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ANOTATION OF THESIS  

 My work named Distance of migration movements in the Czech Republic. The 

work deals with the development of migration distances during selected time periods in the 

area of the Czech Republic. The opening part of the work is dedicated to the general issue 

of migration and the characteristics of acquired demographic data in the Czech Republic. 

The analyses of migration distances from the year 1991 until 2010 are divided into two 

parts. The first analysis describes migration distances based on the area (to / from the 

specific regional district). Distances to/ from regions in the Czech Republic as well as 

distances to/ from regions in the Moravian-Silesian Region have also been observed. The 

second part is focused on the development of migration distances according to selected 

demographic factors such as gender and age, and the visualisation of this development. 

The main aim of the work is to describe the development of changes of migration distances 

using special tools to analyse and visualise the migration data by the means of 

geographical information systems.   

Key words: migration, migration distances, geographical information systems 

ANOTÁCIA BAKALÁRSKEJ PRÁCE     

 Práca sa zaoberá vývojom migračných vzdialeností vo vybraných časových 

obdobiach na území Českej republiky. Úvod práce je venovaný všeobecnej problematike 

migrácie a popisu dostupných demografických dát v Českej republike. Analýzy 

migračných vzdialeností v časovom období 1991 až 2010 sú rozdelené na dve časti. Prvá 

popisuje migračné vzdialenosti z hľadiska územia (do / z územného celku). Sledované boli 

vzdialenosti do / z krajov ČR, ale aj vzdialenosti z / do obcí Moravskoslezského kraja. 

Druhá časť je zameraná na vývoj migračných vzdialeností z hľadiska vybraných 

demografických faktorov ako pohlavie, vek a ich následnú vizualizáciu. Hlavným cieľom 

práce bolo priblížiť vývoj zmien migračných vzdialeností s použitím špeciálnych nástrojov 

na analýzy a vizualizovanie dát o migráciách prostredníctvom geografických informačných 

systémov.  

 Kľúčové slová: migrácia, migračná vzdialenosť, geografické informačné systémy  
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ZOZNAM POUŽITÝCH SKRATIEK 

 

  ČR     Česká republika    

 ČSÚ     Český štatistický úrad    

 IS     Informačný systém    

 VŠPS     Výberové šetrenie pracovných síl   

 MSK     Moravskoslezský kraj    

 CSV     Comma separated value 
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ÚVOD  

 Práca je zameraná na skúmanie vzdialeností migračných pohybov v rámci celého 

územia Českej republiky. Migrácia je považovaná za proces premiestňovania obyvateľov 

mimo územnú jednotku, ktorú v ČR predstavuje obec.  Pri procese migrácie dochádza 

neustále k zmene priestorového rozmiestnenia obyvateľov v štáte. Pre migráciu je 

charakteristický dvojsmerný pohyb. Prvý je označený ako emigrácia (odsťahovanie) 

a druhý pohyb predstavuje imigrácia (prisťahovanie). Okrem predchádzajúcich faktov 

o migrácii možno povedať, že je nadmieru zložitý, široko podmienený proces najmä 

z hľadiska ekonomických, politických, sociálnych, kultúrnych a prírodných faktorov [4]. 

Migráciu možno označiť za akúsi prirodzenú stratégiu ľudí pri zlepšení si svojej kvality 

života, získanie nových skúseností a osobný rast.      

 Ako základ skúmania daného javu tvoria demografické dáta z Českého štatistického 

úradu, konkrétne z Bežnej evidencie migrácie.   Analyzovať sa budú len migrácie vo vnútri 

štátu (v ČR), ktoré nastali v rozpätí rokov 1991 až 2010.      

 Migrácia bude skúmaná najmä z hľadiska priestoru. Postupne budú analyzované 

vzdialenosť a veľkosti migračných tokov medzi jednotlivými územnými jednotkami. 

V jednotlivých kapitolách budú analyzované priemerné vzdialenosti migrantov z rôzneho 

uhlu pohľadu. Dôležitú úlohu pri skúmaní vzdialenosti, ktorú migranti (skupiny 

obyvateľov ČR) prekonávajú medzi administratívnymi jednotkami danej krajiny, 

predstavujú aj základné demografické faktory ako pohlavie a vek migrujúcich obyvateľov.    

 Celá práca je rozdelená do šiestich kapitol. Prvá popisuje hlavný cieľ práce, a to 

zistiť vzdialenosti migračných tokov medzi územnými jednotkami Českej republiky. 

Nasledujúca kapitola udáva pohľad na migráciu a migranta všeobecne a zároveň 

oboznamuje s vplyvom demografických faktorov na migračnú vzdialenosť. Keďže pri 

práci boli použité demografické dáta z ČSÚ, tretia kapitola zahŕňa popis práve takto 

dostupných dát. Kapitola s názvom priama a cestná vzdialenosť opisuje postup výpočtu 

matíc vzdialeností, ako priamej tak aj cestnej. V tejto časti práce možno nájsť aj 

charakteristiky vyššie spomínaných vzdialeností. Predposledná piata kapitola sa napriek 

primárne zaoberajúcej vzdialenosti zameriava na migračné toky obyvateľov republiky, a to 

či už z kraja, do kraja alebo z hľadiska demografických faktorov ako pohlavie a vek. 

Posledná najrozsiahlejšia kapitola popisuje vplyvy už spomínaných faktorov na migračnú 

vzdialenosť. Šiesta kapitola je rozdelená na tri podkapitoly, kde sú analyzované a vizuálne 
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zobrazené priemerné cestné vzdialenosti vo vybraných časových obdobia do krajov, 

z krajov. Sledovaná bola taktiež zmena priemernej cestnej vzdialenosti či už všeobecne, 

podľa veku alebo pohlavia. Záverečnú podkapitolu tvorí sledovanie vzdialeností 

v jednotlivých obciach Moravskoslezského kraja, a to rovnako ako v predchádzajúcich 

prípadoch pri krajoch.  
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1 CIEĽ PRÁCE 

 Cieľom bakalárskej práce je objasniť na aké vzdialenosti migrujú obyvatelia Českej 

republiky v období rokov 1991 až 2010 medzi jednotlivými územnými jednotkami (obce) 

republiky. Okrem primárne skúmanej vzdialenosti budú sledované aj vybrané 

demografické faktory (pohlavie a vek). Výnimočnosť práce spočíva v tom, že dochádza 

k analýze unikátnych dát o migrantoch z Bežnej evidencie  migrácie obyvateľov (Český 

štatistický úrad). Hlavnými úlohami bolo pripraviť si dátové podklady a vypočítať 

vzdialenostné matice. Následne na základe vyčíslených matíc vzdialenosti zhodnotiť 

migračné pohyby obyvateľov obcí ČR. Poslednou dôležitou úlohou bolo posúdiť, aký 

vplyv majú demografické faktory na migračnú vzdialenosť.     

 Cieľom je odpovedať na jednotlivé otázky:      

  Ako sa mení priemerná priama a cestná vzdialenosť migrácie v čase? 

  Ako vplývajú vybrané demografické faktory na vzdialenosť   

  migračných tokov?        

  Odkiaľ a kam sa migranti premiestňujú?  
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2 DEFINÍCIA POJMOV MIGRÁCIA A MIGRANT 

     2.1 Definícia pojmu migrácia 

Migrácia predstavuje jeden zo základných mechanických pohybov obyvateľstva, 

ktorého hlavným znakom je pomerne dlhodobá, jednorazová zmena bydliska [4].  

 Z hľadiska smeru je možné migráciu rozlišovať na emigráciu, čiže vysťahovanie 

a imigráciu (prisťahovanie). V prípade individuálneho pohybu môžeme hovoriť o oboch 

týchto formách. To znamená, že z jednej oblasti sa emigruje a do druhej sa imigruje. 

 Ďalším významným členením pojmu migrácia je rozdelenie na vnútornú 

a vonkajšiu migráciu. Migrácia vonkajšia je trvalý, dlhodobý alebo krátkodobý proces 

presunu jednotlivcov či skupiny ľudí v priestore cez hranice danej krajiny (medzinárodná 

migrácia). Vnútornú migráciu môžeme definovať ako pohyb v rámci hraníc vymedzenej 

oblasti (vnútroštátna migrácia).        

 Migrácia predstavuje len jednu z foriem priestorovej mobility obyvateľstva. Ide 

teda o pohyb obyvateľov v geografickom priestore z dôvodu uspokojovania ich potrieb 

v najširšom slova zmysle [4]. Priestorová mobilita nepredstavuje len fyzické 

premiestňovanie, ale súvisí aj s procesom výberu miesta, spojený s emocionálnou väzbou 

k určitým objektom alebo priestorovým celkom. Podľa určitých kritérií návratnosti 

a pravidelnosti pohybu môžeme rozdeliť formy (typy, podtypy) priestorovej mobility.   

A to [4]:   

1) Migrácia (jednorazové, relatívne trvalé premiestňovanie); 

2) Pravidelné pohyby (periodické, kyvadlové) – cestovanie do školy, zamestnania; 

3) Nepravidelné pohyby (návratové) – dochádzky za nákupom potravín, za službami 

vyššej vybavenosti, krátkodobé (víkendové), rekreačné cesty, dlhodobé pracovné 

cesty alebo za účelom štúdia a pod.   

V tejto súvislosti je dôležité charakterizovať pojem migračný tok. Migračný tok 

predstavuje celkový počet migrantov, resp. prípadov sťahovania, s rovnakým miestom 

odchodu a  s rovnakým miestom príchodu [7]. Jednotlivé migračné toky budú analyzované 

a neskôr aj vizualizované na území Českej republiky.    

 Podľa Bezáka (2006) ak sa zameriame na vnútorné (vnútroštátne)  migrácie, potom 

je možné identifikovať prinajmenšom tri závažné dôvody, ktoré podnecujú bádateľov 

k intenzívnemu štúdiu migračnej mobility. Prvý z nich súvisí s úlohou migrácie ako jednej 
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z troch zložiek populačného vývoja. Výrazný pokles pôrodnosti a relatívne stabilizovaná 

úroveň úmrtnosti spôsobujú, že v mnohých krajinách sa migrácia postupne stáva 

najvýznamnejšou zložkou populačnej dynamiky, ktorá rozhoduje o tom, kde sa objaví 

prírastok alebo úbytok obyvateľstva. Význam migračnej zložky populačného rastu je 

pritom tým väčší, čím menšie územie je predmetom nášho záujmu. Navyše sa migrácia 

spätne premieta do zloženia regionálnych populácií podľa veku a pohlavia, čím sekundárne 

ovplyvňuje úroveň pôrodnosti, úmrtnosti alebo sobášnosti, a tak výrazne zasahuje aj do 

prirodzenej reprodukcie obyvateľstva v jednotlivých regiónoch.    

 Druhým dôvodom je tesný vzťah migrácie s ostatnými javmi a procesmi 

priestorovej organizácie spoločnosti. Migrácia na jednej strane aktívne vplýva na 

priestorovú organizáciu a zároveň odzrkadľuje mnohé jej zmeny a vývojové tendencie na 

strane druhej. Máme tu na mysli predovšetkým úlohu migrácie na regionálnych trhoch 

práce alebo bývania, ďalej súvislosti s inými formami mobility obyvateľstva (pohyb za 

prácou, vzdelaním) a napokon aj jej vplyv na charakter východiskových a cieľových 

regiónov, najmä z hľadiska požiadaviek migrantov na prácu, bývanie a sociálne služby. 

Vnútorné migrácie veľmi citlivo reagujú na celkové zmeny politických, ekonomických 

a sociálnych podmienok v jednotlivých krajinách.      

 Tretím a pravdepodobne najvýznamnejším dôvodom rastúceho záujmu o migračné 

procesy je zmena charakteru vlastnej migrácie. V poslednom období dochádza 

k dramatickým zmenám podstaty, foriem a priestorových vzorcov migrácie. Migrácia sa 

stáva selektívnejšou, najmä pokiaľ ide o vekovú, sociálnu, profesijnú štruktúru migrantov, 

čo sa prejavuje výraznými rozdielmi v úrovni mobility jednotlivých zložiek populácie.  

 Vnútorné migrácie na území každého štátu majú okrem univerzálnych znakov aj 

viaceré charakteristické črty, ktorými sa odlišujú od migrácií v ostatných krajinách. 

 Migrácia obyvateľstva je zložitý a široko podmienený proces. Medzi faktory, ktoré 

najviac vplývajú na proces migrácie sú ekonomické, politické, sociálne, kultúrne ale aj 

prírodné [3].            

 Priestorové správanie sa obyvateľov sa vyvíja v závislosti na určitej skupine 

faktorov. Medzi najpodstatnejšie patria [3]: 

a) Štrukturálne faktory (demografické, sociálne, ekonomické, biologické 

a pod. charakteristiky obyvateľstva); 
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b) Geografické rozmiestnenie obyvateľstva v území vo vzťahu k úrovni 

urbanizácie, hierarchie sídel, vzdialenosti bydliska a pracoviska alebo iného 

miesta, ktoré uspokojuje ďalšie potreby; 

c) Dosiahnutá úroveň ekonomického a sociálneho rozvoja danej oblasti alebo 

štátu (životná úroveň, dopravná infraštruktúra, sieť služieb a pod.). Taktiež 

dôležitú úlohu zohráva vplyv kultúry a tradícií (napr. životný štýl 

ovplyvnený náboženstvom, určitými zvykmi). 

     2.2 Definícia pojmu migrant  

 Rovnako ako v prípade definície migrácie aj definícia migranta nie je jednoduchá. 

Pojem migrant je podľa Jurčová (2005) osoba, ktorá mení miesto (obec) svojho trvalého 

(obvyklého) pobytu z jednej krajiny do druhej krajiny alebo z jedného regiónu do druhého 

regiónu v rámci krajiny. Nie vždy je však migrant v pravom slova zmysle migrantom. 

Výnimkami môžu byť napríklad obyvatelia cestujúci za prácou mimo republiku (región) 

alebo študenti na zahraničných výmenných pobytoch.      

 Aby sme mohli lepšie definovať pojem migrant, je potrebné sa zamerať na väčšiu 

úroveň detailu a pokúsiť sa ho zaradiť do jednej z kategórií [5]: 

a) Imigrant a emigrant (Imigrants and Emigrants) – imigrantom je osoba, ktorá 

pricestovala do daného štátu na rok alebo dlhšie a pri vstupe do krajiny má 

v úmysle prebývať v nej rok alebo dlhšiu dobu. Podobne je možné definovať aj 

emigranta.  

b) Prisťahovaný a vysťahovaný (Inmigrants and Outmigrants) – osoba, ktorá sa 

prisťahovala do určitej územnej jednotky z inej územnej jednotky tej istej krajiny je 

definovaná ako vysťahovaný (z pôvodného bydliska), naopak prisťahovaný do 

nového bydliska. Preto je dôležité rozlišovať medzi prisťahovaným 

(vysťahovaným) a imigrantom (emigrantom). Pojmy prisťahovaný a vysťahovaný 

sa používajú v prípade vnútroštátneho pohybu, naopak imigrant a emigrant pri 

medzištátnom pohybe. Pri hodnotení vnútroštátnej migrácie vzniká problém, ktorý 

súvisí so vzdialenosťou. V prípade ak je vzdialenosť, ktorú osoba prekoná pri 

presune na nové miesto menšia ako je stanovená hodnota, ide v takomto prípade len 

o osoby presťahované, čiže nie o migrantov. K eliminovaniu tohto pravidla 

dochádza práve vtedy, ak ide o spracovávanie dát z vnútroštátnej migrácie. Osoba 
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sa stáva migrantom práve vtedy, ak pri presune prekročí zvolené administratívne 

hranice. Dochádza však k určitým výnimkám. Človek, sťahujúci sa na krátku 

vzdialenosť, prekračujúci administratívne hranice je migrantom, ale naopak osoba, 

ktorá neprekročí žiadne hranice a sťahuje sa na veľkú vzdialenosť už nie je 

charakterizovaná ako migrant. Preto je dôležité si uvedomiť, že počet migrantov 

nezávisí len na stupni mobility, ale aj na veľkosti a počte jednotlivých 

administratívnych celkov, na ktorých sa jednotlivé analýzy uskutočňujú.  

 

     2.3 Vplyv sociodemografických faktorov na migračnú vzdialenosť 

 Migračnú vzdialenosť ovplyvňuje niekoľko demografických faktorov, medzi ktoré 

patria vek a pohlavie migrantov, ale aj sociálne faktory ako je vzdelanie a rodinný stav [6].  

a) Vek – v obecnej rovine sa na migračných pohyboch podieľajú vo väčšej miere 

mladšie vekové skupiny obyvateľov medzi vekom 20 až 35 rokov. Naopak menej 

ľudia vo vyššom veku.  

 

Obrázok 1: Migrácia v závislosti na veku migrantov [Zdroj: 10] 

 

b) Pohlavie – vplyv pohlavia na vnútroštátnu migráciu je minimálna, odpovedá 

zastúpeniu pohlavia v populácii ako celku (mierna prevaha žien). 

c) Vzdelanie – platí, že ľudia s vyšším vzdelaním sa sťahujú častejšie na väčšie 

vzdialenosti. Vysokoškolsky vzdelaní ľudia zastupujú viac ako polovicu prípadov 

medzikrajského sťahovania v Českej republike, zatiaľ čo pri ľuďoch so základným 

a stredným vzdelaním je viac ako polovicu prípadov sťahovania uzatvorená na 

vnútrookresnej úrovni [9].  
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3 POPIS ZDROJOV DEMOGRAFICKÝCH DÁT 

 V rámci Českej republiky je možné získať demografické dáta z piatich typov 

prameňov, ktoré budú podrobnejšie popísané v tejto kapitole [11].  

 

     3.1 Sčítanie ľudu (cenzus) 

 Sčítanie ľudu predstavuje organizovanú štatistickú akciu,  ktorá zahŕňa zber, 

usporiadanie, hodnotenie, analýzu a následné publikovanie demografických, 

ekonomických a sociálnych údajov. Všetky tieto dáta sa týkajú v určitom čase (dobe) 

všetkých osôb v danej krajine. V konkrétnej dobe sčítania ľudu by mal cenzus zahŕňať 

všetky osoby daného územia, ktoré sú tu prítomné, obývajúce toto územie alebo zastupujú 

obe varianty. Z hľadiska migrácie je možné zistiť údaje o počte cudzincov v jednotlivých 

krajoch ČR, prípadne aj podľa príslušnej národnosti. Do posledného sčítania ľudu (2011) 

boli začlenené nové otázky (sčítací list osoby), a to bydlisko jeden rok pred sčítaním 

a bydlisko matky v dobe narodenia (aké bolo bydlisko Vašej matky v dobe Vášho 

narodenia).  

 V Českej republike sú spomínané dáta dostupné na Českom štatistickom úrade 

(ČSÚ, www.czso.cz). 

 Z historického hľadiska prvé sčítanie ľudu na území Českej republiky prebehlo 

v roku 1753 počas vlády Márie Terézie. V tom čase bolo stanovené, že sčítanie bude 

prebiehať v tridsaťročných intervaloch. Prvé moderné sčítanie ľudu prebehlo v roku 1857. 

V roku 1869 bolo zavedené pravidlo, kedy k sčítaniu ľudí dochádzalo každých desať 

rokov. V súčasnosti uskutočňuje sčítanie ľudu ČSÚ, pričom posledné čítanie prebehlo 

v roku 2011.  

     3.2 Bežná evidencia prirodzenej zmeny 

 Evidencia vedená v chronologickom poradí formou tzv. registračných kníh (na 

matričných úradoch, matrikách) pre presne definovanú územnú jednotku. Vedená 

evidencia zahŕňa všetky údaje o narodeniach, sobášoch, rozvodoch a úmrtiach osôb, ktoré 

sa zdržiavali na danom území v stanovenom okamžiku.  Okrem štatistických ročeniek je 

možné niektoré dáta nájsť aj na Ministerstve zdravotníctva (chorobnosť, samovraždy, 

potraty) a v Demografickej ročenke OSN (medzinárodné štatistiky) [5]. Česká evidencia 

http://www.czso.cz/
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prirodzenej zmeny je z medzinárodného hľadiska považovaná za spoľahlivú a úplnú. 

V tejto evidencii však nemožno nájsť údaje o migrácii.  

 3.3 Bežná evidencia migrácie obyvateľstva  

 Hlavným zdrojom demografických dát pri spracovaní práce bola práve bežná 

evidencia migrácie obyvateľstva. Evidencia zaznamenáva časť obyvateľov, pri ktorých 

dochádza k zmene trvalého bydliska za hranice určitej administratívnej jednotky (spravidla 

obce). Dnešné záznamy vychádzajú z povinnosti občana prihlásiť sa k trvalému pobytu – 

Hlásenie o sťahovaní. Rovnako ako v prípade predchádzajúcich hlásení sa evidujú na 

matrikách a následne sú spracované ČSÚ [5].  Hlásenie o sťahovaní je špecifické práve pre 

evidenciu migrácie, ktoré by malo obsahovať údaje o mene, rodinnom stave, občianstve,  

aký je dôvod migrácie a taktiež údaje o bývalom a súčasnom mieste trvalého pobytu [8].  

Výnimku tvorí Praha (resp. mestské obvody v Prahe), kde sa eviduje sťahovanie aj vo 

vnútri obce. Z hľadiska vzdelanostnej štruktúry migrantov je potrebné povedať, že uvedené 

vzdelanie migrantov je dobrovoľný údaj, preto pri časti záznamov nie je uvedený vôbec. 

Tento faktor sa počiatkom roku 2005 prestáva sledovať úplne [6].    

 Údaje o migráciách sú každoročne publikované rovnako ako aj dáta o prirodzenej 

zmene obyvateľstva v Pohyboch obyvateľstva, ktoré vydávajú štatistické orgány (ČSÚ). 

     3.4 Populačný register (register obyvateľstva)      

 Populačný register predstavuje súbor demografických, sociálnych a ekonomických 

údajov o obyvateľoch určitého regiónu. Spomínaný register vzniká na základe priebežnej 

evidencie alebo jednorazovým sčítaním (cenzus). Ako príklad môžeme uviesť Informačný 

systém evidencie obyvateľov (jeden zo základných registrov IS verejnej správy), ktorý 

obsahuje záznamy o všetkých občanoch Českej republiky a ďalších osobách stanovených 

zvláštnym predpisom, určený najmä k vyhľadávaniu bydliska určitého jedinca. Populačný 

register obsahuje najmä informácie o zmene bydliska, z ktorých možno určiť pohyby 

obyvateľov v rámci ČR ale aj v rámci obcí ČR. 

     3.5 Výberové šetrenie (mikrocenzus)      

 Charakteristickým znakom je, že sa takéto šetrenie uskutočňuje pri takých 

skutočnostiach, ktoré sa nepovažuje za hospodárne skúmať na celej populácii. Inak 

môžeme povedať, že toto skúmanie sa týka iba vybraného súboru obyvateľov. Pomáha 
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nám jednoznačnejšie vymedziť určitú reprezentatívnu vzorku obyvateľov krajiny. 

Spravidla ide o jednorazovú akciu slúžiacu k doplneniu alebo aktualizácií dát zo sčítania 

ľudu a evidencie obyvateľstva.        

 Pre mikrocenzus je dané, že okrem už spomínaných faktov uvedených 

v predchádzajúcich riadkoch sa uskutočňuje uprostred intercenzálneho obdobia. 

Typickými príkladmi výberového šetrenia môžu byť napr. sledovanie územnej a sociálnej 

mobility, životnej úrovne atď. Pri sledovaní územnej mobility možno získať aj dáta 

týkajúce sa pohybu obyvateľov medzi územnými jednotkami daného štátu. Ako príklad 

výberového šetrenia možno uviesť Výberové šetrenie pracovných síl (VŠPS). Toto 

štatistické šetrenie domácností poskytuje údaje o celkovej zamestnanosti 

a nezamestnanosti obyvateľov a ďalšie údaje súvisiace s touto problematikou.  
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4 PRIAMA A CESTNÁ VZDIALENOSŤ  

 Aby bolo možné sledovať priamu a cestnú vzdialenosť medzi územnými 

jednotkami ČR, bolo potrebné primárne vypočítať matice oboch vzdialeností. Pri výpočte 

vzdialenostnej matice je potrebná bodová vrstva všetkých obcí ČR (6 251). Zdrojom tejto 

bodovej vrstvy je Územný identifikačný register – Základnej sídelnej jednotky (UIR-ZSJ), 

ktorý je súčasťou Registrov sčítacích obvodov a budov.  

     4.1 Výpočet priamej vzdialenosti      

 K výpočtu samotnej matice priamych vzdialeností bola využitá vyššie spomenutá 

bodová vrstva obcí. K jej výpočtu bol použitý nástroj Distance between (points) layers 

(vzdialenosť medzi (bodovými) vrstvami) z voľne dostupných extenzií Hawth´s Tools 

v prostredí ArcGIS 9.3.1. Spomínaná extenzia je na rozdiel od iných nástrojov dostupná 

zdarma. Ide o analytické nástroje určené na vykonávanie priestorových analýz. Vo väčšej 

miere sa však používajú pre analýzy v oblasti ekológie. Boli však vytvorené tak, že ich je 

možné využiť vo viacerých oblastiach. Existujú tri typy nástrojov v danej sade. Prvý typ 

predstavuje jednoduché nástroje, ktoré automatizujú bežné úlohy. Druhý typ tvoria 

analytické nástroje. Pre špeciálne ekologické analýzy bol vytvorený posledný, tretí typ 

nástrojov.          

 Prepočet sa uskutočnil medzi dvomi bodovými vrstvami obcí ČR. Pri oboch 

vrstvách bolo potrebné zadať jednoznačný identifikátor. V tomto prípade ho predstavoval 

kód obce (KODOB). Výsledný výstup je vytvorený vo formáte CSV (comma separated 

value), čiže hodnoty oddelené čiarkami. Čiarky boli nahradené bodkočiarkou (;). Súbor 

obsahuje priamu vzdialenosť medzi všetkými obcami navzájom. Prvá bodová vrstva obcí 

označená ako zdrojová (source), druhá ako cieľová (target) vrstva.  Výsledná matica 

priamych vzdialeností tvorí 39 075 001 kombinácií čiže 6 251 x 6 251. Celková veľkosť 

výsledného CSV súboru predstavovala takmer 1 GB. Pre výpočet spomínanej matice 

vzdialeností bol potrebný časový priestor (cca 5 minút).  
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Tabuľka 1: Štruktúra údajov matice priamej vzdialenosti 

NÁZOV ATRIBÚTU POPIS 

SOURCEUID ID bodu (obce počiatku) 

TARGETUID ID bodu (obce cieľa) 

DISTANCE vzdialenosť medzi bodmi  v m 

            

 Po prepočte priamej vzdialenosti môžeme pristúpiť k ďalšiemu kroku, a to 

prepojeniu vyššie spomínaných dát k dátam o migrantoch z Bežnej evidencie migrácie 

obyvateľov (ČSÚ). Prepojenie je možné jednoducho uskutočniť pomocou MS Access. Obe 

tabuľky sa načítajú ako externé dáta vo formáte textového súboru. Keďže tabuľky 

obsahujú veľký počet záznamov, je vhodnejšie vytvoriť len odkaz na zdroj dát vytvorením 

prepojenej tabuľky. Aplikácia Access tak vytvorí tabuľku, ktorá bude spravovať odkaz na 

zdrojové dáta. Nasleduje vytvorenie dotazu nad oboma načítanými tabuľkami a to tak, že 

vytvoríme novú tabuľku z oboch existujúcich. Vytvoríme prepojenie medzi zdrojovou 

vrstvou (SOURCEUID) a pôvodným kódom obce (KOD_OB_P) a rovnako medzi 

cieľovou vrstvou (TARGETUID) a novým kódom obce (KOD_OB_N). Pri prepojení 

nastala situácia, kedy došlo k neprepojenie s vyše 2000 obcí z dôvodu, že daná obec už 

neexistuje (bola pripojená k inej obci). Keďže toto číslo (viac ako 2000) je zanedbateľné 

voči celkovému počtu záznamov (viac ako 4 milióny), výrazne neovplyvní celkové 

výsledky.  

     4.2 Výpočet cestnej vzdialenosti       

 Okrem bodovej vrstvy obcí ČR bolo potrené použiť vrstvu cestných úsekov 

(Ředitelství silnic a dálnic, jún 2011 ) Českej republiky. Prvým krokom bolo vytvorenie 

nového dátového súboru (Network Dataset) v prostredí ArcCatalog. Po vytvorení nového 

datasetu využijeme na výpočet cestnej vzdialenosti nástroj z extenzie Network Analyst, 

a to z ponuky Analysis „Make OD (origin-destination) Cost Matrix Layer“ (vytvoriť 

maticu miesta určenia). Výpočet sa musel uskutočňovať po jednotlivých častiach (cca 2000 

vstupov), keďže prostredie ArcMap 10 nedokázalo spracovať taký veľký objem vstupných 

dát. Celková doba výpočtu cestnej vzdialenosti trvala 24 hodín vrátane exportu.    

 Po vyčíslení jednotlivých cestných vzdialeností medzi obcami postupujeme pri 

pripojení k dátam o migrantoch rovnako ako v prípade priamej vzdialenosti v prostredí MS 

Access.            
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 Spomínaná extenzia Network Analyst je určená pre vykonávanie analýz založených 

na sieťových datasetoch. Umožňuje vykonávať trasovanie, generovanie smerových 

pokynov, príslušnosť k najbližšiemu centru, obslužné územia. ArcGIS Network Analyst 

umožňuje dynamicky modelovať reálne podmienky v sieti so zahrnutím širokej škály 

parametrov ako napr. reštrikcie zmeny smeru, obmedzenie rýchlosti, obmedzenie výšky, 

dopravnej situácie a závislosť na dennom čase. Využíva sa najmä v oblastiach dopravy, 

logistiky, civilnej bezpečnosti alebo inžinierskych sieťach [12].    

 V nasledujúcej tabuľke sú uvedené jednotlivé atribúty týkajúce sa migrantov 

(pohlavie, vek, prisťahovaní, vysťahovaní), obdobia (rok) a administratívnych území 

(názvy a kódy obcí, obcí s rozšírenou pôsobnosťou, obcí s poverením obecného úradu, 

krajov, okresov).           

 Z časového hľadiska máme možnosť pozorovať údaje o migrantoch v rozpätí rokov 

1991 až 2010, ktoré sú rozdelené do štyroch časových intervalov po päť rokov. Z hľadiska 

pohlavia rozlišujeme podľa označenia. Jednotku predstavujú muži a dvojku ženy. Vek 

migrantov je definovaný od nuly až po 110 veku života. Ďalšie údaje, ktoré možno nájsť 

v nasledujúcej tabuľke sú kódy a názvy obcí, obcí s rozšírenou pôsobnosťou, s poverením 

obecného úradu, krajov a taktiež okresov, z ktorých sa obyvatelia odsťahovali (pôvodný) 

a do ktorých sa prisťahovali (nový). A aj štatút či ide o mesto alebo obec.   

Tabuľka 2: Štruktúra údajov o migráciách 

NÁZOV ATRIBÚTU POPIS 

ROK Rok 1991 – 2010 

Rok_kat Rok – kategória (1 - 4) 

POH Pohlavie migranta 

VEK Vek migranta 

KOD_OB_P Kód obce – pôvodný 

NAZ_OB_P Názov obce – pôvodný 

KOD_OB_N Kód obce – nový 

NAZ_OB_N Názov obce – nový  

KOD_ORP_N Kód obce s rozšírenou pôsobnosťou – nový 

NAZ_ORP_N Názov obce s rozšírenou pôsobnosťou – nový 

KOD_ORP_P Kód obce s rozšírenou pôsobnosťou – pôvodný 
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NAZ_ORP_P Názov obce s rozšírenou pôsobnosťou – pôvodný 

KOD_KRAJ_N Kód kraja – nový 

NAZ_KRAJ_N Názov kraja – nový 

KOD_KRAJ_P Kód kraja – pôvodný 

NAZ_KRAJ_P Názov kraja – pôvodný 

STATUT Štatút (Obec/Mesto) 

KOD_POU_N Kód obce s poverením obecného úradu – nový 

NAZ_POU_N Názov obce s poverením obecného úradu – nový 

KOD_OKRES_N Kód okresu – nový 

NAZ_OKRES_N Názov okresu – nový 

KOD_POU_P Kód obce s poverením obecného úradu – pôvodný 

NAZ_POU_P Názov obce s poverením obecného úradu – pôvodný 

KOD_OKRES_P Kód okresu – pôvodný 

NAZ_OKRES_P Názov okresu – pôvodný 

 

 Pre lepšiu stabilitu dát o migráciách, elimináciu možných extrémov a chýb bolo 

vhodné rozdeliť časové obdobie od roku 1991 do 2010 do štyroch intervalov po piatich 

rokoch a to: 

 1991 až 1995, 

 1996 až 2000, 

 2001 až 2005, 

 2006 až 2010. 

 

     4.3 Charakteristiky priamej a cestnej vzdialenosti                  

 4.3.1 Charakteristiky priamej vzdialenosti 

 V nasledujúcej tabuľke môžeme vidieť priemernú priamu vzdialenosť v 4 časových 

intervaloch medzi jednotlivými obcami v rámci celej Českej republiky. Je možné povedať, 

že nedochádza ani k výraznému zníženiu alebo zvýšeniu priemernej vzdialenosti 

a pohybuje sa v priemere okolo 42 – 46 km.  

 



22 

 

Tabuľka 3: Priemerná priama vzdialenosť migračných pohybov v ČR 

Intervaly časového obdobia 
Priemerná vzdialenosť v kilometroch 

(priama vzdialenosť) 
1991 – 1995 44,5 

1996 – 2000 41,9 

2001 – 2005 43,9 

2006 – 2010 45,6 

 

 Ďalšími dvomi ukazovateľmi sú smerodajná odchýlka a medián, ktoré boli 

vypočítané prostredníctvom softvéru SPSS Statistics poskytujúci nástroje pre riešenie 

štatistických úloh a analytických problémov.       

 Smerodajná odchýlka je kvadratickým priemerom odchýlok hodnôt znaku od ich 

aritmetického priemeru. Vypovedá o tom, ako veľmi sa od seba navzájom líšia typické 

prípady v súbore skúmaných čísel. V  prípade priamej vzdialenosti je hodnota smerodajnej 

odchýlky pomerne vysoká (medzi hodnotami 61 až 64 km) od strednej hodnoty, čo 

znamená, že dochádza k výraznejším odklonom priamej vzdialenosti od priemeru.   

 Druhým ukazovateľom je medián, hodnota, ktorá rozdeľuje radu podľa veľkosti 

zoradených výsledkov na dve rovnako početné polovice. V prípade priamej vzdialenosti sa 

hodnota mediánu pohybuje v rozpätí hodnôt 15,5 až 17,4 km, čo je o cca 30 km menej ako 

priemerná vzdialenosť, to znamená, že pôjde o ľavostranné (asymetrické) rozdelenie 

hodnôt. Početnejšie budú vzdialenosti s nižším počtom kilometrov a hodnoty s vyšším 

počtom kilometrov sú menej početné.  

Tabuľka 4: Smerodajná odchýlka a medián priamej vzdialenosti migračných pohybov v ČR 

Intervaly časového 

obdobia 

Smerodajná odchýlka 

v km 
Medián v km 

1991 – 1995 63,9 16,2 

1996 – 2000 61,3 15,5 

2001 – 2005 63,3 16,1 

2006 – 2010 64,0 17,4 

 

 4.3.2 Charakteristiky cestnej vzdialenosti 

 Priemerná cestná vzdialenosť v jednotlivých obdobia je samozrejme vyššia, keďže 

bola vypočítaná pre konkrétne cestné úseky v rámci republiky. Rovnako ako 

v predchádzajúcej tabuľke priamej vzdialenosti ani tu nie je vidieť veľmi veľké rozdiely 
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v priemernej vzdialenosti, ktorá sa pohybuje okolo 48 až 51 km, čo je o 5 km viac ako 

v prípade priamej vzdialenosti. 

 

Tabuľka 5: Priemerná cestná vzdialenosť migračných pohybov v ČR 

Intervaly časového obdobia 
Priemerná vzdialenosť v kilometroch 

(cestná vzdialenosť) 
1991 – 1995 50,9 

1996 – 2000 47,9 

2001 – 2005 48,9 

2006 – 2010 50,8 

 

 Smerodajná odchýlka cestnej vzdialenosti sa pohybuje medzi 67 a 71 km. Rovnako 

ako aj pri priamej vzdialenosť je táto hodnota pomerne vysoká od strednej hodnoty, čo 

znamená, že dochádza k výraznejším odklonom priamej vzdialenosti od priemeru.   

 V prípade mediánu sa hodnoty pohybujú medzi 19,4 až 21,9 km, čo je taktiež o 

cca 30 km menej ako priemerná vzdialenosť, to znamená, že pôjde o ľavostranné 

(asymetrické) rozdelenie hodnôt. Rovnako ako v prípade priamej vzdialenosti aj cestná 

vzdialenosť má početnejšie vzdialenosti s nižším počtom kilometrov a hodnoty s vyšším 

počtom kilometrov sú menej početné. 

Tabuľka 6: Smerodajná odchýlka a medián cestnej vzdialenosti migračných pohybov v ČR 

Intervaly časového 

obdobia 

Smerodajná odchýlka 

v km 
Medián v km  

1991 – 1995 70,8 20,1 

1996 – 2000 67,4 19,4 

2001 – 2005 68,2 20,2 

2006 – 2010 69,1 21,9 

 

 Pri pohľade na vývoj priemernej vzdialenosti (priamej, cestnej) môžeme vidieť 

takmer rovnaký vývoj v jednotlivých rokoch. Priemerná priama vzdialenosť v roku 1991 je 

na hranici 46 km a postupne dochádza k jej poklesu k hranici 41 km v roku 2000. Od tohto 

roku dochádza k nárastu vzdialenosti. Maximum dosahuje v 2009, kedy sa dostáva v 

priemere k 47 km. Cestná vzdialenosť v roku 1991 dosahuje 52 km. Následne až po rok 

2000 klesá k hranici takmer 46 km a až do roku 2010 rastie. Maximálna priemerná cestná 

vzdialenosť je dosiahnutá v roku 2009, a to viac ako 52 km.  
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Graf 1: Vývoj priemernej vzdialenosti migračných tokov v jednotlivých rokoch v ČR 

 

 Z vyššie zobrazeného grafu možno určiť najväčšie medziročné zmeny, a to medzi 

rokmi 2000 – 2001 a 2006 – 2007, kedy dochádza k nárastu vzdialeností a tým aj 

celkovému nárastu počtu migrujúcich ľudí, ktorí migrujú z krajov pri hraniciach štátu 

smerom do krajov uprostred republiky. Môže to byť spôsobné migráciou za lepšou 

životnou úrovňou, vzdelaním, prípade lepším zamestnaním. Z poskytnutých dát vyplýva, 

že naopak najvyšší pokles priemernej vzdialenosti je medzi obdobiami 2009 a 2010, kedy 

dochádza k migrácii len vo vnútri daného kraja alebo do susedného kraja republiky.  

 Pri sledovaní počtu migrantov a priemernej vzdialenosti bolo vhodné určiť hodnotu 

korelačného koeficientu. Korelácia je miera závislosti medzi dvoma alebo viacerými 

premennými. Korelačný koeficient môže dosahovať hodnoty od -1 do +1. Hodnota -1 

reprezentuje najvyššiu negatívnu a +1 najvyššiu pozitívnu koreláciu. Hodnota 0 vypovedá 

o žiadnej korelácii. Pri výpočte korelácie medzi počtom migrantov za rok (obdobie rokov 

1991 – 2010) a priemernou cestnou vzdialenosťou zistíme, že korelácia dosahuje vysokú 

hodnotu 0,81 a 0,43 (1991 – 1995 a 2006 – 2010), čo predstavuje pozitívnu koreláciu. 

Z toho môžeme usúdiť, že čím väčší počet migrantov bude migrovať, tým bude migračná 
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vzdialenosť vyššia a naopak. Hodnoty -0,88 (1996 – 2000) a -0,15 (2001 – 2005) zastupujú 

negatívnu koreláciu cestnej vzdialenosti. Menší počet migrujúcich obyvateľov spôsobí 

menšie migračné vzdialenosti. Negatívnu hodnotu korelačného koeficientu vidieť 

v prípade priamej vzdialenosti v období 1996 – 2000 (-0,93). Naopak hodnota korelačného 

koeficientu je vysoká v dvoch obdobiach 1991 – 1995 (0,84) a 2006 – 2010 (0,54).  

Tabuľka 7: Koeficient korelácie priamej a cestnej vzdialenosti v jednotlivých časových obdobiach v ČR 

Intervaly časového 

obdobia 

Koeficient korelácie 

priamej vzdialenosti 

Koeficient korelácie 

cestnej vzdialenosti 
1991 – 1995 0,84 0,81 

        1996 – 2000 -0,93                   -0,88 

2001 – 2005 0,27                   -0,15 

2006 – 2010 0,54 0,43 

 

 Z predchádzajúcich analýz vzdialeností vyplýva, že postupom času  dochádza 

k zvyšovaniu ako priamej, tak aj cestnej vzdialenosti medzi obcami ČR.  Po výpočte 

mediánu v oboch prípadoch budú viac zastúpené vzdialenosti s nižším počtom kilometrov 

ako s vyššími hodnotami. Po výpočte korelačného koeficientu, ktorý je vo väčšine 

prípadov kladný, čo predstavuje pozitívnu koreláciu, možno usúdiť, že čím väčší počet 

migrantov bude migrovať, tým bude migračná vzdialenosť vyššia a naopak.   
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5 MIGRAČNÉ TOKY OBYVATEĽOV 

     5.1 Veľkosť migračných tokov 

 Z hľadiska počtu migrantov v štyroch časových intervaloch je vidieť väčší nárast 

v poslednom intervale rokov 2006 až 2010, kde došlo k nárastu o takmer 238 000 

migrantov medzi jednotlivými obcami v ČR. 

Tabuľka 8: Celkový počet migrantov v časových intervaloch v rámci ČR 

Intervaly časového obdobia Počet migrantov  
1991 – 1995 978 737 

1996 – 2000 852 021 

2001 – 2005 967 933 

2006 – 2010                             1 204 959 

 

      5.1.1 Migrácia obyvateľov z a do kraja  

 Napriek zaoberajúcou sa vzdialenosťou je vhodné sa pozrieť aj na migračné toky 

z hľadiska počtu migrantov vysťahovaných  z  jednotlivých krajov a prisťahovaných do 

krajov ČR.  Sledované boli dve obdobia, a to 1991 – 1995 a 2006 – 2010. V oboch 

prípadoch, čiže migrácii z a do kraja je vidieť nárast v druhom sledovanom období. 

Opačný prípad, pokles v neskoršom období nastal v Moravskoslezskom kraji (z kraja aj do 

kraja) a Zlínskom kraji (do kraja).  Ak sa pozrieme na kraje s najväčším počtom 

obyvateľov v republike (Hlavní město Praha, Středočeský kraj, Jihomoravský kraj), možno 

povedať, že v 1991 – 1995 do všetkých troch krajov sa prisťahovalo viac obyvateľov 

(Jihomoravský viac ako 1 000, Středočeský viac ako 3 100 a Praha viac ako 3 600 

prisťahovaných) ako sa z nich vysťahovalo v tomto sledovanom časovom období. Vybrané 

kraje v druhom období sa vyznačujú skôr stratou obyvateľov. Z hlavného mesta Praha sa 

viac obyvateľov vysťahovalo (nad 13 500) ako prisťahovalo. Rovnaký jav je aj v prípade 

Jihomoravského kraja, a to konkrétne viac ako 2 200 vysťahovaných obyvateľov. 

Výnimku tvorí Středočeský kraj, do ktorého sa prisťahovalo takmer 60 000 obyvateľov 

z ostatných krajov Českej republiky v obdobiach rokov 2006 až 2010.  
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Graf 2: Počet obyvateľov migrujúcich z kraja v rokoch 1991 – 1995 a 2006 – 2010 

 

Graf 3: Počet obyvateľov migrujúcich do kraja v rokoch 1991 – 1995 a 2006 – 2010  
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 5.1.2 Migrácia obyvateľov do  kraja podľa pohlavia    

 Pri sledovaní počtu prisťahovaných  mužov a žien v obdobiach 1991 – 1995 a 2006 

– 2010 opäť vidieť nárast v neskorších rokoch. Opačný jav, čiže pokles v druhom období 

zaznamenali kraje Zlínský a Moravskoslezský. Rozpätie rokov 1991 – 1995 vypovedá 

o celkovo menšom počte prisťahovaných žien, ako aj mužov. Tri vybrané kraje (Praha, 

Středočeský, Jihomoravský) v tomto období zaznamenali vyšší počet prisťahovaných žien 

do kraja ako mužov. Tento rozdiel sa pohybuje od 2 500 v Prahe, cez vyše 3 700 

v Jihomoravskom kraji až nad 6 300 v Středočeskom kraji. Druhé obdobie 2006 až 2010 sa 

vyznačuje menšími rozdielmi počtom prisťahovaných žien a mužov. V Prahe dochádza     

k opačnému javu, kedy sa prisťahovalo o takmer 3 650 mužov viac ako žien. 

V Středočeskom (vyše 2 100) a Jihomoravskom (takmer 1 900) je viac prisťahovaných 

žien.     

 

Graf 4: Počet žien migrujúcich v časových intervaloch 1991 – 1995 a 2006 – 2010 do krajov ČR 
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Graf 5: Počet mužov migrujúcich v časových intervaloch 1991 – 1995 a 2006 – 2010 do krajov ČR 

 

 5.1.2 Migrácia obyvateľov do  kraja podľa veku     

 Z hľadiska veku boli sledované dve vekové kategórie mladí ľudia vo veku 25 až 35 

rokov veku života a starší ľudia v dôchodkovom veku (nad 64 rokov). Už na prvý pohľad 

je jasné, že mladšia generácia migruje vo väčšom počte (maximálny počet takmer 80 000) 

ako starí ľudia (maximálny počet 1 200). Ako aj v predchádzajúcich prípadoch aj v prípade 

ľudí medzi 25 – 35 rokov života dochádza k výraznejším nárastom prisťahovaných do 

všetkých štrnástich krajov Českej republiky v neskoršom období rokov 2006 až 2010. 

V prípade ľudí dôchodkového veku je to práve opačne ako pri mladých ľuďoch. V rokoch 

2006 – 2010 dochádza k poklesu migrujúcich ľudí nad 64 rokov.   
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Graf 6: Počet ľudí  migrujúcich v časových intervaloch 1991 – 1995 a 2006 – 2010 do krajov ČR 

 

Graf 7: Počet dôchodcov migrujúcich v časových intervaloch 1991 – 1995 a 2006 – 2010   do krajov ČR 

 



31 

 

     5.2 Migračné toky z hľadiska pohlavia a veku 

 Z hľadiska ďalších charakteristík sa často sleduje intenzita sťahovania v závislosti 

na pohlaví a veku. Podľa pohlavia migrantov možno usúdiť, že väčšiu časť obyvateľov, 

ktorí menia svoj trvalý pobyt v rámci republiky predstavujú ženy. Vo všetkých 

vymedzených časových intervaloch predstavujú nadpolovičnú väčšinu (nad 50 % 

z celkového počtu migrujúcich obyvateľov). Najväčší rozdiel je práve v roku 1996 až 

2000. Ženy migrujú z rôznych dôvodov, avšak medzi tie najčastejšie možno zaradiť 

odsťahovanie sa za partnerom, rodinou, ale aj čím ďalej tým viac za prácou.  

Tabuľka 9: Počet migrantov v časových intervaloch v rámci ČR podľa pohlavia 

Intervaly časového 

obdobia 

Počet migrantov  

(muži) v % 

Počet migrantov 

(ženy) v % 
1991 – 1995 47,9 52,1 

1996 – 2000 47,2 52,8 

2001 – 2005 48,0 52,0 

2006 – 2010 49,0 51,0 
 

 Pri sledovaní počtu migrantov v štyroch časových obdobiach v šiestich intervaloch 

rozdelených podľa veku možno usúdiť, že najviac migrantov je medzi obyvateľmi 

v rozpätí rokov 21 – 30, čo súvisí s fázami rodinného cyklu. V poslednom období rokov 

2006 – 2010 dochádza k poklesu. Naopak postupný nárast zaznamenáva skupina 

migrantov v rozpätí 31 – 40 rokov, čo môže súvisieť s ďalším budovaním kariéry 

a sťahovaním do prvého alebo neskôr do druhého bydliska. Najmenej migrantov je 

u obyvateľov vo vyššom veku od 51 rokov do 70 a nad 70 rokov života.  
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Graf 8: Percentuálny podiel migrantov z hľadiska veku v jednotlivých časových intervaloch v ČR 

 

 V posledných rokoch sa v Českej republike objavuje nový fenomén zreteľnej 

diferenciácie migračného správania sa podľa veku resp. odlišných fáz životného cyklu 

migrantov. Preto sa pri väčšine analýz podľa veku využíva päť vekových skupín, ktoré 

najlepšie odpovedajú jednotlivým fázam životného cyklu [2]: 

 0 – 14 rokov (detstvo), 

 15 – 29 rokov (adolescencia a ranný dospelý vek), 

 30 – 44 rokov (stredný vek ekonomickej aktivity a rodiny), 

 45 – 64 rokov (vek pokročilej ekonomickej aktivity a ranný dôchodkový vek), 

 64 a viac rokov (dôchodkový vek). 

 V tejto súvislosti sa môžeme stretnúť s pojmom „rodinná migrácia“, ktorá zahŕňa 

spolu migráciu detí do 14 rokov a vekovú skupinu 30 – 44 rokov [2].    

 Z hľadiska percentuálneho podielu obyvateľov vidieť výraznejší rozdiel 

v poslednom období rokov 2006 – 2010, kedy došlo k poklesu (pod 30 %) vekovej skupiny 

ľudí vo veku 30 rokov. Vyrovnané sú obdobia 1996 – 2000 a 2001 – 2005, kedy ľudia vo 

veku 30 presahujú hranicu 30 %. Posledné sledované obdobie sa líši aj percentuálne 
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vyšším podielom pri vekových skupinách nad hranicu 40 rokov, kedy postupne migruje 

viac ľudí v tomto veku už aj v predchádzajúcom období 2001 – 2005. Najväčší 

percentuálny podiel migrujúcich detí je v 1991 – 1995, kedy sa blíži k hranici takmer       

15 %. Naopak najmenšie percento detí (migrantov) je v 2001 – 2005, tesne pod hranicou      

10 %. Najmenší podiel je v prípade ľudí dôchodkového veku (nad 64 rokov). 

 

Graf 9: Počet  migrantov z hľadiska veku v ČR 

 

 Podľa priemerného veku migrantov v časových obdobiach bez ohľadu na pohlavie 

vidíme, že v priebehu rokov dochádza k nárastu priemerného veku u migrantov v Českej 

republike k veku 30 rokov.  

 Z hľadiska pohlavia môžeme usúdiť, že muži migrujú v nižšom veku ako ženy. 

Kedy v rozpätí rokov 1991 – 1995 priemerný vek u mužov je 26 rokov, u žien až o 2 roky 

viac (28 rokov). U oboch pohlaví vidieť postupom času rastúci vek migrantov a taktiež 

k vyrovnaniu priemerného veku, či už celkovo alebo u žien a mužov medzi hranicou 30 

a 31 rokov. 
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Graf 10: Priemerný vek migrantov v jednotlivých časových intervaloch v ČR 

 

 Na záver kapitoly možno konštatovať, že najviac ľudí migrovalo práve 

v poslednom období (2006 – 2010), naopak najmenej v 1996 – 2000. Z hľadiska 

demografických faktorov vidieť, že do krajov migrovalo o niečo viac žien ako mužov. 

V rámci ČR migruje nad 50 % žien z celového počtu všetkých migrantov. Aj v prípade 

žien a mužov je vyššia migrácia v poslednom sledovanom období. Z hľadiska veku 

migrujú vo väčšom počte mladí ľudia 25 – 35 rokov v druhom analyzovanom období. 

Počet dôchodcov naopak klesá v neskorších v rokoch v jednotlivých krajoch ČR. 

Z hľadiska veku migrantov, muži migrujú v nižšom veku na rozdiel od žien, avšak 

postupom času sa tento vek medzi pohlaviami vyrovnáva.   
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6 VPLYV DEMOGRAFICKÝCH FAKTOROV NA          

MIGRAČNÚ VZDIALENOSŤ  

 V nasledujúcej kapitole budú porovnávané cestné vzdialenosti do kraja, z kraja 

a v Moravskolezskom kraji (z a do obcí). Bližšie budú zobrazené aj demografické faktory 

ovplyvňujúce migračné vzdialenosti, a to podľa pohlavia a veku.              

     6.1 Priemerná cestná vzdialenosť do kraja      

 Ako prvá bola sledovaná cestná vzdialenosť do krajov ČR v dvoch päťročných 

intervalov rokov 1991 – 1995 a 2006 – 2010, ktorá je zobrazená na nasledujúcich 

mapových výstupoch formou kartogramu. Kartodiagram znázorňuje počet migrujúcich 

obyvateľov.         

 6.1.1 Priemerná cestná vzdialenosť do kraja podľa pohlavia   

 Pri pohľade na priemernú cestnú vzdialenosť z hľadiska pohlavia je jasne viditeľné, 

že v oboch prípadoch dochádza k poklesu priemernej vzdialenosti do jednotlivých krajov 

v neskoršom období rokov 21. storočia.       

 Ženy v obdobiach 1991 – 1995 a 2006 – 2010 migrujú na najvyššie vzdialenosti do 

krajov Jihomoravský a Hlavní město Praha (70,3 – 93,7 km). Najnižšiu vzdialenosť 

prekonávajú do Středočeského kraja, a to v oboch obdobiach (39,1 – 50 km). Výraznejšie 

rozdiely sú v porovnaní prvého a druhého obdobia v krajoch západnej časti republiky 

(Karlovarský a Jihočeský), kde došlo v neskoršom období k poklesu priemernej 

vzdialenosti takmer o 10 km. Maximálnu vzdialenosť si zachovala len Praha, čo je 

spôsobené najmä jej polohou vo vnútri republiky a taktiež aj vyššími možnosťami získať 

výhodnejšie pracovné podmienky, prípadne migrácia za vzdelaním.   

 Počet prisťahovaných žien do krajov je znázornený formou kartodiagramu. 

Minimálny počet sa veľmi nelíši. O necelých dvetisíc  žien  viac sa prisťahovalo do krajov 

v rokoch 2006 – 2010. Avšak pri maximálnom počte už vidieť výrazný nárast, a to až 

takmer dvojnásobný, opäť v neskoršom období.        
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Obrázok 2: Priemerná cestná vzdialenosť do krajov ČR podľa pohlavia  v období 1991 – 1995  a 2006         

– 2010  

 

 V prípade mužov dochádza k poklesu vzdialeností do Karlovarského kraja, kedy 

v prvom období predstavovala 55,6 km a následne v rokoch 2006 – 2010 poklesla na 45,3 

km. Podobný pokles zaznamenal aj Jihočeský kraj medzi dvomi sledovanými obdobiami,  

a to z 54,5 km na 48,3 km. Pokles v neskoršom období je vidieť v hraničných krajoch 

Královehradecký, Pardubický a Olomoucký, kde je pokles najvýraznejší o 10,2 km. 

K opačnému javu, čiže nárastu priemernej cestnej vzdialenosti došlo v Středočeskom kraji 

v rokoch 2006 – 2010 z 38,1 km na 41,4 km.       

 Ak porovnáme vzdialenosti mužov a žien do jednotlivých krajov vidieť, že v oboch 

sledovaných časových obdobiach prekonávajú muži aj ženy najvyššiu vzdialenosť práve 

do Jihomoravského kraja a hlavného mesta Praha. Tento jav vychádza z 
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analyzovaných dát.  Taktiež dôležitú úlohu zohráva aj významnosť krajských miest, kde sú 

väčšie možnosti získať lepšie zamestnanie, riešený problém bytovej otázky, ale aj väčší 

počet vysokých škôl.           

    

 

Obrázok 3: Priemerná cestná vzdialenosť do krajov ČR podľa pohlavia v období 1991 – 1995  a 2006          

– 2010  

 

 6.1.2 Priemerná cestná vzdialenosť do kraja podľa veku 

 Z hľadiska veku boli porovnávané priemerné cestné vzdialenosti do krajov mladšej 

vekovej kategórie (25 – 35 rokov) a starších ľudí dôchodkového veku (nad 64 rokov). 

Tieto dve vekové kategórie boli vybrané z nasledujúcich príčin. Mladí ľudia vo veku 25 až 

35 rokov zastupujú ekonomicky aktívnu skupinu obyvateľov, na rozdiel od staršej vekovej 



38 

 

kategórie. Preto sa dá predpokladať, že budú väčšie rozdiely vzdialeností medzi týmito 

dvomi sledovanými skupinami migrujúcich obyvateľov Českej republiky.  

 Mladí ľudia v oboch obdobiach 1991 – 1995 a 2006 – 2010 migrujú na menšie 

vzdialenosti. Nárast vidieť v Plzeňskom kraji, a to z 50 km na 58,2 km v druhom období. 

Výraznejší nárast priemernej cestnej vzdialenosti zaznamenal Jihomoravský kraj v južnej 

časti republiky z 73,4 km na 91,5 km, čo prestavuje rozdiel viac ako 18 km medzi 

obdobiami. Posledný nárast vidieť v Moravskoslezskom kraji v druhom období na 62,2 km 

z 54,1 km v rokoch 1991 – 1995.         

 

 

Obrázok 4: Priemerná cestná vzdialenosť do krajov ČR podľa veku (ľudia vo veku 25 až 35 rokov) v období 

1991 – 1995  a 2006 – 2010  
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 Starší ľudia v dôchodkovom veku (nad 64 rokov) migrujú v neskorších rokoch na 

kratšie vzdialenosti. Viditeľný rozdiel je najmä v Jihomoravskom kraji, kedy v prvom 

období zastupoval maximálny priemer vzdialeností (103,5 km), naopak v neskoršom 

rozpätí rokov klesol na hodnotu 79,6 km. Jasné rozdiely sú aj vo východnej časti, ktoré 

zastupujú Olomoucký kraj (pokles z 60,4 km na 42,7 km), Zlínsky (pokles z 69,6 km na 

52,8 km) a Pardubický (pokles z 65,7 km na 51,5 km) v 2006 – 2010. Opačný jav, čiže 

nárast v rokoch 2006 – 2010 vidieť na severe republiky v Libereckom kraji (z 48,7 km na 

51,6 km) a v západnej časti Karlovarský kraj (z 48,3 km na 57,2 km).  Staršia veková 

skupina (dôchodkový vek nad 64 rokov) vyhľadáva oblasti skôr s tichým okolitým 

prostredím (vidiek).        

 

 

Obrázok 5: Priemerná cestná vzdialenosť do krajov ČR podľa veku  (dôchodcovia) v období 1991 – 1995  

a 2006 – 2010  
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     Ak porovnáme vzdialenosti medzi vybranými vekovými kategóriami, vidíme, že 

v rokoch 1991 – 1995 je vzdialenosť do Zlínského, Olomouckého, Pardubického kraja 

a Vysočiny o vyše 20 km vyššia pri migrácii ľudí v dôchodkovom veku. Obdobie 2006     

– 2010 sa rovnako vyznačuje vyššími priemernými cestnými vzdialenosťami do krajov 

Liberecký, Královehradecký a Pardubický v prípade dôchodcov. Naopak pokles, nižšiu 

priemernú vzdialenosť prekonávajú dôchodcovia (79,6 km) do Jihomoravského kraja 

oproti mladým ľudom vo veku 25 až 35 rokov (91,5 km).  

     6.2  Priemerná cestná vzdialenosť z kraja      

 Následne boli porovnávané priemerné cestné vzdialenosti vo všetkých štyroch 

obdobiach zobrazené v podobe kartodiagramu. Kartogram znázorňuje zmenu priemernej 

vzdialenosti vyjadrenú percentuálne, a to ako: 

                                                           

                                                    
 

 V prípade ak je priemerná cestná vzdialenosť < 100 %, vzdialenosť z daného kraja 

je menšia ako do daného kraja (priemerná cestná vzdialenosť vysťahovaných je nižšia ako 

prisťahovaných). Druhý prípad, ak je priemerná cestná vzdialenosť > 100 %, vzdialenosť 

z kraja je väčšia ako do daného kraja (priemerná cestná vzdialenosť vysťahovaných je 

vyššia ako prisťahovaných).        

 Nasledujúce mapové výstupy zobrazujú všetky 4 časové obdobia, v ktorých boli 

sledované zmeny priemernej cestnej vzdialenosti zo štrnástich krajov ČR. Prvé dve 

sledované obdobia (1991 – 1995 a 1996 – 2000) sú si veľmi podobné. Západnú a strednú 

časť republiky tvorí šesť krajov, kde zmena priemernej cestnej vzdialenosti prekračuje 

hranicu 100 %, čo znamená, že migračná vzdialenosť z kraja je väčšia ako práve do kraja. 

Opačný jav, čiže vzdialenosť je menšia z kraja, zastupujú južne ležiace kraje (Jihočeský, 

Vysočina, Jihomoravský) a na západe republiky Zlínsky, Olomoucký a MSK. 

V nasledujúcom období (1996 – 2000) dochádza k zmene v MSK, Olomouckom 

a Jihočeskom, kedy priemerná cestná vzdialenosť je väčšia z kraja ako do kraja. Ďalšie dve 

obdobia (2001 – 2005 a 2006 – 2010) sú si rovnako veľmi podobné. Hraničné kraje okrem 

Zlínského, Jihomoravského a Vysočiny sú kraje, z ktorých migranti migrujú na vyššie 

vzdialenosti. V nasledujúcom období sa percentuálna zmena zvýšila ešte v krajoch 

Ústecký, MSK a Olomoucký. Do týchto krajov sa migruje na nižšie vzdialenosti. 
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Jihomoravský kraj a Vysočina vo všetkých štyroch časových obdobiach zastupujú 

percentuálnu zmenu vzdialenosti, ktorá vyjadruje, že z týchto krajov sa migruje na kratšie 

vzdialenosti.   

 

Obrázok 6: Priemerná cestná vzdialenosť z krajov ČR časové  obdobia (1991 až 2010) 

 

6.2.1 Priemerná cestná vzdialenosť z kraja podľa pohlavia   

 Okrem sledovania priemernej cestnej vzdialenosti z kraja a jej percentuálneho 

rozdielu boli rovnako ako v prípade vzdialenosti do kraja skúmané aj vzdialenosti z kraja 

podľa pohlavia.          

 Minimálna priemerná cestná vzdialenosť žien, ktorú prekonávajú z kraja je v oboch 

obdobiach rovnaká v Jihomoravskom kraji (34,4 km neskôr 32 km), Zlínskom (32,4 km 

neskôr 34,9 km) a Vysočine (35,4 km neskôr 34,9 km). Maximum zastupuje hlavné mesto 

Praha, kedy v rokoch 1991 – 1995 predstavuje vzdialenosť 91,6 km. V neskoršom období 

je to pokles na 65,2 km. Výrazný rozdiel je viditeľný pri Moravskozleskom kraji, kedy 

vzdialenosť vzrástla o necelých takmer 15 km, v neskorších rokoch (z 46,2 km na 60,7 

km). Mierny nárast je vidieť aj v Olomouckom kraji v neskoršom období (z 45,8 km na 
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52,1 km). Priemerná cestná vzdialenosť poklesla aj v Libereckom (3,6 km), Ústeckom (4,1 

km), Plzeňskom (7,3 km) a Jihočeskom kraji (6,8 km).        

 

Obrázok 7: Priemerná cestná vzdialenosť z krajov ČR podľa pohlavia  v období 1991 – 1995 a 2006 – 2010  

 

 Migračné vzdialenosti, ktoré prekonávajú muži v sledovaných obdobiach v krajoch 

ČR sa odlišujú v druhom období (2006 – 2010) v štyroch krajoch. V rokoch 2006 – 2010 

vzrástla priemerná cestná vzdialenosť v MSK zo 47,9 km na 65,1 km, Olomouckom kraji 

zo 46,6 km na 57,4 km. Pokles vidieť v Jihočeskom kraji o 8,4 km (z 60,6 km na 52,2 km) 

a taktiež v hlavnom meste Praha, a to dosť výrazný pokles o takmer 24 km (z 92,4 km na 

68,7 km).           

 Ak porovnáme obe pohlavia, zistíme, že v rokoch 1991 – 1995 muži (60,6 km) 

migrujú z Jihočeského kraja na vyššiu vzdialenosť ako ženy (56,7 km). Nasledujúce 
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obdobie rokov 2006 – 2010 sa vyznačuje tým, že z krajov na severe republiky (Ústecký, 

Liberecký) a v juhozápadnej časti (Plzeňský, Jihomoravský) migrujú muži opäť na väčšie 

vzdialenosti ako ženy.   

 

Obrázok 8: Priemerná cestná vzdialenosť z krajov ČR podľa pohlavia  v období 1991 – 1995  a 2006 – 2010  

 

 Úvod tejto podkapitoly bol venovaný zmene priemernej cestnej vzdialenosti, ktorá 

bola vyjadrená percentuálnym podielom medzi vzdialenosťou z kraja a vzdialenosťou do 

kraja vynásobenou stomi. V prípade, ak je priemerná cestná vzdialenosť < 100 % 

vzdialenosť z daného kraja je menšia ako do daného kraja. Druhý prípad, ak je priemerná 

cestná vzdialenosť > 100 % vzdialenosť z kraja je väčšia ako do daného kraja. 

Nasledujúce stránky budú sledovať túto zmenu v prípade žien a mužov, neskôr 

a z hľadiska veku (nasledujúca podkapitola). Formou kartodiagramu sú vo všetkých 



44 

 

štyroch prípadoch zobrazené priemerné cestné vzdialenosti z krajov v km. Obdobia 1991   

– 1995 a 1996 – 2000 sú si podobné s výnimkou krajov Jihočeský, Olomoucký a MSK, 

ktoré v prvom období zastupujú percentuálnu zmenu v rozpätí 71 – 100 % čo znamená, že 

z daných krajov migrujú (vysťahovávajú sa) ženy na kratšie vzdialenosti. V rokoch 1996    

– 2000 sa tieto tri spomínané kraje začlenili medzi kraje v strednej a západnej časti ČR, 

z ktorých je priemerná cestná vzdialenosť vyššia. Nasledujúce dve päťročné obdobia sú si 

až na menšie rozdiely podobné. Obdobia 2001 – 2005 zastupuje väčší počet krajov, 

z ktorých je migračná vzdialenosť vyššia, ako práve do týchto krajov. Najvyššiu 

percentuálnu zmenu vidieť v Olomouckom kraji (126 %) a Karlovarskom kraji (146 %).   

Z krajov v strednej a južnej časti republiky (Praha, Středočeský, Vysočina, Jihomoravský  

a Zlínský) migrujú ženy na menšie vzdialenosti. V rokoch 2006 – 2010 ku krajom, 

z ktorých migrujú ženy na menšie vzdialenosti sa začlenil Plzeňský kraj. Severná hranica 

je tvorená krajmi, z ktorých je priemerná cestná vzdialenosť vyššia.   

 

Obrázok 9: Priemerná cestná vzdialenosť z krajov ČR podľa pohlavia  v období 1991 až 2010 
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 Percentuálna zmena priemernej cestnej vzdialenosti (kartogram) bola sledovaná aj 

v prípade mužov. Všetky štyri obdobia sú si dosť podobné s výnimkou východnej časti 

republiky (MSK, Olomoucký kraj) a severozápadnej časti (Ústecký kraj).  Obdobia 1996 – 

2000 a 2001 – 2006 sa vyznačujú tým, že len zo štyroch krajov, a to Vysočina, 

Jihomoravský, Zlínský a hlavné mesto Praha migrujú muži na menšie vzdialenosti. 

Ostatných desať krajov zastupuje zmenu priemernej vzdialenosti nad 100 %, čiže z týchto 

krajov migrujú muži na priemerne vyššie vzdialenosti do ostatných krajov republiky. 

Obdobia 1991   – 1995 a 2006 – 2010 sa odlišujú vo východnej časti krajiny. V neskoršom 

období dochádza k zmene priemernej vzdialenosti v MSK a Olomouckom kraji, kedy 

z týchto krajov migrujú muži na vyššie vzdialenosti oproti predchádzajúcemu obdobiu 

rokov 1991 – 1995. 

 

Obrázok 10: Priemerná cestná vzdialenosť z krajov ČR podľa pohlavia  v období 1991 až 2010 

 

 6.2.2 Priemerná cestná vzdialenosť z kraja podľa veku 

 Ako aj v prípade pohlavia aj z hľadiska veku (mladí ľudia 25 až 35 rokov 

a dôchodcovia nad 64 rokov) boli zistené priemerné cestné vzdialenosti z kraja 

v obdobiach 1991 – 1995 a 2006 – 2010.         
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 Na prvý pohľad je vidieť, že v neskoršom období rokov 2006 – 2010 dochádza 

k zvyšovaniu priemernej cestnej vzdialenosti z krajov ČR. Výraznejší nárast je z MSK 

(z 49,9 km na 79 km, rozdiel 29,1 km), taktiež Olomouckého (z 46,8 km na 64,8 km). 

Pokles priemernej cestnej vzdialenosti vidieť v Plzeňskom kraji (z 64,4 km na 59,3 km). 

 

Obrázok 11: Priemerná cestná vzdialenosť z krajov ČR podľa veku  v období 1991 – 1995 a 2006 – 2010 

            

 Ľudia v dôchodkovom veku migrujú v neskoršom období na kratšie vzdialenosti. 

Výraznejší pokles v 2006 - 2010 vidieť zo Středočeského, Pardubického a Olomuckého 

kraja. Středočeský kraj zaznamenal pokles z 51 km na 41,7 km, o necelých 10 km. 

Priemerná cestná vzdialenosť poklesla z Pardubického kraja o vyše 30 km (z 50,3 km na 

20 km) a z Olomouckého kraja poklesla vzdialenosť z 58,8 km na 47,4 km. Najvýraznejší 

pokles však vidieť v Libereckom kraji, rozdiel medzi obdobiami tvorí až vyše 22 km 
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v nasledujúcom období 2006 – 2010. Mierny nárast priemernej cestnej vzdialenosti je 

vidieť z Jihomoravského kraja (z 36,6 km  na 41,9 km).     

 Z porovnania vzdialeností vekových kategórií v 1991 – 1995 je zjavné, že mladšie 

vekové skupiny migrujú viac na kratšie vzdialenosti a dôchodcovia skôr na o niečo dlhšie 

vzdialenosti. V nasledujúcom porovnávanom období je situácia opačná. 

 

Obrázok 12: Priemerná cestná vzdialenosť z krajov ČR podľa pohlavia  v období 1991 – 1995 a 2006          

– 2010  

 Nasledujúce stránky budú venované opäť zmene priemernej vzdialenosti, ale 

v tomto prípade už z hľadiska veku (ľudia vo veku 25 až 35 rokov a dôchodcovia nad 64 

rokov). Ako prvé sú zobrazené zmeny priemernej cestnej vzdialenosti z krajov vekovej 

kategórie mladých ľudí. Prvé sledované obdobie 1991 – 1995 sa vyznačuje tým, že 

z krajov západne od Olomouckého a Vysočiny (okrem Prahy) migrujú mladí ľudia na 
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vyššie migračné vzdialenosti. Z ostatných krajov východnej časti republiky migrujú na 

nižšie priemerné cestné vzdialenosti. Nasledujúce päťročné obdobie rozdeľuje krajinu na 

kraje v severnej časti (vrátane Jihočeského kraja),  z ktorých migrujú ľudia vo veku 25 – 

35 rokov na vyššie priemerné vzdialenosti. Z ostatných krajov sú migračné vzdialenosti 

nižšie. Obdobia 2001 – 2005 a 2006 – 2010 sú takmer totožné až na rozdiel v Ústeckom 

kraji (2006 – 2010 nárast zmeny) a Královehradeckom kraji (2006 – 2010 nárast zmeny). 

V oboch časových obdobiach z piatich krajov v strednej a južnej časti republiky migrujú 

mladí ľudia na menšie priemerné cestné vzdialenosti. Z okolitých hraničných krajov sú 

migračné vzdialenosti vyššie.    

 

Obrázok 13: Priemerná cestná vzdialenosť z krajov ČR podľa veku v období 1991 až 2010 

 

 Druhou skupinou z hľadiska veku boli dôchodcovia nad 64 rokov veku života. 

Obdobia 1991 – 1995 a 2006 – 2010 sú úplne totožné. Z krajov v západnej časti (Ústecký a 

Karlovarský) a vo východnej časti republiky (Olomoucký a MSK) migrujú ľudia nad 64 

rokov na vyššie vzdialenosti. Z ostatných desiatich krajov, akoby medzi štyrmi vyššie 

spomínanými krajmi, dochádza k migrácii na kratšie priemerné cestné vzdialenosti v oboch 
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sledovaných časových obdobiach. Veľkú podobnosť vidieť medzi obdobiami 1996 – 2000 

a 2001 – 2005. V rokoch 1996 – 2000 migračné vzdialenosti z krajov sú vyššie 

z Karlovarského, Ústeckého, Libereckého, Středočeského vo východnej časti ČR 

Moravskolezského kraja. Z ostatných deviatich krajov od Středočeského smerom na 

východ sú priemerné cestné vzdialenosti dôchodcov z kraja nižšie. V nasledujúcom období 

dochádza k zmene len z Libereckého kraja, z ktorého sa priemerné cestné vzdialenosti 

znížili.   

      

 

Obrázok 14: Priemerná cestná vzdialenosť z krajov ČR podľa veku v období 1991 až 2010 

 

 Z podkapitoly 6.1 zaoberajúcej sa priemernými cestnými vzdialenosťami do krajov 

ČR podľa pohlavia a veku vyplýva, že ženy migrujú na kratšie vzdialenosti v neskoršom 

období (2006 – 2010) na väčšine územia republiky. Rovnako kratšie vzdialenosti 

prekonávajú aj muži, ale skôr v severnej časti ČR. Z hľadiska veku dochádza k zvýšeniu 

vzdialenosti postupom času pri migrácii ľudí vo veku 25 – 35 rokov. Naopak ľudia 
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v dôchodkovom veku migrujú v sledovanom období rokov 2006 – 2010 na kratšie 

vzdialenosti. S rastúcim vekom dochádza k poklesu priemerných migračných vzdialeností.

  Podkapitola 6.2 sleduje migračné vzdialenosti z jednotlivých krajov rovnako 

z hľadiska veku ako aj pohlavia. V prípade žien dochádza v neskorších rokoch (2006         

– 2010) k poklesu vzdialeností z krajov Ústecký, Liberecký, Plzeňský a Jihočeský oproti 

prvému sledovanému obdobiu (1991 – 1995). V prípade mužov dochádza v druhom 

období k poklesu len v jednom kraji Jihočeský, naopak narastá vzdialenosť v MSK 

a Olomouckom kraji. Podľa veku migrujú mladí ľudia z hraničných krajov na vyššiu 

vzdialenosť (2006 – 2010) s výnimkou Vysočiny, Zlínskeho a Jihomoravského kraja. 

Priemerné cestné vzdialenosti postupom času klesajú z krajov v strednej časti republiky v 

prípade migrujúcich dôchodcov.         

 Porovnávané boli aj zmeny priemerných cestných vzdialeností z krajov, a to 

obecne, podľa pohlavia a veku. Z obecného hľadiska možno povedať, že postupom času sa 

rozdelili kraje na hraničné (okrem Vysočiny, Jihomoravského a Zlínskeho), z ktorých je 

vzdialenosť vyššia do okolitých krajov. Rovnaký jav je aj v prípade žien. Muži migrujú na 

naopak na menšie vzdialenosti len z troch krajov Vysočina, Jihomoravský a Zlínský. Podľa 

veku mladí ľudia migrujú podobne ako v obecnom prípade popísanom vo vyšších 

riadkoch. Ľudia v dôchodkovom veku migrujú z MSK, Olomuckého kraja na vyššie 

vzdialenosti ako aj z krajov v západnej časti republiky (Karlovarský, Ústecký). 

     6.3 Priemerná cestná vzdialenosť z / do obcí Moravskoslezského kraja

 Popri sledovaní priemernej cestnej vzdialenosti v jednotlivých krajoch ČR boli 

ďalej sledované aj vzdialenosti v rámci Moravskoslezského kraja (MSK) a to z, ale aj do 

jednotlivých obcí. Celkový počet obcí MSK je 305. Tento kraj bol vybraný z dôvodu 

možnosti zistiť rozdiely medzi jednotlivými administratívnymi jednotkami hlave 

z hľadiska demografických faktorov (pohlavie a vek). Rovnako ako pri analyzovaní 

vzdialeností v krajoch aj pri obciach MSK boli vybraté dve obdobia, a to 1991 – 1995 

a 2006 – 2010. Keďže dochádza k zmenám administratívneho členenia obcí, bolo potrebné 

dáta prispôsobiť k najnovšiemu administratívnemu členeniu z 1. júla 2011. V prípade kedy 

došlo k vzniku novej obce (zmene názvu) priemerná vzdialenosť, ktorá nebola uvedená 

v dátach zo ČSÚ bola pridelená na základe susednej obce.     

 Nasledujúci obrázok 15 zobrazuje priemernú cestnú vzdialenosť do obcí v MSK. 

V druhom období prevažujú obce, kde je vzdialenosť skôr nižšia, naopak 
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v predchádzajúcich rokoch vidieť viacero obcí s vyššou priemernou vzdialenosťou 

v severnej časti kraja Čáková ( 81,1 km),  Nové Heřminovy (95,9 km) a Oborná (53,9 km). 

V južnej časti sú to dve obce Horní (pokles z 189,4 km na 70,9 km) a Dolní Lomná (pokles 

z 136,6 km na 35,1 km ) zastupujúce vyššie hodnoty priemernej vzdialenosti. Práve tieto 

obce zaznamenali v nasledujúcich rokoch 2006 – 2010 pokles aj napriek hraničnej polohe, 

ktorá značne ovplyvňuje priemernú vzdialenosť v kraji. V prípade maximálnej vzdialenosti 

nedochádza k rozdielom, minimálna vzdialenosť je v 2006 – 2010 o málo vyššia. Nárast 

z 3,2 km na 10,3 km.  

 

Obrázok 15: Priemerná cestná vzdialenosť do obcí Moravskoslezského kraja v období 1991 – 1995 a 2006     

– 2010 

 

 Ďalej bola sledovaná vzdialenosť z obcí MSK v rovnakých obdobiach ako do obcí 

spomínaného kraja. Možno povedať, že tu dochádza k opačnému javu, kedy vzdialenosť 

narastá v druhom období 2006 – 2010 v strednej časti kraja. K nárastu došlo najmä 

v obciach Budišov nad Budišovkou (nárast z 67,2 km na 76,5 km), Vítkov (západná časť, 

nárast z 64,3 km na 76,2 km) a Opave (nárast z 65,1 km na 80 km) vo východnej časti. 

Pokles vzdialenosti je vidieť v severovýchodnej časti v obci Slezské Pavlovce (z 109,3 km 
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na 67,1 km). Minimálna priemerná vzdialenosť z obcí MSK nie je veľká, výraznejšie 

(necelých 30 km) vzrástla vzdialenosť v nasledujúcom období.  

 

Obrázok 16: Priemerná cestná vzdialenosť z obcí Moravskoslezského kraja v období 1991 – 1995 a 2006     

– 2010 

 

 6.3.1 Priemerná cestná vzdialenosť do obcí podľa pohlavia    

 V nasledujúcej časti sú analyzované priemerné cestné vzdialenosti do obcí 

Moravskoslezského kraja podľa pohlavia. Na obrázku číslo 16 boli porovnané migračné 

vzdialenosti žien. Môžeme si všimnúť, že v období rokov 2006 – 2010 dochádza 

k výraznejšiemu poklesu počtu obcí s vyššou priemernou vzdialenosťou v strednej časti 

kraja. Väčší pokles je opäť v južnej časti MSK  do obcí Horní (z 122,1 km na 43,9 km) 

a Dolní Lomná (166 km na 32,7 km). Naopak výraznejší nárast oproti rokom 1991 – 1995 

zaznamenala obec v severnej časti a to obec Ludvíkov (z 26,6 km na 129 km). Postupom 

času k nárastu došlo aj v krajskom meste Ostrava (z 94,9 km na 124,4 km). Minimálna 

priemerná cestná vzdialenosť sa v 2006 – 2010 o niečo málo kilometrov zvýšila. 

Maximum priemernej migračnej vzdialenosti ostalo rovnaké v oboch sledovaných 

obdobiach do jednotlivých obcí Moravskoslezského kraja.  



53 

 

 

Obrázok 17: Priemerná cestná vzdialenosť do obcí Moravskoslezského kraja podľa pohlavia v období 1991  

– 1995 a 2006 – 2010 

 

 Pri porovnaní vzdialeností medzi pohlaviami vidíme v oboch sledovaných 

časových intervaloch menší počet obcí s priemernou vyššou vzdialenosťou do jednotlivých 

obcí MSK. Z toho možno usúdiť, že muži cestujú na kratšie vzdialenosti na rozdiel od 

žien.            

 Obdobia 1991 – 1995 a 2006 – 2010, v ktorých migrujú muži do obcí MSK sú si 

celkom podobné až na niekoľko menších rozdielov. V prípade Ostravy došlo v 

neskoršom päťročnom intervale k nárastu priemernej vzdialenosti (z 97,8 km na 159,5 km) 

do krajského mesta, rovnako ako aj do obce Stará Ves (z 126,6 km na 150,5 km) 

v severozápadnej časti. Naopak výrazne poklesla vzdialenosť v Horní Lomné (z 245,6 km 

na 90,3 km)  na juhu MSK. Ak porovnáme minimálnu vzdialenosť v oboch päťročných 

intervaloch, vidieť naozaj len minimálny rozdiel. V prípade maximálnych migračných 

vzdialeností v rokoch 1991 – 1995 oproti nasledujúcemu päťročnému obdobiu je 

výraznejší pokles, a to až 86,1 km. 
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Obrázok 18: Priemerná cestná vzdialenosť do obcí Moravskoslezského kraja podľa pohlavia v období 1991  

– 1995 a 2006 – 2010 

 

 6.3.2 Priemerná cestná vzdialenosť do obcí podľa veku    

 Keďže na vzdialenosť majú veľký vplyv jednotlivé demografické faktory aj 

v prípade obcí zvoleného kraja boli sledované priemerné cestné vzdialenosti z hľadiska 

veku migrujúcich ľudí. Boli vybrané dve vekové kategórie, a to mladí ľudia v rozpätí 

rokov 25 – 35 a starí ľudia (dôchodcovia) nad 64 rokov veku života. Prvý mapový výstup 

znázorňuje priemernú cestnú vzdialenosť do obcí MSK mladých ľudí. Obdobie rokov 1991 

– 1995 sa vyznačuje oblasťami, kde je priemerná vzdialenosť minimálna. V južnej časti 

kraja počínajúc od obce Bíla (19,7 km), Staré Hamry (5,1 km) a Čeladná (19,7 km) 

smerom na severovýchod. Ďalšou takouto oblasťou je juhovýchodne od Ostravy obec 

Repište (13,5 km) smerujúc na sever k obci Oldřišov (8,3 km). Táto časť je oddelená od 

ďalšej súvislej oblasti obcí (počínajúc Raduňom 6,2 km končiac na severe obcou 

Brumovice 8,7 km) s priemerne nižšími cestnými vzdialenosťami do obcí, kde je 

priemerná vzdialenosť o 20 km vyššia. Severná časť je tvorená oblasťami obcí, do ktorých 

je priemerná cestná vzdialenosť vysoká. Druhé sledované obdobie sa vyznačuje skôr 

obcami, ktoré zastupujú vzdialenosti medzi 20 až 40 km. Západne od krajského mesta 
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Ostrava sa zvýšila vzdialenosť v obciach Vřesina, Klimkovice, Jistebník, Stará Ves nad 

Ondřejnicí. Rovnako došlo k nárastu vzdialeností v južnej časti do obcí Bíla (z 19,7 km na 

33 km), Staré Hamry (z 5,1 km na 30,6 km) a Čeladná (z 19,7 km na 76,3 km). 

 

Obrázok 19: Priemerná cestná vzdialenosť do obcí Moravskoslezského kraja podľa veku v období 1991        

– 1995 a 2006 – 2010 

 

 V prípade vzdialeností do obcí staršej vekovej kategórie vidieť, že v rokoch 1991   

– 1995  sa vytvárajú oblasti  obcí skôr s nižšími vzdialenosťami. Výraznou oblasťou je 

stredná časť kraja, ktorá zatupuje obce smerom od severovýchodu smerom na juhozápadnú 

časť kraja. Ide o akýsi pás počínajúci obcou Rybí (21,3 km) na juhu smerujúc na sever 

k obci Brumovice (29,3 km). Oblasť s najvyššími priemernými vzdialenosťami (120 km    

– 350,8 km) do obcí je viditeľná v severozápadnej časti MSK. Sú to obce Jiříkov, 

Rýmařov, Stará Ves, Velká Štáhle, Valšov, Břidličná, Ryžovište, Lomnice. Neskoršie 

obdobie (2006 – 2010) sa vyznačuje nárastom priemernej vzdialenosti do obcí severne od 

Ostravy. Tieto obce vytvárajú akýsi pás naprieč krajom (z východu na západ). Začína 

obcou Oldřišov na východe (nárast z 23,3 km na 88,8 km) a končí na západe obcou 

Luboměr (nárast z 15,7 km na 62,1 km). Pokles zaznamenali obce v severnej časti, a to 
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Jiříkov (z 134,9 na 18,2 km), Rýmařov (z 120,9 km na 35,3 km) a Stará Ves (z 160,7 km 

na 33,2 km). 

 

Obrázok 20: Priemerná cestná vzdialenosť do obcí Moravskoslezského kraja podľa veku v období 1991        

– 1995 a 2006 – 2010 

 

 6.3.3 Priemerná cestná vzdialenosť z obcí podľa pohlavia    

 Predchádzajúce stránky sa zaoberali priemernou cestnou vzdialenosťou do obcí 

Moravskoslezského kraja,  nasledujúce budú  porovnávať tieto vzdialenosť z obcí 

spomínaného kraja. Ako prvé boli opäť porovnávané vzdialenosti z obcí podľa pohlavia 

migrantov.            

 Ženy migrujú v neskoršom období (2006 – 2010) z väčšieho počtu obcí na vyššie 

vzdialenosti. Viditeľnejší nárast je pri obciach v strednej časti kraja (severne od krajského 

mesta Ostrava). Ide o dve rozlohou väčšie obce Vítkov (z 64,5 km na 79,1 km) a Opava (z 

63,3 km na 77,4 km). Južne od Ostravy je to obec Havířov (z 67,5 km na 87,6 km). 

Naopak k poklesu priemernej vzdialenosti došlo v obciach Velké Štáhle (z 85,6 km na 7,5 

km) a Medzina (z 86,3 km na 15,1 km) v severnej časti MSK. Pri pohľade na minimálne 

a maximálne prekonané migračné vzdialenosti žien, minimum je približne rovnaké, 

maximum sa v 2006 – 2010 zvýšilo zo 115 na takmer 270 km.  
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Obrázok 21: Priemerná cestná vzdialenosť z obcí Moravskoslezského kraja podľa pohlavia v období 1991    

– 1995 a 2006 – 2010 

 

 V prípade mužov vidieť nárast v neskoršom období (2006 – 2010) v krajskom 

meste (z 94,4 km na 114 km) a taktiež v obci Staříč (z 65,3 km na 107,9 km) ležiacej južne 

od Ostravy. Naopak k poklesu došlo v období 1991    – 1995 v severnej časti kraja, kde sa 

vytvorila oblasť obcí s nižšou priemernou vzdialenosťou oproti nasledujúcim obdobiam. 

Medzi oboma sledovanými obdobiami nedochádza k výraznejším nárastom v 2006 – 2010, 

minimálna priemerná cestná vzdialenosť narástla len o necelé 2 km, maximálna len o 13 

km. Ak porovnáme vzdialenosti mužov a žien, nie je vidieť výraznejšie rozdiely medzi 

obcami MSK.  
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Obrázok 22: Priemerná cestná vzdialenosť z obcí Moravskoslezského kraja podľa pohlavia v období 1991    

– 1995 a 2006 – 2010 

 

 6.3.4 Priemerná cestná vzdialenosť z obcí podľa veku 

 Opätovne boli porovnávané aj vzdialenosti z obcí MSK z hľadiska veku, medzi 

dvomi vekovými skupinami, ktoré boli špecifikované vyššie. V období rokov 1991 – 1995 

vidieť väčší počet oblastí s najnižšou priemernou cestnou vzdialenosťou v severnej časti 

tiahnucej sa smerom do vnútra kraja, západnej časti smerom na juh a menšia oblasť na 

východe od krajského mesta Ostrava. Neskôr (2006 – 2010) narástol počet obcí 

s priemerne vyššou migračnou vzdialenosťou z obcí MSK. Južne je to šesť obcí s väčšou 

rozlohou, a to Třinec (z 16,1km na 25,8 km), Morávka (z 19,0 km na 24,9 km), Krásná (z 

18,4 km na 39,2 km), Čeladná (z 19,6 km na 35,7 km) a Bílá (z 19,6 km na 35,7 km). 

Naopak pokles vzdialeností z obcí zaznamenali dve obce na západe MSK. Ide o Fulnek (z 

42 km na 15,4 km) a severne od nej ležiaca obec Březová (z 48,2 km na 19,2 km). 
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Obrázok 23: Priemerná cestná vzdialenosť z obcí Moravskoslezského kraja podľa veku v období 1991          

– 1995 a 2006 – 2010  

  

 Pri sledovaní ľudí v dôchodkovom veku je na prvý pohľad jasné, že v rokoch 2006 

– 2010 migrujú z výrazne väčšieho počtu obcí na kratšie vzdialenosti. Zjavný rozdiel je 

najmä v strednej časti MSK (západne od Ostravy). Priemerná cestná vzdialenosť poklesla 

výraznejšie práve z obcí Fulnek, Vrchy (z 99,4 km na 12 km), Bílovec (z 71,4 km na 12,0 

km) a z obce Březová (z 99,4 km na 25,2 km). Rovnaká zmena nastala aj v severozápadnej 

časti MSK, konkrétne ide o obce Jiříkov (z 73,6 km na 5,4 km), Horní Město a Rýmařov (z 

73,6 km na 5,4 km), Stará Ves (z 86,7 km na 5,4 km), Malá Morávka (z 73,6 km na 5,4 

km), Rudná pod Pradědem a Dolní Moravice. K výraznejšiemu nárastu priemernej cestnej 

vzdialenosti v 2006 – 2010 došlo z obcí v severovýchodnej časti MSK. Konkrétne ide 

o sedem obcí Slezské Pavlovice, Hlinka, Osoblaha, Dívčí Hrad, Bohušov, Rusín a Slezské 

Rudoltice, z ktorých vzrástla priemerná cestná vzdialenosť v rokoch 2006 – 2010 na 

takmer 200 km. V rokoch 1991 – 1995 sa priemerné vzdialenosti pohybovali od 3,4 km až 

do necelých 6 km.  
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Obrázok 24: Priemerná cestná vzdialenosť z obcí Moravskoslezského kraja podľa veku v období 1991         

– 1995 a 2006 – 2010 

 

 Posledná podkapitola sa zaoberá vzdialenosťami v rámci Moravskoslezského kraja. 

Pri obecnom porovnávaní priemerných cestných vzdialeností do obcí vidieť, že v druhom 

sledovanom období dochádza k zníženiu vzdialeností najmä v strednej časti MSK. Naopak 

pri migračných vzdialenostiach z kraja dochádza k zvýšeniu práve v strednej časti kraja. 

Ďalšia podkapitola sa zaoberá sledovaním vzdialeností do kraja na základe 

demografických faktorov. Z hľadiska pohlavia postupom rokov (2006 – 2010) sa v oboch 

prípadoch (muži aj ženy) znížila priemerná cestná vzdialenosť do obcí najmä v západnej 

časti od krajského mesta Ostravy. Podľa veku vidieť nárast postupom rokov (2006 – 2010) 

v oboch vekových kategóriách (25 – 35 rokov, nad 64 rokov), a to hlavne severne od 

Ostravy. Posledná časť sleduje vzdialenosti z jednotlivých obcí MSK. Z hľadiska pohlavia 

dochádza k nárastu priemerných migračných vzdialeností v neskoršom období (2006 - 

2010) opäť smerom na sever od Ostravy. Pri veku je už jav rozdielny, zatiaľ čo pri 

mladých ľuďoch dochádza k nárastu z obcí severne a južne od krajského mesta, v prípade 

dôchodcov je viditeľný pokles v severnej časti MSK a severozápadne od Ostravy.  
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ZÁVER 

 Cieľom práce bolo zhodnotiť vývoj migračných vzdialeností v rámci 

administratívnych jednotiek Českej republiky v rozpätí rokov 1991 až 2010 na základe 

unikátnych demografických dát z Českého štatistického úradu (Bežná evidencia migrácie).  

 Z celkových výsledkov práce možno povedať, že zo štyroch sledovaných období 

migrovalo najviac ľudí práve v poslednom období rokov 2006 – 2010. Z hľadiska 

demografických faktorov migruje viac žien ako mužov, čo je spôsobené samozrejme aj 

celkovo vyšším počtom žien v populácii. Podľa veku migruje viac mladých ľudí (25 – 35 

rokov) v druhom sledovanom období 2006 – 2010, naopak dôchodcovia nad 64 rokov 

migrujú  vo  väčšom  počte  v  prvom  období  rokov  1991 – 1995.  Porovnávané bolo 

pohlavie a vek súčasne. Muži migrujú v nižšom veku na rozdiel od žien, avšak postupom 

času sa tento vek medzi pohlaviami vyrovnáva.      

 Z porovnaní charakteristík priamej a cestnej vzdialenosti vychádzajú nasledujúce 

tvrdenia. Postupom času  dochádza k zvyšovaniu ako priamej, tak aj cestnej vzdialenosti 

medzi obcami ČR.  Po výpočte mediánu v oboch prípadoch budú viac zastúpené 

vzdialenosti s nižším počtom kilometrov ako s vyššími hodnotami. Po výpočte  

korelačného koeficientu, ktorý je vo väčšine prípadov kladný (pozitívna korelácia) možno 

usúdiť, že čím väčší počet migrantov bude migrovať, tým bude migračná vzdialenosť 

vyššia a naopak.          

 Hlavnou  úlohou  však  bolo  sledovať vzdialenosti migrantov  v  rámci ČR. Pri 

migrácii do krajov podľa pohlavia vidieť, že ako ženy, tak aj muži migrujú v neskoršom 

období (2006 – 2010)  na kratšie vzdialenosti, čiže dochádza k poklesu vzdialeností 

postupom času. Z hľadiska veku vybraná veková kategória mladých ľudí migruje na väčšie 

vzdialenosti do krajov republiky. V prípade dôchodcov je tento jav rovnaký ako pri 

sledovaní vzdialeností z hľadiska pohlavia.       

 Ďalej boli analyzované vzdialenosti z krajov ČR. V prípade žien dochádza 

v neskorších rokoch (2006 – 2010) k poklesu vzdialeností z krajov Ústecký, Liberecký, 

Plzeňský a Jihočeský oproti prvému sledovanému obdobiu (1991 – 1995). V prípade 

mužov dochádza v druhom období k poklesu len v jednom kraji Jihočeský. Podľa veku 

migrujú mladí ľudia z hraničných krajov na vyššiu vzdialenosť (2006 – 2010) s výnimkou 

Vysočiny, Zlínskeho a Jihomoravského kraja. Priemerné cestné vzdialenosti postupom 

času klesajú z krajov v strednej časti republiky v prípade migrujúcich dôchodcov. 
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 Porovnávané boli aj zmeny priemerných cestných vzdialeností z krajov, a to 

obecne, podľa pohlavia a veku. Z obecného hľadiska možno povedať, že postupom času sa 

rozdelili kraje na hraničné (okrem Vysočiny, Jihomoravského a Zlínskeho), z ktorých je 

vzdialenosť vyššia do okolitých krajov. Rovnaký jav je aj v prípade žien. Muži migrujú na 

naopak na menšie vzdialenosti len z troch krajov Vysočina, Jihomoravský a Zlínský. Podľa 

veku mladí ľudia migrujú podobne ako v obecnom prípade popísanom vo vyšších 

riadkoch. Ľudia v dôchodkovom veku (nad 64 rokov) migrujú z MSK, Olomuckého kraja 

na vyššie vzdialenosti ako aj z krajov v západnej časti republiky (Karlovarský, Ústecký).

 Poslednou rovnako dôležitou častou bolo sledovať priemerné migračné vzdialenosti 

z obcí, ale aj do obcí Moravskoslezského kraja. Pri obecnom porovnávaní priemerných 

cestných vzdialeností do obcí vidieť, že v druhom sledovanom období dochádza k zníženiu 

vzdialeností najmä v strednej časti MSK. Naopak pri migračných vzdialenostiach z kraja 

dochádza k zvýšeniu práve v strednej časti kraja. Ďalej boli sledované vzdialenosti do kraja 

na základe demografických faktorov. Z hľadiska pohlavia postupom rokov (2006 – 2010) 

sa v oboch prípadoch (muži aj ženy) znížila priemerná cestná vzdialenosť do obcí najmä 

v západnej časti od krajského mesta Ostravy. Podľa veku vidieť nárast postupom rokov 

(2006 – 2010) v oboch vekových kategóriách (25 – 35 rokov, nad 64 rokov), a to hlavne 

severne od Ostravy. Ako aj v krajoch, tak aj v obciach MSK boli analyzované vzdialenosti 

z jednotlivých obcí MSK. Z hľadiska pohlavia dochádza k nárastu priemerných 

migračných vzdialeností v neskoršom období (2006 - 2010) opäť smerom na sever od 

Ostravy. Pri veku je už jav rozdielny, zatiaľ čo pri mladých ľuďoch dochádza k nárastu 

z obcí severne a južne od krajského mesta, v prípade dôchodcov je viditeľný pokles 

v severnej časti MSK a severozápadne od Ostravy.      

 Možnosťou pokračovať v tejto práci by bolo sledovať priemerné migračné 

vzdialenosti na úrovni okresov Českej republiky, prípadne porovnať vzdialenosť medzi 

obcami vo viacerých krajoch ČR. A taktiež analyzovať a medzi sebou porovnať všetky 

časové intervaly, pre ktoré boli migračné dáta k dispozícii.   
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