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ANOTATION OF THESIS  

 The Thesis deals with the migration directions of inhabitants from regional cities of 

the Czech Republic for defined time periods. The introduction of the Thesis is devoted to 

general issues of suburbanization, its form and causes, as well as a description of the used 

demographic data. The following parts of the Thesis include method of calculating 

directions of migratory movements, divided into two parts. First is migration from the 

regional cities (from centroid of the city) and second is to the regional cities (to the 

centroid of the city), both in a defined time period between years 2006 and 2010. Further 

two chapters describe usability of distance decay function for regional cities of the Czech 

Republic and boundary effect solution. The main objective of this Thesis was to present 

changes in development of migratory directions, usability of a distance decay function and 

solution of the problematic boundary effect using special tools for migration data analysing 

and visualizing through geographic information systems. 

  

 Keywords: migration, migration directions, distance decay function, boundary  

                    effect, geographic information systems 

ANOTÁCIA DIPLOMOVEJ PRÁCE 

 Práca sa zaoberá migračnými smermi obyvateľov krajských miest Českej republiky 

vo vybraných časových obdobiach. Úvod práce je venovaný všeobecnej problematike 

suburbanizácie, jej podobám a príčinám a taktiež popisu použitých demografických dát. 

Nasledujúce časti práce sa venujú spôsobu výpočtu smerov migračných pohybov 

rozdelených do dvoch častí, a to migrácia z krajských miest (ich zázemí) a do krajských 

miest (ich zázemí) vo vymedzenom časovom období rokov 2006 až 2010. Ďalšie dve 

kapitoly popisujú spôsob použitia funkcie vzdialenosti pre všetky krajské mestá ČR 

a vyriešenie hraničného efektu, už spomínaných krajských miest republiky. Hlavným 

cieľom práce bolo priblížiť vývoj zmien migračných smerov, použitie funkcie vzdialenosti 

a vyriešenie problému týkajúceho sa hraničného efektu s použitím špeciálnych nástrojov 

na analýzu a vizualizovanie dát o migráciách prostredníctvom geografických informačných 

systémov.  
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ZOZNAM POUŽITÝCH SKRATIEK 

 

 ČR     Česká republika   

 ČSÚ     Český štatistický úrad    

 S     sever     

 SV     severovýchod      

 V     východ      

 JV     juhovýchod     

 J     juh      

 JZ     juhozápad     

 Z     západ      

 SZ     severozápad   
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ÚVOD           

 Diplomová práca je zameraná na skúmanie smerov (osem základných) migračných 

pohybov na celom území Českej republiky. Migrácia je považovaná za proces 

premiestňovania obyvateľov mimo územnú jednotku, ktorú v ČR predstavuje obec. 

Výnimku tvorí Praha, kde dochádza k migrácii aj medzi jej jednotlivými mestskými 

časťami. Pre migráciu je charakteristický dvojsmerný pohyb. Prvý je označovaný ako 

emigrácia (odsťahovanie) a druhý pohyb predstavuje imigrácia (prisťahovanie). O migrácii 

je možné taktiež povedať, že je nadmieru zložitý, široko podmienený proces najmä 

z hľadiska ekonomických, politických, sociálnych, kultúrnych a prírodných faktorov [11]. 

 Okrem sledovania smerov migrácie z a do krajských miest a ostatnými časťami 

krajiny, boli sledované aj smery migrácie do jednotlivých zázemí týchto miest.  So 

zázemím súvisí pojem suburbanizácia, ktorou sa spravidla rozumie rast mesta 

priestorovým rozpínaním do okolitej vidieckej a prírodnej krajiny [13].    

 Ďalšie dve časti práce sú zamerané na využitie funkcie vzdialenosti (distance decay 

function) a vyriešenie hraničného efektu pre všetky krajské mestá Českej republiky.    

 Pre skúmanie boli použité demografické dáta z Českého štatistického úradu, 

konkrétne z Bežnej evidencie migrácie. Analyzovať sa budú len migrácie v Českej 

republike pre rozpätie rokov 2006 až 2010.        

 Migrácia bude v diplomovej práci skúmaná z hľadiska priestoru. Postupne budú 

analyzované smery migrantov z a do krajských miest a ich zázemí, ich zmeny medzi 

jednotlivými časovými obdobiami. Neskôr sa bude skúmať závislosť počtu migrujúcich na 

vzdialenosti, ktorú prekonávajú v rokoch 2006 – 2010.  

 Celá práca je rozdelená do siedmych kapitol. Prvá kapitola popisuje hlavný cieľ 

práce, a to zhodnotiť smery migrujúcich obyvateľov z/do krajských miest ČR, použiť 

funkciu vzdialenosti a akým spôsobom sa bude riešiť hraničný efekt krajských miest 

republiky. Druhá kapitola sa zaoberá formami urbanizácie a následne popisuje 

suburbanizáciu (vznik, vývoj, podoby, príčiny a jej dôsledky). Nasledujúca tretia kapitola 

popisuje zdroje demografických dát použitých pri jednotlivých analýzach. V štvrtej 

kapitole sa čitateľ práce môže dozvedieť už výsledky samotnej práce, a to smerové 

hodnotenie, vymedzenie zázemia krajských miest, výpočet smerov pre 

vysťahovaných/prisťahovaných a následne ich celkové zhodnotenie. Obsahom piatej 

kapitoly je postupný popis priestorových interakcií, modely, spôsoby modelovania a  
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funkcie vzdialenosti. Šiesta kapitola sa už zaoberá prípravou dátových podkladov a  

konkrétnymi výsledkami funkcie vzdialenosti pre 13 krajských miest ČR. Posledná 

kapitola popisuje gravitačnú teóriu, vysvetľuje pojem gravitačný model jeho využitie. 

Súčasťou kapitoly je aj praktické použitie gravitačného modelu pri riešení hraničného 

efektu.  
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1  CIEĽ PRÁCE 

 
 Cieľom diplomovej práce je objasniť na aké smery migrujú obyvatelia krajských 

miest Českej republiky v období rokov 2006 až 2010. Okrem sledovania smerov v rámci 

migrácie z/do krajských miest a celým územím štátu, budú sledované aj migračné smery 

do zázemí 13 krajských miest. Výnimočnosť práce spočíva v tom, že dodnes nebola 

podobná štúdia týkajúca sa tejto problematiky realizovaná a zároveň dochádza k analýze 

dát o migrantoch z Bežnej evidencie migrácie obyvateľov (Český štatistický úrad, ČSÚ). 

Hlavnými úlohami bolo zistiť smery migračných pohybov. Po ich vizuálnom zobrazení 

pokračovať skúmaním funkcie vzdialenosti migrácie krajských miest republiky a zamerať 

sa na vyriešenie problému týkajúceho sa hraničného efektu. 

 Cieľom je odpovedať na jednotlivé otázky:  

  Ako sa menia smery migračných pohybov v čase?  

  Ako sa mení vzdialenosť v závislosti na počte obyvateľov, ktorí migrujú  

  v rámci územia Českej republiky? 

  Akým spôsobom bol riešený hraničný efekt krajských miest ČR?  
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2  FORMY URBANIZÁCIE  

 
     Stránky druhej kapitoly sa budú zaoberať jednotlivými formami urbanizácie a popisom 

modelu štádií vývoja miest. Už spomínaný model je súčasťou teórie štádií vývoja miest, 

ktorá interpretuje rozvoj mestských regiónov ako postupnosť jednotlivých procesov [14]. 

 

     2.1 Model štádií vývoja miest 

 Teória a model štádií vývoja miest od autorov van den Berg a kolektív rozlišuje 

štyri štádiá urbanizačného procesu, a to [14]: 

 

 urbanizácia,  

 suburbanizácia,  

 desurbanizácia,  

 reurbanizácia.  

  

 Obrázok 1 zobrazuje tabuľku, v ktorej sú uvedené jednotlivé štádiá vývoja 

mestských regiónov. Ide o osemstupňovú klasifikáciu kombinujúcu štádia vývoja 

funkčných mestských regiónov a klasifikačné typy centralizácie a decentralizácie.  

 

 

Obrázok 1: Štádia vývoja mestských regiónov [Zdroj: 14] 
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  Nasledujúce riadky sa budú zaoberať podrobnejším popisom jednotlivých štádií 

vývoja a klasifikačných typov.  

 

1. Urbanizácia (I) – dominuje nárast jadra nad zázemím a zároveň rastie celý 

funkčný mestský región, 

a. absolútna centralizácia (1) – dochádza k úbytku zázemia, 

b. relatívna centralizácia (2) – zázemie rastie pomalšie ako jadro mesta. 

 

2. Suburbanizácia (II) – dominuje rast zázemia nad jadrom mesta a pritom celý 

mestský región ešte rastie,  

a. relatívna decentralizácia (3) – jadro mesta rastie pomalšie ako zázemie,  

b. absolútna decentralizácia (4) – dochádza k úbytku jadra mesta.  

 

3. Desurbanizácia (III) – mestský región ako celok ubúda,  

a. absolútna decentralizácia (5) – nastáva, keď pokles počtu obyvateľov 

jadra mesta presiahne prírastky v prímestskej zóne a tým dôjde k poklesu 

počtu obyvateľov celého mestského regiónu, 

b. relatívna decentralizácia (6) – prináša pokles v oboch častiach funkčného 

mestského regiónu s pokračujúcim rýchlejším poklesom v jadre mesta [14].  

 

4. Reurbanizácia (IV) – situácia je rovnaká ako v prípade desurbanizácie, čo 

znamená, že mestský región ako celok ubúda,  

a. relatívna centralizácia (7) – vývoj pokračuje omnoho výraznejšími 

úbytkami v zázemí, pretože jadro mesta už pomaly nemá čo strácať,  

b. absolútna centralizácia (8) – dochádza k rastu jadra mesta, ktoré však 

vzhľadom k väčšiemu úbytku zázemia zatiaľ ešte nevedie k obnoveniu rastu 

celého mestského regiónu [14].  

 

 Vyššie spomínaná teória a popis modelu štádií vývoja miest aj empirická analýza 

predstavujú urbanizáciu ako cyklus plynule nadväzujúcich štádií. Obrázok 2 dobre 

dokumentuje takýto náhľad, ktorý navodzuje dojem hodín točiacich sa neustále dookola 

[14]. Mestá a ich regióny takto charakterizuje jednoznačná vývojová pravidelnosť, čo 
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znamená, že majú vopred determinovanú trajektóriu vývoja pohybujúcu sa po zacyklenej 

postupnosti štyroch štádií [14].  Ešte ilustrovanejšie je to znázornené na obrázku 3.  

 

 
 

Obrázok 2: Klasifikácia vývoja typu mestských regiónov [Zdroj: 14] 

 

 

 

Obrázok 3: Rast a pokles v jadre, zázemí a mestskom regióne v jednotlivých štádiách vývoja mestských 

regiónov [Zdroj: 14] 
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    2.2 Definícia pojmu suburbanizácia  

 Keďže práca sa zameriava na sledovanie migrácií z a do zázemí, preto je potrebné 

definovať pojem suburbanizácia, aké môžu byť jej podoby a príčiny.   

 Suburbanizáciou sa spravidla rozumie rast mesta priestorovým rozpínaním do 

okolitej vidieckej a prírodnej krajiny [13]. Iná definícia hovorí že ide o presun obyvateľov, 

ich aktivít a niektorých funkcií z jadrovej časti mesta do zázemia [16]. Suburbanizácia je 

spájaná s omnoho nižšou hustotou osídlenia oproti tomu, aká existuje v meste. 

Charakterizujú ju samostatné alebo radové, jedno až dvojpodlažné rodinné domy 

s vlastnou záhradou, ktoré obyčajne vytvárajú sociálne homogénne rezidenčné zóny, a tiež 

pásové komerčné zástavby a priemyselné parky často lokalizované podľa diaľnic a ďalších 

významných komunikačných osí či v blízkosti ich križovatiek.    

 Suburbanizácia nevedie spravidla k vytvoreniu nového typu sídel, ale transformuje 

tie existujúce [13].  

     2.3 Vznik a vývoj suburbanizácie 

 Korene suburbanizácie siahajú do Anglicka, kde sa už v 18. storočí rozšírila medzi 

príslušníkmi buržoázie móda vlastniť vilu vo vidieckom prostredí a zároveň v blízkosti 

mesta. Výraznejšiu dynamiku suburbanizácia zaznamenala až na prelome 19. a 20. 

storočia. K hlavným podmieňujúcim faktorom jej vzniku a dynamického rozvoja patrili 

nasledujúce faktory [18]: 

 technologické – sa prejavili urýchlením a uľahčením spojenia medzi mestom a 

jeho prímestskou zónou. Veľmi významným technologickým faktorom bol rozvoj 

železničnej dopravy a neskôr vynález automobilu a následný rozvoj automobilovej 

dopravy. V súčasnosti je dôležitým technologickým faktorom rozvoj informačných 

a komunikačných technológií, najmä internetizácia [18]. 

 

 ekonomické – sa prejavili štrukturálnymi zmenami v hospodárstve, ktoré vyvolali 

expanziu obchodných, službových a administratívnych funkcií v centrách miest, 

spojenú s vytláčaním obytnej funkcie a postupný nárast pozemkovej renty v 

centrách miest. Prímestská zóna na druhej strane poskytovala mnoho lacných a 

rozľahlých voľných pozemkov [18]. 
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 sociálno-kultúrne – sa prejavili nárastom zámožnosti mestského obyvateľstva a 

formovaním sa početnej vyššej strednej vrstvy. Toto obyvateľstvo pritom 

zaznamenalo výraznú zmenu hodnotových preferencií z hľadiska výberu miesta 

bývania [18]. 

 

 demografické – sa prejavili prudkým rastom počtu a hustoty obyvateľov miest v 

dôsledku baby boomu (najmä po druhej svetovej vojne) a imigrácii vidieckeho 

obyvateľstva [18]. 

 

 environmentálne – sa prejavili postupným zhoršovaním kvality životného 

prostredia vo vnútornom meste, čo viedlo jeho obyvateľov k hľadaniu miest 

bývania s priaznivejšími podmienkami [18]. 

 

 inštitucionálne – sa prejavili územno-plánovacími decíziami (rozhodovaniami) o 

budovaní záhradných a satelitných miest, ktoré mali odľahčiť neúmerne rýchly rast 

kompaktných jadier veľkých mestských aglomerácií. K inštitucionálnym faktorom 

možno zaradiť aj rozličné formy podpory výstavby rodinných domov v 

prímestských zónach [18]. 

 

     2.4 Podoby suburbanizácie       

 Surbanizácia môže mať dve podoby podľa prevládajúcej funkcie, a to: 

   rezidenčná (obytná), 

 komerčná (pracovná a obslužná). 

 V prípade rezidenčnej suburbanizácie sa sleduje predovšetkým výstavba nového 

bývania v zázemí mesta a postupný odliv z jadrového mesta do nových rodinných (v 

poslednej dobe aj bytových) domov v okolitých obciach. Druhá podoba suburbanizácie, 

čiže komerčná má tiež zreteľné prejavy, a to najmä na výhodných lokalizovaných miestach 

pozdĺž hlavných dopravných ťahov.  
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Obrázok 4: Rezidenčná suburbanizácia v obci Jesenice pri Prahe na okraji Průhonického parku [Zdroj: 6] 

 

 

 

 

 

 

 
Obrázok 5: Komerčná suburbanizácia v zázemí Prahy pozdĺž diaľnice D8 smerom na Ústie nad Labem 

[Zdroj: 7] 

     2.5 Príčiny suburbanizácie 

 K suburbanizácii dochádza príchodom nových ľudských aktivít (bývanie, obchod, 

skladovanie, výroba) do lokalít ležiacich mimo kompaktnú zástavbu mesta a pritom 

v rámci metropolitného územia. Nevytvára ju len umiestnenie človeka a ním vykonávané 

činnosti, ale aj výstavba objektov, v ktorých sa ľudské aktivity uskutočňujú. V tom prípade 

nie je možné oddeliť nehnuteľnosti a ľudí, ktorí ich využívajú k rozmanitým účelom. 

Umiestnenie nehnuteľností vytvára predpoklad pre dlhodobé priestorové ukotvenie 

využívania krajiny človekom. 

 

    2.6 Dôsledky suburbanizácie      

 Suburbanizácia má významné ekonomické, sociálne a environmentálne dôsledky. 

Pri nízkej hustote zástavby dochádza k výraznej priestorovej segregácii ľudských aktivít 

ako sú napr. bývanie, zamestnanie, nákupy atď. Suburbálne formy osídlenia si vyžadujú 

vyššie nároky na energiu, čas, priestor ale aj financie. Vysoká priestorová koncentrácia 

niektorých funkcií a ich značná priestorová segregácia vyvolávajú neustále prepravné toky, 
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čo negatívne ovplyvňuje kvalitu životného prostredia [18]. Na druhej strane dochádza k 

úpadku verejnej dopravy, ktorá nedokáže efektívne obsluhovať rozptýlenú, hustotou nízku 

obytnú zástavbu.           

 Sociálne dôsledky suburbanizácie sa prejavujú predovšetkým v separácii, 

segregácii a selektívnej migrácii obyvateľstva [18]. Do prímestských lokalít sa z vnútornej 

časti mesta sťahujú predovšetkým domácnosti s vyšším sociálnym statusom. Postupne tak 

môže vzniknúť segregácia medzi obyvateľmi predmestí a vnútornej časti mesta. Luxusné 

rodinné domy na vidieku si zriaďujú takmer výhradne obyvatelia s vysoko 

nadpriemernými príjmami a vyšším vzdelaním.       

 V súvislosti s dopadom suburbanizácie na spoločnosť môžeme hovoriť aj o kolapse 

geografickej a spoločenskej hierarchie. Namiesto sústredenia funkcií podľa istého 

hierarchického stupňa dochádza k ich rozptýleniu do niekoľkých izolovaných uzlov [18]. 

Funkcie a služby sa sťahujú za zákazníkmi z centra do zázemia. Vo vnútorných mestách 

zostávajú nevyužité pozemky so starými rozpadajúcimi sa budovami a v oblastiach bývalej 

priemyselnej výroby aj so značne znečistenou pôdou. Investori uprednostňujú výstavbu na 

tzv. zelenej lúke. Dochádza tak k strate úrodnej poľnohospodárskej pôdy, k jej 

zmenšovaniu a fragmentácii.         

 Podľa viacerých autorov proces suburbanizácie nie je možné zastaviť, preto je 

potrebné uskutočniť rôzne opatrenia pre jej regulatívny rozvoj [18]. Škodlivý trend 

postupného rozvoľňovania zástavby je potrebné zastaviť. Prvé skúsenosti z usmerňovania 

a korigovania suburbanizácie (smart growth) sú známe už aj z prostredia USA (napr. 

Portland).  
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3  POPIS ZDROJOV DEMOGRAFICKÝCH DÁT 

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

prameňov, a to [11]:  

 Sčítanie ľudu (cenzus), 

 Bežná evidencia prirodzenej zmeny,  

 Bežná evidencia migrácie obyvateľstva,  

 Populačný register (register obyvateľstva),  

 Výberové šetrenie (mikrocenzus).   

 

 Pri spracovaní boli použité dáta z Bežnej evidencie migrácie obyvateľstva 

z Českého štatistického úradu. Preto nasledujúce riadky budú zamerané na jeho 

podrobnejší popis.  

     3.1 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 [13].  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 [12].  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 [9].    

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

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

     3.2 Popis použitých dát 

 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, 
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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 dôvodu 

lepšej stability dát a eliminácie možných extrémov a chýb). 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 1: Štruktúra údajov o migráciách [Zdroj: 11] 

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 

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 
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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 
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4  SMEROVÉ HODNOTENIE MIGRAČNÝCH POHYBOV  

 Podľa Bábíčková (2008) sú migračné trendy charakterizované štyrmi základnými 

smermi migračných pohybov sever, východ, západ a juh.     

 Pre rozsiahlejšie skúmanie smerov migračných pohybov som zvolila okrem už 

vyššie spomínaných štyroch ďalšie štyri smery (SZ, SV, JZ a JV), na ktoré sa mohli 

migrujúci obyvatelia sťahovať v rámci celej republiky. Teda celkovo bolo skúmaných 8 

smerov pre 13 krajských miest a ich zázemia Českej republiky v časovom intervale rokov 

2006 – 2010.          

 Presnejšie išlo o zisťovanie na aké smery sa sťahujú migrujúci obyvatelia 

z krajských miest (do krajských miest) do celej (z celej) ČR a zázemia. Zázemie bolo 

vymedzené do vzdialenosti 20 km (uvedené v podkapitole Vymedzenie suburbanizácie 

(zázemia) krajských miest).         

 Práca sa zaoberá migráciou obyvateľov medzi 13 krajskými mestami ČR (ich 

zázemím) a ostatnými časťami republiky. Preto je potrebné sa pozrieť aj na všeobecne 

priestorovú štruktúru mesta, ktorá ovplyvňuje smery migrácií obyvateľov v rámci mesta.  

Pod pojmom priestorové štruktúry rozumieme predovšetkým jednotlivé mestské časti, a to 

centrum, predmestie, štvrte, funkčné zóny a pod [3]. V priebehu 20. storočia sa vytvorili 3 

základné modely priestorovej štruktúry miest, a to [3]: 

 koncentrický model (Burgessov) 

o postupne od stredu k okrajom mesta dochádza k zmenám niektorých 

demografických charakteristík (pokles veku obyvateľov, rast 

veľkosti domácností, vzostup počtu detí),  

o na okrajoch miest vznikajú chudobné štvrte s nízkym sociálnym 

statusom obyvateľov – slumy. 

 sektorový model (Hoytov) 

o v meste sa vytvárajú sektory smerujúce od centra k okrajom, 

v ktorých je možné nájsť obyvateľov s rôznym vzdelaním alebo 

profesijným profilom (vysokoškoláci, manažéri, pracujúci v 

priemysle). 

 viacjadrový model (Harris-Ullmanov) 
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o mestá majú viac jadier, z nich každé má svoju špecifickú funkciu 

(priemysel, obchod, služby, šport, rekreácia atď.). 

 zjednotený model  

o v praxi dochádza k prekrytiu koncentrického modelu modelom 

sektorovým, cez neho sa premieta model viacjadrový.  

 

Obrázok 6: Ukážka jednotlivých model priestorovej štruktúry miest [Zdroj: 3] 

 Migračné smery môžu byť ovplyvnené faktormi, ktoré majú veľký podiel na  

rozhodovaní migrujúcich obyvateľov, kam v budúcnosti povedú ich kroky pri sťahovaní sa 

na nové miesto bydliska.          

 V 60. rokoch 20. storočia bola predstavená teória „push-pull“. Bogue a po ňom 

Jansen a Lee zamerali svoju pozornosť na determinanty, ktoré ovplyvňujú rozhodovanie 

ľudí pri migrovaní [17]. Na jednej strane sa jedná o súbor faktorov, ktoré pôsobia na 

jedincov negatívne, tzn. tie, ktoré ich vypudzujú, vytláčajú – push faktory. Tie môžu byť 

nedostatok pracovných príležitostí, zlá životná úroveň a pod. To však samé o sebe  nemusí 

byť ešte dostatočným dôvodom migrovať. Pre daného migrujúceho musia najskôr niekde 

existovať pozitívne faktory, ktoré ho budú lákať, priťahovať – pull faktory. Vo svojej dobe 

predstavovala táto teória silný explanačný potenciál. V súčasnej dobe je migrácia natoľko 

komplexným fenoménom, že mechanistický model „push-pull“ značne redukuje povahu 

celého fenoménu [17].     

     4.1 Vymedzenie suburbanizácie (zázemia) krajských miest   

 Pri nasledujúcom spracovaní smerov migračných pohybov z krajských miest do 

ostatných častí republiky a zároveň aj suburbanizácie (zázemia) daného mesta bolo 

potrebné vymedziť už spomínané zázemie. Vzdialenosť zázemia každého krajského mesta 

bola stanovená podľa Bednář, Vichánková (2010) na 20 km od jeho centroidu.
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 Nasledujúci mapový výstup zobrazuje vymedzenie 20 km zázemia pre osem  

migračných smerov v období rokov 1991 – 2010. Jednotlivé obce sú farebne odlíšené 

podľa toho, do ktorého smeru prislúchajú.  

 

 

Obrázok 7: Vymedzenie zázemia krajských miest ČR pre 8 migračných smerov v rokoch 1991 - 2010 

    4.2 Výpočet smerov migračných pohybov krajských miest ČR 

 Prvým krokom pri zisťovaní smerov migrujúcich obyvateľov bolo získať 

zodpovedajúce dáta pre 13 krajských miest Českej republiky vymedzeného časového 

obdobia rokov 2006 až 2010. Dotazovaním v prostredí MS Access na základe jednotlivých 

atribútov boli dáta vyexportované a načítané ako bodová vrstva do prostredia ArcMap. 

Následne pomocou nástroja Near (Analysis) boli do atribútovej tabuľky vyhodnotené 

smery pre každú obec do (z) ktorej sa sťahovali do (z) krajských miest a ich zázemí.  

 Funkcia Near (Analysis) umožňuje okrem určenia vzdialenosti medzi dvomi 

bodovými vrstvami, bodovou a líniovou vrstvou a bodovou a polygónovou vrstvou určiť aj 

uhol ako parameter tohto nástroja. Tento parameter je reťazec, ktorý určuje, či existuje 

uhol medzi blízkosťou funkcie a následne ho vyčísli a uloží do nového poľa. Uhly sú 
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merané od 180 do -180, kde 0 je na východ, 90 na sever, 180 (-180) na západ a -90 na juh. 

V tomto prípade ide o voliteľný parameter. Aby boli súradnice počítané k severu (0°) a nie 

k východu, ako je uvedené na vyšších riadkoch, bolo potrebné ku každej hodnote 

pripočítať 90 stupňov. 

 

Obrázok 8: Možnosti využitia funkcie Near (Analysis) pre bodovú, líniovú a polygónovú vrstvu [Zdroj: 19] 

 

    4.3 Hodnotenie smerov migračných pohybov z krajských miest ČR do   

ostatných častí republiky a do ich zázemí   

 V nasledujúcej podkapitole je zobrazený mapový výstup s konkrétnymi výsledkami 

pre obdobie rokov 2006 až 2010 pre 13 krajských miest ČR, z ktorých sa sťahovali 

migrujúci obyvatelia do ostatných častí republiky, prípadne už spomínaného zázemia, 

ktoré bolo vymedzené v predošlej kapitole do vzdialenosti 20 km od centra daného 

krajského mesta. Mapový výstup zároveň zobrazuje aj počet vysťahovaných  z krajského 

mesta (zázemia) prostredníctvom kartodiagramu. Pri podrobnejšom skúmaní výsledkov 

jednotlivých krajských miest vidíme väčšie rozdiely, ktoré súvisia s polohou v rámci 

republiky.          

 Karlovy Vary sa vyznačujú migráciou z tohto krajského mesta do juhovýchodných 

častí (veľký vplyv Prahy). Druhým smerom je severozápad krajiny. V prípade zázemia až 

vyše 20 % obyvateľov odchádza do juhovýchodných častí zázemia mesta. Druhú 

najpočetnejšiu skupinu zastupuje juhozápad zázemia Karlových Varov.    

 Z Ústí nad Labem migruje najvyššie percento juhovýchodne opäť až nad 20 %, kde 

je opätovný veľký vplyv Prahy ale aj ostatných častí republiky. Nasledujú smery 

juhozápad (nad 15 %) a juh (nad 10 %). Do zázemia tohto mesta sa sťahujú obyvatelia 
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najviac na juh a juhovýchod. V prípade ostatných smerov ide skôr o malé percentuálne 

zastúpenie.            

 Až viac ako 20 % všetkých obyvateľov migruje z krajského mesta Plzeň 

severovýchodným (silný vplyv hlavného mesta) a severozápadným smerom do zvyšných 

kútov krajiny. Smery ako juhozápad, juhovýchod a severozápad sú intervalovo rovnako 

vymedzené. V prípade zázemia Plzne je jasné, že k najväčším sťahovaniam dochádza na 

severozápad a severovýchod.        

 Praha sa opäť vyznačuje najpočetnejšou migráciou do juhovýchodných častí 

krajiny (20,1 – 34,3 %), čo je spôsobené dvomi krajskými mestami Jihlava a Brno 

ležiacimi práve v tomto smere. Tento smer je rovnaký aj pre zázemie hlavného mesta 

a taktiež početnú časť zastupuje severovýchod krajiny ako aj zázemia mesta.   

 Najjužnejšie ležiace mesto České Budějovice sa vyznačuje najvyšším 

percentuálnym podielom (nad 20 %) do severovýchodných častí republiky (hlavný vplyv 

Prahy a veľkej časti východného územia krajiny). Zázemie vykazuje v tomto smere 

rovnaký trend, plus rovnako veľký interval vysťahovaných je zobrazený aj 

severozápadným smerom. Minimálne počty sú opäť vo všetkých štyroch základných 

smeroch.          

 Najsevernejším položeným mestom je Liberec, tu vidíme, že  ako pre zvyšok 

krajiny, tak aj pre zázemie mesta platí, že najviac migrujú obyvatelia juhovýchodne 

a juhozápadne (nad 20 %), čo je spôsobené najmä prihraničnou polohou spomínaného 

krajského mesta. Druhým smerom, na ktorý najviac migrujú je severozápad.  

 Z Jihlavy migrujú obyvatelia v najväčšom počte práve na severozápad krajiny 

(vplyv hlavného mesta), druhým smerom je juhovýchod (najväčšie migrácie smerom do 

Brna), kde je toto percento v rozpätí od 15 do 20 %. Zázemie mesta Jihlava je na tom 

rovnako ako v prípade sťahovania sa do ostatných častí krajiny. Základné smery S, Z, V a J 

sú si intervalovo vyrovnané.         

 Hradec Králové sa vyznačuje tým, že najviac migrantov smeruje západne (nad      

20 % vplyv Prahy) z tohto mesta do ostatných územných celkov republiky, ale v prípade 

zázemia je to však najmenší počet z celkového počtu (1,6 – 10 %). Juhozápad je zastúpený 

viac ako 20 % spoločne so zázemím vyznačeným červenou farbou. Výrazne početný je aj 

juhovýchodný smer, ako pre celú krajinu, tak aj zázemie.     

 Pardubice sú výrazne odlišné od Hradca Králové. Tu výrazne prevláda 
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juhovýchodný smer (výrazné migrácie smerom do Brna a Olomouca), pre zázemie aj 

ostatné časti Českej republiky (nad 20 %). Druhým najpočetnejším smerom je juhozápad. 

Ostatné smery ako S, SZ, Z, J sú v rámci vymedzeného intervalu vyrovnané.   

 V prípade Brna percentuálne najvyšší je severozápadný smer (migranti smerujúci 

do hlavného mesta), kde sa hodnota pohybuje v rozpätí od 20,1 do 34,3 % pre celú krajinu, 

a to od 20,1 do 30,1 % pre zázemie Brna. V poradí ďalšími smermi sú severovýchod 

a juhovýchod (tu sa však do zázemia sťahuje viac obyvateľov ako v severovýchodnom 

smere).            

 Pri migračných smeroch Olomouca vidieť, že najviac početné smery v prípade 

migrácie v rámci celého územia krajiny, sú v prípade zázemia naopak málo početné. Pre 

migračné smery do ostatných častí krajiny prevládajú JZ (vplyv Brna) a JV (vplyv Zlínu). 

Najvýraznejšie je to vidieť severozápadným smerom, kde zázemie predstavuje hodnotu 

nad 20 % naopak, migrácia do zvyšných častí je na úrovni 4,2 – 10 %.      

 Na rozdiel od Olomouca, má Zlín pomer migrujúcich z mesta do zázemia a aj 

ďalších obcí totožný. Najpočetnejšie sa sťahovali na severozápad (nad 20 %, vplyv 

Olomouca a hlavného mesta) a ďalej severovýchodne (nad 15 %, vplyv Ostravy). Smery S, 

V, JV a J sú intervalovo vyrovnané.        

 Posledným trinástym a zároveň najvýchodnejšie ležiacim krajským mestom je 

Ostrava. Tu dochádza k sťahovaniu obyvateľov nad 20 % severozápadným (hlavný smer 

Praha) a juhozápadným (smer migrujúcich - Brno) smerov, pre prípad skúmania v rámci 

celej krajiny. Pre sťahovanie do zázemia mesta prevládajú smery juhovýchod 

a severozápad (20,1 – 30,1 %).        

 Po detailnom popise jednotlivých krajských miest je možné zhrnúť, že u väčšej 

časti miest dochádza k migrácii najmä v smeroch SZ, SV a JZ. Veľmi podobný trend majú 

mestá Hradec Králové a Ostrava. Ďalšiu dvojicu miest s podobným vývojom migračných 

smerov vidieť v prípade Liberca a Ústí nad Labem, Jihlava a Olomouc. Rovnaký vývoj je 

aj v prípade migračných smerov do zázemia týchto miest. Z hľadiska počtu migrujúcich 

vidieť, že najväčšie počty migrujú práve z Prahy a Plzne, nasledujú Pardubice, Olomouc 

a Brno. Ostatné krajské mestá spadajú do posledného intervalu. Pre počty migrujúcich do 

zázemia vidieť najvyššie hodnoty pre hlavné mesto Praha, druhé je Brno a tretie Ostrava. 

V prípade migrácií do zázemia, možno usúdiť, že sa obyvatelia sťahujú práve do 
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rozvinutejších, sektorovo vymedzených častí zázemí krajských miest ako vyplýva z vyššie 

uvedenej teoretickej časti.  

 

Obrázok 9: Percentuálny podiel a smery migrujúcich obyvateľov z krajských miest a do ich zázemí ČR v 

rokoch 2006 – 2010 

 Nasledujúci mapový výstup zobrazuje zmenu percentuálneho podielu pre 8 smerov 

migrujúcich obyvateľov z krajských miest a do ich zázemí medzi obdobiami rokov 1991 – 

1995 a 2006 – 2010. Hrúbka jednotlivých smerových línií predstavuje zmenu 

percentuálneho podielu migrantov z krajských miest a do ich zázemí. Farebné rozlíšenie 

v prípade krajských miest naznačuje pre tmavozelenú farbu nárast a pre bledozelenú 

pokles, rovnako je to v prípade zázemia (rozlíšenie prostredníctvom odtieňov červenej 

farby).            

 Ak sa bližšie pozrieme na jednotlivé krajské mestá, vidíme že v prípade Karlových 

Varov dochádza k nárastu zo smerov východ, juhovýchod, juh a juhozápad, čo spôsobujú 

migrácie z veľkého územia krajiny. V prípade zázemia mesta, ostatné smery zaznamenali 

pokles. Pre samotné mesto došlo k výraznému nárastu zo severu, severovýchodu, 

juhovýchodu a juhozápadu.         
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 Plzeň sa vyznačuje nárastom len zo severovýchodu a severozápadu (vplyv hlavného 

mesta), pri ostatných smeroch je zobrazený pokles. V prípade migrácie do zázemia nárast 

v rokoch 2006 – 2010 vidieť v štyroch smerov, a to juh, západ, severozápad 

a severovýchod.          

 Zmeny podielu migrujúcich pre krajské mesto Ústí nad Labem je totožné pre 

zázemie, ako aj samotné krajské mesto. Nárast bol zaznamenaný z juhovýchodu, juhu 

(vplyv veľkej časti územia krajiny a najmä hlavného mesta) a severozápadu. Ostatné smery 

zaznamenali menší alebo väčší pokles.     

 Najsevernejšie položené krajské mesto Liberec sa vyznačuje nárastom migrujúcich 

na smery sever, východ, juh a juhozápad (najmä migrácie smer Praha). Šesť z ôsmych 

smerov v prípade zázemia zaznamenalo nárast a len 2 pokles (juhovýchod, juhozápad).  

 Z Hlavné mesto Praha došlo k výraznejším nárastom medzi rokmi 1991 – 1995 

a 2006 – 2010  na smery sever, západ a juhovýchod (smer krajské mesto Brno). Smery 

západ, severozápad, severovýchod a východ zaznamenali nárast v prípade migrácie 

obyvateľov do zázemia.        

 O zmenách najjužnejšie položeného krajského mesta České Budějovice možno 

povedať, že nárast vidieť na práve štyri smery (juhovýchod, juh, juhozápad a severozápad). 

Čo sa týka migrácie do zázemia nárasty boli zaznamenané rovnako na štyri smery (východ, 

juhovýchod, juh a juhozápad).         

 Hradec Králové zaznamenal nárast na smery sever, juhovýchod, juhozápad a západ 

v prípade zázemia krajského mesta. Ak sa bližšie pozrieme na zmeny migrácií pre samotný 

Hradec Králové nárast je vidieť v troch smeroch, a to juh, juhozápad (vplyv dvoch 

najbližších krajských miest – Pardubice a Praha) a západ.     

 Južnejšie položené Pardubice zaznamenali nárast na južné smery, konkrétne 

juhovýchod (smer Brno) a juhozápad (smer Jihlava a České Budějovice). Pre zázemie je 

nárast zjavný na sever, východ, juhovýchod a juhozápad.     

 V prípade Jihlavy vidíme nárast na 4 smery, a to SV (vplyv Ostravy), J, Z a SZ 

(vplyv Prahy). Pre zázemie je nárast jasný pre smery S, SZ, Z a J.     

 Olomouc sa vyznačuje nárastom v piatich smeroch (SV, V, JV, J a JZ), v prípade 

zázemia je to len v troch smeroch, a to juh, juhozápad a severozápad.    

 Ďalšie krajské mesto Zlín zaznamenalo nárast na sever, severozápad (veľká časť 

republiky) a juh. Nárast v prípade zázemia je vidieť na smery ako juhovýchod, juhozápad 
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a severozápad.          

 Druhé počtom obyvateľov najväčšie mesto republiky, Brno zaznamenalo nárast 

medzi rokmi 1991 – 1995 a 2006 – 2010 len severozápadným smerom. Pre zázemie je 

nárast zjavný v severných smeroch (S, SV, SZ) a juhozápadne.     

 Posledným trinástym krajským mestom je Ostrava. Nárast je viditeľný v severným, 

severozápadným (migrácie najmä smer Praha), západným a južným smerom. V prípade 

zázemia je situácia takmer rovnaká, až na to, že nárast je vidieť aj smerom na východ.  

 V prípade zmien, ktoré nastali medzi obdobiami rokov 1991 – 1995 a 2006 – 2010  

možno zhodnotiť, že z väčšiny krajských miest dochádza postupom rokov k nárastu 

migrujúcich obyvateľov v jednotlivých smeroch. Rovnako nárast prevažuje aj v prípade 

zázemia. Z mapového výstupu vidieť, že nedochádza k vytváraniu rovnakého trendu pre 2 

alebo viac krajských miest.  

 

Obrázok 10: Zmena percentuálneho podielu a smery migrujúcich obyvateľov z krajských miest a do ich 

zázemí ČR medzi obdobiami rokov 1991 – 1995 a  2006 – 2010 
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4.4 Hodnotenie smerov migračných pohybov do krajských miest ČR   

z ostatných častí republiky a ich zázemí          

      

 Nasledujúca podkapitola bude popisovať výsledky zistené pri skúmaní smerov, 

z ktorých migrujú obyvatelia do všetkých krajských miest a ich zázemí.  Celé zisťovanie 

týchto výsledkov sa uskutočnilo opäť v obdobiach rokov 2006 až 2010.  Mapový výstup 

zároveň zobrazuje aj počet prisťahovaných do krajského mesta (zázemia) prostredníctvom 

kartodiagramu.         

 Do Karlových Varov sa prisťahovalo najviac ľudí z východnej časti  krajiny, a to až 

nad 20 %. Čo sa týka zázemia, najväčší počet prichádza z juhovýchodu krajiny. Najmenšie 

percentuálne zastúpenie majú smery sever, severovýchod, juhovýchod a západ.  

 Do severozápadne položeného Ústí nad Labem prichádzajú v najväčších počtoch 

migranti z juhovýchodu (vplyv Plzne) a juhozápadu (vplyv veľkej časti územia republiky) 

krajiny   (20,1 – 32,1 %). Druhý najpočetnejší smer zastupujú  západ a severovýchod  (15,1 

– 20,0 %). Do zázemia mesta sa sťahujú v najväčšom percentuálnom zastúpení skôr 

z južných smerov, a to juh a juhovýchod republiky.      

 Interval zastupujúci najpočetnejšiu skupinu migrujúcich je v prípade krajského 

mesta Plzeň zastúpený zo severovýchodu (migrácie z Prahy a okolia). Ďalej nasleduje 

juhozápad (migrácie z Českých Budějovíc). V prípade zázemia tohto mesta je to podobné, 

maximum migrujúcich predstavuje severozápadný smer. Smery JV a V sú si intervalovo 

vyrovnané (10,1 – 15,0 %).        

 Smer, ktorý vyjadruje najväčší príliv emigrantov do hlavného mesta Praha je 

juhovýchod (nad 20 %, vplyv Brna), nasleduje severovýchod (nad 15 %) . V rovnakom 

počte sú na tom severozápad a juhozápad (nad 10 %). V prípade zázemia hlavného mesta 

Prahy sú prílivy migrantov percentuálne vyrovnané ako v prípade migrovania priamo do 

centra mesta.           

 Do Českých Budějovíc migruje najviac obyvateľov zo severovýchodu (migrácie 

najmä z Karlových Varov a Plzne) a severozápadu (nad 20 % z celkového počtu). Ďalší  

najpočetnejší smer je JZ zastupujúci percentuálny podiel (15,1 – 20,0 %). Do zázemia 

migruje najviac obyvateľov ostatných kútov krajiny zo severovýchodu a severozápadu 

(nad 20 %).          

 Migrácia do najsevernejšieho položeného krajského mesta Liberec sa vyznačuje 
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rovnakými znakmi pre mesto ako aj jeho zázemie. Prílivy najväčšieho počtu migrantov 

prichádzajú z juhozápadu, juhovýchodu (migrácie z veľkej časti územia republiky) a 

severozápadu krajiny.         

 Výsledky zobrazujúce migráciu do mesta Jihlava sú opäť totožné ako pre zázemie 

tak aj celkovo mesto. Nad 20 % migrujúcich obyvateľov prichádza do tohto mesta 

z juhovýchodu (vplyv Brna) a severozápadu (vplyv Prahy) krajiny. Druhým  

najpočetnejším smerom je juhozápad (nad 15 %).       

 Najväčší príliv migrantov do Hradca Králové prichádza z juhovýchodu, juhozápadu 

(nad 20 % z celkového počtu), rovnaký podiel zastupuje aj zázemie. Naopak najmenšie 

počty sa sťahujú zo S, V a J.          

 O niečo južnejšie ležiace od Hradca Králové je ďalšie krajské mesto Pardubice, 

ktoré sa vyznačuje najväčším prílivom migrantov pre mesto z juhovýchodu krajiny (nad 20 

%, migrácie z Brna a ďalších početnejších obcí). Druhými najpočetnejšími smermi sú 

západ, severozápad a severovýchod. Čo sa týka zázemia najväčší podiel prisťahovaných 

predstavuje juhovýchod.         

 Pre druhé najväčšie mesto v rámci republiky, Brno je z mapového výstupu jasné, že 

najviac migrujú do tohto mesta obyvatelia zo severovýchodu (vplyv Ostravy, Olomouca) 

a severozápadu (nad 20 %, migrácie z Jihlavy a ďalších častí republiky), druhým 

najpočetnejším smerom, z ktorého prichádzajú do Brna je juhovýchod (nad 10 %). 

 V prípade zázemia Brna je to trochu odlišné. Najväčší príliv migrantov prichádza 

zo severozápadu (nad 20 %). Ďalšie dva početné smery zastupujú juhovýchod 

a severovýchod.         

 Migračné smery do Olomouca sú najvýraznejšie z hľadiska počtu prisťahovaných 

do mesta zo severozápadu, a to až vyše 20 % z celkového počtu. Nasledujú smery 

severovýchod, juhozápad a juhovýchod. Čo sa týka migrácie do zázemia už spomínaného 

mesta Olomouc najväčší počet prichádza zo severozápadu a ďalej juhovýchodu, 

severovýchodu a severozápadu.        

 Interval zastupujúci najpočetnejšiu skupinu migrujúcich je v prípade krajského 

mesta Zlín najpočetnejší zo severozápadu (migrácie najmä z Olomouca) a západu (nad 20 

%). Ostatné smery ako sever, východ, juhovýchod a juh sú si intervalovo vyrovnané.  

 Najvýchodnejšie položené krajské mesto Moravskoslezského kraja, Ostrava a jej 

smery migrujúcich obyvateľov do tohto mesta je zastúpené tromi vymedzenými intervalmi, 
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a to najmenej početným (3,4 – 10,0 %), ktorý zastupujú smery S, SV, V, J a Z. Naopak 

najpočetnejším intervalom (20,1 – 28,5 %) sú zastúpené smery severozápad a juhozápad. 

V prípade zázemia najpočetnejší smer zastupujú severozápad a juhovýchod (20,1 – 28,5 

%), naopak najmenej početný smer je západ, sever a juh.   

 Rovnako ako aj pri sťahovaní z krajských miest aj v prípade migrácie do krajských 

miest možno zhodnotiť celkovo, že podobný trend vývoja majú mestá Liberec, Hradec 

Králové a Pardubice v prípade migrovania obyvateľov priamo do centier týchto miest. Pre 

zázemie sa mierne odlišujú Pardubice od predošlých dvoch spomínaných miest. Ďalšími 

dvomi mestami, ktoré majú podobné výsledky sú Jihlava a Olomouc, v oboch prípadoch. 

Z hľadiska počtu obyvateľov je na prvom mieste  Praha ako v prípade samotného mesta, 

tak aj pre zázemie. Druhé miesto zastupuje krajské mesto Brno. Pre zázemie je to Brno 

spoločne s Plzňou. V prípade migrácií do zázemia, možno usúdiť, že sa obyvatelia migrujú 

práve do rozvinutejších častí (sektorov) zázemí krajských miest ako vyplýva z vyššie 

uvedenej teoretickej časti. 

 

Obrázok 11: Percentuálny podiel a smery migrujúcich obyvateľov do krajských miest a do ich zázemí ČR v 

rokoch 2006 – 2010 
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 Nasledujúci mapový výstup zobrazuje zmenu percentuálneho podielu pre 8 smerov 

migrujúcich obyvateľov do krajských miest a do ich zázemí medzi obdobiami rokov 1991 

– 1995 a 2006 – 2010. Hrúbka jednotlivých smerových línií rovnako ako v predošlom 

prípade predstavuje zmenu percentuálneho podielu migrantov do krajských miest a do ich 

zázemí. Farebné rozlíšenie v prípade krajských miest naznačuje pre tmavozelenú farbu 

nárast a pre bledozelenú pokles, rovnako je to v prípade zázemia (rozlíšenie 

prostredníctvom odtieňov modrej farby).       

 Postupne sa pozrieme na výsledky pre jednotlivé krajské mestá. Karlovy Vary sa 

vyznačujú nárastom v štyroch smeroch, a to západ, juhozápad, juh a juhovýchod. 

V prípade zázemia je to sever, severovýchod a juhovýchod.     

 Krajské mesto Plzeň zaznamenalo nárast zo smerov severovýchod (migrácie           

z Prahy), severozápad (migrácie prevažne z Karlových Varov), západ a juhozápad 

v prípade zázemia mesta. Pre samotné krajské mesto najväčší nárast podielu migrujúcich 

vidieť zo smerov sever, severovýchod a východ.      

 Ústí nad Labem sa vyznačuje nárastom do centra mesta zo smerov severozápad, 

západ, juhozápad a juh. Do zázemia tohto mesta došlo k nárastu zo smerov severozápad, 

juh a juhovýchod.          

 Do Hlavného mesta Prahy sa zvýšili počty migrujúcich medzi obdobiami 1991 – 

1995 až 2006 – 2010 zo smerov západ, severozápad, sever, severovýchod a juhozápad. Do 

zázemia je to zo štyroch smerov Z, SZ, SV a V.       

 K maximálnemu nárastu pre krajské mesto České Budějovice dochádza zo 

severozápadu, západu, juhozápadu, juhu a východu. Pre zázemie mesta sú to práve 4 

smery, ktoré zastupujú maximálny nárast (SZ, Z, J a V).     

 Liberec sa vyznačuje nárastom len z jedného z ôsmych smerov, a to z juhovýchodu 

(migrácie z veľkej časti územia republiky). Nárast do zázemia tohto krajského mesta je zo 

S, V, Z, J a JZ.           

 Krajské mesto Hradec Králové zaznamenalo nárast zo severu a južných smerov (JZ, 

J a JV), v prípade zázemia maximum zastupujú smery západ, juhozápad, juh, juhovýchod 

a východ.            

 Južnejšie ležiace Pardubice dosahujú najvyšší nárast migrujúcich do mesta zo 

severovýchodu, juhovýchodu, severozápadu a juhozápadu. Maximálny nárast do zázemia 

Pardubíc vidieť z východu, juhovýchodu a juhozápadu republiky.     
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 Ďalším sledovaným krajským mestom je Jihlava. Tu dochádza k nárastu do mesta 

zo severu, severozápadu a východu. Do zázemia bol zaznamenaný nárast len zo 

severozápadného smeru.          

 Krajské mesto Jihomoravského kraja, Brno sa vyznačuje nárastom migrujúcich do 

mesta z piatich smerov (S, SV, SZ, JZ a J). Pre zázemie je tento nárast viditeľný len 

z dvoch západných smerov (SZ a Z).       

 Olomouc zaznamenal nárast v šiestich z celkovo ôsmych sledovaných smeroch, 

k poklesu teda došlo len zo západu a východu krajiny. Pre zázemie Olomouca ja situácia 

opačná ako pre centrum mesta. K nárastu dochádza len zo severozápadu a západu krajiny. 

 Predposledným skúmaním krajským mestom je Zlín. K nárastu do centra tohto 

krajského mesta došlo z piatich smerov (S, SZ, JZ, J a JV). Pre zázemie sú to tri smery 

severozápad, juhozápad a juhovýchod.        

 Najvýchodnejšie položeným krajským mestom je Ostrava vyznačujúca sa nárastom 

zo severovýchodu, severozápadu, západu a juhozápadu republiky. Pokles do zázemia 

vidieť len v dvoch z ôsmych smerov, a to severovýchod a západ. Ostatných šesť smerov 

zaznamenalo počas niekoľkých rokov nárast migrujúcich obyvateľov.    

 Pre zmeny, ktoré nastali medzi obdobiami rokov 1991 – 1995 a 2006 – 2010  

možno zhodnotiť, že do väčšiny krajských miest dochádza postupom rokov k nárastu 

migrujúcich obyvateľov v jednotlivých smeroch. Rovnako nárast prevažuje aj v prípade 

zázemia. Z mapového výstupu vidieť, že nedochádza k vytváraniu rovnakého trendu pre 2 

alebo viac krajských miest, ako to bolo pri sledovaní migrácií do krajských miest 

v päťročnom intervale rokov 2006 – 2010 uvedených na predošlých stránkach.  
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Obrázok 12: Zmena percentuálneho podielu a smery migrujúcich obyvateľov do krajských miest a do ich 

zázemí ČR medzi obdobiami rokov 1991 – 1995 a 2006 – 2010 
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5  PRIESTOROVÉ INTERAKCIE 

 Nehomogénny charakter geografického prostredia, alebo ak chceme jej polarita, 

majú za následok vznik horizontálnych tokov najrôznejších typov – energetické, 

materiálové, informačné. Tieto toky majú potom charakter vektoru alebo gradientu [6].  

 Tieto horizontálne toky sa neobmedzujú na prírodné prostredie, ale ich analógie 

nachádzame aj v spoločnosti a ekonomike. V geografii sa najčastejšie označujú ako 

priestorová interakcia a ich základným nositeľom sú jednotlivci a ich aktivity. Tieto 

interakcie zásadným spôsobom ovplyvňujú geografickú organizáciu priestoru a vyjadrujú 

vzájomnú závislosť medzi časťami geografického priestoru (oblasti, regióny) rôznej 

hierarchickej úrovne.           

 Charakter priestorových interakcií je vyjadrený predovšetkým ich smerom, 

intenzitou a rytmickosťou [6]. Každá priestorová interakcia je analógiou množiny pohybov 

tvorená dvojicou zdroj – cieľ, ktoré je možné prezentovať ako bunku matice (O/D (origin – 

destination) matica) [10]. Zdroje predstavujú riadky matice a stĺpce ciele.  

  

Obrázok 13: Matice priestorových interakcií [Zdroj: 10] 

 Reálne údaje o priestorových interakciách sú veľmi ťažko dostupné, najmä pre 

väčšie územné celky (celé štáty). Dostupným zdrojom dát o migrácii obyvateľstva je 

Bežná evidencia migrácie obyvateľstva. Údaje o migráciách sú každoročne publikované 

v Pohyboch obyvateľstva, ktoré vydávajú štatistické orgány (ČSÚ). Ďalšie údaje týkajúce 

sa priestorových interakcií ako napríklad počet prepravovaných osôb, návštevnosť 

nákupných centier a pod., bývajú predmetom obchodného tajomstva.    
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 Vyššie uvedené nedostatky v dátovej základni je možné odstrániť dvojitým 

spôsobom, a to [6]: 

1. Anketové šetrenie priestorových interakcií – býva realizačne veľmi náročné 

a nie je možné ho uskutočniť v regiónoch vyšších hierarchických úrovní.   

2. Modelovanie priestorových interakcií – veľkou výhodou tejto metódy je, že 

môže byť prakticky uplatnená na akomkoľvek území. Otázkou však je, do akej 

miery výsledky modelovania odpovedajú realite.  

5.1 Priestorové interakčné modely  

 5.1.1 Základné predpoklady        

  

 Základným predpokladom mnohých interakčných modelov sú toky, a to [10]:   

 funkcie vlastností zdrojovej a cieľovej lokality, 

 frikcie vzdialenosti medzi nimi.   

 Všeobecná formulácia modelu priestorovej interakcie [10]:  

                  , 

Rovnica 1: Zjednodušená formulácia modelu priestorovej interakcie [Zdroj: 10] 

kde: 

     interakcia medzi zdrojovou lokalitou i a cieľovou lokalitou j, 

    atribút zdrojovej lokality i (napr. počet obyvateľov, počet pracovných 

príležitostí, HDP a pod.), 

    atribút cieľovej lokality j,  

     atribúty separácie medzi zdrojovou a cieľovou lokalitou (napr. vzdialenosť, 

dopravné náklady, dopravné časy a pod.). 

Atribúty    zdrojovej a    cieľovej lokality by mali čo najlepšie spĺňať predpoklady 

komplementarity (napr. toky ľudí dochádzajúcich za prácou – pracovné miesta) [10]. 

 5.1.2 Typy priestorových interakčných modelov 

 Zo všeobecnej formulácie priestorových interakčného modelu uvedeného vyššie 

(Rovnica 1) je možné odlíšiť základné typy modelov [10]: 
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 gravitačný model – meria interakcie medzi možnými pármi interakcií,  

 potenciálny model – meria interakcie medzi jednou lokalitou a každou ďalšou,  

 retail model – meria hranice obslužných zón medzi dvoma navzájom si   

              konkurujúcimi lokalitami na rovnakom trhu.  

 

 Obrázok 14: Typy priestorových interakčných modelov [Zdroj: 10]  

 

     5.2 Modelovanie priestorových interakcií a funkcia vzdialenosti  

 Modelovanie priestorových interakcií bolo inšpirované fyzikálnymi vzťahmi, a to 

konkrétne Newtonovým gravitačným zákonom, ktorý hovorí, že 2 telesá na seba pôsobia 

určitou silou. Už koncom 19. storočia sa v regionálnych vedách objavili prvé aplikácie 

jednoduchých modelov založených na gravitácii. E. G. Ravenstein (nemecký sociológ) sa 

pokúsil vyjadriť intenzitu migračných tokov medzi britským hrabstvom pomocou 

nepriamej úmery od vzdialenosti, a to z dôvodu chýbajúcich údajov o mobilite 

obyvateľstva v cenze z roku 1881. E. G. Ravenstein, ktorý bol v službách Štatistickej 

spoločnosti v Londýne stanovil určité pravidlá migrácie, podľa sťahovania ľudí do 

Londýna [15]:  

 viac ľudí migruje na krátke vzdialenosti, 

 pokiaľ migrujú na dlhšie vzdialenosti, tak predovšetkým do priemyselných centier, 

 migruje predovšetkým obyvateľstvo z vidieka do miest, 

 väčšinou migrujú predovšetkým ženy,  
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 muži migrujú obzvlášť na veľké vzdialenosti,  

 v dôsledku rozvoja priemyslu dochádza predovšetkým k migrácii do priemyselných 

oblastí.  

 Ďalším významným autorom, ktorý sa zaoberal ukazovateľmi, z ktorých funkcia 

vzdialenosti vychádzala bol Dionysius Lardner. Venoval sa intenzite cestovania 

železničnými prostriedkami a výsledkom jeho skúmania bolo, že cestujúci využívajú vlak 

prevažne na krátke vzdialenosti [15].       

 Významnou sociolne-geografickou teóriou, v ktorej hrá určitý význam aj faktor 

vzdialenosti je Teória centrálnych miest, ktorej autorom je W. Christaller. Skúmal 

osídlenie v južnej časti Nemecka, kde poukázal na model sídelnej štruktúry, v ktorom 

jednotlivé mestá pôsobia aj na svoje okolie a sú pre ne obslužným centrom. Čím väčšie 

centrum tovaru a služieb, tým je aj väčšie jeho zázemie, a tak spadajú pod neho centrá 

menšieho rozsahu, ktorých miestna ponuka neuspokojuje dopyt po službách a tovare.      

W. Christaller stanovil 2 pojmy, a to [15]: 

 prah (threshold) – určuje minimálny počet obyvateľov centra potrebný k zotrvaniu 

tovarov a služieb v centre,  

 hranice horného dosahu (range) – vypovedá o tom, kam až siaha vplyv centra. 

 Tieto hranice vytvárajú okolo centra kruhy, aby však došlo k zamedzeniu vzniku 

medzier, pretvoril ich Christaller do podoby šesťuholníkov. Vytvoril sieť sídel, kde sú obce 

podľa rozsahu služieb a tovaru roztriedené do určitej hierarchie. Vyššie spomínanú teóriu 

obohatil o svoje myšlienky H. J. Lösch. Zameral sa na rozmiestnenie priemyselných 

podnikov v daných šesťuholníkoch, ktoré rozčlenil následne na bohaté časti (priemyselné) 

a chudobné časti.  
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Obrázok 15: Christallerovo  a Löschovo  zobrazenie sídelnej štruktúry [Zdroj: 15] 

 

 Američan John Q. Stewart  sa venoval priestorovým väzbám. Zaviedol pojmy ako 

demografická gravitácia, v nej stanovil určité tendencie ľudí inklinovať k bližším miestam, 

ďalej demografická energia, sila a gradient.       

 Nystuen stanovil základné priestorové stanovisko týkajúce sa dopadu na 

priestorové interakcie. Takými činiteľmi sú vzdialenosť, smer, orientácia, pozícia a medzi 

menej významné patria aj hranice. V nasledujúcich rokoch sa do povedomia geografov 

dostáva Toblerov prvý zákon geografie, ktorý hovorí o tom, že všetko súvisí so všetkým, 

ale bližšie veci sa priťahujú viac ako tie vzdialenejšie [15]. Funkciu vzdialenosti bral ako 

veľmi výrazný faktor ovplyvňujúci územný priestor.     

 V 80. rokoch sa o problematiku funkcie vzdialenosti začínajú zaujímať ekonomickí 

geografovia. Významným predstaviteľom tohto obdobia bol W. Alonso.    

 Posledné desaťročia sa vedú diskusie o tom, že parametre distance decay 

vychádzajú z gravitačných modelov. A. S. Fotheringham a M. J. Webber  poukazujú na to, 

že priestorové interakcie sú ovplyvnené vzdialenosťou, dostupnosťou a správaním sa ľudí.

 P. J. Taylor zaoberajúci sa analýzou tokov v krajine, pričom tvrdí, že priestorové 

väzby sú uskutočňované nie len človekom, ale aj tovarom. Definuje pojem vzájomná 

interakcia a vypovedá o získaní dát pre danú tematiku prostredníctvom individuálnych 

pohybov a celkových tokov medzi centrom určitého javu a jeho okrajovými časťami [15].  
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Obrázok 16: Funkcia vzdialenosti (distance decay function) – Taylor, 1971[Zdroj: 1] 

 

Obrázok 17: Funkcia vzdialenosti v priestore [Zdroj: 5] 

 Ďalšími významnými geografmi zaoberajúcimi sa funkciou vzdialenosti sú 

holandskí autori J. J. Vries, P. Nijkamp, P. Rietveld. Skúmajú prepojenie pojmov distance 

decay a dochádzky. Venujú sa skúmaniu rastúcich nákladov na dochádzku do zamestnania, 

kedy náklady narastajú so vzdialenosťou (na príklade 275 obcí v Dánsku). 

 Posledným významným autorom, ktorý sa zaoberá problematikou funkcie distance 

decay je R. M. Haynes, ktorý aplikoval túto funkciu v spojení s ľudskými, ale aj zvieracími 

aktivitami.  
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6  FUNKCIA VZDIALENOSTI MIGRÁCIÍ PRE KRAJSKÉ                

MESTÁ ČR 

 Nasledujúce stránky budú popisovať postup a výsledky použitia funkcie 

vzdialenosti migrácií (vysťahovaných) z krajských miest ČR v rokoch 2006 - 2010 a  pre 

jednotlivé smery krajských miest.  

     6.1 Príprava dátových podkladov pre funkciu vzdialenosti  

 Pre získanie dát, ktoré boli použité na spracovanie funkcie vzdialenosti bolo 

potrebné opätovné dotazovanie sa v prostredí MS Access pre vysťahovaných obyvateľov 

z každého krajského mesta vo vybranom období rokov 2006 – 2010. Následne v prostredí 

MS Excel bola použitá kontingenčná tabuľka, na základe ktorej boli vyhodnotené počty 

migrujúcich do jednotlivých obcí z každého krajského mesta podľa migračných smerov 

a celkový počet vysťahovaných.  

 

  

 

 

Obrázok 18: Schéma popisujúca výsledky po použitý kontingenčnej tabuľky 

 

 Keďže bolo potrebné využiť informácie o vzdialenosti do jednotlivých obcí, boli 

použité matice vzdialenosti vyhodnotené v mojej bakalárskej práci Vzdialenosť 

migračných pohybov v Českej republike [11] .      

 Po získaní všetkých potrebných dát bola vyčíslená intenzita ako podiel počtu 

prisťahovaných do konkrétnej obce z krajského mesta a celkového počtu vysťahovaných 

pre dané krajské mesto. Následne boli tieto výsledky spracovaní v prostredí štatistického 

softvéru SPSS, kde bola prevedená regresná analýza závislosti už vyššie spomínanej 

intenzity a vzdialenosti v km, ktorú prekonávajú migrujúci obyvatelia v rámci republiky.

 Na obrázku 17 je zobrazená jednoduchá schéma postupu pre výber inverzného 

modelu, ktorého postup je uvedený vyššie.  

vyčíslenie  
KONTINGENČNÁ 

TABUĽKA 

Σ PRISŤAHOVANÝCH 

DO KAŽDEJ OBCE 

Σ VYSŤAHOVANÝCH 

Z KRAJSKÉHO MESTA 



Lenka Kožáková: Smery migračných pohybov do/z krajských miest ČR 
 

45 
 

        

 

 

 

Obrázok 19: Schéma popisujúca postup pri výbere inverzného modelu 

 Zo šiestich vybraných modelov (lineárny, logaritmický, inverzný, kvadratický, 

kubický a exponenciálny) najlepšie výsledky pre všetky krajské mestá vykazoval práve 

inverzný model, ktorý bol neskôr použitý pre výpočet novej intenzity.  

      
  

 
   

Rovnica 2: Rovnica pre inverzný model v prostredí SPSS [Zdroj: 20] 

kde:  

 Y je inverzná funkcia,  

 b0 je konštanta, 

 b1 je regresný koeficient pre t, nezávislej premennej.   

 Tabuľky 2, 3 a 4 zobrazujú výsledky troch vybraných krajských miest (České 

Budějovice, Olomouc a Plzeň – vybrané na základe polohy v rámci republiky)  z prostredia 

SW SPSS, kde je vidieť, že najlepšie výsledky (na základe koeficientu determinácie, ktorý 

udáva kvalitu regresného modelu – R Square) vykazuje práve inverzný model, ktorý bol 

použitý pri spracovaní funkcie vzdialenosti migrácií pre 13 krajských miest ČR.  

Tabuľka 2: Výsledky regresnej analýzy v prostredí SPSS pre mesto České Budějovice 

 

spracovanie 

výpočet  

výber modelu   

DÁTA                          

O MIGRÁCIÁCH 

REGRESNÁ 

ANALÝZA V SPSS 

           
      ť      í         

     ť      í         é        
 

INVERZNÝ 

MODEL 
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Tabuľka 3: Výsledky regresnej analýzy v prostredí SPSS pre mesto Olomouc 

 

Tabuľka 4: Výsledky regresnej analýzy v prostredí SPSS pre Plzeň 

 

 Ďalším krokom bolo zobraziť výsledky grafickým spôsobom pre všetky krajské 

mestá republiky, ktoré sa nachádzajú v nasledujúcej podkapitole.     

   

     6.2 Zhodnotenie výsledkov funkcie vzdialenosti pre krajské mestá ČR  

 V druhej podkapitole budú popísané a zobrazené výsledky, ktoré vznikli 

spracovaním dátových podkladov popísaných na predošlých stránkach. Prvá časť  

zobrazuje grafické zhodnotenie závislosti intenzity migrujúcich na vzdialenosti 

a nasledujúca popisuje výsledky regresnej analýzy pre jednotlivé migračné smery 13 

krajských miest republiky.         

 Výsledky zobrazené v grafe potvrdzujú pri 12 krajských mestách, že s narastajúcou 

vzdialenosťou klesá intenzita, čiže na veľké vzdialenosti migruje menej obyvateľov. 

Jednotlivé výsledky na prvý pohľad nezobrazujú výrazné rozdiely. Pri detailnejšom 

zobrazení jednotlivých kriviek vidieť, že mestá Praha, Liberec, Brno, Hradec Králové majú 

podobný priebeh krivky. Druhú skupinu zastupujú mestá Jihlava a České Budějovice. 

Samostatne zastúpená medzi ostatnými krivkami, je krivka krajského mesta Plzeň. Ďalšie 

dve mestá, a to Zlín a Pardubice sa vyznačujú rovnakým trendom. Poslednou výraznou 
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skupinou prekrývajúcich sa kriviek s rovnakým vývojom, sú krajské mestá Olomouc, Ústí 

nad Labem a Karlovy Vary. Výnimku tvorí jediné krajské mesto Ostrava, kde vidieť, že 

intenzita sa v závislosti na vzdialenosti výrazne nemení, tak ako to je pri ostatných 

mestách. Čo je spôsobené prihraničnou polohou tohto mesta a aglomeráciami veľkých 

miest v blízkosti Ostravy – hlavne východným smerom.  

 

Graf 1: Migrácia v závislosti na vzdialenosti pre 13 krajských miest ČR 

 

 Vyššie uvedený graf zobrazuje funkciu vzdialenosti pre krajské mestá bez ohľadu 

na smer migrujúcich obyvateľov. V prostredí softvéru Matlab bol vytvorený skript (viď 

Príloha 11) pomocou, ktorého sa vykreslili 3D grafy pre všetkých 8 migračných smerov 

každého krajského mesta republiky. Na ukážku boli vybrané 3 krajské mestá (České 

Budějovice, Olomouc a Plzeň), ktorých výsledky boli zobrazené už aj v prípade regresnej 

analýzy na predchádzajúcich stránkach. Ostatné grafy sú uvedené v prílohách diplomovej 
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práce. Každý z uvedených grafov bol otočený tak, aby bolo lepšie vidieť priebeh 

jednotlivých kriviek, pre všetky určené smery. Z dôvodu rôznych výsledkov pre každé 

z krajských miest majú osi odlišné rozdelenie pre lepšie vizuálne zobrazenie. 

 Z prvej dvojice grafov pre krajské mesto České Budějovice vidieť, že v prípade 

západu, juhu a východu sa potvrdila výrazná závislosť intenzity migrujúcich obyvateľov na 

vzdialenosti. Ostatných 5 smerov sa od seba navzájom výraznejšie nelíši.  

 

Graf 2: Funkcia vzdialenosti pre 8 migračných smerov – České Budějovice 

 Druhá dvojica grafov znázorňuje funkciu vzdialenosti pre mesto Olomouc. Totožný 

priebeh kriviek vidieť pre smery Z, SZ, JZ a JV, kde nedochádza k výraznej závislosti 

medzi počtom vysťahovaných a vzdialenosťou, na ktorú migrujú obyvatelia Olomouca. 

Ostatné 4 smery majú veľmi podobný priebeh kriviek, kde vidieť naopak, že s rastúcou 

vzdialenosťou klesá intenzita vysťahovaných obyvateľov. 

 

Graf 3: Funkcia vzdialenosti pre 8 migračných smerov – Olomouc 
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 Tretím uvedeným krajským mesto je Plzeň. Z oboch grafov vidieť, že smery sever 

a západ majú výrazne rovnaký priebeh kriviek, rovnako je možné takýto trend vývoja 

vidieť aj pre smery juh a juhozápad, kde dochádza k postupnému klesaniu intenzity 

vysťahovaných s vyššou vzdialenosťou. V prípade ostatných 4 smerov (SV, SZ, JV a V) 

dochádza k takmer totožnému priebehu kriviek.  

 

Graf 4: Funkcia vzdialenosti pre 8 migračných smerov – Plzeň 

 

 Mapový výstup na nasledujúcej stránke práce zobrazuje funkciu vzdialenosti pre 8 

migračných smerov z 13 krajských miest. V každom kraji mapového výstupu je zobrazené 

3D grafické znázornenie priebehu jednotlivých kriviek zastupujúcich základných smerov 

pre každé krajské mesto ČR. Veľkosť grafu v jednotlivých krajoch nezohráva žiadnu 

úlohu.  Mapový výstup je súčasťou príloh vo väčšom formáte A3 pre lepšie zobrazenie 

jednotlivých grafov krajských miest (viď Príloha 12). Na prvý pohľad vidieť podobnosť 

3D vytvorených grafov pre dvojice miest, a to:  

 Brno a Plzeň,  

 Praha a Jihlava,  

 Ústí nad Labem a Olomouc.  
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Obrázok 20: Funkcia vzdialenosti pre 8 migračných smerov z krajských miest v ČR v rokoch 2006 – 2010 

 

  Tabuľka 5 zobrazuje mieru závislosti intenzity migrujúcich obyvateľov 

a vzdialenosti pre všetky krajské mestá Českej republiky a pre každý z ôsmych základných 

migračných smerov v období rokov 2006 až 2010. Kladné hodnoty potvrdzujú, že 

s rastúcou vzdialenosťou klesá intenzita migrujúcich obyvateľov. Najvyššie tri plusové 

hodnoty zastupujú Ostrava v severnom smere (18,853), Zlín smerom na východ (11,433) 

a Liberec opäť na východný smer (5,562). Naopak pre záporné hodnoty vyššie uvedené 

tvrdenie neplatí. Najnižšie záporné hodnoty sú severným smerom v Ústí nad Labem           

(-2,381), juhovýchodným (-0,809) a východným smerom (-0,464) pre krajské mesto 

Ostrava.  

Tabuľka 5: Výsledky regresnej analýzy funkcie vzdialenosti pre 8 migračných smerov krajských miest ČR 

Mestá/Smery  S SV V JV J JZ Z SZ 

Brno 0,677 0,285 0,708 0,486 1,524 0,367 0,936 0,079 

České 

Budějovice 
0,814 0,46 2,459 0,41 1,406 0,332 3,254 0,33 
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Hradec 

Králové 
2,285 0,585 2,788 0,307 0,48 0,339 0,052 0,246 

Jihlava 0,966 0,42 0,604 0,554 0,986 0,292 1,117 0,12 

Karlovy Vary 2,808 1,682 2,176 0,212 4,011 4,536 1,301 1,281 

Liberec 4,286 1,163 5,562 0,405 1,203 0,651 0,848 1,468 

Olomouc 2,138 0,658 1,947 0,658 1,647 0,45 0,674 0,453 

Ostrava 18,853 4,194 -0,464 -0,809 0,385 -0,004 0,008 -0,037 

Pardubice 3,087 0,437 2,37 0,519 4,059 0,204 1,02 0,147 

Plzeň 4,123 0,202 0,524 0,201 1,281 0,886 2,574 0,217 

Praha 1,505 0,268 0,798 0,142 1,419 0,293 2,143 0,221 

Ústí nad 

Labem  
-2,381 0,41 2,504 0,248 1,795 0,624 3,052 4,178 

Zlín  1,092 0,69 11,433 0,86 2,928 0,481 1,027 0,103 

  

 Mapový výstup na nasledujúcej strane je vizuálnym zobrazením výsledkov, ktoré 

sú uvedené vo vyššie zobrazenej tabuľke. Dĺžka čiary zobrazuje interval, v ktorom sa 

nachádza hodnota výsledku regresnej analýzy pre každý z ôsmych sledovaných smerov pre 

všetkých 13 krajských miesť Českej republiky. V prípade miest, ktoré sa nachádzajú 

v blízosti hraníc vidieť vysoké hodnoty zastúpené poslednými dvomi intervalmi. Jedná sa 

o mestá:  

 Ostrava (sever),  

 Zlín (východ),  

 Liberec (sever a východ),  

 Ústí nad Labem (severozápad),  

 Karlovy Vary (juhozápad). 
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Obrázok 21: Výsledky regresnej analýzy vysťahovaných pre 8 smerov z krajských miest ČR v rokoch     

2006 – 2010  
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7  GRAVITAČNÁ TEÓRIA A GRAVITAČNÝ MODEL  

 Posledná kapitola sa bude zaoberať problematikou hraničného efektu, ktorá bude 

riešená pomocou gravitačného modelu. Pôjde o porovnanie teoretických migračných tokov 

a  ich intenzity s tokmi reálnymi pre všetkých 13 krajských miest Českej republiky vo 

vymedzenom období rokov 2006 – 2010.        

 Požiadavkou niektorých analýz interakčných dát je vytvorenie vhodného modelu, 

ktorý popisuje veľkosť interakcií.         

 Všeobecný model pre sledovanie interakčných dát predpokladá, že každá zistená 

hodnota toku Yij medzi zdrojom i a cieľom j sa skladá z pravidelnej a náhodnej zložky. 

Pravidelná zložka je označená ako ij, náhodná zložka (chyby) ako ij [7]. Modelovanie sa 

zaoberá najmä správnym popisom pravidelnej zložky.  

     7.1 Gravitačný model  

 Základným modelom pre popis pravidelnej zložky interakčných dát je gravitačný 

model. Jeho podstatou je závislosť veľkosti interakcie (objemu toku) na veľkosti zdroja, 

veľkosti cieľa a nepriamo úmerná na istej miere vzdialenosti zdroja a cieľa [7].  

 Popis gravitačného modelu:  

     
     

   
 , 

Rovnica 3: Vzťah popisujúci gravitačný model [Zdroj: 7] 

kde: 

 Pij  sila vzájomného pôsobenia hmôt,  

 Mi, Mj  „hmoty“ v mieste i a j, tj. veľkosť zdroja resp. cieľa,  

 dij  vzdialenosť, 

 b  koeficient vplyvu vzdialenosti.  

 V geografických aplikáciách vystupuje v úlohe „hmoty“ (tj. veľkosti) napr. počet 

obyvateľov, počet ekonomicky aktívnych obyvateľov, ale aj zložitejšie faktory typu -  

počet obyvateľov * priemerný príjem. Vzdialenosť môže byť vyjadrená ako metrická, 
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často sa používa časová, vzdialenostná alebo cenová. Vplyv vzdialenosti (koeficient b) sa 

mení podľa typu dopravného prostriedku [7]. 

 7.1.1 Využitie gravitačného modelu  

 Gravitačné modely sa využívajú napríklad pri modelovaní dochádzky, niekedy 

môžu zahŕňať aj dochádzku, ale aj migráciu obyvateľov. Tieto modely dovoľujú riešiť 

chýbajúce interakčné matice (popis tokov pracujúcich). K tomu je potrebné poznať počet 

dochádzajúcich, vybrať vhodnú mieru vzdialenosti (čas alebo cena) a vhodnú mieru 

„hmotnosti“ (napr. počet pracovných miest v regióne) [7].    

 V štúdiách, ktoré sa zaoberajú demografiou sa používajú často Markovove modely, 

kde sa stanovuje pravdepodobnosť tranzitu pre isté percento regionálnej pracovnej sily, 

ktorá potom dochádza do iných regiónov [7]. 

 7.1.2 Aplikácia v oblasti migrácie 

 Výhodou gravitačných modelov je ich jednoduchosť. Tá je vykúpená radou 

nedostatkov, ktoré modely neberú do úvahy sociálne a kultúre aspekty migrácie, t.j. 

neodpovedajú na otázku, prečo niekto migruje a niekto nie [21]. Ďalším problematickým 

bodom gravitačných modelov býva vzdialenosť. Vzťah medzi migráciou a vzdialenosťou 

nie taký jednoduchý, ako predpokladá gravitačný prístup. Vzdialenosť nie je len fyzická 

vzdialenosť, ale zahŕňa aj ďalšie aspekty ako historickú a jazykovú blízkosť, geografické 

bariéry atď. [21].  

 7.1.3 Reillyho model  

 Princíp Reillyho modelu vychádza zo stanovenia líniového rozhrania sfér vplyvu 

v páre stredísk. Pôvodne bol Reillyho model priestoru aplikáciou gravitačného zákona, 

v ktorom má každé stredisko určitú váhu. Rozhranie je stanovené koeficientom k, pre ktorý 

platí 

    
  

  
, 

Rovnica 4: Rozhranie určené pomocou koeficientu k [Zdroj: 6] 
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kde MA a MB sú váhy dvoch porovnávaných stredísk. V praxi to znamená, že hranicou 

medzi sférami vplyvu dvoch stredísk je množina bodov, ktorých vzdialenosti od strediska 

A je k násobkom vzdialenosti od strediska B, teda  

   
      

 
, 

Rovnica 5: Hranica sféry vplyvu medzi strediskami [Zdroj: 6] 

kde dAB je vzdialenosť oboch porovnávacích stredísk a n je vzdialenosť medzi menším 

z oboch stredísk a bodom rovnováhy (t.j. hranicou vplyvu medzi strediskami).   

 Váhy stredísk je možné definovať rôznym spôsobom podľa toho, aké javy chceme 

modelovať. Váhy môžu byť dané buď finančným vyjadrením maloobchodného obratu 

alebo počtom obyvateľov strediska.        

 Podľa spôsobu územného vymedzenia rozlišujeme 3 základné verzie Reillyho 

modelu [6]:  

1. Geometrická verzia Reillyho modelu 

 najjednoduchšia verzia modelu, 

 pracuje v priestore iba so vzdušnými vzdialenosťami, nie je tu zohľadnená 

žiadna komunikačná sieť, 

 hranicou sfér vplyvu 2 stredísk je preto vždy kružnica, v prípade dvojice 

stredísk rovnakej váhy je hraničná priamka, 

 využíva sa najmä pri skúmaní rozsiahlejších území, komunikačne dobre 

vybavených a bez veľkých prírodných bariér.  

  

2. Topografická verzia Reillyho modelu 

 model nepracuje len s izotropnou rovinou, ale aj s konkrétnymi 

geografickými charakteristikami územia (napr. s dopravnými sieťami, ktoré 

v sebe do istej miery zohľadňujú aj fyzicko-geografické podmienky 

skúmaného priestoru), 

 táto verzia pracuje s územnými zónami (obce) a s cestnými vzdialenosťami 

medzi centrami týchto územných zón, 

 hranica sfér vplyvu medzi strediskami je konštruovaná podľa hraníc 

územných zón (každá územná zóna je jednoznačne zaradená), 
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 využíva sa jednak pri klasických regionalizačných úlohách, testovaní 

vhodnosti priestorového členenia územia. 

  

3. Oscilačná verzia Reillyho modelu 

 nie je zameraný priamo na regionalizáciu, ale len na identifikovanie akýchsi 

prechodných pásem, 

 konštrukcia takýchto areálov je opodstatnená hlavne pri topografickej 

verzii, 

 slúži na určenie regiónov, ktorých regionálna príslušnosť sa pohybuje 

niekde na rozmedzí sfér vplyvu stredísk, 

 uplatnenie tohto modelu je možné na počiatkoch detailnejšieho štúdia 

spádovosti, ale aj v záverečných fázach na prípadnej korekcie výsledných 

regionalizácií. 

7.2 Praktické použitie gravitačného modelu pri riešení hraničného efektu    

      migrácií pre 13 krajských miest ČR  
 

 Posledná časť práce sa zameriava na riešenie hraničného efektu krajských miest 

Českej republiky. V tomto prípade bola použitá metóda výpočtu gravitačného modelu, 

konkrétne vzájomného pôsobenia sily medzi krajským mestom a jednotlivými obcami 

zaradenými do príslušného migračného smeru podelená vzdialenosťou medzi týmito 

skúmanými miestami. Vyčíslenie sa uskutočnilo na základe vzťahu uvedeného ako rovnica 

3 popisujúci gravitačný model na predchádzajúcich stránkach.     

 Jednotlivé výsledky boli ďalej spracované v štatistickom softvéri SPSS 

prostredníctvom regresnej analýzy závislosti výsledku gravitačného modelu (GM) 

a vzdialenosti v km pre každý smer všetkých 13 krajských miest Českej republiky. 

Podrobný postup je uvedený na nižšie zobrazenom obrázku.  
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Obrázok 22: Schéma popisujúca postup pri výbere inverzného modelu 

 

 Zo štyroch vybraných modelov (lineárny, logaritmický, inverzný a exponenciálny) 

najlepšie výsledky vykazoval práve inverzný model (na základe koeficientu determinácie, 

ktorý udáva kvalitu regresného modelu – R Square), ktorý bol neskôr použitý                  

pre vyčíslenie vzájomného pôsobenia krajských miest a obcí smerujúcich do príslušných 

migračných smerov.  

      
  

 
   

Rovnica 6: Rovnica pre inverzný model v prostredí SPSS [Zdroj: 20] 

kde:  

 Y je inverzná funkcia,  

 b0 je konštanta, 

 b1 je regresný koeficient pre t, nezávislej premennej.   

 Tabuľky 6, 7 a 8 zobrazujú výsledky troch vybraných krajských miest (České 

Budějovice, Olomouc a Plzeň – vybrané na základe polohy v rámci republiky, rovnako ako 

v prípade skúmania funkcie vzdialenosti) z prostredia softvéru SPSS, kde je vidieť, že 

najlepšie výsledky vykazuje práve inverzný model, ktorý bol použitý pri výpočte 

gravitačného modelu (vzájomného pôsobenia) migrácií pre 13 krajských miest ČR.  

DÁTA                          

O MIGRÁCIÁCH 

REGRESNÁ ANALÝZA  

V SPSS 

    
                                                                               

                
 

INVERZNÝ 

MODEL 
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Tabuľka 6: Výsledky regresnej analýzy v prostredí SPSS pre mesto České Budějovice 

 

Tabuľka 7: Výsledky regresnej analýzy v prostredí SPSS pre mesto Olomouc 

 

Tabuľka 8: Výsledky regresnej analýzy v prostredí SPSS pre mesto Plzeň 

 

 Graf 5 je vizuálnym zobrazením vyčíslených hodnôt gravitačného modelu pre 

každé krajské mesto ČR. Pri detailnejšom pohľade je možné vidieť, že výraznejšie sa 

odlišujú od seba mestá Liberec, kde pôsobenie vzhľadom k vzdialenosti neklesá tak 

výrazne ako pri ostatných mestách. Skupiny miest, ktoré vykazujú podobný trend 

zastupujú: Pardubice a Zlín, Ústí nad Labem a Karlovy Vary, Jihlava, Hradec Králové 

a Olomouc, Brno a České Budějovice. Poslednú skupinu tvorí Hlavné mesto Praha 

a najvýchodnejšie ležiace mesto Ostrava (majú odlišný trend vývoja – nevzniká tu 

závislosť medzi vzdialenosťou a výsledkami gravitačného modelu).  
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Graf 5: Vzájomné pôsobenie krajských miest a obcí ČR bez ohľadu na migračné smery 

 Aj pri použití gravitačného modelu, rovnako ako pri funkcii vzdialenosti bola 

použitá regresná analýza pre každé krajské mesto a  8 smerov, na ktoré migrovali 

obyvatelia v rokoch 2006 – 2010. Tabuľka 9 vo všetkých prípadoch obsahuje veľmi nízke 

hodnoty, čo znamená, že v týchto smeroch nie je silné pôsobenie medzi krajským mestom 

a obcami vymedzenými pre konkrétny smer. Medzi najvyššie hodnoty patria smery sever 

pre Liberec, východ pre Ostravu a Zlín, severozápad pre Ústí nad Labem.  

Tabuľka 9: Výsledky regresnej analýzy gravitačného modelu pre 8 migračných smerov krajských miest ČR 

 Mestá/Smery S SV V JV J JZ Z SZ 

Brno 0,001 0,000 0,001 0,001 0,042 0,002 0,003 0,000 

České 

Budějovice 
0,001 0,001 0,000 0,003 0,001 0,006 -0,050 0,001 

Hradec 

Králové 
0,063 0,002 0,002 0,000 0,001 0,001 0,000 0,000 

Jihlava 0,000 0,002 0,015 0,005 0,018 0,002 0,026 0,000 

Karlovy Vary 0,021 0,015 0,029 0,002 0,097 0,100 0,016 0,004 

Liberec 0,366 -0,005 0,100 0,001 0,008 0,001 0,001 0,069 

Olomouc 0,016 0,004 0,021 0,002 0,020 0,001 0,003 0,001 

Ostrava 0,070 0,115 0,299 0,001 0,003 0,000 0,000 0,000 
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Pardubice 0,176 0,006 0,035 0,001 0,157 0,000 0,006 0,001 

Plzeň 0,112 0,000 0,000 0,000 0,000 0,004 0,040 0,000 

Praha 0,002 0,000 0,000 0,000 0,001 0,000 0,004 0,000 

Ústi nad 

Labem  
0,075 0,001 0,044 0,000 0,026 0,009 0,044 0,178 

Zlín  0,010 0,004 1,579 0,007 0,128 0,002 0,024 0,000 

 

 Nasledujúca tabuľka 10 porovnáva tabuľku 5 (Výsledky regresnej analýzy funkcie 

vzdialenosti pre 8 migračných smerov krajských miest ČR) uvedenú v kapitole 6.2 a vyššie 

zobrazenú tabuľku 9. Ide podrobnejšie skúmanie rozdielov v prípade maximálnych 

a minimálnych hodnôt pre jednotlivé smer všetkých 13 krajských miest, konkrétne 

o sledovanie reálnych a teoretických tokov v období rokov 2006 – 2010.    

 V prípade maximálnych hodnôt vidieť zhodu medzi reálnymi a teoretickými tokmi 

pri siedmych krajských mestách, a to: Brno, Jihlava, Karlovy Vary, Plzeň, Praha, Ústí nad 

Labem a Zlín medzi reálnymi tokmi a tokmi teoretickými. Naopak pri sledovaní 

minimálnych hodnôt reálnych a teoretických tokov je zhoda až pri 10 z 13 krajských miest. 

Odlišné výsledky zaznamenali mestá Liberec, Pardubice a Ústí nad Labem.  

Tabuľka 10: Porovnanie maximálnych, minimálnych reálnych a teoretických tokov pre krajské mestá ČR v 

rokoch 2006 - 2010 

Krajské mesto 

Maximum  Minimum  

Reálne toky 
Teoretické 

toky 
Reálne toky 

Teoretické  

toky 

Brno J J SZ SZ, SV 

České 

Budějovice 
Z JZ SZ Z 

Hradec Králové  V S Z JV, Z, SZ 

Jihlava Z Z SZ S, SZ 

Karlovy Vary JZ JZ JV JV 

Liberec V S JV SV 

Olomouc S V JZ JZ, SZ 

Ostrava S V JZ JZ, Z, SZ 

Pardubice J S SZ JZ 

Plzeň  S S JV SV, V, JV, J, SZ 

Praha Z Z JV SV, V, JV, JZ, SZ 

Ústí nad Labem SZ SZ S JV 

Zlín  V V SZ SZ 
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ZÁVER 

 Cieľom práce bolo zhodnotiť migračné smery krajských miest a ich zázemí v rámci 

administratívnych jednotiek Českej republiky v rozpätí rokov 2006 – 2010 na základe 

demografických dát z Českého štatistického úradu, konkrétne Bežnej evidencie migrácie. 

Prvoradou úlohou bolo vymedziť zázemie spomínaných miest, následne určiť smery na 

ktoré migrujú obyvatelia vo vymedzenom časovom období. Na základe štúdie migračných 

smerov z krajských miest (ich zázemí) možno povedať, že u väčšiny miest dochádza 

k migrácii smerom SZ, SV a JZ. Veľmi podobný trend majú mestá Hradec Králové 

a Ostrava. Ďalšie skupiny miest s podobným vývojom migračných smerov vidieť v prípade 

Liberca a Ústí nad Labem, Jihlava a Olomouc. Rovnaký vývoj je aj v prípade migračných 

smerov do zázemia týchto miest. Z hľadiska počtu migrujúcich vidieť, že najväčšie počty 

migrujú práve z Prahy a Plzne, nasledujú Pardubice, Olomouc a Brno. Ostatné krajské 

mestá spadajú do posledného intervalu. Pre počty migrujúcich do zázemia vidieť najvyššie 

hodnoty pre hlavné mesto Praha, druhé je Brno a tretie Ostrava. V prípade migrácií do 

zázemia, možno usúdiť, že sa obyvatelia sťahujú práve do rozvinutejších, sektorovo 

vymedzených častí zázemí krajských miest.       

 Pri sledovaní zmien, ktoré nastali medzi obdobiami rokov 1991 – 1995 a 2006        

– 2010  možno povedať, že z väčšiny krajských miest dochádza postupom rokov k nárastu 

migrujúcich obyvateľov v jednotlivých smeroch. Rovnako nárast prevažuje aj v prípade 

zázemia.            

 Aj pri migrácii obyvateľov do krajských miest možno usúdiť z výsledkov, že mestá 

Liberec, Hradec Králové a Pardubice majú podobný trend vývoja. Pre zázemie sa mierne 

odlišujú Pardubice od predošlých dvoch spomínaných miest. Ďalšími dvomi mestami, 

ktoré majú podobné výsledky sú Jihlava a Olomouc, v oboch prípadoch. Z hľadiska počtu 

obyvateľov je na prvom mieste  Praha ako v prípade samotného mesta, tak aj pre zázemie. 

Druhé miesto zastupuje krajské mesto Brno. Pre zázemie je to Brno spoločne s Plzňou. 

V prípade migrácií do zázemia, možno usúdiť, že obyvatelia migrujú práve do 

rozvinutejších častí (sektorov) zázemí krajských miest.    

 Pre zmeny, ktoré nastali medzi obdobiami rokov 1991 – 1995 a 2006 – 2010 

migráciou do krajských miest možno zhodnotiť, že dochádza postupom rokov k nárastu 

migrujúcich obyvateľov v jednotlivých smeroch. Rovnako nárast prevažuje aj v prípade 

zázemia.            
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 Ďalšie dôležité výsledky sa týkajú funkcie vzdialenosti migrácií pre krajské mestá 

ČR. Na ich základe je možné zhodnotiť, že pri 12 krajských mestách s narastajúcou 

vzdialenosťou klesá intenzita, čiže na veľké vzdialenosti migruje oveľa menší počet 

obyvateľov, ako na krátke vzdialenosti. Vytvárajú sa tu skupiny krajských miest 

s podobným trendom vývoja danej krivky (1. skupina – Praha, Liberec, Brno, Hradec 

Králové, 2. skupina – Jihlava, České Budějovice, 3. skupina – samostatná krivka pre mesto 

Plzeň, 4. skupina – Zlín, Pardubice, 5. skupina – Olomouc, Ústí nad Labem, Karlovy    

Vary). Výnimku v tomto prípade tvorí jediné krajské mesto, a to Ostrava. Toto krajské 

mesto sa vyznačuje tým, že intenzita sa v závislosti na vzdialenosti výrazne nemení.  

 Súčasťou skúmania funkcie vzdialenosti bolo sledovanie závislosti intenzity 

a vzdialenosti nie len pre krajské mestá všeobecne, ale aj pre konkrétne smery každého 

krajského mesta. Výsledky dokazujú, že pri väčšine smerov sú hodnoty kladné, čo 

znamená, že platí tvrdenie, že s narastajúcou vzdialenosťou klesá počet migrujúcich 

obyvateľov na konkrétny smer. Grafické zobrazenie pre každý z ôsmych smerov 

jednotlivých krajských miest môže čitateľ práce nájsť v prílohách, spoločne s vizuálnym 

zobrazením v podobe mapového výstupu väčšieho formátu (A3).    

 Posledná časť práce sa zaoberá riešením hraničného efektu. Najlepším spôsobom 

bolo použitie gravitačného modelu, v ktorom ide o zistenie vzájomného pôsobenia medzi 

konkrétnym krajským mestom a obcami zaradenými do konkrétneho smeru, z ktorého 

migrujú obyvatelia. Výsledky regresnej analýzy hovoria, že výraznejšie sa odlišujú od seba 

mestá Liberec, kde pôsobenie vzhľadom k vzdialenosti neklesá tak výrazne ako pri 

ostatných mestách. Ďalšie krajské mestá vytvárajú skupiny, ktoré vykazujú podobný trend, 

a to sú: Pardubice a Zlín, Ústí nad Labem a Karlovy Vary, Jihlava, Hradec Králové 

a Olomouc, Brno a České Budějovice. Poslednú skupinu tvorí Hlavné mesto Praha 

a najvýchodnejšie ležiace mesto Ostrava (majú výrazne odlišný trend vývoja). Následne 

boli ešte porovnané maximálne a minimálne hodnoty pre reálne a teoretické toky v rokoch 

2006 – 2010. Z celkovej analýzy vyplýva, že pre maximum dochádza k zhode medzi 

vyššie uvedenými tokmi v migračných smeroch pri siedmych krajských mestách (Brno, 

Jihlava, Karlovy Vary, Plzeň, Praha, Ústí nad Labem a Zlín). Pre minimum je zhoda až pri 

desiatich mestách. Výnimku tvoria teda tri krajské mestá, a to Liberec, Pardubice a Ústí 

nad Labem.  
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SUMMARY 

 The Thesis deals with the issue of population migration from and to regional cities 

of the Czech Republic. Then it resolves distance decay function and boundary effect 

through gravity model. The Thesis consist both theoretical and practical parts with 

description of conclusions.         

 The first part consist a review of literature research, which is mainly focused on 

urbanization and its various stages, and further consist description of suburbanization, its 

origin, development, forms, causes and consequences. Other parts describe theoretical 

foundations of directional assessment of migratory movements, spatial interactions and 

history of distance decay function and basic information’s of gravity models and theory. 

Also it contains a detailed description and visualization of the results obtained from unique 

data from the Czech Statistical Office (Ordinary evidence of migration). 
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