bylo možné se detailněji 

podívat na strukturu migrantů, na migraci v rámci největšího sídliště v Jihlavě Březinovy 

sady, kdo a odkud se přistěhoval do nové části sídliště Na dolině atd. Snahou bylo využít 

potenciál dat evidence obyvatel pro zkoumání těchto procesů uvnitř města. 

Pro následné zpřístupnění výsledků byla vytvořena webová mapová aplikace pomocí 

ArcGIS API for JavaScript. Uživatelé z řad pracovníků MMJ mají možnost dále pracovat 
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a prozkoumávat ta data, která také patří k výstupům této práce. V případě věkové struktury 

obyvatelstva se jedná o zobrazení geografických dat s informacemi o složení a počtu 

obyvatel v různých věkových skupinách. Ve studiu migrace mají možnost pracovat 

s časovými daty v podobě výsledků migračních toků vně i mimo Jihlavu. 

Tato práce by mohla být impulsem k tomu, aby i další města využila tento zdroj 

informací, který mají k dispozici, samy je spravují, a to nejen pro uvedená zkoumání 

chování jejich obyvatelstva, ale i mnohé další. Nápadů a možností, jak tyto informace 

využít, je opravdu velmi mnoho a záleží pouze na konkrétních požadavcích. Zejména 

u větších měst, kde díky vyššímu počtu obyvatel není situace tolik známá, by mohly být 

zjištěné výsledky daleko významnější a mohly by odhalovat skutečné problémy 

v některých lokalitách. 
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