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Abstrakt
Transformace české společnosti po roce 1989 vyvolala změny prostorových migračních vzorcŧ.
Po silné socialistické urbanizaci a při post-socialistické suburbanizaci se lidé začali stěhovat
také z měst na vzdálenější venkov. Předmětem diplomové práce je zhodnocení venkovského
prostoru Jiţních Čech z hlediska změn jeho populačního a migračního vývoje v letech
1992–2017. Práce nejprve stručně analyzuje dlouhodobý populační vývoj jednotlivých

správních obvodŧ obcí s rozšířenou pŧsobností Jiţních Čech v kontextu celého Česka
a následně analyzuje typy venkovských obcí Jiţních Čech (polohové a velikostní), kdyţ řeší
jejich populační rŧst, stagnaci či depopulaci a odkrývá roli přirozené měny a migrační bilance
v tomto populačním vývoji. Stěţejní částí práce je analýza vnitřní migrace obcí Jiţních Čech
v letech 1992–2017, konkrétně migračních tokŧ mezi venkovskými obcemi (semiperiferními
a periferními) na jedné straně a městskými regiony, zahrnující jádrová města (významná a méně
významná) a okolní suburbánní obce, na straně druhé. Hlavním cílem práce je výzkum
kontraurbanizace Jiţních Čech na základě výše uvedených migračních tokŧ. Především po roce
1997 vykazoval jihočeský venkov kladné migrační saldo s městskými regiony, a to více venkov
semiperiferní neţ periferní. V Jiţních Čechách probíhala současně kontraurbanizace
i suburbanizace v okolí větších měst.
Klíčová slova: depopulace venkova, kontraurbanizace, suburbanizace, migrační toky, periferní
venkov, malé venkovské obce, Jiţní Čechy
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Abstract
Transformation of Czech society after 1989 caused changes in spatial migration patterns. After
strong socialist urbanization and during post-socialist suburbanization, people also began
to move from towns to more remote rural areas. The subject of the thesis is the evaluation of the
rural area of South Bohemia in terms of changes in its population and migration development
in 1992–2017. Firstly, the thesis briefly analyzes the long-term population development
of individual municipalities with extended power of South Bohemia in the context of the whole
Czechia and then analyzes the types (positional and size) of rural municipalities of South
Bohemia when solving their population growth, stagnation or depopulation and reveals the role
of natural currency and migration balance in this population development. The main part of the
thesis is an analysis of the internal migration of municipalities of South Bohemia in 1992–2017,
namely migration flows between rural municipalities (semi-peripheral and peripheral) on the
one hand and urban regions, including core towns (important and less important)
and surrounding suburban municipalities, on the second hand. The main aim of the thesis is
research the counterurbanization of South Bohemia based on the above mentioned migration
flows. Especially after 1997, the South Bohemian rural areas showed a positive migration
balance with urban regions, more rural semi-periphery than periphery. Counterurbanizaton and
suburbanization coincided around the larger cities in the same time in South Bohemia.
Key words: rural depopulation, counterurbanization, suburbanization, migration flows, rural
periphery, small rural municipalities, South Bohemia
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1 Úvod
Post-socialistická sociálně-ekonomická transformace Česka po roce 1989 a také
demografické, technologické a další změny v Česku vyvolaly proměnu migračního
chování obyvatel. Kvantitativně poklesla velikost migrace, současně se zvýšila
rŧznorodost migračních proudŧ a po dlouhém období urbanizační koncentrace se
v Česku začaly prosazovat dekoncentrační procesy a projevy decentralizace (např.
Sýkora, 2002; Čermák, 2005; Čermák a kol., 2009; Bartoš a kol., 2011).
Jedním z nově se objevujících dekoncentračních procesŧ je kontraurbanizace, při
které se obyvatelé stěhují z měst na venkov (Šimon, 2011a; 2014). Ač je
kontraurbanizace svým objemem migrace méně významný proces ve srovnání s dřívější
silnou urbanizací a suburbanizací, tak je její sledování klíčové (např. Šimon
a Ouředníček, 2010, Šimon, 2014). Při kontraurbanizaci totiţ dochází ke stěhování
obyvatel z města na venkov se všemi aktivitami obyvatel. Nejde tedy jen o změnu
bydlení, ale také o změnu práce, trávení volného času apod. (Champion, 2001; Šustrová
a Šimon, 2012). Změny migračních tokŧ mezi venkovem a městskými regiony Česka
mohou indikovat proměny preferencí obyvatel vzhledem k systému osídlení.
Dlouhodobě depopulační venkov mŧţe kontraurbanizací dostat dŧleţitý impuls pro svŧj
další rozvoj.
Současné proměny populačního vývoje a především migračního chování
obyvatel venkovských obcí na příkladu regionu Jihočeského kraje („Jiţních Čech“)
analyzuje diplomová práce pomocí kvantitativních dat za roky 1992–2017. Osídlení
Jiţních Čech nebylo tolik deformováno poválečným odsunem Němcŧ, jako například
v kraji Karlovarském, Ústeckém nebo Libereckém. Nejsou zde zásadní hospodářské
strukturální problémy post-socialistické transformace. Jiţní Čechy jako celek,
a jihočeský venkov zvlášť, byly dlouho populačně a migračně ztrátové. Navíc, jakoţto
převáţně venkovské území s pozitivní image kvalitního ţivotního prostředí, jsou
atraktivní pro specifický typ kontraurbanitŧ – pro amenitní migranty (Bartoš a kol.,
2011). Ze všech těchto dŧvodŧ jsou Jiţní Čechy vhodné pro výzkum kontraurbanizace.
Populační a migrační vývoj Jiţních Čech byl předmětem výzkumu v mnoha
dřívějších pracích – od Jaromíra Korčáka (1929; 1972), Josefa Pohla (1932), Jana
Kubeše (2000a) či Dagmar Popjakové (2013b). Zmínění autoři o Jiţních Čechách
většinou psali jako o relativně odlehlém a depopulačním území, které je charakteristické
svou hustou sítí malých venkovských obcí a sídel, které dlouhodobě migrací ztrácejí své
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obyvatelstvo. Fenomén kontraurbanizace, studovaný v této diplomové práci, je tedy
určitou novinkou v populačním a migračním vývoji Jiţních Čech.
Relevance diplomové práce spočívá v poměrně široké a hluboké analýze vnitřní
migrace (kapitola 6), především směrŧ stěhování mezi venkovem (semiperiferními
a periferními obcemi) a městskými regiony (jádrovými městy a okolními suburbánními
obcemi) Jiţních Čech. Snahou je odkrýt změny migračních tokŧ a postihnout proces
kontraurbanizace mezi lety 1992–2017 (kapitola 7). Diplomová práce se zaměřuje na
detailní kvantitativní zhodnocení populačního vývoje a směrŧ migrace. Mŧţe tak
představovat určité zarámování pro následný kvalitativní výzkum.
Při tvorbě diplomové práce autorce pomohla dobrá znalost řešeného území
(k interpretaci dosaţených výsledkŧ). Navíc v tomto území a v podobném tématu jiţ
zpracovala svou bakalářskou práci (Edelmanová, 2016). Tyto skutečnosti a zájem
autorky diplomové práce o problematiku venkova byly motivací výběru tématu
diplomové práce.
Cíle práce:
C1 – Předloţená diplomová práce si klade za první hlavní cíl zjistit, jaké typy
venkovských obcí Jiţních Čech v posledních letech (1992–2017) populačně rostou,
stagnují či populaci ztrácejí a vysvětlit příčiny tohoto vývoje. Záměrem práce je odhalit,
jak se vyvíjejí obce populačně velké, střední či malé, obce leţící v suburbánních
zázemích měst, v územích semiperiferií či periferií a jakou roli v populačním vývoji
obcí hraje přirozená měna a migrační pohyb. Pro tyto analýzy je potřeba vytvořit časové
řady dat s počty obyvatel a bilancí přirozené měny a s migrací za obce Jiţních Čech
v letech 1992–2017 na základě prŧběţné evidence obyvatel (data Českého statistického
úřadu z databáze demografických údajŧ za obce Jihočeského kraje).
C1a – Doplňujícím cílem je poznat dlouhodobý vývoj počtu obyvatel v SO ORP Jiţních
Čech mezi roky 1869–2017, aby bylo moţné „zarámovat“ detailní poznatky zjištěné
prostřednictvím hlavního cíle práce (C1). Je třeba vytvořit časové řady dat s počty
obyvatel v SO ORP Jiţních Čech mezi lety 1869–2011 (2017) ze sčítání obyvatel
(a z prŧběţné evidence 2017).
C2 – Druhým hlavním cílem je prozkoumat migrační toky mezi jihočeskými
venkovskými obcemi (semiperiferními a periferními) na jedné straně a jihočeskými
městskými regiony (jádrovými městy či suburbánními obcemi) na straně druhé.
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Konkrétně v období let 1992–2017, pro poznání procesŧ migrace z venkova do
městských regionŧ či kontraurbanizace. Vyuţita jsou data z anonymizované databáze
meziobecní migrace obyvatel Jihočeského kraje 1992–2017.
Vzhledem k cílŧm práce byly formulovány následující vstupní předpoklady práce:
P1 – Na základě literatury (viz níţe uvedení autoři) a také předchozích výzkumŧ
autorky diplomové práce (Edelmanová, 2016) lze předpokládat, ţe v období let 1992–
2017 budou populačně rŧst jihočeské obce leţící v blízkém zázemí Českých Budějovic i
dalších větších měst díky procesu rezidenční suburbanizace (Čekal, 2006; Kubeš,
2009a; Popjaková, 2012, 2013a; Kubeš a Nováček, 2019) a současně budou populačně
ztrácet venkovské obce Jiţních Čech nacházející se v periferních územích ve větší
vzdálenosti od těchto měst. Populační ztráty budou vykazovat zejména venkovské obce
na rozhraní Jihočeského kraje s okolními kraji v dŧsledku odlehlosti těchto obcí od
městských sídelních středisek (Musil a Müller, 2008; Kubeš a Kraft, 2011; Bernard a
Šimon, 2017). Protoţe v úrovni přirozeného přírŧstku obyvatel jihočeských obcí
nebývají aţ tak velké rozdíly (ČSÚ, 2018c), rozdílný vývoj počtu obyvatel
v jednotlivých obcích bude dán především rozdílnou migrační bilancí těchto obcí.
P1a – Dlouhodobým populačním vývojem Jiţních Čech podle územně-správních
regionŧ se zabývala řada starších prací – Korčák (1929; 1972), Pohl (1932), Kubeš
(2000a). Autoři zjistili pokračující populační ztráty zejména v regionech jihočeského
pohraničí a Středočeské pahorkatiny a populační rŧst regionŧ Českých Budějovic
a táborského trojměstí. Lze předpokládat potvrzení tohoto vývoje i prostřednictvím
údajŧ za SO ORP Jihočeského kraje mezi lety 1869–2017, zejména dlouhodobý
nepříznivý populační vývoj SO ORP Šumavy, Novohradských hor a území okraje
Středočeské pahorkatiny.
P2 – Ve studiích Popjaková (2012), Popjaková a Blaţek (2015) a Popjaková a kol.
(2018) zaznamenali autoři v širším zázemí Českých Budějovic a táborského trojměstí,
zejména v období po roce 1997, náznaky kontraurbanizace. Kontraurbanizaci
zaznamenala i autorka diplomové práce při kvalitativním výzkumu dŧvodŧ stěhování
obyvatel na venkov Českobudějovicka (Edelmanová, 2016). Na základě těchto indicií
lze předpokládat, ţe ok konce 90. let bude moţné pozorovat kontraurbanizaci i v dalších
venkovských územích Jiţních Čech, nepříliš vzdálených od významných měst.
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Struktura práce je tvořena úvodem, teoretickou a metodickou částí, čtyřmi
empirickými kapitolami a závěrem. „Teoretická východiska“ (kapitola 2) práci ukotvují
do teoretických konceptŧ, kdy jsou vyuţívány zejména koncepty – teorie stádií vývoje
měst, diferenciální urbanizace, kontraurbanizace, amenitní migrace, perifernosti
a exponovanosti území a další, které ovlivňují populační vývoj venkovských obcí.
„Metodická východiska“ (kapitola 3) popisují typologie, metody a zdroje dat, které byly
v diplomové práci pouţity a zvoleny takovým zpŧsobem, aby mohly být naplněny cíle
diplomové práce. Kapitoly 4–7 tvoří empirickou část práce. Obsahují odpovědi na výše
uvedené cíle práce týkající se populačního vývoje a migračních tendencí venkovských
obcí Jiţních Čech. Syntetické vyhodnocení pohybu obyvatel obcí Jiţních Čech v letech
1992–2017, komparaci a diskuzi hlavních výsledkŧ analýz migračních tokŧ
venkovských obcí Jiţních Čech v letech 1992–2017 nabízí kapitola 7. Poslední kapitola
„Závěr“ diskutuje naplnění cílŧ práce a vyjadřuje se ke stanoveným předpokladŧm
práce.

4

2 Teoretická východiska
Abychom pochopili novodobé proměny v sociálně-prostorové struktuře populace, je
potřeba zabývat se nejenom „empirickou“ realitou, ale zároveň příslušnými
reprezentacemi a diskurzy. Kapitola je proto zaměřena na vysvětlení hlavních
teoretických konceptŧ týkající se tématu práce. Podkapitola 2.1 popisuje obecné otázky
populačního vývoje a v souvislosti s ním je zaměřena na migraci, neboť migrace
a vývoj obyvatelstva se navzájem ovlivňují a nelze je studovat úplně odděleně.
Podkapitola 2.2 charakterizuje populační vývoj venkovských obcí na pozadí
urbanizačních procesŧ. Další podkapitola (2.3) je věnována procesŧm, které ovlivňují
populační vývoj venkovských obcí. V závěru (podkapitola 2.4) je zvláštní pozornost
věnována kontraurbanizaci a amenitní migraci a dalším motivŧm migrace na venkov.
2.1

Populační vývoj obecně

Při studiu populačního vývoje obcí spolupracuje demografie s geografií. Protoţe
populační vývoj je výsledkem nejen přirozené měny obyvatelstva (téţ přirozený pohyb),
je nutné ho odlišit od termínu demografický vývoj a demografická reprodukce.
Při výzkumech populačního vývoje obcí je třeba sledovat i prostorovou mobilitu
obyvatelstva, jinak nazývanou mechanický pohyb či měna (Roubíček, 1997; Knausová,
2008). Podle Knausové (2008) lze populační vývoj interpretovat jako počet obyvatel
narozených, zemřelých a také počty osob přistěhovalých a vystěhovalých na určitém
územním celku za sledované období.
Z hlediska forem lze vývoj (dynamiku) obyvatelstva rozdělit do tří kategorií
pohybŧ: přirozený, mechanický a sociálně-ekonomický pohyb obyvatel. Sociálněekonomický pohyb obyvatel je přesun mezi jednotlivými sociálními skupinami, jako je
například změna ekonomického statusu nebo sektoru zaměstnání. Přirozený pohyb
obyvatel téţ reprodukce obyvatel, je přirozená obnova lidských populací zaloţená na
procesu rození a vymírání (Mládek, 1992; Kunc, 2008). Od dvou základních procesŧ –
porodnosti (natality) a úmrtnosti (mortality) se pak odvíjí nejzákladnější ukazatel
přirozeného pohybu, tedy přirozený přírůstek/úbytek obyvatel. Jedná se o rozdíl mezi
počtem ţivě narozených a počtem zemřelých ve sledované populaci za určité období
(obvykle za rok). Pokud v populaci hodnoty zemřelých přesahují počet ţivě narozených,
je výsledek přirozeného přírŧstku záporný a označujeme ho jako přirozený úbytek,
kladná hodnota pak označuje přirozený přírŧstek. Výsledek je vyjádřen absolutně či
relativně (obvykle v promilích; Mládek, 1992; Kalibová, 2001; Jurčová, 2002). Celkový
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přírŧstek/úbytek

obyvatelstva

je

pak

součtem

přirozeného

přírŧstku/úbytku

a migračního přírŧstku/úbytku (salda), vyjadřujeme jej absolutně nebo relativně
v promilích (blíţe viz kapitola 3.4; Jurčová, 2002).
Posledním typem je mechanický pohyb obyvatel, téţ mobilita neboli hybnost
obyvatel. Tento termín obsahuje všechny druhy prostorových pohybŧ obyvatel, včetně
pohybŧ přechodných. Tyto pohyby mohou být pravidelné, či nepravidelné, rŧzných
směrŧ, na rŧzné vzdálenosti a za rŧznými účely. Mezi specifické druhy prostorové
mobility patří krátkodobé cesty, například kyvadlová mobilita (pravidelná dojíţďka
a vyjíţďka do zaměstnání, škol a dalších institucí a sezónní druhé bydlení (pravidelně se
opakující, jedná se pouze o dočasnou změnu bydliště; Pavlík a kol., 1986; Pavlík
a Kalibová, 2005). Diplomová práce je zaměřena konkrétně na migraci spojenou se
změnou bydliště (jako syn. migrace se pouţívá pojem stěhování), která se v Česku
vztahuje pouze na trvalé změny bydlení (Roubíček, 1997; Pavlík a Kalibová, 2005).
Ostatní formy prostorové mobility se povaţují pouze za docházku, dojíţďku, dočasnou
či sezónní vyjíţďku atd. (Šotkovský, 1998).
Migrace je formou mechanického pohybu obyvatel, která zpŧsobuje změny
v sociálně-geografických, ekonomických, sociálních i demografických strukturách
(Pavlík a kol., 1986; Pavlík a Kalibová, 2005). Evidence migrace započala jiţ
v 18. století. Nárŧst migrace se váţe aţ k období prŧmyslové revoluce – ke druhé
polovině 19. století (Klufová, 2008). Migrace je předmětem zkoumání mnoha
odborníkŧ, od geografŧ, ekonomŧ, sociologŧ, historikŧ aţ po demografy. Proto
neexistuje ani ustálená teorie migrace. Migrace je v České republice definována jako
změna trvalého bydliště osob přes hranici určité územní jednotky, na nejniţší úrovni jde
o hranici obce, někdy o hranici SO ORP, okresu nebo kraje, eventuálně přes hranice
České republiky (Roubíček, 1997; Pavlík a Kalibová, 2005; Kunc, 2008).
Klufová a Poláková (2010) ovšem tvrdí, ţe migrace mŧţe znamenat buď pohyb
přes hranice územní jednotky – vnější migrace, nebo pohyb v rámci této územní
jednotky – vnitřní migrace, tyto pohyby se mohou odehrávat mezi venkovem a městem,
i mezi městy nebo venkovskými obcemi (Klufová a Poláková, 2010). Jestliţe
za řešenou oblast povaţujeme stát, mluvíme o migraci vnitrostátní (uvnitř státu),
jestliţe migrace překračuje státní hranici, tak mluvíme o migraci zahraniční neboli
mezinárodní (Roubíček, 1997; Pavlík a Kalibová, 2005). Také Drbohlav (1999)
popisuje prostorové rámce, ve kterých se migrace uskutečňuje. Migrační pohyb je podle
něj nejčastěji členěn na vnitroměstskou migraci (stěhování v rámci administrativních
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jednotek města); vnitřní (vnitrostátní) migraci – stěhování obyvatel uvnitř státu
(stěhování přes hranice obcí či regionŧ v rámci státu) a vnější (zahraniční, mezinárodní)
migraci – nastává, kdyţ se lidé stěhují přes státní hranice (Drbohlav, 1999).
Pokud se lidé stěhují z vlastní iniciativy (např. za prací, školou či rodinou) jedná
se o dobrovolnou (chtěnou) migraci. Na druhé straně stojí nedobrovolná (násilná)
migrace, při které jsou obyvatelé nuceni k odstěhování ať uţ veřejnou mocí nebo
z environmentálních, politických a jiných dŧvodŧ (Pavlík a kol., 1986; Roubíček 1997).
Migrace je proces stěhování – mezi územím, kam se člověk stěhuje a územím,
které opouští (Pavlík a kol., 1986). Tyto procesy se obecně nazývají přistěhování
a vystěhování obyvatel. Vystěhovalý je pak ten, který z místa svého bydliště odchází
a přistěhovalá osoba je ta, která do nového místa přichází s cílem trvale se zde usadit
(Walker, 2012). Podle Klufové (2008) a Kunce (2008) se jedná o proces emigrace –
vystěhování obyvatel z určitého území a imigrace – přistěhování obyvatel do určitého
území. Účastníci tohoto procesu jsou emigranti a imigranti (Klufová, 2008; Walker,
2012). V této diplomové práci se však pojmy emigrace a imigrace vztahují pouze
k zahraniční migraci, nikoliv k mobilitě domácího obyvatelstva.
Zajímavý pohled na uchopení vztahu mezi vnitřní a zahraniční migrací nabízí
článek Čermáka a Jánské (2011). Poukazují na rozdíly v migračním chování mezi
domácími migranty a imigranty/cizinci. Zatímco se imigranti koncentrují především
do velkých měst, domácí obyvatelstvo se z těchto měst stěhuje do jejich zázemí –
proces suburbanizace. Tento migrační pohyb v hierarchii sídel mŧţeme do určité míry
chápat také jako součást procesu kontraurbanizace. V souvislosti se „vzestupující
migrací“, která probíhá od menších sídel k větším, hovoříme o územní koncentraci
ve spojení s tradičními urbanizačními procesy (Čermák a Jánská 2011).
Jak tvrdí Klufová (2008), migrace má pro populaci ve vyspělých zemích velký
význam. Jelikoţ se přirozený přírŧstek stále sniţuje, tak většina evropských populací
neubývá jen díky tomu, ţe jsou zde migrační přírŧstky (Roubíček, 1996; Klufová,
2008). V posledních letech se stává zahraniční migrace dŧleţitou součástí
geodemografických výzkumŧ. Studium vnitřní migrace je v současnosti dŧleţitou
sloţkou analýz vlivŧ migračního chování obyvatelstva na populační vývoj sídel a obcí.
Díky analýzám migrace mezi jednotlivými obcemi a sídly se mohou objevit zákonitosti
a podmíněnosti procesŧ urbanizace, suburbanizace a kontraurbanizace a současně lze
odhadnout velikost migračních proudŧ ve vztahu k velikostní struktuře obcí (Šotkovský,
1998).
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2.2

Populační vývoj venkovských obcí na pozadí urbanizačních procesů

Předloţená diplomová práce je zaměřena na venkovské obce a současné tendence jejich
populačního vývoje, proto je nezbytné část této podkapitoly věnovat obecné
charakteristice urbanizačních procesŧ, která přináší základní teoretické zarámování pro
studium depopulace venkova a kontraurbanizace.
Z hlediska vnitřní migrace lze sledovat v rámci směrŧ stěhování tři hlavní
procesy,

a

to

urbanizaci,

jeţ

má

koncentrační

charakter,

suburbanizaci

a deurbanizaci/kontraurbanizaci, které mají dekoncentrační charakter (Stewart, 2002;
Popjaková, 2013a). Této problematice se věnuje blíţe Drbohlav (1999). Z migračního
pohledu dnes současně probíhá koncentrace obyvatel – jak v případě migrace
do metropolí i menších měst (urbanizace), ale také v situaci stěhování obyvatel
do center velkých měst (reurbanizace) a dekoncentrace obyvatel – jeţ se vztahuje
ke stěhování do blízkých zázemí měst (suburbanizace) a do čistě venkovských prostředí
(desurbanizace) – Drbohlav (1999). Librová (1996) v případě desurbanizačních procesŧ
pouţívá označení decentralizace osídlení. Nejprve se rozvíjela města pomocí procesu
urbanizace. Tento trend se od poloviny 20. století mění a sílí proces suburbanizace,
projevující se stěhováním obyvatel z velkých měst do jejich blízkého zázemí.
V posledních letech se často píše o trendu kontraurbanizace, téţ nazývaný některými
autory deurbanizace, při kterém lidé migrují z města případně i suburbií na venkov
(Stewart, 2002).
Rŧstem či poklesem populace v jednotlivých zónách regionu, v jehoţ jádru leţí
město, se zabýval van den Berg a kol. (1982) – teorie stádií vývoje měst. V této teorii
vymezují čtyři cyklické etapy vývoje: urbanizaci, suburbanizaci, deurbanizaci
a reurbanizaci. Van den Berg a kol. (1982) vycházejí z přechodŧ ekonomické úrovně
společnosti, od kterých se odvíjí i systém osídlení – jednotlivá stádia vývoje. Jedná se
o změnu od zemědělské společnosti na prŧmyslovou, od prŧmyslové na terciérní
a z „dospívání“ společnosti (van den Berg a kol., 1982; Ouředníček, 2000).
Uvedená teorie narazila i na kritické zhodnocení v článku Ouředníčka (2000)
a později Sýkory a Posové (2011). Hlavní problém, na který autoři naráţejí, je, ţe se
jednotlivé urbanizační procesy mohou v jednotlivých městech a regionech objevit
opakovaně, ţe mohou probíhat souběţně, mohou přecházet jeden v druhý a dokonce,
ţe se jednotlivé procesy mohou vyskytovat i v jiném pořadí a nemusí k tomu vţdy
docházet v jednosměrném cyklu, jak je v teorii uvedeno (urbanizace → suburbanizace
→ deurbanizace → reurbanizace) – Ouředníček (2000); Sýkora a Posová (2011).
8

Proto je podle Ouředníčka (2000) lepší označit tyto procesy vývoje měst jako druhy
namísto fáze, které jsou časově omezeny. Dále Ouředníček (2000) poukazuje na fakt,
ţe přestoţe se jedná o obecně přijímaný model vývoje všech měst a jejich regionŧ,
tak jde ale více o stádia vývoje měst, jeţ jsou zasaţena prŧmyslovou výrobou. Teorii
stádií vývoje měst kritizuje také Šimon (2011a). Podle autora je v teorii nevhodně
uchopena klasická urbanizace, která je významnější a nesouměřitelná s dnešními
„malými“

změnami

v rozmístění

obyvatelstva

spojenými

se

suburbanizací

či kontraurbanizací. Teorie posuzuje čtyři fáze vývoje měst na stejné úrovni a nepracuje
s významovou rozdílností jednotlivých fází vývoje měst, tedy zvolený systém van den
Bergovy teorie nekoresponduje s realitou (Šimon, 2011a).
Problematiku fází vývoje měst sledovali také Geyer a Kontuly (1993)
v souvislosti s teorií „diferenciální urbanizace“. Tato teorie je na rozdíl od teorie stádií
vývoje měst (van den Berg a kol., 1982) zaměřena na vývoj celého systému osídlení,
při kterém je zohledněna velikost sídel (charakteristiku a kritiku těchto teorií podávají
Ouředníček, 2000 nebo Champion, 2001). Podstatou diferenciální urbanizace je,
ţe v rámci rŧzných velikostních kategorií měst probíhají rŧzné procesy, jeţ vycházejí
z migračních proudŧ mezi jednotlivými velikostními kategoriemi těchto měst. Koncept
diferenciální urbanizace má podle autorŧ šest fází. První tři fáze lze shrnout jako
urbanizační,

čtvrtá

a

pátá

fáze

představuje

„migračně

polarizační

obrat“

(přechod z urbanizace do kontraurbanizace, tedy změna kladného migračního salda
velkých měst s malými městy na záporné migrační saldo) a šestá fáze zdŧrazňuje tuto
kontraurbanizaci. Autoři vysvětlují, ţe migračně koncentrační a dekoncentrační
tendence mohou probíhat současně, ale vývojová fáze diferenciální urbanizace je
označena podle převaţujícího migračního proudu mezi velkými a malými městy
(Geyer a Kontuly, 1993; Ouředníček, 2000; Šimon, 2006).
Teorii diferenciální urbanizace kritizuje ve svém článku Ouředníček (2000).
Za problém autor shledává, ţe teorie nezvaţuje vývoj v post-socialistických zemích
Evropy, neboť je zaměřena hlavně na „země prvního a třetího světa“ (Ouředníček,
2000, s. 366). Dalším problémem shledává, ţe teorie nezohledňuje přirozený pohyb
obyvatel, který je zásadní zejména pro rozvojové země (Ouředníček, 2000).
Podle autorky diplomové práce je problémem hlavně to, ţe Geyer a Kontuly (1993)
nezvaţovali migrační pohyb mezi městem a venkovem sloţeným ze skutečných
venkovských sídel a obcí. V dalších kapitolách diplomové práce autorka dochází
ke zjištění, ţe v prostoru Jihočeského kraje, především po roce 1997, dochází
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ke kontraurbanizaci – ke stěhování obyvatel z měst na semiperiferní venkov. Malá
města Jihočeského kraje migrací ztrácejí. Podle Geyer a Kontuly (1993) by v tomto
případě ke kontraurbanizaci nedocházelo.
Prvním sledovaným procesem, který ve vyspělých zemích v 19. stol. nastává,
je koncentračně orientovaný migrační proces – urbanizace. V zemích méně rozvinutých
přichází urbanizace déle, díky pozdějšímu příchodu industrializace. Obecně lze tvrdit,
ţe urbanizace je dŧsledkem industrializace a s ní související modernizace společnosti
(Mulíček, 2008). Dochází k přechodu od tradiční – převáţně zemědělské společnosti
a převáţně rurálního – venkovského prostředí na společnost moderní – prŧmyslovou
a urbánní – městské prostředí (Mulíček, 2008; Ouředníček a Špačková, 2013).
Jednoduše řečeno, urbanizace znamená koncentraci obyvatelstva do měst, která
se rozšiřují o nová předměstí a přitom pohlcují některá blízká sídla, která se stávají
součástí kompaktního města (Champion, 2001; Sýkora, 2003; Mulíček, 2008).
„V období industrializace venkovské oblasti zaznamenávají silný odliv obyvatel. Lidé
jsou přitahováni pracovními příleţitostmi a novými ekonomickými aktivitami
ve městech. To vede k poklesu počtu obyvatel a v některých případech k vylidňování
venkova“ (Pinilla a kol., 2008, s. 19).
Dalším procesem je suburbanizace, která byla a dosud do určité míry stále je
dominantním procesem transformace sídelní struktury v Česku (Čermák, 2005;
Ouředníček

2007;

Šimon,

2011a).

Koncentrační

tendence

střídají

tendence

dekoncentrační a dochází k migraci obyvatelstva i některých jeho aktivit z jádra města
do jeho zázemí a k decentralizaci dalších městských funkcí (Ouředníček, 2003).
„Suburbanizací se zpravidla rozumí rŧst města prostorovým rozpínáním do okolní
venkovské a přírodní krajiny“ (Sýkora, 2003, s. 219). Při tomto trendu se přeměňuje
venkovské prostředí na příměstské (Šimon a Ouředníček 2010). Město přestává rŧst
a populačně ztrácí ve prospěch rozvíjejících se suburbánních lokalit (Champion, 2001),
které jsou od urbanizovaných zón prostorově separovány (Sýkora, 2003). Suburbánní
zóna získává nové aktivity zahrnující bydlení, méně často i obchod, skladování, výrobu
a další. Místa vytvořená suburbanizací mohou být postupem času pohlcena
rozrŧstajícím se kompaktním územím (Sýkora, 2003). Suburbanizaci lze do určité míry
pochopit také jako prostorovou expanzi města (Ouředníček a Špačková, 2013).
Špačková a kol. (2012) tento proces popisují jako přirozený rozvoj metropolitních
regionŧ.
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Počátky suburbanizace je moţné najít v Anglii v 18. století, kdy se londýnská
burţoasie stěhovala do zázemí města (Sýkora, 2003; Ouředníček, 2008). Silný rozvoj
suburbanizace nastává ve 20. letech 20 stol. ve Velké Británii, Austrálii a Spojených
státech amerických (dále jen USA), hlavně díky rozvoji individuální automobilové
dopravy a příměstských ţeleznic (Sýkora, 2003; Mulíček, 2008). Suburbanizace
se rozvíjela zejména podél hlavních dopravních os směřujících z měst, které
zpřístupňovaly městská centra s rozvíjející se základní občanskou vybaveností
(Sýkora, 2003). Právě rozvoj osobní automobilové dopravy a výstavba nových
komunikací přispěla k moţnosti dojíţdět za prací do center měst z rozsáhlého zázemí
těchto měst.
V Česku zaţívala suburbanizace kolem velkých měst boom na počátku
20. století, ale rozvoj nových území v zázemí měst se výrazně projevuje aţ ve druhé
polovině 90. let 20. stol. (Ouředníček, 2008). Dříve si výstavbu rodinných domŧ (vil)
v okolí města mohli dovolit pouze majetní obyvatelé. Nicméně Kubeš (2009a) zmiňuje
slabší rezidenční suburbanizace v blízkém okolí Českých Budějovic v 70. a 80. letech
20. století, tedy v období socialismu. Největší rozvoj suburbanizace se v Česku
uskutečňuje v okolí největších měst (Praha a Brno; Plzeň, České Budějovice, Olomouc)
a v menší míře se projevy objevují v dalších městech Česka (Sýkora, 2002).
Suburbanizace neovlivňuje pouze zvyšování počtu obyvatel v zázemí měst, ale
zpŧsobuje změny ve fyzickém i sociálním prostředí jak v cílových, tak ve zdrojových
územích. Suburbanizace má vliv na změnu funkčního vyuţití území (rŧst zastavěných
ploch), architekturu (vnášení městské architektury na venkov), infrastrukturu nebo také
na sociální strukturu obyvatel (příchod mladších, vzdělanějších a ekonomicky dobře
zajištěných obyvatel na venkov) – Ouředníček (2003). Mezi negativní stránky
suburbanizace patří například její specifická forma nekoordinovaného prostorového
rozptylování nové suburbánní zástavby do volné krajiny – „urban sprawl“, téţ „sídlení
kaše“ v Česku (Hnilička, 2005; Sýkora, 2003; Mulíček, 2008). Český název podle
Hniličky (2005) trefně pojmenovává neuspořádaný shluk budov v suburbanizovaném
prostředí. Problémem je zejména chaotická výstavba nových budov bez jakékoliv
urbanistické péče (Hnilička, 2005).
V současném systému osídlení nepozorujeme pouze jeden dekoncentrační
proces – pohyb obyvatel z měst do jejich blízkého zázemí, tedy suburbanizaci.
V posledních desetiletích se v mnoha zemích objevil nový fenomén migrace mezi
městem a venkovem – kontraurbanizace (Pinilla a kol., 2008). Tento trend mŧţeme
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obecně definovat jako proces rezidenční decentralizace, kdy dochází k migraci obyvatel
(a jejich aktivit) z měst na venkov mimo metropolitní území (Halfacree, 2008; Šimon,
2011a; 2014). Podle Popjakové (2012) probíhají migrační toky kontraurbanizace nejen
mezi městem a venkovem, ale téţ mezi suburbánní zónou a venkovem (také Geyer
a Kontuly, 1993). Rovněţ Johnston (2009) kontraurbanizaci vnímají jako dekoncentraci
populace z velkých měst a jejich suburbií. Depopulace českého venkova je sice stále
aktuální, ale objevují se nové trendy v pohybu obyvatelstva příznivě ovlivňující venkov
(Ouředníček a kol., 2011). Také Musil a Müller (2008) kontraurbanizaci definují jako
migraci do venkovských území, jeţ jsou dlouhodobě depopulační či stagnující.
Termín kontraurbanizace je často zaměňován s pojmem deurbanizace. Tato
dvě

pojetí

jsou

charakteristická

společným

rysem

„odlivem

obyvatelstva

z metropolitních území do venkovských oblastí“ (Bartoš a kol., 2011, s. 11).
Kontraurbanizace ale není synonymum termínu deurbanizace, jak o tom někteří autoři
hovoří – např. van den Berg a kol. a Brian Berry (Šimon, 2011a). Podle Tisdale
(1942, cit. v Šimon, 2011a, s. 235) je moţné de-urbanizaci označit jako opačný proces
urbanizace (depopulace měst). Kdeţto kontraurbanizace je jeden z urbanizačních
procesŧ spojený se stěhováním z metropolitních území na venkov (Šimon, 2011a).
Podrobněji se procesu kontraurbanizace – deurbanizace vyjadřuje např. Champion
(2001, s. 151).
V západních zemích (v anglosaské literatuře) je kontraurbanizace chápána jako
projev environmentalismu. Movitější a vzdělanější obyvatelé se dekoncentrují
z metropolitních území z dŧvodu lepších ţivotních podmínek (Geyer a Kontuly, 1993).
Tento fenomén má počátky v 70. letech 20. století v USA, kde metropolitní území
ztrácela své obyvatele ve prospěch „malých“ obcí leţících za jejich hranicemi (Johnston,
2009). V této době poprvé pouţil pojem kontraurbanizace americký geograf Brian
Berry. „Kontraurbanizace je proces populační dekoncentrace. Jejím dŧsledkem je
změna stavu z vyšší koncentrace do stavu niţší koncentrace“ (Berry 1976, s. 17).
Ve vyspělých státech Evropy se kontraurbanizace projevila především na konci
20. století, nejprve ve více urbanizovaných částech Evropy (Johnston, 2009; Šimon,
2011a). Západní literatura o kontraurbanizaci je poměrně bohatá (její přehled je např.
v Champion (ed.), 1989; Champion, 2001 nebo Halfacree, 2008).
V post-socialistických zemích, tedy i v Česku, je rezidenční decentralizace
docela novým úkazem (Šimon a Ouředníček, 2010), a proto jí bylo doposud věnováno
méně

pozornosti

neţ

v západních

zemích

(Šustrová

a

Šimon,

2012).
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Práce tohoto tématu se v post-socialistických zemích objevují velice zřídka a především
aţ v současné době (Lennert, 2018; Nefedova a Pokrovsky, 2018 – zde ale ve vztahu
k druhému bydlení). Kontraurbanizace je v tomto případě dopadem postsocialistické
zkušenosti a tak mluvíme o tzv. „post-socialistické kontraurbanizaci“. Vývoj této
kontraurbanizace byl ovlivněn současnými transformačními procesy – řadou
společenských

a

ekonomických

faktorŧ

a

předchozím

vývojem

osídlení

(Šimon a Ouředníček, 2010; blíţe viz kapitola 2.3). Brown a Schaff (2002) populační
dekoncentraci v post-komunistických zemích (konkrétně na příkladu Maďarska)
vysvětlují jako reakci na úpadek prŧmyslu ve městech ve vazbě na post-socialistickou
transformaci, kdy mnoţství dělníkŧ a zaměstnancŧ jiţ nenachází ve městech uplatnění.
Příkladem ekonomických „push“ faktorŧ, které vedly k odlivu obyvatel z města
na venkov začátkem 90. let 20. století, jsou „zvyšující se ceny sluţeb a bydlení
a rostoucí nezaměstnanost ve městech“ (Šimon a Ouředníček, 2010, s. 740).
Je nutné zmínit, ţe v českém kontextu jsou současné dekoncentrační procesy
řádově neporovnatelné s migrací v období industrializace a zdaleka nedosahují úrovně
následné suburbanizace (Čermák a kol., 2009; Popjaková, 2012). Podobně se vyjadřují
i Šimon a Ouředníček (2010), Šimon (2011a) a Ouředníček a kol. (2013) –
kontraurbanizace nemá sílu ani intenzitu jako urbanizace a suburbanizace je rozsahem
a dynamikou řádově vyššího měřítka. Nicméně i přes to, ţe kontraurbanizace u nás
zatím představuje malý migrační proud, tak autoři uvádějí, ţe je kontraurbanizace
dŧleţitým jevem současnosti, kterému je potřeba se věnovat, protoţe se významně
podílí na sociálním a populačním vývoji venkova (podobně také Šimon, 2014).
Významu výzkumu kontraurbanizace se v Česku věnuje Ouředníček a kol.
(2011). Autoři tvrdí, ţe pokud nově příchozí obyvatelé na venkov nebudou dojíţďkově
vázáni na metropolitní region, bude se dŧleţitost výše popsaného migračního proudu
navyšovat. Migrační stěhování do malých venkovských obcí má velký význam,
a to hlavně pro cílové oblasti (Ouředníček a kol., 2013). Jak jiţ bylo zmíněno,
kontraurbanizace směřuje do území, která byla dlouhou dobu depopulační či stagnující
(Musil a Müller, 2008). Proto Musil a Müller (2008) shledávají tento proces pro venkov
významný z hlediska stabilizace počtu obyvatel. Také Šimon (2011a) pokládá výzkum
kontraurbanizace za dŧleţitý. Autor tvrdí, ţe současné migrační toky mohou mít
na venkov velký dopad, neboť pŧsobí proti depopulaci a přispívají sociálnímu
a ekonomickému rozvoji obcí, a to díky nově příchozím obyvatelŧm z měst, kteří
disponují rozvojovým kapitálem (Šimon, 2011a). Výzkum kontraurbanizace přispěje
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k pochopení dnešních dekoncentračních tendencí, mŧţe odhalit problémy měst
a pozitivně vnímané stránky venkova a pomŧţe analyzovat dopady kontraurbanizace
na venkovský prostor a jeho obyvatelstvo (Šimon, 2011a).
Existuje celá řada moţností vymezení kontraurbanizace. Tak jak byla
kontraurbanizace v této diplomové práci definována výše, podle Šimona (2011a; 2014)
a Halfacree (2008), je vymezena z prostorového hlediska – jde o stěhování obyvatel
z měst a suburbií na venkov. Halfacree (1994) tvrdí, ţe prostorové pojetí
kontraurbanizace pomáhá k pochopení struktury a rozmanitosti migrantŧ směřujících
na vzdálený venkov.
Mnozí autoři se snaţí kontraurbanizaci a suburbanizaci jasně vymezit
a navzájem od sebe oddělit, přestoţe mezi nimi v realitě neexistuje ostrá hranice
(Šimon a Ouředníček, 2010). Kontraurbanizace je stejně jako suburbanizace „proces
populační dekoncentrace“ (Berry, 1976, s. 17), který směřuje z center měst, a v případě
kontraurbanizace i z jejich předměstí (Johnston, 2009; Šimon a Ouředníček, 2010).
Při kontraurbanizaci není cílem migrantŧ z měst suburbánní zázemí, ale odlehlejší
venkovský prostor (Šimon a Ouředníček, 2010). Šimon a Ouředníček (2010) dále
vysvětlují rozdíly mezi těmito dvěma procesy z pohledu geografie, kdyţ stanovují
hranici města a suburbánního zázemí (a tedy i venkova), mezi kterými se tato migrace
odehrává. Dále z pohledu sociologie, zdŧrazňující odlišnosti ţivotního stylu s ohledem
na změnu prostředí. Suburbánní migranti udrţují kaţdodenní vazby na jádro města
i po jejich odstěhování (dojíţďka za prací a za sluţbami). Jsou závislí na některých
městských funkcích a do určité míry nezanechávají městského zpŧsobu ţivota. Zatímco
kontraurbanizace je charakteristická malou nebo ţádnou vazbou na funkce města.
Kontraurbanité opouští a vyměňují městský zpŧsob ţivota za klidnější venkovský
ţivotní styl (Šimon a Ouředníček, 2010).
Dalším moţným pojetím rozdílu mezi suburbanizací a kontraurbanizací je tzv.
funkční vymezení území (Champion, 2001), na kterém je zaloţen také geografický
přístup (Šimon a Ouředníček, 2010). Suburbanité jsou nadále s městem propojeni
dojíţďkou za prací, sluţbami nebo sociálními vazbami. Kontraurbanité si do nové
lokality přemísťují všechny své aktivity, tj. nejen bydlení, ale i volnočasové aktivity,
práci a další, proto jsou pro cílovou destinaci (venkovská obec, sídlo) tak významní
(Champion, 2001; Šustrová a Šimon, 2012).
V případě sociologického přístupu opomíjíme funkčně prostorovou organizaci
společnosti a zohledňujeme především životní styl migrantů, jejich socio-demografické
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charakteristiky a migrační motivace (Šimon a Ouředníček, 2010). Na základě výzkumu
kontraurbanizace na lokální úrovni, spolu s výzkumem motivací k migraci, lze podle
Mitchella (2004) definovat tři podskupiny kontraurbanizace. „Ex-urbanizace“ znamená
přestěhování z kompaktního města do jeho dojíţďkového zázemí, kdy si jeden dospělý
z rodiny udrţuje spojení s městem kaţdodenním dojíţděním do práce. Pro tyto migranty
jsou dŧleţité řídce osídlené oblasti představující klidné prostředí. Termín „vytěsňující
urbanizace“ popisuje takové domácnosti, které vede k odstěhování na venkov motivace
nalezení nové práce, levnějšího bydlení a niţších ţivotních nákladŧ (v tomto případě
oba dospělí jedinci pracují v nové lokalitě). Tyto rodiny neupřednostňují venkov jako
takový, ale venkov jim tyto podmínky nabízí.

Třetím typem kontraurbanizace je

„anti-urbanizace“, při které domácnosti migrují z měst na vzdálený venkov především
proto, ţe zde chtějí bydlet a současně i pracovat a ţít. Také tyto domácnosti nejsou
pracovně vázány na město (Mitchell, 2004; Šimon a Ouředníček, 2010; Šimon, 2011a).
Posledním druhem urbanizačních procesŧ je reurbanizace. Tento proces
mŧţeme chápat jako městskou renesanci, kdy dochází k postupnému znovuoţivení
center měst a k zastavení či aţ zvrácení jejich depopulačních tendencí opětovným
stěhováním obyvatel do měst (van den Berg a kol., 1982; Ouředníček, 2000;
Ouředníček a kol., 2015). V souvislosti s příchodem nových obyvatel dochází k fyzické
modernizaci center a vnitřních měst (Champion, 2001). Obyvatelé přicházejí jak
z venkova, tak ze suburbií (Popjaková, 2012; Popjaková a Blaţek, 2015).
2.3

Procesy ovlivňující populační vývoj venkovských obcí v Česku

Populační vývoj, a konkrétně migrace jsou na území Česka na jedné straně ovlivněny
globálními trendy, na straně druhé specifickým historickým vývojem Česka, zvláště
po 2. světové válce. Vývoj migrace v období socialismu významně poznamenal
poválečný odsun německého obyvatelstva z pohraničí a administrativní zásahy
centrálně plánovacího řízení socialistického státu (Čermák, 2005; Čekal, 2006).
V 50. letech a později se z řídícího centra rozhodovalo o umístění pracovních
příleţitostí a od 60. let také o umístění budoucí bytové výstavby (Čermák, 2005).
V 70. letech byla uplatňována tzv. „středisková soustava osídlení“, která vedla
k vymezování středisek (sídel) obvodního a místního významu, dále sídel trvalých se
zemědělským významem a sídel „na doţití“, do kterých se však neinvestovalo (Kubeš,
2000a,b; Čekal, 2006).
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V rámci migračních procesŧ, sehrála středisková soustava osídlení během
komunistické éry dŧleţitý vliv, protoţe se jednalo o nástroj systematického rozvoje
malých a středních měst (Čermák, 2005) a do určité míry i střediskových venkovských
obcí. Uplatnění střediskové soustavy osídlení mělo za následek potlačení rŧstu
největších měst, coţ bylo příznivé pro sídlení systém Česka charakteristický hustou sítí
malých měst a městeček. Zároveň došlo k zastavení suburbanizačních procesŧ, jeţ
se začaly vyvíjet jiţ v období mezi světovými válkami (Hampl a kol., 1987; Čermák,
2005). Určitou náhradou suburbanizace byl silný rozvoj druhého bydlení (Kubeš,
2000a). Ve své podstatě vedl tento mechanismus k poklesu celkové migrace a potlačení
její regionální selektivní funkce (Čermák, 2005; Čekal, 2006).
Z hlediska tématu této diplomové práce je třeba poukázat na zásadní negativní
dopad střediskové soustavy osídlení na malá venkovská sídla. Tato sídla většinou patřila
podle střediskové soustavy osídlení mezi „nestředisková“, a tak do nich nebyly
směřovány státní investice do obsluţné vybavenosti a technické infrastruktury
(Kubeš, 2000c; Ouředníček, 2008). Výstavba nových rodinných domŧ, výrobních
objektŧ a technické infrastruktury nebyla v nestřediskových sídlech (především v těch
„ostatních“) povolována (Kupiszewski a kol. 1998; Perlín, 1999). Uplatňováním
střediskové soustavy osídlení docházelo k nepřirozenému potlačení rozvoje nejmenších
sídel (Perlín, 1999). Tato skutečnost pak zapříčinila jejich postupné chátrání a odchod
mladého obyvatelstva. Tato sídla byla tímto zpŧsobem předurčena k postupnému zániku
(Perlín, 1999; Ouředníček, 2008).
V 80. letech docházelo ke stupňování urbanizace, kterou umocnila rozsáhlá
hromadná bytová výstavba ve městech (Aleš, 2001, Maříková, 2005) v podobě
rozsáhlých panelových sídlišť. Výsledkem byly migrační úbytky obyvatel na venkově,
neboť obyvatelé z menších sídel se většinou nestěhovali do střediskových venkovských
sídel, ale rovnou do panelových sídlišť ve městech (Perlín, 1999; Maříková, 2005).
Tento fakt měl za následek populační ztráty ve venkovských sídlech, především těch
nestřediskových. Také to bylo příčinou depopulace malých obcí.
Dŧsledkem těchto krokŧ byly viditelně chátrající a opuštěné vesnické domy
(Maříková, 2005). Zvláště v období normalizace se naštěstí prosazovala státem
„povolená“ aktivita v podobě chataření a chalupaření. Právě chalupáři jsou ti, kteří
se zaslouţili o záchranu velkého mnoţství starších objektŧ v nejmenších venkovských
sídlech, které by jinak zanikly (Perlín, 1999).
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V období transformace po roce 1989 byl migrační vývoj i vývoj osídlení
determinován změnou od centrálně řízené a občansky nesvobodné společnosti
k demokratické společnosti s trţní ekonomikou. V tomto období nastaly dva významné
a zároveň neočekávané migrační trendy. Ty byly dŧsledkem střetŧ vývojových trendŧ,
které se dříve uplatňovaly ve vyspělých zemích a trendŧ transformací a náprav
předchozího socialistického vývoje. Zaprvé se výrazně sníţil migrační pohyb v první
polovině 90. let. Zadruhé docházelo k postupnému obratu migrace podle velikostních
kategorií obcí – tradiční koncentrační tendence stěhování z menších venkovských obcí
do

větších

městských

se

zastavily

a

byly

v menším

rozsahu

nahrazeny

dekoncentračními tendencemi migračních procesŧ (Čermák, 2005). V 90. letech
probíhaly migrační toky proti sídelní a regionální hierarchii – z měst do zázemí měst
a do určité míry i do (semi)periferií (Čermák a kol., 2009). Skončila masivní vnitřní
migrace do české metropole a do krajských měst. Také v dalších městech ubýval počet
obyvatel. Současně se venkovské obce jako celek začaly počtem obyvatel stabilizovat
a postupem doby mírně narŧstat. Dŧvodem byla aktivní migrační bilance, která
zastavila desítky let trvající proces vylidňování venkova, a to i navzdory jeho úbytkŧm
přirozenou reprodukcí obyvatel (Čermák, 1997; Aleš, 2001; Andrle, 2001; Musil
a Müller, 2008).
Depopulační tendence velké části českého venkova tedy skončily v polovině
90. let. Dŧleţité je však upozornit na fakt, ţe údaje za venkov jako celek neodkrývají
variabilitu vývoje jednotlivých specifických venkovských území (Musil a Müller,
2008). Část českého venkova, především tzv. „vnitřní periferie“, i nadále své
obyvatelstvo ztrácela (Kubeš, 2000b; Musil a Müller, 2008). Také Ouředníček
a kol. (2011) jsou přesvědčeni, ţe depopulační venkovské regiony v Česku existují
a jsou aktuálním tématem i dnes. Na jedné straně byla venkovská území, která uţ
od roku 1991 trvale obyvatelstvo získávala, na straně druhé byly venkovské obce
a sídla, která i po roce 1991 měla trvalé úbytky obyvatel a vylidňování se zde
nezastavilo (Kubeš, 2000b; Musil a Müller, 2008). Ouředníček a kol. (2011) podotýkají,
ţe v 90. letech sice nastal migrační obrat – nárŧst počtu obyvatel malých obcí, ale je
otázkou, zda nejde především o rŧst menších suburbánních obcí a venkovských obcí
okolo metropolitních oblastí.
Z dostupných prací (Čermák, 1997, 2005; Aleš, 2001; Andrle, 2001; Maříková,
2005; Musil a Müller, 2008; Perlín, 2009; Ouředníček a kol., 2011) vyplývá, ţe je
dŧleţité sledovat rozdíly v migračním pohybu obyvatel jednak z hlediska velikostních
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kategorií venkovských obcí (neboť v prŧběhu 90. let nejmenší obce do 200 obyvatel
stále migrací ztrácely, ale větší obce do 2.000 obyvatel vnitřní migrací získávaly),
ale také z územního/polohového hlediska, protoţe se ukázalo, ţe nejvyšší přírŧstky
obyvatel byly vlivem suburbanizace u obcí leţících v okolí velkých měst. Venkovské
obce a sídla leţící v periferních územích ve vztahu k mikroregionálním sídelním
střediskŧm (městŧm) svou populaci ztrácely (Kubeš a Kraft, 2011). Ouředníček
a kol. (2011) uvádějí, ţe migračně rostou i venkovské obce mimo metropolitní území
velkých a středních měst (nad 10.000 obyvatel). Jde většinou o tzv. „semiperiferní“
venkovské obce (Kubeš a Kraft, 2011).
Výše zmíněné sniţování migrační mobility a „otočení“ migračních tokŧ koreluje
zejména s dramatickým propadem komplexní bytové výstavby v polovině 90. let
(Čermák, 1997; Aleš, 2001; Čermák, 2005; Musil a Müller, 2008; Čermák a kol., 2009).
Po roce 1989 byla ukončena tzv. komplexní bytová výstavba, jeţ byla za socialismu
realizována ve městech v podobě panelových sídlišť (Musil a Müller, 2008). Podobně
tak Kupiszewski a kol. (1998) tvrdí, ţe tyto nové trendy migrace jsou ovlivněny situací
bytového trhu v post-socialistických zemích. Lux a Sunega (2007) shledávají špatnou
situaci na trhu s bydlením dokonce za nejdŧleţitější faktor pro vysvětlení specifického
vývoje vnitřní migrace v Česku. Bytová krize byla vyvolána zrušením státních dotací
na bytovou výstavbu a zachováním regulací cen nájemného (Čermák a kol., 2009).
Projevem zastavení této výstavby byla nedostupnost bydlení ve větších městech,
coţ výrazně ovlivnilo jejich migrační bilanci (Čermák, 2001; Čermák a kol., 2009).
Pokles této hromadné výstavby bytŧ ve městech významně omezil moţnost
se přestěhovat (Čermák, 2005). Daleko menší pokles byl pak v případě individuální
výstavby rodinných domŧ v zázemí měst a na venkově. Navíc zde byly ceny pozemkŧ
i stavebních prací niţší neţ ve městech. Hlavním dŧvodem, proč v této době migračně
rostly malé obce, nebyla aţ tolik jejich migrační atraktivita, ale dosaţitelnost bydlení
v nich oproti nedostatku bytŧ ve městech (Čekal, 2006; Čermák a kol., 2009).
Také Aleš (2001) upozorňuje na fakt, ţe směr migrace byl dán především rozmístěním
bytové výstavby. Autor poukazuje na skutečnost, ţe výrazně ubýval počet
vystěhovalých z malých obcí a počet přistěhovalých do měst. Na druhou stranu se počet
přistěhovalých do malých obcí a vystěhovalých z měst razantně nemění (Aleš, 2001).
Ptáček a kol. (2007) ve spojení s poklesem migračního pohybu upozorňují
na další příčinu, kterou byla slabá tendence obyvatel trvale se přestěhovat.
V této souvislosti Čermák a kol. (2009) mluví o takzvaném migračním konzervatismu
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obyvatelstva. Migrace byla nahrazena jinými přechodnými formami mobility (nedenní
dojíţďkou za prací, tzv. „přechodnými pobyty“ apod.; Ptáček a kol, 2007). Češi místo
toho, aby se za prací přestěhovali, za ní spíše dojíţdějí a zŧstávají bydlet v místě svého
trvalého bydliště. Vzhledem k malé velikosti naší země mŧţe dojíţdění migraci nahradit
lépe neţ ve větších státech (Vobecká a Piguet, 2012).
Za příčinu sníţení celkového salda migrace lze povaţovat také demografické
stárnutí populace Česka (Burcin a kol., 2008). Ve své stati autoři vysvětlují, ţe vnitřní
migrace mŧţe přinášet pozitivní efekty, ale není řešením problému demografického
stárnutí a úbytku obyvatelstva Česka. Poukazují na fakt, ţe ţivotní styl a demografické
chování dnešní populace v Česku odpovídá „druhému demografickému přechodu“,
coţ vede k poklesu přirozeného přírŧstku obyvatel (Burcin a kol., 2008). Také Rabušic
(1996) nazývá nové demografické trendy jako „druhý demografický přechod“. Po roce
1989 se Česko demografickými trendy podobalo západním zemím. Charakteristickým
rysem těchto trendŧ byl významný pokles porodnosti a pokles počtu obyvatel ve větších
městech (na tomto poklesu měla vinu také nedostatečná nabídka bytŧ pro mladé rodiny;
Schmeidler, 2014).
U

větších

měst

jejich

depopulace

souvisí

s rozvojem

suburbanizace.

Suburbanizace se od přelomu tisíciletí odehrává nejen kolem největších českých měst –
Prahy, Brna, Ostravy, ale i kolem Plzně, Olomouce, Českých Budějovic a Liberce
(Kupiszewski a kol. 1998; Vobecká a Piguet, 2012) a v současné době i kolem bývalých
okresních měst. Podle Čermáka (2001) představují suburbanizační migrační proudy
nejdŧleţitější proces migrace v Česku uţ na konci 90. let. Vobecká a Piguet (2012)
shledávají druhé desetiletí post-socialistické transformace charakteristické vnitřní
migrací do příměstských oblastí. Z hlediska populačního vývoje existuje přetrvávající
trend, kdy nejvíce rostou obce v suburbánním území a úbytky jsou v obcích
v periferních územích (Müller, 2014). Rŧst suburbánních obcí je dŧsledkem rozšiřování
suburbánní výstavby (Musil, 2002).
Vedle procesu suburbanizace se v Česku, ale i dalších post-socialistických
zemích, objevuje nově další decentralizační proces v sídelním systému, a to proces
kontraurbanizace, při kterém obyvatelé migrují z měst do více či méně vzdáleného
nesuburbánního zázemí (blíţe viz kapitola 2.2; Šimon a Ouředníček, 2010).
Do vývoje po roce 1989 je dŧleţité také zahrnout posílení samosprávy obcí
a zrušení střediskové soustavy osídlení. Navíc mnohé pŧvodní obce se znovu
osamostatnily. Došlo k tzv. „desintegraci obcí“, kdy počet obcí stoupl aţ o jednu
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třetinu. Tento proces souvisel hlavně s nejmenšími venkovskými obcemi – vznikaly
nové obce do 500 obyvatel, kdyţ se oddělovala a osamostatňovala venkovská sídla
z pŧvodně velkých obcí. Takto nově vzniklé venkovské obce se „propadly“ do niţších
populačně velikostních kategorií. Vzrostl počet obcí v kategorii do 200 a do
500 obyvatel (Perlín, 1999). Ptáček a kol. (2007) poukazují na skutečnost, ţe kdyby
nebylo desintegrace obcí a byl zachován stejný počet obcí, jako byl před rokem 1990,
byl by pokles celkového objemu migrace ještě výraznější (Ptáček a kol., 2007).
Tímto zpŧsobem byla podchycena i ta migrace, která by se při niţším počtu obcí
v národních statistikách vŧbec neprojevila.
Počátkem 21. století se ve vyspělých státech světa obecně rozšiřuje jev
spočívající v populační stagnaci a zmenšování měst a velkoměst. „Proces urbanizace
zde dosahuje svého maxima a začíná stagnovat, a to jak v nejurbanizovanějších státech
světa, tak i v méně urbanizovaných státech, jako je Česká republika“ (Schmeidler,
2014, s. 125). Tento jev je dŧsledkem jiţ zmiňovaných negativních demografických
trendŧ, suburbanizace a kontraurbanizace. Tento fenomén bývá také označován jako
„shrinking cities“ (populačně se zmenšující, smršťující města). V Česku mŧţe tento
fenomén, zvláště v případě prŧmyslových měst, souviset s deindustrializací a dalšími
změnami v ekonomickém systému v 90. letech 20. století (Schmeidler a kol., 2011;
Schmeidler, 2014).
Jednou ze souvisejících příčin smršťujících se měst je v České republice
strukturální postiţení těch měst, která byla v zázemí významných těţebních oblastí uhlí
a uranu (Schmeidler a kol., 2011; Schmeidler, 2014). Šerý a kol. (2018) píše
o regionech, které byly vystaveny významným strukturálním změnám v rámci
transformace české ekonomiky, a také poklesu těţby nerosných surovin. V Česku jde
hlavně o mnohá města v Moravskoslezském a Ústeckém kraji (Schmeidler a kol., 2011;
Schmeidler, 2014). Také Čermák (1997) přisuzuje migrační úbytky velkých měst
negativnímu vlivu restrukturalizace ekonomiky na zápornou migrační bilanci měst
Ostravska a Podkrušnohoří. S poklesem významu těţby se tato města vyskytla
v problémech celkové ekonomické stagnace a nedostatku pracovních příleţitostí.
To vedlo k odlivu vzdělaného a mladého obyvatelstva, nárŧstu nezaměstnanosti
a sociálně patologickým jevŧm (Schmeidler a kol., 2011; Schmeidler, 2014; Šerý a kol.,
2018). Jevem „shrinking cities“ se v Česku také zabývali Šerý a kol. (2018) při popisu
Ostravsko-Karvinské oblasti jako typického příkladu strukturálně postiţené oblasti
v Česku. Tento region hodnotí jako ekonomicky problémový v rámci Česka, přestoţe
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za dob socialismu byl jedním z nejrozvojovějších. Region byl závislý na těţbě černého
uhlí a na navazujícím hutnictví a těţkém prŧmyslu. Po roce 1989 region začal postupně
upadat zánikem či zmenšováním podnikŧ uvedeného prŧmyslu. To mělo dopad
na výrazné poklesy obyvatel ve zdejších městech (Šerý a kol., 2018).
Města se populačně smršťují nejen ve strukturálně postiţených oblastech, ale
pokles populace se projevuje také u jiných měst (Brno, Olomouc, Pardubice či Hradec
Králové, také mnoho bývalých okresních měst), přestoţe na tom nejsou ekonomicky
špatně. V těchto městech má na depopulaci vliv suburbanizace a nedostatečná přirozená
reprodukce (Schmeidler a kol., 2011; Schmeidler, 2014).
2.4

Faktory ovlivňující stěhování obyvatel na venkov

Obecně je migrace podmiňována celou řadou faktorŧ, především ekonomickými,
sociálními, politickými, kulturními a přírodními determinantami. Největší roli v migraci
podle odborníkŧ hraje ekonomický faktor, coţ dokazuje i převaha ekonomických
přístupŧ v migračních teoriích. Dŧleţité jsou však i neekonomické podněty migrace,
poněvadţ migrace úzce souvisí i s přirozeným a sociálním pohybem obyvatel
(Drbohlav, 1999). Jak tvrdí Ouředníček a kol. (2011), rozhodnutí o stěhování nezáleţí
jen na ekonomických faktorech, ale také na sociálních, environmentálních
a psychologických faktorech, kdy konečné rozhodnutí závisí na bilancování „pro“
a „proti“. Motivace k migraci mŧţe být podmíněna takzvaným „push-pull“ modelem.
„Push“ faktory migranta z dané lokality „vypuzují“ a „pull“ faktory ho do jiné lokality
přitahují. Migrace je hodně ovlivněna subjektivními dŧvody jedince (Drbohlav
a Uherek, 2007). Tématika migrační motivace také přímo souvisí s regionálními
a sídelními preferencemi (Štefánková a Drbohlav, 2014).
I kdyţ je kontraurbanizace v Česku poměrně nový a neprozkoumaný fenomén
(jak jiţ bylo naznačeno v kapitole 2.2), byla mu jiţ věnována jistá pozornost. Konkrétně
se tématem intenzivně zabývá Šimon (2011a, 2011b, 2014), a to i ve spolupráci
s dalšími autory – Šustrová a Šimon (2012), Šimon a Ouředníček (2010). Dalším
autorem, který se zabývá výzkumem stěhování z města na venkov, je Bernard (2006).
Právě zmíněné publikace jsou zaměřeny převáţně na zjištění hlavních motivací, které
vedou k opuštění ţivota ve městě a k migraci na venkov. Martin Šimon a Josef Bernard
se touto problematikou zabývají na Sociologickém ústavu Akademie věd České
republiky (dále jen AV ČR).
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Na základě výzkumu Bernarda (2006) mŧţeme vymezit několik skupin motivŧ
přistěhování na venkov. Autor záměrně vysvětluje, ţe se jedná o skupiny motivŧ,
nikoliv o skupiny migrantŧ, protoţe jednotlivé osoby mohou být často ovlivněny více
motivy. Hlavní skupinu motivŧ k přestěhování na venkov Bernard (2006) nazval
„hledání venkova“. Takzvaní „hledači venkova“ chtějí změnit prostředí, ve kterém ţijí
za ţivot na venkově po boku přírody. Venkovská krajina a příroda pro ně představuje
kulisu (dŧleţitý je vizuální estetický obraz krajiny). Zároveň na venkově a v přírodě
chtějí trávit svŧj volný část a vykonávat rŧzné aktivity. Venkov je pro ně místem klidu,
odpočinku a relaxace po práci. Zato město je místem spěchu, napětí a stresu. Ve zkratce
je pro migranty dŧleţitý „push“ faktor – ruch města a „pull“ faktor – klid venkova.
Touha ţít blízko přírody se týká především mladých rodin (Bernard, 2006).
Druhou skupinou motivŧ migrantŧ je „stěhování jako vedlejší produkt“.
Tito migranti neopouští město kvŧli změně prostředí, ale berou stěhování na venkov
jako východisko v hledání finančně dostupného a prostorného bydlení. Odchod z města
je pro ně logickou volbou, která je ovlivněna „push“ faktorem drahého bydlení ve městě
a „pull“ faktorem levného bydlení na venkově (Bernard, 2006).
Šimon (2011b) vymezuje několik skupin lidí odcházejících na venkov (na rozdíl
od Bernarda (2006), který vymezil několik skupin motivŧ migrace na venkov).
Na venkov se stěhuje spousta typŧ lidí a nelze určit pouze jednu skupinu obyvatel.
Rŧzné skupiny migrantŧ na venkov jsou v rŧzném věku, v rŧzných ţivotních fázích
a mají rŧzné motivy a dŧvody ke stěhování.
První skupinou jsou „navrátilci a odpočinkáři“. Tato skupina migrantŧ je
tvořena převáţně staršími lidmi – dŧchodci, kteří si plní sen o klidném stáří v prostředí
venkova. „Navrátilci“ se vracejí na dŧchod do svého rodného regionu a „odpočinkáři“
se na venkov stěhují kvŧli klidnému a kvalitnímu venkovskému prostředí, kde se mohou
věnovat odpočinku a svým zájmŧm. Další skupinou lidí jsou „empty nesters“. Jedná
se o rodiče ve středním věku, kterým se děti přestěhovali do vlastního bydlení
(zpravidla ve městě) a pociťují samotu svého bydlení (proto výraz „prázdná hnízda“).
Hlavním zájmem těchto rodičŧ uţ není zabezpečení rodiny, ale kvalitně proţitá druhá
polovina jejich ţivota v kvalitním a příjemném prostředí, kde se mohou soustředit
na své koníčky. Skupinu lidí, která chce být co nejblíţe k přírodě Šimon (2011b) nazval
„přírodomilci a ekologové“. Jejich ţivotní styl je šetrný k přírodě a ohleduplný
k venkovským zvykŧm a hodnotám. Vyuţívají lokální zdroje potravin a energií, mají
zahrádku a chovají domácí zvířectvo. Skupina lidí „mladí a zodpovědní“ přichází
22

na venkov kvŧli svým dětem. Venkov dává moţnost dětem vyrŧstat v zdravějším,
bezpečnějším a přirozenějším prostředí. Poslední skupinou jsou „nedobrovolní
vesničané“. Ti se na venkov stěhují z dŧvodu levnějších nemovitostí a niţších nájmŧ,
které ve drahém městě nenacházejí (Šimon, 2011b). Autorka diplomové práce by
„navrátilce a odpočinkáře“ rozdělila na dvě samostatné skupiny migrantŧ na venkov,
protoţe „odpočinkáři“ jsou často městští lidé odcházející na stáří na svou rekreační
chalupu.
V terminologii Šimona (2011b) je zřejmá návaznost na Hanu Librovou (Librová,
1994 a 1997). Librová zdŧrazňuje, ţe i navzdory špatným pracovním příleţitostem
a dalším negativŧm českého venkova se na venkov začala stěhovat určitá část mladých
lidí, které označila jako tzv. „pestré a zelené“ migranty. Pestří migranti mají niţší
příjmy a zároveň nízké výdaje a celkově ţijí skromný a přirozeně neplýtvavý ţivot. Ţijí
v souladu s místním venkovským prostředím a přírodou. Často se věnují řemeslŧm,
ručním pracím, i zemědělství a inklinují k samozásobitelství. Svou práci přizpŧsobují
místním podmínkám. Dŧleţitým rysem je pro ně početná rodina a souţití více generací
pospolu. Raději pracují v místě venkovského bydliště, neţli by dojíţděli za prací
do vzdáleného města a opouštěli tak na celý den svou rodinu. Přestěhováním na venkov
obětovali svou dřívější profesní kariéru ve městě (Librová, 1994; 1997). Zelení migranti
jsou na tom podobně. Jejich odchod na venkov byl ale spojen především s jejich
přesvědčením o potřebě skromného ţivota v souladu s přírodou. Ve vazbě na to jsou
aktivní v místních ekologických a ochranářských aktivitách (Librová, 1994).
Byť se Bernard (2006) a Šimon (2011b) ve svých výzkumech dívali na dŧvody
stěhování z měst na venkov z rŧzných úhlŧ pohledŧ, nakonec se shodují ve dvou
ohledech. Zaprvé se lidé na venkov stěhují ze své vlastní vŧle kvŧli přírodě – lepšímu
ţivotnímu a přírodnímu prostředí a environmentálnímu ţivotnímu stylu (také Librová,
1994 a 1997). Zadruhé se na venkov stěhují, protoţe musí, a to kvŧli ekonomické
situaci domácnosti – drahý ţivot ve městě je pro ně finančně neúnosný a venkov pro ně
představuje levnější variantu. „Push“ faktorem se tak stává drahé město bez přírody
se zhoršeným ţivotním prostředím a „pull“ faktorem je levný venkov s přírodou
(Bernard, 2006; Šimon, 2011b).
Motivy kontraurbanizace ve vztahu k migrační teorii „push“ a „pull“ faktorŧ
v zahraniční literatuře shrnují Halliday a Coombes (1995, cit. v Kopp a Novotná, s. 179,
2007). Autoři jako „push“ faktory města shledávají: „vyšší kriminalitu, horší kvalitu
bydlení, nedostatek přírody k naplnění volnočasových aktivit a horší ţivotní prostředí“.
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Jako „pull“ faktory venkova shledávají „kvalitní přírodní prostředí, klidný ţivotní styl
a kvalitní sociální vztahy“. O migraci na venkov se čím dál častěji hovoří v souvislosti
s rodinnou migrací, kdyţ venkovské obce lákají hlavně mladé rodiny s dětmi
(Kupiszewski a kol., 1999; Šimon, 2014).
Motivy stěhování z měst na venkov, které jsou klíčové zejména pro mladou
generaci do 30 let, vysvětluje Drbohlav (1989) ve svém výzkumu o regionálních
a sídelních preferencích. Autor tvrdí, ţe do popředí preferenčního zájmu migrace se
na místo ekonomických faktorŧ dostává silná ekologická stránka venkova. Potenciální
migranti často touţí po kvalitním ţivotním prostředí v horských a podhorských
oblastech, mezi které jsou nejčastěji řazeny Krkonoše, Šumava a obecně celé jiţní
Čechy (Drbohlav, 1989). Librová (1997) taktéţ upozorňuje na posun od ekonomických
preferencí k přitaţlivosti ekologicky čistých oblastí. Do popředí zájmu se podle autorky
dostávají oblasti jiţních Čech a také výběţek východních Čech (Librová, 1997).
Ovšem novější výzkumy Štefánkové a Drbohlava (2014) uţ ekologické dŧvody
potenciální migrace mladých lidí nevyzdvihují.
S environmentálně motivovanou migrací na venkov se mŧţeme setkat
i u tzv. „amenitní migrace“. Touto formou kontraurbanizace se v českém kontextu
zabývali například geografové Kopp a Novotná (např. Kopp a Novotná, 2007; Kopp
a kol. 2009; Kopp a Novotná, 2010) a krajinný ekolog Bartoš (např. Bartoš a kol.,
2011). Některé migranty vede k odstěhování z městského prostředí na venkov touha po
bydlení ve venkovském prostředí s jeho zvláštní (amenity) kulturou, ţivotním
a přírodním prostředím (Bartoš a kol., 2011).
V zahraničí základní znaky amenitní migrace definuje Borsdorf (2009).
„Migranti se nestěhují kvŧli pracovním dŧvodŧm, ale kvŧli venkovskému ţivotnímu
stylu. Preferují místa s přírodními amenitami, dobrými klimatickými podmínkami,
tradiční venkovskou kulturou, rekreačním potenciálem a cenově dostupným bydlením“
(Borsdorf, 2009, s. 225). Podle Glorioso a Moss (2011) jsou amenitní migranti lidé,
kteří se stěhují z velkého města do periferního venkovského prostředí, z dŧvodu
vylepšení jejich kvality ţivota (autoři popisovali především amenitní migraci v USA).
Nestěhují

se

z ekonomických

dŧvodŧ,

ale

z dŧvodŧ

socio-kulturních

či

environmentálních (Chipeniuk a Rapaport, 2008; v Česku Kopp a Novotná, 2007).
V literatuře
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na environmentální a kulturní amenitní migraci. Hnacím faktorem kulturní migrace je
pro tyto migranty specifické socio-kulturní prostředí na venkově (existence
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venkovských lokálních komunit a sdruţení, vzájemná pomoc na venkově, existence
venkovské kulturní krajiny a její genius loci… – Bartoš a kol., 2008, s. 58). Pokud je
amenitní migrace motivována kvalitním přírodním prostředím je nazývána jako
environmentální amenitní migrace. Hlavní roli hraje atraktivita přírodního prostředí
(vodní plochy, lesy a louky, krajinný reliéf, biodiverzita krajiny... – Moss, 2006; Kopp
a Novotná, 2007). Jak zahraniční (Moss, 2006), tak české studie (Bartoš a kol., 2009;
Kopp a kol., 2009) se shodují na dominanci environmentálně motivované amenitní
migrace. Převahu environmentálních faktorŧ potvrzuje také výzkum Kopp a kol. (2009),
ve kterém většina respondentŧ na prvních místech dŧvodŧ stěhování uváděla
neporušenou přírodu, příznivou strukturu prostředí a kvalitní ţivotní prostředí, kdeţto
venkovské socio-kulturní prostředí se objevovalo aţ na posledních místech.
V českém kontextu vidí Kubeš (2009b) a Bartoš a kol. (2011) spojitost amenitní
migrace s druhým (rekreačním) bydlením na venkově, neboť chataření a chalupaření je
v některých případech předchŧdcem amenitní migrace, kdyţ se následně chataři
a hlavně chalupáři rozhodnou na venkov přestěhovat. Druhé bydlení mŧţeme označit za
jednu z vývojových fází procesu amenitní migrace (Stewart, 2002; Bartoš a kol., 2011).
Stewart (2002) tvrdí, ţe prvotním podnětem k amenitní migraci bývá návštěva dané
lokality jako turista (1. fáze). Následuje opakování návštěvy, i vícekrát do roka (2.).
Poté dochází k pronájmu nějaké zdejší nemovitosti v zimní či letní sezóně (3.). Posléze
dochází ke koupi objektu druhého bydlení – chaty či chalupy (4.). Nakonec v dané
lokalitě tráví většinu roku a dochází tak k trvalému přesídlení – amenitní migraci (5.).
Ve výzkumu amenitní migrace v Česku autor Loquenz (2011) zjistil, ţe při amenitní
migraci nemusí proběhnout všech pět vývojových fází. Někteří amenitní migranti se
na venkov stěhují i bez hlubší znalosti cílového území (Loquenz, 2011).
Transformací chatařŧ a zvláště chalupářŧ na obyvatele trvale bydlící na venkově
v dřívějších chatách a chalupách (po jejich přizpŧsobení pro trvalé bydlení) se v Česku
zabývala řada autorŧ – např. Librová (1994; 1997); Kubeš (2009a); Fialová a Vágner
(2012). Podle Librové (1997) se na chalupy stěhují především lidé v dŧchodovém věku,
kteří si to dlouhá léta plánovali. Zvláště v zázemí Prahy dochází k tomu, ţe starší rodiče
přestěhováním na chatu či chalupu přenechávají byt v Praze svým dospělým dětem
(Librová, 1997; Šustrová a Šimon, 2012). Prvním typem amenitních migrantŧ tedy jsou
mladí lidé, často v podobě „pestrých a zelených migrantŧ“. Druhým typem jsou pak lidé
v dŧchodovém věku, často v podobě těch, kteří se stěhují na svou chatu či chalupu.
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Nejnovější výzkum Šimona (2014) došel k závěrŧm, ţe kontraurbanizace
v Česku je hlavně ovlivněna faktory související se životním stylem, které převaţují nad
ekonomickými faktory. Pro migranty je dŧleţitý motiv takzvané „venkovské idyly“.
Tím se proces kontraurbanizace u nás podobá spíše trendu v západních zemích neţ
v post-socialistických zemích (jak bylo popsáno v kapitole 2.2). Také výzkum Bijker
a kol. (2012) uskutečněný v prostředí severního Nizozemska upozorňuje na skutečnost,
ţe kontraurbanizace je často ovlivněna „venkovskou idylou“ – je vnímána jako migrace
ze znečištěných a rušných měst do čistého a klidného prostředí venkova (Bijker a kol.,
2012; také Šustrová a Šimon, 2012). Bijker a Haarsten (2012) ovšem naznačují, ţe je
vhodné vymezit více typŧ venkova z hlediska kontraurbanizace, protoţe jedním
z dalších motivŧ stěhování na venkov je i dostupnost levnějších nemovitostí
na venkově.
Na kaţdého člověka pŧsobí jiné podněty a iniciativy, které jsou rozhodující při
stěhování z města na venkov. Jak jiţ bylo mnohokrát naznačeno, ovlivňují nás faktory
směřující pro stěhování a proti stěhování (Petersen, 1958). Lze se domnívat,
ţe stěhování obyvatel na venkov souvisí s percepcí pozitiv a negativ města a venkova.
Podle Šustrové a Šimona (2012) pak mŧţeme rozdělit faktory pro stěhování na venkov
na zápory města a klady venkova. Faktory směřující proti stěhování na venkov se pak
dělí na zápory venkova a klady města (shrnutí nabízí např. Edelmanová, 2016).
Výzkumy Šimona (2011b); Bijker a kol. (2012) Šustrové a Šimona (2012)
se shodují na tom, ţe mezi negativně vnímané stránky města patří bezesporu jeho
zhoršená kvalita ţivotního prostředí, velký ruch, velká vzdálenost od nenarušené
přírody, přeplněnost lidmi, auty, výstavbou a vyšší cenová úroveň bydlení a ţivota.
Další negativa, která si mnoho kontraurbanitŧ s městem spojuje, jsou spěch, napětí
a stres v porovnání s venkovem, kde nacházejí odpočinek a klid (Bernard, 2006).
Kvalitní a zdravé ţivotní prostředí je podle výzkumu Drbohlava (1989), Librové
(1997) a Šustrové a Šimona (2012) nejpodnětnějším faktorem migrace na venkov.
Venkov není tak dynamický a rušný jako město (Šustrová a Šimon, 2012). Mezi další
pozitivně vnímané stránky venkova patří jeho bezprostřední blízkost k přírodě a moţnost
vyjít si do volné krajiny (Librová, 1997; Bartoš a kol., 2011; Šimon, 2011b; Šustrová
a Šimon, 2012). Kontraurbanité mají obecně moţnost ţít na venkově levněji, mají
moţnost koupit cenově dostupnější, vlastní a prostornější nemovitost (obvykle rodinný
dŧm) s vlastní zahradou (Bernard, 2006; Šimon, 2011b; Bijker a kol., 2012; Šustrová
a Šimon, 2012) a mají moţnost vlastnit venkovský dŧm (Štefánková a Drbohlav, 2014).
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Zemánek (2003, s. 144) za silnou stránku venkova povaţuje jeho „těsnější spojení
s běţným ţivotem a bezprostřední sociální funkce“. Lidé zde mohou snadněji rozvíjet
své zájmy a mohou se snadněji seberealizovat pomocí volnočasových aktivit
a manuálních prací spjatých s venkovem a přírodou – zahrádkaření, chov zvířat, pohyb
v přírodě atp. (Bernard, 2006; Šustrová a Šimon, 2012). Zdravější prostor s moţností
volného pohybu blízko přírody volí především lidé s rodinou nebo očekávající rodinu
(Šimon, 2011b; Šustrová a Šimon, 2012)
Mezi pozitivně vnímané stránky města, které brání městským obyvatelŧm
k jejich odchodu na venkov, patří moţnost velkého výběru, dostupnost a kvalita sluţeb,
mnoţství pracovních příleţitostí, široká nabídka sportovních, kulturních, zájmových
vyuţití a nákupních moţností (Bernard, 2006; Šimon, 2011b; Šustrová a Šimon, 2012).
Na město a jeho moţnosti, které nabízí, se pak váţou ti, pro které je dŧleţitá jejich
kariéra a příjmy (Šimon, 2011b). Město nabízí lepší vybavení a technickou
infrastrukturu. Opakem migrantŧ utíkajících z města na venkov jsou gentrifiéři
vyhledávající právě vnitroměstské obytné prostředí, ve kterém nacházejí pro ně
zajímavou práci, zdejší kulturní moţnosti a mnoţství kontaktŧ mezi svými vrstevníky
(Kubeš, 2017).
Mezi negativně vnímané stránky venkova patří omezená pestrost nabídky
pracovních příleţitostí a sluţeb. Z těchto dŧvodŧ z venkova odcházejí do měst hlavně
mladí lidé (Šimon, 2011b). Klíčovým nedostatkem venkova je pro kontraurbanity
(hlavně v produktivním věku) problém pracovního uplatnění a nízkého finančního
ohodnocení. Východiskem pak často bývá denní dojíţďka do práce, práce přes internet
či dobrovolná nezaměstnanost. Negativně vnímají také špatnou dopravní obsluţnost,
proto je mnoho obyvatel venkova závislých na vlastním automobilu (Šustrová a Šimon,
2012).
Druhá kapitola, která je věnovaná teorii, slouţí pro zarámování a objasnění
empirických zjištění kapitol 4–7. Jsou v ní uvedeny především tyto koncepty: teorie
stádií vývoje měst (Van den Berg a kol., 1992; v českém prostředí Ouředníček, 2000;
Čermák a kol., 2009; Sýkora a Posová, 2011), teorie diferenciální urbanizace (Geyer
a Kontuly, 1993; v českém prostředí např. Ouředníček, 2000; Šimon, 2006); teorie
perifernosti a exponovanosti území (v Česku o této problematice psali Musil a Müller,
2008; Kubeš a Kraft, 2011; Ouředníček a kol., 2011) a koncept kontraurbanizace
(Berry, 1976; Geyer a Kontuly, 1993; Mitchell, 2004; Halfacree, 2008; v českém
prostředí např. Šimon, 2011; Šimon a Ouředníček, 2011; Šimon, 2014). Tyto koncepty
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(a především koncept kontraurbanizace) jsou vhodné pro vysvětlení populačního vývoje
a změn migračního chování venkovských obcí Jiţních Čech v letech 1992–2017.
Ve vztahu k tématu práce autorka diplomové práce uvaţuje o procesu kontraurbanizace
jako o stěhování obyvatel z jádrových měst (a suburbánních obcí) na venkov (Šimon
a Ouředníček, 2010), případně o převaze migrace z jádrových měst (a suburbánních
obcí) na venkov ve srovnání s opačným proudem migrace (Geyer a Kotuly 1993).
S ohledem na řešenou problematiku kontraurbanizace se jeví jako vhodné věnovat
pozornost také konceptu amenitní migrace (Borsdorf, 2009; Glorioso a Moss, 2011 aj.;
v českém prostředí např. Kopp a Novotná, 2007; Kopp a kol. 2009; Kopp a Novotná,
2010; Bartoš a kol., 2011). Detailnější rozbor záporných a kladných stránek města
a venkova mŧţe pomoci odkrýt faktory, které některé obyvatele z města „vypudily“
a naopak které je na venkov „přitáhly“ nebo bránily k opuštění města a k přestěhování
na venkov.
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3 Metodická východiska
Kapitola 3 v první řadě diskutuje, vymezení regionu Jiţních Čech a dále popisuje
pouţité typologie venkovských obcí Jiţních Čech (podkapitola 3.1). Následující
podkapitola (3.2) popisuje současnou (2017) polohovou a populačně velikostní
strukturu venkovských obcí Jiţních Čech, která je vyuţívána pro analýzy v kapitole 5
a 6. Součástí podkapitoly (3.3) jsou informace o pouţitých zdrojích dat – jejich
dostupnost, moţnosti vyuţití a problémy s nimi spojené v této diplomové práci.
Poslední část (3.4) metodických východisek popisuje veškeré metody a postupy pro
zpracování analýz.
3.1

Použité typologie venkovských obcí Jižních Čech

Hlavní dŧvod k vymezení vnějších hranic regionu byl, aby šlo o území dostatečně velké
a aby se jednalo o území, které zahrnuje rovněţ venkovské, respektive periferní oblasti.
Zároveň bylo dŧleţité, aby se jednalo o území, na kterém byly migrační procesy jiţ
sledovány v jiných studiích a výsledky zjištěné v této diplomové práci se tak daly
porovnávat s těmito předchozími studiemi. Z těchto dŧvodŧ a také proto, ţe autorka
diplomové práce pochází z jiţních Čech, byl vybrán region současného Jihočeského
kraje („Jiţní Čechy“). Jiţní Čechy tvoří obce spadající do sedmi okresŧ (České
Budějovice, Český Krumlov, Jindřichŧv Hradec, Písek, Prachatice, Strakonice a Tábor)
a sedmnácti správních obvodŧ obcí s rozšířenou pŧsobností (dále jen SO ORP –
Mapa 3.1.1 a Mapa 3.1.2).
Jiţní Čechy jsou součástí jihozápadní poloviny Čech. Jsou charakteristické
o něco vyšší nadmořskou výškou, vlhčím a chladnějším podnebím, neţ níţe poloţené
části Čech. Mají méně úrodné pŧdy a vyznačují se periferní polohou v rámci Česka.
Podle Jaromíra Korčáka (1972) Jiţní Čechy vytvářejí určitou pánev se zvýšenými
okraji, které jsou niţší na přechodech do západních a středních Čech. O něco vyšší jsou
směrem na Moravu (Českomoravská vrchovina) a na rozhraní s Horním Rakouskem
a Bavorskem (Šumava a Novohradské hory). Odlehlost Jiţních Čech se projevila
v jejich depopulačním vývoji v industriálním a post-industriálním období (viz kapitola
4). Jiţní Čechy jsou charakteristické reliéfem mnoha údolí a kotlin, uvnitř kterých
vznikla ve středověku venkovská zemědělská sídla. V Jiţních Čechách je z tohoto
dŧvodu nejhustší síť sídel (a obcí), které jsou ale v prŧměru populačně velmi malá.
Tato rozdrobenost jihočeského osídlení se také nepříznivě projevila v silné depopulaci
(Kubeš, 2000a).
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Polohová typologie obcí Jižních Čech (Mapa 3.1.1)
Pro splnění cílŧ diplomové práce bylo nezbytné od sebe odlišit venkovské
a suburbánní obce. Z tohoto dŧvodu práce přebírá vymezení suburbánních obcí
a jádrových měst ze specializované mapy zón rezidenční suburbanizace z roku 2013
(Špačková a kol., 2015). Jádrová města (v této diplomové práci označena jako „jádrová
města významná“) Jiţních Čech tvoří sedm bývalých okresních měst s více neţ
10.000 obyvatel (České Budějovice, Tábor, Písek, Strakonice, Jindřichŧv Hradec,
Český Krumlov a Prachatice). Suburbánní zóny, které v Jihočeském kraji tvoří celkem
91 obcí (viz Špačková a kol., 2015) byly vymezeny na základě vysoké intenzity bytové
výstavby a vysoké intenzity přistěhování z významného jádrového města. Za účelem
kompaktnosti zázemí významných jádrových měst doplnila autorka diplomové práce
výběr suburbánních obcí o dalších 11 obcí. Do suburbánních zón byly takto zařazeny
ty obce, které zcela sousedí s dalšími suburbánními obcemi nebo s významným
jádrovým městem.
Rozsáhlá suburbánní zóna vzniká pouze v prostoru kolem Českých Budějovic
a v návaznosti na něj kolem města Český Krumlov (Špačková a kol., 2015). Suburbánně
vymezená českobudějovická aglomerace přesahuje na jihozápadě hranici okresu Český
Krumlov, kde se rozvíjejí suburbánní obce Dolní Třebotín, Chlumec a Křemţe,
spadající z hlediska spádovosti jak k Českým Budějovicím, tak k Českému Krumlovu.
Řádově menší suburbánní zóna se rozvinula v rámci táborské aglomerace a v menší
míře i kolem Jindřichova Hradce. V okolí měst Prachatice, Strakonice a Písek
se nachází pouze čtyři suburbánních obce (Mapa 3.1.1).
Diplomová

práce

se

dále

opírá

o

vymezení

mezoregionálních

a mikroregionálních středisek definovaná Kubešem a Kraftem (2011). Autoři ve své
práci vymezili jednak mezoregionální České Budějovice a významná mikroregionální
střediska, která jsou totoţná s výše uvedenými významnými jádrovými městy
(dle Špačkové a kol., 2015). Zadruhé autoři vymezili mikroregionální střediska – méně
významná, která jsou v této diplomové práci označena jako „jádrová města méně
významná“. V práci Kubeš a Kraft (2011) je vymezeno 18 mikroregionálních sídelních
středisek Jihočeského kraje. Jedná se celkem o 17 ORP (obcí s rozšířenou pŧsobností)
spolu s městem Veselí nad Luţnicí, jenţ je významné jako dopravní i pracovní
středisko.
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Mapa 3.1.1 – Polohová typologie obcí Jiţních Čech
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Z této studie je převzato vymezení periferních obcí a oblastí Jiţních Čech –
Kubeš a Kraft (2011). Venkov Jiţních Čech je zde rozčleněn na semiperiferní
a periferní obce. V prvním případě se jedná o venkovské (a některé maloměstské) obce
leţící relativně blízko mikroregionálních středisek (jádrových měst). V druhém případě
jde o venkovské (a některé maloměstské) obce časově odlehlé (periferní) od těchto
středisek (měst). Autoři povaţují za periferní obce takové obce, které leţí od výše
zmíněných sídelních středisek ve větší časové vzdálenosti neţ 30–40 minut jízdy
veřejnou dopravou (podle významu střediska), nebo jsou s těmito středisky veřejnou
dopravou nedostatečně propojeny. Touto metodou bylo autory v Jihočeském kraji
vymezeno 160 periferních obcí. Mezi periferní obce podle Kubeše a Krafta (2011)
spadá také obec Mladošovice, kterou Špačková a kol. (2015) zařadili mezi obce
suburbánní. Tato obec, na základě ověření autorkou diplomové práce, nesplňuje
podmínky periferních obcí Jiţních Čech, a proto byla z periferních obcí odstraněna
a podle typologie Špačková a kol. (2015) zŧstává ve skupině suburbánních obcí.
Periferní oblasti sloţené z periferních obcí mŧţeme podle Kubeše a Krafta
(2011) rozdělit na „pohraniční“, jeţ jsou v rámci Jiţních Čech plošně nejrozsáhlejší.
Nacházejí se především v pohraničních horských oblastech Šumavy, Novohradských
hor a Slavonicka. Dalšími periferiemi jsou „mezikrajské“ periferní oblasti podél hranic
krajŧ. Nejrozsáhlejší jsou na hranici se Středočeským krajem, v prostoru Mirovicka
a Mladovoţicka, kde doznívá vliv Českých Budějovic i příslušných jihočeských obcí
s rozšířenou pŧsobností. Mimo tyto periferní oblasti lze v Mapě 3.1.1 vidět i méně
rozsáhlé „vnitrokrajské“ periferní oblasti, které se jednotlivě vyskytují na rozhraní
některých jihočeských SO ORP (Kubeš a Kraft, 2011). Zbývající území (světle modrá
barva v Mapě 3.1.1) patří do prostoru semiperiferních obcí (podle této diplomové
práce), kam spadá většina venkovských sídel, ale také část malých měst – Mapa 3.1.1.
Na základě výše uvedených typologií jsou Jiţní Čechy členěny na čtyři typy
obcí: jádrová města významná (7), jádrová města méně významná (11), suburbánní
obce (102), semiperiferní obce (346) a periferní obce (157 – Mapa 3.1.1; podrobněji
Tabulka 3.2.1).
Velikostní typologie obcí Jižních Čech (Mapa 3.1.2)
První pohled na typizaci obcí Jiţních Čech byl územní, a to z hlediska polohy
obce na gradientu jádro – periferie. Jiţ Kühnl (1975) ale upozornil, ţe při výzkumu
migrace je třeba vedle územního aspektu (horizontální pohled) sledovat i aspekt
vertikální – podle populačně velikostních kategorií a jiných typŧ obcí či sídel. Z těchto
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dŧvodŧ byla v diplomové práci pouţita velikostní typologie obcí Jiţních Čech.
Pro zařazení do velikostních typŧ byla pouţita populační velikost obce v roce 2017.
Venkovské obce, zahrnující v této diplomové práci semiperiferní a periferní obce
(někdy i s velmi malými městy), jsou členěny podle počtu obyvatel na šest velikostních
typŧ – obec s 0–199 (219 obcí), 200–499 (170), 500–999 (61), 1.000–2.499 (40),
2.500–4.999 (12), 5.000–9.999 (1) obyvateli. Suburbánní obce jsou také členěny
na těchto šest velikostních typŧ – obce s 0–199 (11 obcí), 200–499 (33), 500–999 (27),
1.000–2.499 (21), 2.500–4.999 (8), 5.000–9.999 (2). Méně významná jádrová města
zahrnují obce s 5.000–9.999 (11) obyvateli a významná jádrová města jsou tvořena
největšími obcemi s 10.000 a více (7) obyvateli (Mapa 3.1.2; podrobněji Tabulka 3.2.1).
Diplomová práce je zaměřena především na venkovské obce Jiţních Čech. Proto není
třeba dále specifikovat velikostní typy jádrových (významných i méně významných)
měst.
Velikostní typologie venkovských a suburbánních obcí se dá interpretovat také
následujícím zpŧsobem. Obce s 0–199 obyvateli jsou tak malé, ţe jsou většinou
obsluhovány neuvolněným starostou docházejícím na obecní úřad jen v některých
dnech v týdnu. To se pak mŧţe nepříznivě promítnout do rozvoje obce a do jejího
populačního vývoje. O něco lepší situace je v obcích s 200–499 obyvateli a zvláště
s 500–999 obyvateli, kde téměř vţdy funguje uvolněný starosta, někdy i tajemník a na
obecním úřadě bývají další administrativní síly, pokrývající některé oblasti fungování
a rozvoje obce. Obce s 1.000–2.499 a 2.500–4.999 obyvateli bývají sloţeny z několika
sídel, jejichţ populační součet dosahuje těchto hodnot nebo se jedná o městyse či menší
města (+ připojená okolní sídla). To platí i pro obce s 5.000–9.999 obyvateli.
„Venkovská obec“ s 5.000–9.999 obyvateli v Jiţních Čechách zahrnuje malé
město Bechyně (+ připojená okolní venkovská sídla) nespadající do kategorie bývalých
okresních měst a SO ORP (viz vymezení významných a méně významných jádrových
měst Jiţních Čech). „Suburbánní obec“ s 5.000–9.999 obyvateli v Jiţních Čechách
zahrnuje malé město Hluboká nad Vltavou a poněkud větší město Sezimovo Ústí, která
nebyla zařazena mezi jádrová města. Rovněţ ve velikostním typu 2.500–4.999 jsou
zařazena malá města. V případě „venkovských obcí“ se jedná například o České
Velenice, Protivín, Volary, Volyně nebo Mladá Voţice a v případě „suburbánní obcí“
se jedná například o Borovany, Lišov, Zliv. Nicméně všechna tato malá města nelze
označit za „jádrová“ ve smyslu teorie a metodiky této diplomové práce.
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Mapa 3.1.2 – Velikostní typologie obcí Jiţních Čech v roce 2017
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V této souvislosti je třeba se vyjádřit k statistickému vymezení venkovských
a městských obcí, které pouţívá Český statistický úřad (dále jen ČSÚ) a někteří
odborníci. Pouţívá se rozhraní 2.000 nebo 5.000 obyvatel. To ale není příliš vhodné,
protoţe existují venkovské obce s více venkovskými sídly, jejichţ populační součet je
větší neţ 2.000 či 5.000 obyvatel (spadaly by tedy mezi městské obce), na Moravě
existují i jednotlivá venkovská sídla s více neţ 2.000 a dokonce i 5.000 obyvateli.
Periferní obce spadají pouze do prvních pěti velikostních typŧ venkovských
obcí. Autorka diplomové práce si je vědoma, ţe existují obce s jedním sídlem a obce
s více sídly, někdy aţ s více neţ deseti sídly (např. obec Mladá Voţice), přičemţ tato
sídla bývají z hlediska velikosti populace a rozvojových moţností značně odlišná.
Nicméně Bernard a Kostelecký (2010) zjistili, ţe stejně velká sídla s a bez obecního
úřadu se z hlediska depopulace a rozvoje příliš neodlišují.
Jak uvádí Kubeš (2000a), Jiţní Čechy mají v rámci Česka největší podíl velmi
malých a malých obcí (a také sídel). Tento stav je dán charakterem reliéfu a historií
osidlování Jiţních Čech (viz úvodní text této kapitoly) a odráţí se rovněţ v nízké
hustotě zalidnění. Tento charakter osídlení se pak nepříznivě odráţí ve větší depopulaci
jihočeského venkova.
3.2

Polohové a velikostní typy venkovských obcí Jižních Čech
V Jiţních Čechách existuje v současnosti (2017) celkem 623 obcí s celkovým

počtem 639.446 obyvatel – viz Tabulka 3.2.1. Prŧměrná velikost jihočeské obce tak činí
1.026 obyvatel. Ovšem mediánová velikost obce je 290 obyvatel. To znamená,
ţe v polovině obcí ţije trvale méně neţ 290 obyvatel. Tabulka 3.2.1 a Mapa 3.1.2
dokazují, ţe Jiţní Čechy se vyznačují velkým počtem malých obcí, který je určen
dlouhým historickým vývojem zdejšího osídlení (podrobněji Kubeš, 2000a).
Ve velikostních typech obcí do 500 obyvatel (viz metodická kapitola 3.1; Mapa
3.1.2 a výsledková Tabulka 3.2.1) se nachází téměř 70 % obcí Jiţních Čech. Ţije zde ale
jen 14,3 % obyvatel tohoto kraje. Ve venkovských obcích do 2.499 obyvatel ţije
celkem 39 % a do 4.999 dokonce 49,5 % obyvatel. Pokud bychom pracovali
s jednotlivými venkovskými sídly, potom by byly tyto podíly ještě vyšší. Z těchto
dŧvodŧ lze usuzovat, ţe Jiţní Čechy jsou převáţně venkovské. Ve srovnání s ostatními
kraji jsou v Jiţních Čechách uvedené podíly nejvyšší. V celém Česku se ve velikostních
typech obcí do 4.999 obyvatel nachází 38,9 % obyvatel (v Jiţních Čechách 49,5 %,
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ve Středočeském kraji tento údaj sice činí 57,6 %, ale po připočtení Prahy jen 29,5 %) –
ČSÚ (2017c).
Tabulka 3.2.1 – Počty a podíly obcí a obyvatel Jiţních Čech podle polohových
a velikostních typŧ obcí v roce 2017
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Počet obcí

Zdroje: ČSÚ (2018c), vlastní zpracování a výpočty
Poznámka: abs.=absolutně

Nejméně obcí, konkrétně 1,1 %, se nachází v největším velikostním typu obcí
s 10.000 a více obyvateli, kam spadají všechna bývalá okresní města a České
Budějovice (viz významná jádrová města). Ovšem v těchto městech s 10.000 a více
obyvateli ţije 35,4 % populace Jiţních Čech. V porovnání se zbytkem Česka je uvedený
podíl velmi nízký, neboť více neţ 51 % obyvatel Česka je soustředěno do měst
s 10.000 a více obyvateli (ČSÚ, 2017c). Také v dalších vyšších velikostních typech obcí
s 5.000–9.999 a 2.500–4.999 obyvateli je jen málo obcí, dohromady se zde nachází
pouze 5,5 % obcí (v tom i obce velmi malých měst), ve kterých celkem ţije 25,6 %
populace Jiţních Čech. Zbývající velikostní typy jihočeských obcí s 1.000–2.499
a 500–999 obyvateli tvoří celkem 23,9 % obcí s 24,7 % obyvateli Jiţních Čech
(Tabulka 3.2.1).
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Z hlediska polohových typů obcí Jiţních Čech (viz metodická kapitola 3.1,
Mapa 3.1.1 a výsledková Tabulka 3.2.1) tvoří periferní obce Jiţních Čech 25,2 % obcí,
ale bydlí v nich pouze 9,6 % populace. Vytvářejí souvislý pás v oblasti Šumavy
od hranice s Plzeňským krajem aţ po přechod k Dolnímu Dvořišti, další pás vykrývá
pohraniční prostor Novohradských hor a také pohraničí Dačicka. V těchto územích
vymezili pohraniční periferní oblasti obcí také Kubeš a Kraft (2011). Další oblasti
periferních obcí se nacházejí na rozhraní Jihočeského kraje s ostatními kraji
(mezikrajské periferní oblasti) – se Středočeským krajem (Mirovicko a Chyšsko
a hlavně Mladovoţicko), s Plzeňským krajem (Podjavornicko) a s krajem Vysočina
(hlavně Choustnicko). Existují také menší vnitrokrajské periferní oblasti obcí –
na rozhraní okresŧ Strakonice a Prachatice, Prachatice a České Budějovice a na dalších
rozhraních okresŧ Jiţních Čech – Mapa 3.1.1.
Nejvíce zastoupenými obcemi jsou v Jiţních Čechách semiperiferní obce
(55,5 % obcí; 25,9 % populace). Vytvářejí koncentrické zóny okolo jádrových měst,
případně jejich suburbánních obcí. Suburbánní obce Jiţních Čech se podílejí 16,4 %
na celkovém počtu obcí a téměř stejně činí jejich podíl (16,8 %) na počtu obyvatel
sledovaného kraje (Špačková a kol., 2015, odkud bylo převzato vymezení těchto obcí,
ovšem vymezili suburbánní obce Jiţních Čech poněkud velkoryse). Méně významných
jádrových měst je 1,8 % a ţije v nich 12,3 % obyvatel (Blatná, Milevsko, Týn nad
Vltavou, Soběslav, Vodňany, Veselí nad Luţnicí, Vimperk, Třeboň, Dačice, Trhové
Sviny a Kaplice). Pro řídce zalidněné Jiţní Čechy jsou tato sídelní střediska dŧleţitá,
neboť na sebe váţí rozsáhlejší venkovské prostory. V případě významných jádrových
měst (viz města s 10.000 a více obyvateli) jde o dvě menší okresní města (Prachatice
a Český Krumlov) a dále o tři středně velká okresní města (Strakonice, Jindřichŧv
Hradec a Písek). Spadá sem také Tábor, který je jádrem táborské aglomerace.
Posledním zástupcem jsou České Budějovice s 93.667 obyvateli (41,3 % obyvatel
významných jádrových měst).
Tabulka 3.2.1 nabízí podrobnější výklad umoţňující sledovat polohové typy obcí
současně s velikostními typy obcí. Soustředíme se pouze na venkovské obce
a velmi malá města. Přibliţně 52 % periferních obcí lze klasifikovat jako obce
ve velikostní kategorii do 199 obyvatel. To je pochopitelné, protoţe se často jedná
o obce pohraniční, které nebyly dostatečně dosídlené po 2. světové válce a potýkaly
se s depopulací v socialistickém období. Podobně zatíţené jsou obce na okrajích krajŧ
a okresŧ (Kubeš, 2000a). Směrem k větším velikostním typŧm periferních obcí klesá
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četnost

těchto

obcí.

Další

v rámci

periferních

obcí

jsou

venkovské

obce

s 200–499 obyvateli (29,3 %). Tyto obce, ať leţí v pohraničí, v blízkosti krajských
hranic nebo uvnitř Jihočeského kraje, mají větší perspektivu rozvoje, protoţe jejich
velikost jiţ dovoluje mít částečně uvolněného starostu a některé zařízení sluţeb pro
obyvatele. V Jiţních Čechách se nachází 8,3 % větších venkovských obcí
s 500–999 obyvateli. V těchto periferních obcích je jiţ většinou obecní úřad obsazen
několika stálými pracovníky a v jádrovém sídle těchto obcí lze očekávat například
výskyt prodejny potravin, pošty a alespoň malotřídní základní školy. V rámci
periferních obcí Jiţních Čech je 7,6 % venkovských obcí s 1.000–2.499 obyvateli.
Bývají to venkovské obce sloţené z více venkovských sídel nebo městyse aţ malá
městečka (Horní Planá, Slavonice, Frymburk a další) s dobrými předpoklady pro rozvoj.
Jako periferní byly stanoveny také 4 obce malých měst s 2.500–4.999 obyvateli. Jedná
se o Nové Hrady, Vyšší Brod, České Velenice a Mladou Voţici s celkem
11.251 obyvateli – Tabulka 3.2.1. Tyto obce, resp. velmi malá města jsou jiţ periferními
obcemi, neboť mají časovou vzdálenost autobusem od nejbliţších středisek (jádrových
měst) přes 30 minut, navíc od roku 1990 trvale ztrácí své obyvatele (viz Kubeš a Kraft,
2011; ČSÚ, 2018c; také Mapa 5.1.1).
3.3

Charakter a zdroje použitých dat o obyvatelstvu a migraci

Subkapitola 3.3 podává přehled o pouţitých zdrojích dat pro empirický výzkum
populačního vývoje z hlediska přirozené měny a migrace obyvatel Jiţních Čech, které
vychází z datové základny státní statistiky.
Základním zdrojem pro poznání dlouhodobého vývoje počtu obyvatel v SO ORP
Jiţních Čech v letech 1869–2017, pro kapitolu 4, byla data ze sčítání z Historického
lexikonu obcí České republiky 1869–2011 (ČSÚ, 2015). Nevýhodou je značná časová
prodleva mezi jednotlivými sčítáními. Bohuţel, data z posledního Sčítání (2011) jiţ
nejsou aktuální, a proto byla časová řada dat doplněna o data z roku 2017 pocházející
z prŧběţné evidence obyvatel v obcích – Počet obyvatel ve správních obvodech obcí
s rozšířenou působností k 1.1.2017 (ČSÚ, 2017a). Data ze sčítání obyvatel a z prŧběţné
evidence sice nejsou zcela srovnatelná, ale pouze u jednotlivých obcí, nikoliv u jejich
typŧ či celých SO ORP.
Hlavním zdrojem dat pro analýzy populačního vývoje v letech 1992–2017
v kapitolách 5.2 a 5.3, tzn. pro analýzy přirozené měny a migrační bilance obyvatel
obcí Jiţních Čech, byla tzv. prŧběţná evidence obyvatel v obcích – data Českého
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statistického úřadu v databázi demografických údajů za obce Jihočeského kraje (ČSÚ,
2018c). Výhodou těchto dat je jejich relativní kontinuita – publikování dat s roční
periodicitou. U migračních dat této databáze je určitou nevýhodou nemoţnost sledování
přechodného bydlení, protoţe databáze eviduje pouze změnu trvalého bydliště osob
pomocí „Hlášení o stěhování“. Výsledky nemusejí vypovídat o reálném počtu obyvatel,
protoţe přechodné bydliště mívá často charakter trvalého pobytu (viz také Šimon
a Ouředníček, 2010). Tato databáze demografických údajŧ za obce obsahuje následující
údaje: stav počtu obyvatel k 1.1. a k 31.12 daného roku, počet – narozených, zemřelých,
přistěhovalých a vystěhovalých a přírŧstek – přirozený, migrační a celkový.
Doplňkovým zdrojem informací pro potřeby analýzy migrační bilance obcí byla
data, která navíc odlišují zahraniční a vnitřní migraci obyvatel. Ta byla získána
z anonymizované databáze migrace obyvatelstva obcí Jihočeského kraje za období let
1992–2017 (ČSÚ, 2018a). Databáze byla autorce poskytnuta Katedrou sociální
geografie a regionálního rozvoje Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy (dále jen
KSGRR PřF UK).
Pro posouzení migračních směrů obyvatel u obcí Jihočeského kraje (kapitola 6)
byla pouţita agregovaná data poskytnutá KSGRR PřF UK – anonymizovaná databáze
meziobecní migrace obyvatel Jihočeského kraje za období let 1992–2017 (ČSÚ, 2018b).
Tato rozsáhlá databáze migrace sestává z jednotlivých případŧ meziobecního stěhování
v Jihočeském kraji v období let 1992–2017. Databáze vychází z prŧběţné evidence
stěhování. Některé kódy údajŧ této databáze se sice v prŧběhu let měnily, nicméně tyto
změny nemají vliv na vyuţití databáze v diplomové práci. Neměnnými kódy byly –
okres a obec předchozího a nového bydliště, pohlaví, rodinný stav a věk. V diplomové
práci se vyuţívaly pouze data o obci předchozího a nového bydliště. Doplňkově byla
pouţita i data o věku migrantŧ pro vyhodnocení věkové struktury kontraurbanitů
z jádrových měst a suburbií jako celku na venkov – periferní či semiperiferní. Výhodou
této databáze je, ţe je členěna do úrovně obcí a lze tedy odkrýt jednotlivé typy
stěhování jako je migrace z venkova a kontraurbanizace.
Zdrojem dat pro věkovou strukturu obyvatel Jižních Čech v letech 2009–2017
byly statistické ročenky Jihočeského kraje (ČSÚ, 2018d).
Ke zpracování kartografických výstupů byla vyuţita veřejně přístupná –
digitální vektorová geografická databáze České republiky ArcČR 500 – ARCDATA
(2016).
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3.4

Metody analýzy dat o obyvatelstvu a migraci

Kapitola 3.4 je zaměřena na konkrétní pouţité metody při analýzách statistických dat.
Představení pouţitých metod nejprve předchází stručná charakteristika pouţitých
ukazatelŧ a jejich měření (Tabulka 3.4.1).
Tabulka 3.4.1 – Hlavní ukazatele hodnocení pohybu obyvatel ve sledovaných
územních jednotkách
Přirozený
přírŧstek/úbytek (pp)

Absolutní vyjádření rozdílu počtu ţivě
narozených (n) a zemřelých (m)

Hrubá míra přirozeného
přírŧstku/úbytku (hmpp)

Přirozený přírŧstek na 1000 obyvatel
středního stavu, v promilích (‰)

Migrační saldo (ms)
Hrubá míra migračního
salda (hmms)
Celkový
přírŧstek/úbytek (cp)
Hrubá míra celkového
přírŧstku/úbytku (hmcp)

Absolutní vyjádření rozdílu počtu
přistěhovalých (p) a vystěhovalých (v)
Migrační saldo na 1000 obyvatel
středního stavu, v promilích (‰)
Absolutní vyjádření součtu přirozeného
přírŧstku a migračního salda
Relativní vyjádření rozdílu počátečního
a koncového stavu obyvatel; je tvořen
součtem přirozeného a migračního
přírŧstku na 1000 obyvatel středního
stavu, v promilích (‰)

pp = n - m
hmpp =

⁄ * 1000

ms = p - v
hmms =

⁄ * 1000

cp = pp + ms

hmcp =

⁄ * 1000

Zdroje: ČSÚ (2001,2014), Pavlík a Kalibová (2005), Klufová (2008), Klufová a Poláková (2010), vlastní zpracování

V úvodu empirické části se diplomová práce zabývá dlouhodobým vývojem
počtu obyvatel v SO ORP Jiţních Čech v kontextu Česka v letech 1869–2017 (kapitola
4) a vývojem počtu obyvatel v obcích Jiţních Čech v letech 1992–2017 (kapitola. 5.1).
Základní charakteristikou pro analýzu pohybu obyvatel je údaj o počtu obyvatel.
Diplomová práce pro hodnocení počtu obyvatel v obcích vyuţívá prŧběţnou evidenci,
ve které jsou údaje o stavu obyvatel (počet obyvatel k určitému okamţiku) k 1.1.
a k 31.12. daného roku. Celkový počet obyvatel určitého roku byl získán aritmetickým
prŧměrem těchto dvou hodnot. Pro stručné zhodnocení změn počtu obyvatel se vyuţívá
indexu růstu, kterým rozumíme podíl počtu obyvatel v následném období (roce)
vztaţený k počtu obyvatel v základním období (1880=100 – kapitola 4 a 1992=100 –
kapitola 5.1) násobený 100 (pouţito z Nováková, 2012). Tyto indexy byly vypočítány
za období let 1869–2017 a 1992–2017 a následně byly zaneseny do grafŧ. Kapitola 4,
věnovaná dlouhodobému populačnímu vývoji porovnává pomocí indexu rŧstu
SO ORP Jiţních Čech a Česka. Kapitola 5.1 vyuţívající polohových a velikostních typŧ
obcí porovnává pomocí indexu rŧstu typy obcí Jiţních Čech.
Dŧleţitým ukazatelem vyjadřujícím celkový relativní populační přírŧstek/úbytek
obyvatel SO ORP nebo obcí je hrubá míra celkového přírůstku/úbytku (hmcp).
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Udává rozdíl počtu obyvatel na konci sledovaného období a na počátku sledovaného
období, a to na 1000 obyvatel středního stavu. Středním stavem obyvatel (s´) se rozumí
prŧměr počátečního a koncového stavu obyvatel daného období (ČSÚ, 2016). Relativní
vyjádření intenzity celkového přírŧstku obyvatel v SO ORP pak bylo zaneseno do série
čtyř kartogramŧ (Mapa 4.1), které zachycují proměňující se prostorový vzorec
celkového populačního pohybu v časových etapách let 1869–1921, 1921–1950,
1950–1991 a 1991–2017. Uvedená čtyři období umoţňují diferencovat období
industrializace, urbanizace a první světové války, období první republiky a druhé
světové války, období éry socialismu a období transformační a post-transformační.
U těchto map byly pouţity stejné intervaly roční hmcp, a to z dŧvodu moţnosti
vzájemného porovnání. Popisovaný ukazatel byl také vyuţit v kartogramu Mapy 5.1.1,
která vyjadřuje prŧměrnou roční hrubou míru celkového přírŧstku/úbytku obyvatel
podle polohových a velikostních typŧ obcí Jiţních Čech v letech 1992–2017.
V této diplomové práci je přirozená měna obyvatel obcí Jiţních Čech v letech
1992–2017 jen doplňkovou charakteristikou (kapitola 5.2). Jsou zde sledovány základní
demografické ukazatele, jako je počet živě narozených (natalita – n) a zemřelých
(mortalita – m). Pouţíván je zejména ukazatel přirozeného přírůstku/úbytku (pp)
v absolutním vyjádření a hrubé míry přirozeného přírůstku/úbytku (hmpp) v relativním
vyjádření. Relativní ukazatel udává rozdíl počtu ţivě narozených a zemřelých
na 1000 obyvatel středního stavu. Tento ukazatel byl zobrazen pomocí grafŧ,
jeţ zachycují proměňující se vývoj hodnot tohoto ukazatele podle polohových
a velikostních typŧ obcí a také pomocí kartogramu (Mapa 5.2.1), který zachycuje
prostorový vzorec prŧměrné roční hrubé míry přirozeného přírŧstku obyvatel Jiţních
Čech v letech 1992–2017. V tomto kartogramu byly navíc vyznačeny obce podle
polohových a velikostních typŧ.
Značná část diplomové práce je věnována hodnocení bilance migrace
(kapitola 5.3), které vychází z analýzy základních ukazatelŧ migrace, jako je počet
přistěhovalých (p) a vystěhovalých (v). Vedle toho je sledován migrační obrat (mo),
neboli objem migrace, coţ je součet všech přistěhovalých a vystěhovalých z určitého
území za určité časové období. Dalším sledovaným ukazatelem je migrační saldo (ms),
které udává rozdíl počtu přistěhovalých a vystěhovalých. Tyto ukazatele migrace jsou
sledovány také v relativním vyjádření na 1000 obyvatel středního stavu – hrubá míra
migračního obratu (hmmo) a hrubá míra migračního salda (hmms). Vypočítané údaje
byly přeneseny do grafŧ, které zobrazují vývoj hrubé míry migračního obratu i hrubé
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míry migračního salda za jednotlivé typy obcí Jiţních Čech v letech 1992–2017.
Prostorové diferenciace prŧměrné roční hrubé míry migračního salda jsou zobrazeny
pomocí kartogramu (Mapa 5.3.1), ve kterém je moţné sledovat i jednotlivé typy obcí.
Nejstěţejnější a časově nejnáročnější empirickou částí diplomové práce byla
analýza směrů vnitřní migrace ve vztahu k procesu kontraurbanizace (kapitola 6).
Pro potřeby analýz diplomové práce byla kontraurbanizace chápána jako migrace
z jádrových měst (významných i méně významných) do venkovských obcí
(semiperiferních a periferních). Dále byla vyhodnocena i migrace ze suburbánních obcí
do venkovských obcí jako specifická součást kontraurbanizační migrace (viz Geyer
a Kontuly, 1993). V rámci anonymizované migrační databáze byly sledovány směry
vnitřního stěhování obyvatel venkovských obcí ve vztahu k jádrovým městŧm
a suburbánním obcím regionu v období let 1992–2017. Poté byla tato statistika
rozdělena do tří období (1992–1999, 2000–2008 a 2009–2017). První období
je počátkem post-socialistické transformace. Druhé období představuje období
ekonomického rŧstu a silné suburbanizace. Třetí pokrizové období je moţné
charakterizovat doznívající suburbanizací, zpomalením vylidňování významných
jádrových měst a předpokládanou kontraurbanizací. Následně byly vypočítány hrubé
míry migračních ukazatelŧ u všech obcí Jiţních Čech. Tyto údaje byly zaneseny
do grafŧ a map.
Kühnl (1975) a další autoři zdŧrazňují rostoucí význam migrace při sledování
populačního vývoje se sniţováním řádu (velikosti) hodnocených územních jednotek.
Migrační analýzy za SO ORP, okresy či kraje by nemohly odkrýt procesy typu
kontraurbanizace nebo suburbanizace odehrávající se na úrovni obcí a sídel. Proto jsou
migrační a další analýzy této diplomové práce uskutečněny především na úrovni obcí.
Za sledované období let 1992–2017 byly vypočítány a následně pomocí grafŧ a map
zobrazeny relativní charakteristiky migrace obyvatel. Také v tomto případě,
pro vzájemnou srovnatelnost, byly hodnoty ukazatelŧ v kartografických výstupech
přepočítány na hodnoty roční (podobně také v ČSÚ, 2001).
Kromě posuzování bilančních a směrových ukazatelŧ migrace je dŧleţité také
přihlíţet na strukturální změny populace. Podle Kühnla (1975) je dŧleţité sledovat
přistěhovalé na venkov podle věkových skupin, protoţe kaţdá věková skupina mŧţe mít
velký dopad na zlepšení nebo zhoršení demografických struktur, které následně
ovlivňují přirozenou reprodukci venkova. Kupiszewski a kol. (1999) uvádí,
ţe se v Česku v posledních letech objevuje nový trend rozdílného migračního chování
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podle rozličných fází ţivotního cyklu migrantŧ (respektive podle jejich věku). Z tohoto
dŧvodu byla kapitola 7.2 doplněna o věkovou strukturu kontraurbanitů, která
zohledňuje pět věkových skupin migrantŧ, které podle Kupiszewskiho a kol. (1999)
korespondují s dílčími fázemi ţivotního cyklu. Jedná se o následující věkové skupiny
migrantŧ: 0–14 let zahrnuje děti; 15–29 let zahrnuje adolescenty a migranty v raném
dospělém věku; 30–44 let zahrnuje migranty ve středním věku ekonomické aktivity
a rodiny; 45–59 zahrnuje migranty v pokročilém věku ekonomické aktivity a migranty
v raném dŧchodovém věku; 60+ let představuje migranty v dŧchodovém věku.
Ve vztahu k výše uvedenému je pouţíván pojem „rodinná migrace“, která je součtem
migrantŧ do 14 let a migrantŧ ve věku 30–44 let. Věková struktura migrantŧ byla
analyzována za poslední časovou etapu let 2009–2017 pro přistěhovalé z jádrových
měst a suburbánních obcí celkem do semiperiferních a periferních obcí celkem.
Sledována byla také celková věková struktura Jiţních Čech ve stejné časové etapě.
Dŧleţitou metodou analýzy statistických dat pouţívanou v této diplomové práci
je kartografická metoda, respektive její dílčí metody, jako je metoda kartogramu,
kartodiagramu a metoda diagramŧ v mapě. Kartografické znázornění umoţňuje odkrýt
prostorové vzorce sledovaných hodnot, v případě této diplomové práce hodnot
za SO ORP a zejména za jednotlivé obce Jiţních Čech. Předzpracovaná statistická data
byla propojena s polygonovou vrstvou obcí Jiţních Čech z geografické databáze
ArcČR 500. Vedle kartografických postupŧ jsou výsledné údaje prezentovány také
ve formě vývojových křivkových a sloupcových grafů. Ke zpracování statistických dat
do grafŧ a map byly vyuţity MS Excel 2010 a ArcGIS 10.2.
Pro syntetické vyhodnocení pohybu obyvatel v obcích a jejich typŧ (polohových
a velikostních), zahrnující přirozenou a migrační bilanci obyvatel je vyuţit Webbův
diagram (Webb, 1963; kapitola 7.1), jehoţ základní podobu představuje Graf 3.4.1.
Jedná se o diagram se dvěma na sebe kolmými osami, sledující přirozenou
bilanci (osa y – v horní části diagramu přírŧstek přirozenou měnou, v dolní úbytek)
a migrační bilanci (osa x – v levé části migrační ztráty, v pravé zisky). Do diagramu
byly umístěny vybrané typy obou pouţitých typologií obcí (celkem se jednalo
o 13 sledovaných typŧ). Diagram porovnává lokaci typŧ obcí podle sektorŧ diagramu:
sektor A, B – celkový přírŧstek s převahou přirozeného přírŧstku; C, D – celkový
přírŧstek s převahou migračního přírŧstku; E, F – celkový úbytek s převahou
přirozeného úbytku; G, H – celkový úbytek s převahou migračního úbytku
(viz Graf 3.4.1).
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Graf 3.4.1 – Schéma Webbova diagramu

Zdroj: Webb (1963), vlastní zpracování

Statistika přirozené a migrační bilance byla zanesena také do vývojového
Webbova diagramu, který porovnává vybrané typy obcí Jiţních Čech uvnitř období
1992–2017, které bylo zpracováno do třech dílčích časových etap 1992–1999,
2000–2008 a 2009–2017 (viz text výše). K vyhodnocení dat do Webbova diagramu byl
pouţit MS Excel 2010.
Autorka diplomové práce se následně pokusila o porovnání analytických
výsledkŧ práce s teoretickými koncepty popisovanými v teoretické kapitole této práce
(viz kapitola 7.2).
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4 Dlouhodobý populační vývoj Jižních Čech v kontextu Česka
Kapitola 4 stručně charakterizuje dlouhodobý vývoj počtu obyvatel v SO ORP Jiţních
Čech mezi lety 1869–2017 pro naplnění doplňujícího cíle diplomové práce (C1a).
Jak tvrdí Korčák (1972, s. 29), „…jiţní Čechy leţí stranou hlavních cest a mají
méně příznivé podmínky pro zemědělství, proto zde byla hustota zalidnění vţdy alespoň
o polovinu menší neţ v ostatních Čechách…“. Zmíněné nepříznivé přírodní podmínky
pro zemědělství a geografická perifernost území v rámci českých zemí (viz kapitola 3.1,
také Boháč, 1937; Popjaková, 2013b) měly za následek pozdější osídlení, které se zde
rozvíjelo přibliţně o 2.000 let později, neţ v níţe poloţených a teplejších polabských
Čechách (Korčák, 1972). Aţ v první polovině 19. století bylo tempo rŧstu počtu
obyvatel v Jiţních Čechách stejné, jako ve zbytku Čech, navzdory tomu, ţe zde
industrializace neprobíhala tak intenzivně, jako např. v severních Čechách (Boháč,
1937).
Novodobý vývoj počtu obyvatel a celkového přírŧstku obyvatel v Jiţních
Čechách, potaţmo v Česku, je zachycen v Grafu 4.1 a v Mapě 4.1 (na základě údajŧ
moderních sčítání obyvatel). Obecně lze tvrdit, ţe dynamika vývoje počtu obyvatel
Jiţních Čech v období let 1869–2017 má podobný charakter vývoje Česka (Popjaková,
2013b). Přesto má populační vývoj Jiţních Čech své specifické rysy, které shrnuje
následující text.
První sledované období (Mapa 4.1) zahrnuje roky 1869–1921, kdy probíhala
industrializace spolu s urbanizací a následně první světová válka. V poslední čtvrtině
19. století rostl počet obyvatel na území celého Česka (Graf 4.1), avšak zemědělské
oblasti tempem rŧstu zaostávaly za nově se rozvíjejícími prŧmyslovými oblastmi.
Rozdíly se prohlubovaly především od 80. let 19. století (Fialová, 1996). Právě díky
industrializaci rostl počet obyvatel na Karlovarsku a Ústecku, v Praze a jejím okolí,
na Hradecku a Pardubicku, na Ostravsku a celé střední a jiţní Moravě (zde se příznivě
projevily i vhodné podmínky pro zemědělství, například pro pěstování cukrové řepy).
Naopak úbytek počtu obyvatel měly Orlické hory, Jeseníky, většina Českomoravské
vrchoviny a hlavně Jiţní Čechy (Mapa 4.1).
V prŧběhu nejintenzivnější industrializace v letech 1880–1930 v Česku vzrostl
počet obyvatel o celých 30 %, avšak počet obyvatel Jiţních Čech klesl ze 722
na 719 tisíc, tedy o 0,5 % (Graf 4.1). V Jiţních Čechách v letech 1869–1921 ztrácely
obyvatelstvo zejména vnitřní periferie – např. území dnešního SO ORP Blatná,
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Milevsko a Tábor s přesahem do Středních Čech (severní část Středočeské pahorkatiny,
Sedlčansko a Voticko – Mapa 4.1; viz také Kubeš, 2000a).
Graf 4.1 – Vývoj počtu obyvatel Jihočeského kraje v letech 1869–2017 v rámci České
republiky
index růstu (1880=100)
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Zdroje: Popjaková (2013b), ČSÚ (2015,2017a), vlastní zpracování a výpočty
Poznámka: Data ze sčítání lidu, pouze rok 2017 z průběžné evidence obyvatel k 1.1.2017.

Vliv na depopulaci regionu Jiţních Čech měl fakt, ţe se jednalo o okrajovou,
málo prŧmyslovou a především zemědělskou oblast. Na konci 19. století, kdy vrcholila
urbanizace spolu s industrializací, byly Jiţní Čechy územím, odkud obyvatelé odcházeli
do prŧmyslových center Rakouska-Uherska, hlavně Prahy a Vídně (Korčák, 1972;
Fialová, 1996). Mnoho Čechŧ také emigrovalo v 80. letech 19. století do USA nebo
Brazílie. Zmírnění vystěhovalectví z Jiţních Čech nastalo na přelomu 19. a 20. století,
avšak migrace z Jiţních Čech byla stále šestkrát vyšší, neţ z území zbylých Čech
(Čekal, 2006).
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Šumavě

a v Novohradských horách. Pouze území dnešního SO ORP České Budějovice
zaznamenalo významnější přírŧstky počtu obyvatel a České Budějovice se v této době
stávají „velkoměstem“ s více neţ 50.000 obyvateli (Mapa 4.1; Kubeš, 2009c). Úbytek
počtu obyvatel regionu Jiţních Čech dále pokračoval i v období první světové války
(Popjaková, 2013b).
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Mapa 4.1 – Dlouhodobý vývoj celkového přírŧstku obyvatel správních obvodŧ obcí s rozšířenou pŧsobností Česka v časových obdobích
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Období let 1921–1950 zahrnuje první republiku, druhou světovou válku,
poválečný odsun Němcŧ a dosidlování pohraničí českými a dalšími obyvateli.
Právě události mezi lety 1945–1950 představují největší populační výměnu a změnu
obyvatel Česka. Období po 2. světové válce bylo hlavním mezníkem ve vývoji
migračních procesŧ v Česku. Na migraci měl vliv především poválečný odsun
německého obyvatelstva z pohraničí Česka (Čermák, 2005; Čekal, 2006). V celém
Česku klesl počet obyvatel od roku 1930 do roku 1950 téměř o 17 % (z 10.674.240
na 8.896.086 obyvatel). Vysidlování německého obyvatelstva postihlo hlavně západní
a severní Čechy, kde se stav obyvatelstva sníţil aţ o 36 %.
Jiţních Čech se tato událost dotkla v menší míře (Korčák, 1972). Zde pokles
činil necelou čtvrtinu obyvatelstva (23,5 %) vzhledem k roku 1930 (Graf 4.1).
Pohraniční

oblasti

Českokrumlovsko

Jiţních
však

Čech,

ztratily

jako
více

Jindřichohradecko,
neţ

třetinu

Prachaticko

pŧvodního

nebo

obyvatelstva

(Popjaková, 2013b). Největší úbytky počtu obyvatel byly tedy v pohraničí, zvláště
v horském. Výjimkou bylo pouze česko-slovenské pohraničí, které nebylo osídleno
Němci (Mapa 4.1). Srb (2004) odhadl počet vysídlených Němcŧ v období 1945–1947
z bývalého území tzv. Sudet na 3 miliony.
Území, ze kterého bylo německé obyvatelstvo vysídleno, bylo v letech
1945–1959 dosidlováno, coţ se projevilo vylidňováním českého vnitrozemí a nárŧstem
migrační mobility na celém území Česka. Podle Aleše (2001) byl poválečný odsun
německého obyvatelstva ze střední Evropy (hlavně z území současného Polska a Česka)
největší migrační vlnou v tehdejší Evropě. Mezi lety 1945–1949 více neţ třetina
obyvatel Česka změnila obec svého bydliště. Pohraniční okresy byly dosidlovány
obyvateli ze sousedních vnitrozemských okresŧ, ale i z dalších vnitrozemských území
(Čekal, 2006). Pouze území současných SO ORP Praha, Brno, Ostrava a Hradec
Králové s Pardubicemi, včetně širšího zázemí těchto SO ORP a jiţ zmíněné československé pohraničí zaznamenaly v období let 1921–1950 populační rŧst (Mapa 4.1).
Situace vylidňování Jiţních Čech se tedy nezlepšila ani v tomto období. Úbytky
počtu obyvatel byly v těchto letech větší neţ v předchozím období let 1869–1921
(Mapa 4.1; úbytky byly relativizovány vzhledem k délce období). Docházelo
k pokračování populačních úbytkŧ ve Středočeské pahorkatině a také na západě
Českomoravské vrchoviny (Pelhřimovsko, Pacovsko, Jindřichohradecko i Třeboňsko –
Mapa 4.1). V meziválečném období se lidé z Jiţních Čech opět stěhovali do Vídně
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(obyvatelé německé národnosti, často s rakouskou státní příslušností), do USA, Brazílie,
Argentiny a vedle toho také do Prahy a severních Čech (Kubeš, 2000a; Čekal, 2006).
Další sledované období mezi lety 1950–1991 zahrnuje éru socialismu. Jak uvádí
Čermák (1996), počet obyvatel Česka do poloviny 60. let roste díky vnitřní migraci,
hlavně v oblastech uhelných pánví a dalších územích tzv. „socialistické industrializace“.
Tato industrializace se projevovala ve dvou základních formách. Zaprvé industrializace
spojená s těţbou uhlí, hutnictvím a těţkým strojírenstvím, později také s těţbou uranové
rudy a zadruhé industrializace (hlavně strojírenství) pronikající do malých měst
na Vysočině, v Jiţních Čechách a do dalších dříve zemědělských a depopulačních
území.
V období let 1950–1991 se moravská SO ORP celkově populačně vyvíjela lépe,
neţ česká SO ORP (Mapa 4.1). Koncentrace obyvatel narŧstala v oblastech uhelných
pánví v Podkrušnohoří a v Ostravsko-Karvinsku, kam směřovala i nová bytová
výstavba (viz kapitola 2.3). V Čechách populačně rostlo například Českolipsko, spojené
s těţbou uranu a části Českomoravské vrchoviny (industrializovaná SO ORP, také těţba
uranu). V celku „dobře“ se vyvíjely i Jiţní Čechy, a to díky industrializaci a předchozím
výrazným populačním ztrátám v oblasti Šumavy.
Od roku 1950 počet obyvatel současného Jihočeského kraje stále roste, jak
dokazuje Graf 4.1. Jiţní Čechy v tomto územním vymezení však stále nedosáhly
populační úrovně počátku 20. století. Tehdy zde ţilo přes 750.000 obyvatel, přičemţ
v současnosti zde ţije necelých 640.000 obyvatel. Od poloviny 60. let klesá počet
vystěhovalých osob z Jiţních Čech. Pracovní migrace do uhelných pánví poklesla,
stejně tak do velkých prŧmyslových center (Popjaková, 2013b). Podle Čermáka
(1996; 1997) počet obyvatel v Jihočeském kraji v té době roste, nejen kvŧli potlačení
ekonomické podmíněnosti migrace, ale také z dŧvodu atraktivity ţivotního prostředí
Jiţních Čech. Vlivem ekologické atraktivity regionu zaznamenávají Jiţní Čechy
od 70. let kontinuálně migrační zisky (Čekal, 2009; Popjaková, 2013b). Relativní
přírŧstky obyvatel Jiţních Čech rostou dokonce rychleji, neţ relativní přírŧstky obyvatel
za celou republiku (Popjaková, 2013b). Došlo tedy k obrácení migrační bilance
dlouhodobě depopulačních okresŧ Jiţních Čech (Čermák, 1996; 1997).
I kdyţ

populace Jiţních Čech rostla,

jihočeský venkov

pokračoval

ve vylidňování, a to hlavně v případě malých venkovských obcí na severu kraje a v jeho
pohraničí (Popjaková, 2013b). Na dlouhodobý pokles počtu obyvatel venkova Jiţních
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Čech upozornil jiţ ve 20. letech 20. století Jaromír Korčák (Fialová, 1996; Kubeš,
2000a).
V Jiţních Čechách se populačně lépe vyvíjely SO ORP s velkými městy, nejlépe
na tom byla českobudějovická aglomerace. Dobrý populační vývoj zaznamenaly
i SO ORP Prachatice, Český Krumlov a Kaplice, a to díky rŧstu jejich okresních měst.
Vylidňování se projevilo u SO ORP s městy, která se nestala centry tehdejších okresŧ –
Blatensko, Vodňansko, Vltavotýnsko, Trhosvinensko, Vimpersko a odlehlé Dačicko.
Populačně ztrácela většina SO ORP Plzeňského kraje, hlavně díky atraktivitě
města Plzeň (její SO SORP rostlo) a jistě i Prahy. Další depopulační oblast leţí
na rozhraní Libereckého a Královehradeckého kraje, kde se utlumil textilní prŧmysl.
Jako ztrátová oblast se jeví také většina okrajových částí Středočeského kraje,
ze kterých nebylo moţné realizovat kaţdodenní dojíţďku za prací do Prahy (Mapa 4.1).
Posledním sledovaným časovým úsekem je transformační a navazující
post-transformační období v letech 1991–2017. Po roce 1989 dochází vlivem
hospodářských a společenských změn ke sniţování celkové mobility obyvatelstva.
Jak uvádí Čermák (1997), také Aleš (2001) a další autoři, hlavním faktorem ovlivňující
tento vývoj je nepříznivá situace v oblasti bydlení (podrobněji viz kapitola 2.3).
Populačně získává široká aglomerace Prahy, včetně Mladé Boleslavi, kde
populační rŧst posiluje rozvoj automobilového prŧmyslu. Přírŧstky počtu obyvatel jsou
také u pásu SO ORP podél dálnice D5 směřující z Plzně k Rozvadovu a dále
do Německa. Roste rovněţ širší oblast Brna (suburbanizace a kaţdodenní dojíţďka
za prací, viz také kapitola 2.3) a některá další SO ORP s většími městy.
V období let 1991–2017 jsou populačně ztrátová SO ORP leţící na hranicích
krajŧ (pásy „vnitřní periferie“), v tom také rozhraní Jihočeského kraje a sousedních
krajŧ (viz Musil a Müller, 2008; Kubeš, 2009b; Ouředníček a kol., 2011). Situace je
zpŧsobena rozvojem krajských měst a soustřeďováním rozvíjejících se sluţeb do těchto
měst, kdyţ tento rozvoj doznívá právě na krajských hranicích. Ztrácejí zejména
moravské kraje, které se v tomto sledovaném období vyvíjejí populačně „hŧře“ neţ
kraje české. Problematická je zejména Ostravská aglomerace, širší oblast Jeseníkŧ
i Zlínský kraj. Jiţ v kapitole 2.3 byly zmíněny populační ztráty Ostravska
a Podkrušnohorské oblasti v dŧsledku útlumu těţby uhlí a navazujícího prŧmyslu.
Zatímco do poloviny 60. let migračně rostla především města od 50.000
do 99.000 obyvatel (krajská města), od druhé poloviny 60. let rostla především města
od 10.000 do 50.000 obyvatel (Čermák, 1996; jde o relativní údaje, jednotlivá města se
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mohla vyvíjet odlišně). V období 90. let lze zaznamenat trend „shrinking cities“, který
se týká nejen krajských měst, ale většinou i bývalých okresních měst (viz kapitola 2.3).
Naopak malé obce do 2.000 obyvatel od roku 1994 začínají mírně migračně rŧst.
Uplatňuje se zde několik procesŧ – výrazný rŧst blízkých zázemí větších měst díky
suburbanizaci, populační stabilita semiperiferních venkovských obcí s dojíţďkou
do sídelních středisek a pokračující populační ztráty periferně poloţených venkovských
obcí (Kubeš, 2000a).
V Jihočeském kraji populačně roste českobudějovická aglomerace s přesahem
na Trhové Sviny a Týn nad Vltavou (zde je silný vliv rozvoje JE Temelín). V tomto
období populaci získávají i Vodňany, které jsou významnou dopravní křiţovatkou
a v současnosti je lze povaţovat za součást aglomerace Českých Budějovic. Vyšší míra
populačního rŧstu je také v SO ORP Kaplice, která těţí z blízkosti hranice s Rakouskem
(významné hraniční přechody, investice zahraničního kapitálu). Českokrumlovsko roste
hlavně díky rozvoji samotného města Český Krumlov díky vyuţívání jeho potenciálu
v cestovním ruchu. Populaci ztrácejí SO ORP na severu Jihočeského kraje – Blatensko
Strakonicko, Milevsko (a jeho okolí) i Táborsko (bez středisek těchto SO ORP).
Uplatňuje se zde silný vliv Prahy, kam odcházejí mladí obyvatelé. Projevuje se také
pokles významu prŧmyslu v těchto SO ORP. Praha i České Budějovice jako významná
centra zaměstnanosti a sluţeb jsou od těchto SO ORP značně geograficky vzdálená.
Kvŧli odlehlosti ztrácí populaci i Dačicko (Mapa 4.1). Z mapy je zřejmé, ţe významné
periferie se utvářejí na rozhraní krajŧ s Jiţními Čechami (tzv. „vnitřní periferie“).
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5 Populační vývoj venkovských obcí Jižních Čech mezi lety
1992–2017 s důrazem na migraci
Kapitola 5 odpovídá na první hlavní cíl diplomové práce (C1), jaké typy venkovských
obcí v letech 1992–2017 populačně rostou, stagnují či populaci ztrácejí a jakou roli
v populačním vývoji hraje přirozená měna a migrace. Statistické analýzy této kapitoly
se pohybují na podrobné úrovni venkovských obcí Jiţních Čech a vyuţívají polohové
a velikostní typologie. První podkapitola (5.1) se zabývá analýzou populačního vývoje.
Další podkapitola (5.2) je věnována přirozené měně obyvatel a poslední část (5.3)
analyzuje obecné migrační procesy.
5.1

Populační vývoj venkovských obcí Jižních Čech

V Mapě 4.1 je moţné pozorovat vývoj celkové měny obyvatel v SO ORP Jiţních Čech
mezi lety 1869–2017 (podle jednotlivých období) ve srovnání s vývojem dalších
SO ORP Česka. Zde představený vývoj se pak odráţí i v Mapě 5.1.1 zobrazující
celkový přírŧstek/úbytek počtu obyvatel v polohových a velikostních typech obcí
Jiţních Čech v letech 1992–2017. V Grafu 5.1.1 je pak zobrazen vývoj počtu obyvatel
v polohových typech obcí a v Grafu 5.1.2 vývoj počtu obyvatel ve velikostních typech
obcí.
Graf 5.1.1 nabízí pohled na vývoj počtu obyvatel Jiţních Čech v novodobém
období od roku 1992 do roku 2017. Zhruba do roku 2004 lze zaznamenat stagnaci počtu
obyvatel Jiţních Čech, mezi roky 2005–2010 výrazný nárŧst a poté stagnaci aţ mírný
rŧst počtu obyvatel. Rŧstové křivky jednotlivých polohových typů obcí se od tohoto
celkového vývoje značně odlišují.
Značně silná suburbanizace se odráţí ve stálém a výrazném populačním růstu
suburbánních obcí kolem významných jádrových měst a zvláště kolem města České
Budějovice, a to přibliţně od roku 1998 (Graf 5.1.1; Mapa 5.1.1 – polohové typy obcí
a index rŧstu, resp. hrubá míra ročního celkového přírŧstku obyvatel). Tento nárŧst
populace suburbánních obcí, vyjádřený indexem rŧstu mezi lety 1992–2017 dosahuje
hodnoty 133 (Graf 5.1.1). Nejvyšší přírŧstky jsou podle Mapy 5.1.1 v obcích leţících
jiţně a jihovýchodně od Českých Budějovic (Srubec, Hlincová Hora, Jivno, Roudné
a další) a dále jihozápadně od Českých Budějovic (Litvínovice, Hradce, Homole,
Boršov nad Vltavou a další). Nejvyšší hodnotu hrubé míry ročního celkového přírŧstku
(Mapa 5.1.1) dosahuje obec Srubec s 43,1 ‰. V roce 1992 zde ţilo 701 obyvatel
a v roce 2017 uţ 2.484 obyvatel (ČSÚ, 2018c). Populační nárŧst lze vidět také
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ve výběţcích českobudějovické aglomerace směrem k severu podél komunikace II/603
(dnes D3) k obci Ševětín a směrem k severozápadu na Písek podél komunikace E49
a směrem k jihu na Velešín a Kaplici podél komunikace E55. Významnější populační
rŧst lze zaznamenat i u suburbánních obcí táborské aglomerace nebo v obcích
u severozápadního okraje Písku, u jihovýchodního okraje Jinřichova Hradec, případně
u východního okraje Prachatic, kde také probíhá suburbanizace (Mapa 5.1.1). Nejvyšší
zaznamenaná hrubá míra ročního celkového přírŧstku je v obci Dolní Pěna (48,7 ‰),
v suburbánní zóně Jindřichova Hradce.
Graf 5.1.1 – Populační vývoj polohových typŧ obcí Jiţních Čech v letech 1992–2017
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Podle Grafu 5.1.1 získávají populaci i semiperiferní obce, ale jen ve velmi malé
míře, navíc po roce 2010 jejich populace stagnuje. Na tyto semiperiferní obce je třeba
nahlíţet

v územním

pohledu

pomocí

Mapy

5.1.1.

V

semiperiferních obcích

(jsou vyznačeny tečkovaně) leţících v širším zázemí Českých Budějovic, ze kterých je
moţná kaţdodenní dojíţďka do krajského města, je rŧst počtu obyvatel výraznější – jde
například o Sedlec na hlavní komunikaci z Českých Budějovic do Písku, nebo
o „Lomnicko“ leţící jiţ na Třeboňsku, ale nedaleko od Českých Budějovic. Dále také
o Borovnici, Komařice, Čakov či Kvítkovice jiţně a jihozápadně od Českých
Budějovic. Na Jindřichohradecku se takto příznivě vyvíjejí semiperiferní obce leţící
v okolí silnice směřující z Jindřichova Hradce na Třeboň a České Budějovice
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Mapa 5.1.1 – Celkový přírŧstek obyvatel obcí Jiţních Čech v letech 1992–2017
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(Dolní Ţďár, Příbraz a Pístina). Na Táborsku je to například Turovec a Košín. Příznivý
populační vývoj má také mnoţství semiperiferních obcí leţící v těsné blízkosti Písku
a Strakonic. Populačně rostou také semiperiferní obce v zázemí jaderné elektrárny
Temelín (Temelín, Všemyslice), která zde poskytuje pracovní příleţitosti. Přírŧstky
zaznamenávají také některé obce v okolí některých méně významných jádrových měst,
zejména kolem Trhových Svinŧ, Kaplice, Soběslavi a Týna nad Vltavou – Mapa 5.1.1.
Zvláštností je populační rŧst některých periferních obcí Jiţních Čech, kde
neplatí základní předpoklad o depopulaci periferně poloţených obcí. Jde například
o obec Stráţný (16,5 ‰) leţící u stejnojmenného hraničního přechodu na hranici
s Bavorskem (populační rŧst vytvořili především vietnamští trhovci, kteří zde bydlí
a prodávají). Další obcí je Lipno nad Vltavou, které roste ročně v prŧměru o 12,7 ‰.
Jeho rŧst je do určité míry umělý díky výstavbě rekreačních bytŧ a domŧ, ve kterých
jsou vlastníci trvale zapsáni, ale ve skutečnosti zde většinou trvale neţijí. Dalšími
periferními obcemi populačního rŧstu jsou Boletice (9,1 ‰). Jedná se o specifický
vojenský újezd s malým počtem obyvatel svázaných s armádou České republiky
(Mapa 5.1.1). V současné době (od roku 2016) jiţ existuje samostatná obec Boletice
vyčleněná z vojenského újezdu. Rostlo také Koţlí u Orlické přehrady, které leţí těsně
u hranic Středočeského kraje (pravděpodobně z dŧvodu transformace rekreačních
objektŧ na trvalé bydlení). Zvláštním případem (spíše metodickým problémem) je
populačně rostoucí a rozvojová „periferní“ Dříteň u Temelína. Leţí v časové
vzdálenosti okolo 30 minut od Týna nad Vltavou, takţe spadá do periferních obcí.
Nicméně její rozvoj je dán blízkostí jaderné elektrárny Temelín. Podobným
metodickým problémem je také rostoucí „periferně“ poloţené Dolní Bukovsko leţící
nedaleko Veselí nad Luţnicí (přesto více neţ 30 minut od tohoto města) a dálnice České
Budějovice-Veselí nad Luţnicí (Mapa 5.1.1).
V případě populačních ztrát (depopulace), prakticky všechna významná jádrová
města Jiţních Čech vymezená v této diplomové práci ztrácí populaci ve sledovaném
období let 1992–2017. Jedinou výjimkou je město Písek s velmi malým populačním
přírŧstkem (0,4 ‰) – Mapa 5.1.1 a Graf 5.1.1. Od roku 1992 do roku 2017 se v těchto
bývalých okresních městech a v krajském městě České Budějovice (jádrová města
významná) sníţil počet obyvatel z 237.975 na 226.612. Největších populačních úbytkŧ
dosahuje město Český Krumlov (-3,4 ‰). V roce 1992 zde ţilo 14.291 a v roce 2017
13.085 obyvatel. Populační ztráty Jihočeských okresních měst nejsou velké, takţe lze
stěţí uvaţovat o fenoménu „shrinking cities“. Depopulace významných jádrových měst
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Jiţních Čech (odhlédneme-li od přirozené bilance obyvatel) bývá většinou zpŧsobena
suburbánní migrací (viz také Kupiszewski a kol. 1998; Vobecká a Piguet, 2012;
Popjaková, 2013b).
Andrle (2001) a v jeho návaznosti také Kučera a Burcin (2009) zachycují
populační vývoj největších českých měst v post-socialistickém období, u kterých
zaznamenávají depopulaci. Největší města od roku 1996 stále počtem obyvatel ubývala
a sniţovala svoji přirozenou reprodukci. Výjimkou byly údajně České Budějovice
a Ústí nad Labem (Andrle, 2001). Kučera a Burcin (2009) uvádí, ţe v letech 1991–2001
neztrácely populačně pouze České Budějovice a Olomouc. Podle následných
statistických údajŧ nastal pokles populace v těchto městech aţ po roce 2000
(ČSÚ, 2018c). Andrle (2001) vysvětluje záporné populační trendy prostřednictvím
změn ţivotního stylu obyvatel, nedostatku bytŧ a nenaplněných představ o příjmech.
Kučera a Burcin (2009) populační ztráty přisuzují oddělování okrajových částí měst,
suburbanizaci a přirozenému úbytku. Jak tvrdí Šerý a kol. (2018) problém „shrinking
cities“ je velmi rŧznorodý – kaţdé město má poněkud jinak uspořádané portfolio příčin,
které určují jeho populační zmenšování. Výše uvedení autoři nemohli postihnout
nejnovější populační vývoj měst v Česku. Zhruba od roku 2010 jiţ mnohá krajská
a okresní města populaci neztrácejí, ovšem ani populačně nerostou (ČSÚ, 2018c).
Podobně jako významná jádrová města, tak i většina méně významných
jádrových měst svou populaci mezi lety 1992–2017 ztrácí. V kladných hodnotách
se udrţují pouze tři města – Trhové Sviny, Týn nad Vltavou a Vodňany. V případě Týna
nad Vltavou se jedná o populační přírŧstky dané blízkostí jaderné elektrárny Temelín
(nárŧst o necelých 1000 obyvatel, ovšem v posledních letech se město zmenšuje).
Trhové Sviny a Vodňany spíše populačně stagnují, neţli narŧstají. Zbytek méně
významných jádrových měst populačně ztrácí. Nejhorší vývoj zaznamenává Milevsko
se svojí periferní polohou vŧči jádrovým oblastem Jiţních Čech a s poněkud
zmenšujícím se strojírenským prŧmyslem (v klíčovém podniku ZVVZ Milevsko,
vyrábějícím vzduchotechnická zařízení, výrazně poklesl počet zaměstnancŧ – Kolářová,
2018).
Další obce s populačními ztrátami lze samozřejmě nalézt mezi periferními
obcemi. V případě pohraničních periferních oblastí (dle Kubeš a Kraft, 2011) se jedná
například o šumavskou obec Nová Pec a okolní obce Ţelnava a Křišťanov (jde o obce
s rekreačními chatami a chalupami, případně i penziony). Další depopulační enklávou
Šumavy jsou obce na pravém břehu Lipenské přehradní nádrţe (jde o rekreační obce
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s chatami a chalupami). V pohraničí Novohradských Hor se nachází depopulační obec
Pohorská Ves, která ztratila prŧmysl (pilu), nemá pohraniční přechod a odešli z ní
„pohraničníci“. Poněkud menší ztráty obyvatel jsou u dalších periferních pohraničních
obcí Novohradských hor. Modrou barvou (jako ztrátové) jsou v Mapě 5.1.1 vyznačeny
také periferní pohraniční obce Dačicka.
Periferní oblasti u hranic se sousedními kraji nejsou tak rozsáhlé, nicméně zde
leţící periferní obce jsou téměř vţdy v modrých barvách a to zvláště v blízkosti hranic
s okresy Příbram a Benešov (Mapa, 5.1.1). V tomto prostoru také leţí méně významná
jádrová města Blatná a Milevsko, jejichţ „jádrovost“ je hraniční. Obyvatelé severní
části okresu Strakonic a Písku to mají do větších měst (Písek, Strakonice a Tábor,
případně i Příbram) poměrně daleko. Pozornost je třeba také věnovat periferním obcím
v depopulační oblasti Choustnicka (na rozhraní s okresem Pelhřimov a na rozhraní
SO ORP Jindřichŧv Hradec a Tábor) a Mladovoţicka, které se nacházejí v blízkosti
hranic Jiţních Čech se sousedními kraji. Většina autorŧ uvádí, ţe nejproblematičtějšími
periferiemi z hlediska depopulace a dalších charakteristik jsou právě tzv. „vnitřní
periferie“ leţící podél hranic krajŧ České republiky (Musil a Müller, 2008; Kubeš
a Kraft, 2011). To se projevuje i v případě Jiţních Čech. Ve vnitřní části Jihočeského
kraje se vyskytuje jen velmi málo obcí vyznačených v Mapě 5.1.1 tmavšími odstíny
modré, tedy s výraznějšími populačními úbytky.
Populaci ztrácející semiperiferní obce se vyskytují v návaznosti na depopulační
periferní obce v blízkosti hranic s Plzeňským, Středočeským krajem a krajem Vysočina.
Dačicko, ať uţ se jedná o periferní či semiperiferní obce, je v Mapě 5.1.1 označeno
především v modrých depopulačních barvách. Depopulace Dačicka je dána jeho
periferní polohou jak v rámci Jihočeského kraje, tak v rámci celého Česka a také jeho
polohou při státní hranici s Rakouskem. Rozsáhlejší depopulační oblast semiperiferních
obcí lze nalézt i na Třeboňsku a Veselsku. Populační ztráty zde nejsou ale tak veliké.
V případě suburbánních obcí nedochází ke ztrátě populace, neboť ji získávají
suburbánní migrací. Rŧst suburbánních obcí je dán i zpŧsobem jejich vymezování jako
obcí migračně ziskových a obcí s výstavbou nových bytŧ pro přicházející obyvatele
(metodika – Špačková a kol., 2015).
Největší populační úbytek se v relativním vyjádření objevuje u malé
semiperiferní obce Laţany na Strakonicku (-32,6 ‰). Počet obyvatel v této obci od roku
1992 klesl ze 141 na 57 v roce 2017. Další velké ztráty počtu obyvatel jsou u obcí
Mladovoţicka, kde některé obce (Bradáčov, Zadní Stříteţ a Vodice) dosahují záporných
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hodnot aţ 23 ‰ (Mapa 5.1.1; také Kubeš a Kraft 2011; Burda 2016). I v těchto
případech se jedná o velmi malé periferní obce spadající do velikostního typu
0–199 obyvatel. U těchto obcí mŧţe i málo ztracených obyvatel významně ovlivnit
výsledky v relativním vyjádření.
Vývoj počtu obyvatel jednotlivých velikostních typů obcí Jiţních Čech
zachycuje Graf 5.1.2. Největší populační růst zaznamenávají středně velké obce
s 1.000–2.499 obyvateli. Index rŧstu těchto obcí dosahuje mezi lety 1992–2017 hodnoty
114. Jde o vnitřně rozmanitý soubor obcí, jejichţ vývoj lze z dŧvodu této rozmanitosti
obtíţně interpretovat – obcí venkovských (pokud jsou tvořeny více venkovskými sídly
a některá z nich jsou populačně větší), suburbánních (zvláště v zázemí Českých
Budějovic – Borek, Hrdějovice, Roudné, Srubec, Včelná) a maloměstských (s malými
městy typu Chvalšiny, Kardašova Řečice, Slavonice, Husinec). Tyto obce mají větší
obecní úřad s více stálými pracovníky, coţ mŧţe přispívat k jejich rozvoji. Zdá se,
ţe významnější populační rŧst těchto obcí v období 2001–2011 je dán rŧstem
suburbánních obcí díky silné rezidenční suburbanizaci v tomto období.
Graf 5.1.2 – Populační vývoj velikostních typŧ obcí Jiţních Čech v letech 1992–2017
velikostní typy obcí
0–199
2.500–4.999

200–499
5.000–9.999

500–999
10.000 a více

1.000–2.499

115

index růstu (1992=100)

113
111
109
107
105
103
101
99
97
95

roky
Zdroje: ČSÚ (2018c), vlastní zpracování a výpočty

Od roku 2001 si mírný, ale stálý rŧst počtu obyvatel udrţují venkovské obce
s 500–999 obyvateli a od stejného roku se takto příznivě vyvíjejí také menší venkovské
obce o velikosti 200–499 obyvatel (Graf 5.1.2). Také v případě těchto obcí sehrála
dŧleţitou roli suburbanizace. Suburbánní obce této velikosti leţící nedaleko Českých
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Budějovic či Tábora měly výrazně vyšší populační rŧst neţ je prŧměr za tyto obce
vyjádřený hodnotou 111,6 resp. 110,2. Populačně rostoucí semiperiferní obce
či dokonce periferní obce této velikosti mají rŧst výrazně niţší.
V Grafu 5.1.3 je uskutečněn detailnější pohled na populační vývoj obcí
s 200–499 obyvateli, kdyţ jsou zde vyznačeny suburbánní, semiperiferní a periferní
obce této velikosti. Suburbánní obce mají prŧměrný index rŧstu na hodnotě 149,8,
semiperiferní obce na hodnotě 108, kdeţto periferní obce na hodnotě 92,6 přičemţ
hodnota prŧměru za všechny obce s 200–499 obyvateli činí 110,2. Tato čísla odkývají
rŧznorodost populačního vývoje uvnitř velikostní kategorie obcí.
Graf 5.1.3 – Populační vývoj jihočeských obcí s 200–499 obyvateli podle polohových
typŧ obcí v letech 1992–2017
počet obyvatel
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Zdroje: ČSÚ (2018c), vlastní zpracování a výpočty

Na dalším místě z hlediska indexu rŧstu obyvatel 1992–2017 jsou obce
s 2.500–4.999 obyvateli s hodnotou 107,2. Jejich rŧst je relativně vyrovnaný. Zařazené
obce v této skupině mohou mít rozdílný populační vývoj podle toho, zda se jedná
o velmi malá města, velké vesnice s připojenými osadami, nebo o shluk menších
venkovských sídel, ale hlavně podle jejich zařazení mezi obce suburbánní, semiperiferní
či dokonce periferní (4 obce). Větší pozornost je v této diplomové práci věnována
populačně menším obcím.
Největší zvraty v populačním vývoji ve sledovaném období let 1992–2017
zaznamenávají nejmenší obce do 199 obyvatel. Mezi lety 1993–2000 byly depopulační,
v letech 2001–2007 je jejich vývoj podle sledovaného indexu víceméně stagnující
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a od roku 2008 tento index roste. Jejich index rŧstu za celé sledované období dosahuje
hodnoty 105 (Graf 5.1.2). Populační vývoj nejmenších obcí Jiţních Čech je tedy
v celém sledovaném období nakonec příznivý, coţ je pozoruhodné (viz také Ouředníček
a kol., 2011).
Podobně jako u předchozích velikostních typŧ, také v případě tohoto typu je
třeba sledovat vnitřní strukturu ve vazbě na polohové typy obcí. Nejmenší obce sice
populačně rostou, avšak hlavně díky suburbánním obcím této velikosti – viz Graf 5.1.4.
Mezi lety 1992–2017 dosáhl index rŧstu suburbánních obcí do 199 obyvatel hodnoty
166. Tyto nejmenší suburbánní obce v zázemí větších jádrových (okresních) měst
od roku 2001 populačně rostou a od roku 2005 výrazným tempem. Protoţe se jedná
především o suburbánní obce vnějšího suburbánního zázemí, jejich rozvoj pokračuje
i po zmírnění suburbanizace v posledních letech. Také nejmenší semiperiferní obce
populačně rostou, nedosahují ale hodnot u obcí suburbánních. Mezi lety 1992–2017
dosahuje jejich index rŧstu hodnoty 110. U periferních nejmenších obcí počet obyvatel
po celé sledované období stále klesá.
Graf 5.1.4 – Populační vývoj nejmenších jihočeských obcí do 199 obyvatel podle
polohových typŧ obcí v letech 1992–2017
index růstu – typy území podle polohy

počet obyvatel

Semiperiferní obce

Periferní obce

0–199

180

27

170

26

160

25

150
140

24

130

23

120

22

110
100

21

90

20

počet obyvatel (tis. osob)

index růstu (1992=100)

Suburbánní obce

roky
Zdroje: ČSÚ (2018c), vlastní zpracování a výpočty

Existují ale i periferní obce do 199 obyvatel s populačním rŧstem, dokonce
s vyšším jak 10 ‰ (jde o hrubou míru ročního celkového přírŧstku). Konkrétně se jedná
o 5 obcí – Babice, Věţovatá Pláně, Měkynec, Koţlí a Skrýchov u Malšic – viz
Mapa 5.1.1. Obec Babice je typicky zemědělská ves, která se nachází na rozhraní dvou
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okresŧ Prachatice a České Budějovice, nicméně leţí 4 km od městečka Netolice.
Její rozvoj je dán fungujícím zemědělstvím a dobrou prací vedení obce. Věţovatá Pláně
leţí mezi Českým Krumlovem a Kaplicí v sedle hřbetu Polušky. Obec přitahuje
ekologicky orientované obyvatele. U obce Měkynec je vyšší hodnota hrubé míry
ročního celkového přírŧstku ovlivněna nízkým počtem obyvatel, kdy příchodem
několika obyvatel do obce (rŧst z 32 na 45 obyvatel) výrazně narostla hodnota hrubé
míry. Populačně roste také obec Koţlí u Orlické přehrady (viz výše) a také obec
Skrýchov u Malšic, která navazuje na přilehlé suburbánní obce táborské aglomerace.
Zajímavá je první polovina Grafu 5.1.4. Podle tohoto grafu aţ do roku 2000
populačně ztrácejí všechny polohové typy nejmenších obcí do 199 obyvatel
(suburbánní, semiperiferní a periferní). Pak nastává změna spočívající v rŧstu
suburbánně a semiperiferně poloţených obcí této velikosti a od roku 2005 se výrazně
svým rŧstem oddělují suburbánní obce této velikosti.
Z výše uvedených zjištění u velikostních typŧ obcí s 0–199, 200–499
a 500–999 obyvateli lze konstatovat, ţe jihočeský venkov jako celek mezi lety
1992–2017 populačně rostl. To je pozitivní zjištění, kdyţ v předchozích obdobích
populaci ztrácel. Nicméně je třeba vidět vnitřní strukturu těchto obcí rozdělených
na obce suburbánní, semiperiferní a periferní – je třeba vnímat geografický projev této
struktury. Periferní venkovské obce obyvatelstvo stále ztrácejí, jak se o tom jiţ dříve
zmiňovali Kubeš (2000b), Musil a Müller (2008), Kubeš a Kraft (2011) a Müller
(2014).
Největší úbytky počtu obyvatel mají obce s 10.000 a více obyvateli (významná
jádrová města, jak jiţ bylo řečeno výše u polohových typŧ obcí) a také obce/města
s 5.000–9.999 obyvateli. V případě na druhém místě jmenovaných měst se jedná
o ta SO ORP, která nebyla dřívějšími okresními městy. Jak dokládají Vobecká a Piguet
(2012) a hlavně Popjaková (2013b) na základě migračních analýz, za úbytek počtu
obyvatel jihočeských měst mŧţe především proces suburbanizace. Mŧţeme tvrdit,
ţe velká města Jiţních Čech se vylidňují ve prospěch svých zázemí, která populačně
rostou. V případě významných jádrových měst Jiţních Čech lze ale od roku 2011
pozorovat změnu – zastavení populačního „smršťování“, která je zpŧsobena hlavně
zmírňující se rezidenční suburbanizací.
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5.2

Vývoj přirozené měny venkovských obcí Jižních Čech

Diplomová práce se věnuje především migračním tendencím venkovských obcí Jiţních
Čech ve snaze zaznamenat kontraurbanizaci. Nicméně populační vývoj obcí je vedle
migrační bilance ovlivněn také přirozenou měnou obyvatel. Z tohoto dŧvodu byla
do diplomové práce zařazena také stručná kapitola o přirozené měně obyvatelstva obcí
Jiţních Čech a to i přes to, ţe přirozený pohyb obyvatel má na celkový přírŧstek nebo
úbytek počtu obyvatel jednotlivých obcí Jiţních Čech ve sledovaném období
1992–2017 ve srovnání s migrací relativně malý dopad.
Z hlediska přirozené měny obyvatel jsou celkově Jiţní Čechy za celé sledované
období

let

1992–2017

populačně

ztrátové

s celkovým

přirozeným

úbytkem

4.723 obyvatel (to není výrazná ztráta, zvláště ve srovnání s migračním ziskem
24.294 obyvatel ve sledovaném období – viz následující kapitola 5.3). Během
sledovaných let lze zaznamenat několik vln kolísání přirozené měny ve sledovaném
kraji, coţ názorně představují následující grafy – Graf 5.2.1, ve kterém jsou vývojové
křivky počtu narozených a zemřelých, a Graf 5.2.2, který zobrazuje mimo jiné vývoj
přirozeného přírŧstku v celých Jiţních Čechách (černou čárkovanou křivkou). Křivka
zemřelých v Grafu 5.2.1 převyšuje křivku narozených nejprve v období let 1994–2006.
Graf 5.2.1 – Vývoj přirozené měny obyvatel Jiţních Čech v letech 1992–2017
obyvatel (tis. osob)

8
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Zemřelí
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Zdroje: ČSÚ (2018c), vlastní zpracování a výpočty

Výše uvedený vývoj souvisí s transformacemi, které se v Česku odehrály
po změně politického uspořádání v roce 1989. V letech 1992–1993 se začínají
dramaticky projevovat proměny vzorcŧ demografického a tedy i reprodukčního chování
české populace (Fialová a Kučera, 1996; Rychtaříková, 1997). V daných letech byly
očekávány vyšší počty narozených dětí rodičŧ silných ročníkŧ narozených v 70. letech
20. století. Ovšem tento předpoklad se nenaplnil vzhledem k výše uvedeným proměnám
po roce 1989 (Fialová a Kučera, 1996). Zmíněné demografické změny, zahrnující vedle
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poklesu porodnosti také odkládání početí do vyššího věku, pokles sňatečnosti, nárŧst
počtu dětí narozených mimo manţelství a také prodluţování naděje doţití, se obecně
nazývají jako „druhý demografický přechod“ (Rabušic, 1996; Burcin a kol. 2008). Lze
předpokládat, ţe i v Jiţních Čechách byla přirozená reprodukce obyvatel ovlivněna
„druhým demografickým přechodem“, který vedl k poklesu počtu narozených a tím
i k poklesu přirozeného přírŧstku obyvatel.
Přibliţně od roku 2004 se v Jiţních Čechách projevují změny v přirozené
reprodukci – začíná narŧstat počet narozených dětí díky zvýšené porodnosti, coţ se
příznivě projevuje na celkovém přirozeném přírŧstku obyvatel, protoţe křivka počtu
zemřelých se příliš neměnila. Výrazné je to především mezi lety 2006–2012, kdy Jiţní
Čechy zaznamenávají dokonce kladný přirozený přírŧstek obyvatel (Graf 5.2.2), coţ
přispívá k celkovému rŧstu počtu obyvatel v kraji. Jak bylo uvedeno výše, také
v Jiţních Čechách se projevuje celorepublikový trend odkládání narození dětí, kdy silné
populační ročníky ze 70. let odkládaly početí dětí z 90. let do dalšího desetiletí.
Nejvyšší přirozený přírŧstek (808 obyvatel) a počet narozených dětí (7.155) byl
v Jiţních Čechách zaznamenán v roce 2008. Poté se hodnota přirozené měny a počtu
narozených spíše sniţovala či kolísala, aby se ke konci sledovaného období dostala
k dalšímu, ale jiţ k menšímu vrcholu – od roku 2014 je patrný mírný nárŧst počtu
narozených a v letech 2016–2017 opět převýšil počet narozených počet zemřelých osob
při kladné přirozené reprodukci (Graf 5.2.1; Graf 5.2.2).
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Prostorový vzorec přirozené měny obyvatel Jiţních Čech zachycuje Mapa 5.2.1,
a to prostřednictvím relativního vyjádření přirozeného přírŧstku/úbytku – hrubé míry
přirozeného přírůstku/úbytku. Prostorové diferenciace přirozené měny obyvatel
v tomto kraji v relativním vyjádření zobrazuje také Graf 5.2.2, a to podle jednotlivých
polohových typŧ obcí a Graf 5.2.3 podle velikostních typŧ obcí.
Vývoj hrubé míry přirozeného přírŧstku/úbytku je v jednotlivých polohových
typech obcí Jiţních Čech značně rozdílný, přičemţ tyto rozdíly jsou překvapující.
Z hlediska hrubé míry přirozeného přírŧstku se nejprve nejpříznivěji vyvíjela významná
jádrová města, a to i přes to, ţe jejich hrubá míra celkového přírŧstku byla záporná
(viz kapitola 5.1 a „shrinking cities“). Také u méně významných jádrových měst byla
většinou hrubá míra přirozeného přírŧstku kladná. V dřívější minulosti se města
vyznačovala niţší porodností a vyšší úmrtností (Kučera, 1994), proto je tento vývoj
jádrových měst překvapivý. Přirozený úbytek je u těchto typŧ obcí, zejména u méně
významných jádrových měst zaznamenán hlavně na konci sledovaného období od roku
2012 aţ do současnosti. Ukazuje se, ţe města Jiţních Čech se populačně nevyvíjela aţ
tak špatně, jak by se dalo očekávat v dŧsledku zaţitého vnímání českých
post-socialistických měst v tomto období jako „shrinking cities“ (v českých
podmínkách spíše „shrinking towns“).
Velmi zajímavý je vývoj křivky suburbánních obcí v Grafu 5.2.2 odpovídající
vývoji rezidenční suburbanizace v řešeném území. Suburbánními migranty byly
především mladší rodiny s malými dětmi a také mladé rodiny, které po přestěhování
plánovaly rození dětí. Daný fakt se projevuje ve zmíněném grafu, ve kterém zelená
křivka suburbánních obcí nejprve mírně narŧstá kolem roku 2000 a následně prudce
roste v období let 2003–2007, kdy zde byla suburbanizace nejsilnější. Od roku 2004
tyto obce získávají přirozeným přírŧstkem v relativním vyjádření více obyvatel neţ
významná jádrová města. Podobně vysokou míru porodnosti a přirozeného přírŧstku
obyvatel zaznamenala v suburbánním zázemí Prahy také Piskáčková (2010)
a Benáčková (2011).
Venkovské obce (semiperiferního i periferního typu) mají po celé sledované
období hodnoty hrubé míry přirozeného přírŧstku záporné. Významný pokles této míry
lze zaznamenat v roce 1996. Následoval pozvolný rŧst aţ do roku 2007 či 2008, kdy se
křivky těchto obcí dotkly nulové hodnoty hrubé míry přirozeného přírŧstku.
Poté následoval mírný pokles aţ stagnace. Pŧvodně očekávaná vyšší míra přirozeného

64

přírŧstku na venkově Jihočeského kraje se nepotvrdila. Aţ v roce 2015 se „potkaly“
křivky těchto obcí s křivkou méně významných jádrových měst.
Křivky hrubé míry přirozeného přírŧstku/úbytku velikostních typů obcí Jiţních
Čech v Grafu 5.2.3 jsou také rozkolísané, ovšem obtíţněji se vysvětlují. V tomto grafu
se nejlépe vyvíjela města s 10.000 a více obyvateli (významná jádrová města) a naopak
nejhŧře na tom z hlediska relativní přirozené měny v období let 1992–2017 byly
nejmenší obce do 199 obyvatel. Lze pozorovat větší rozdíly mezi křivkami v období let
1992–2000, tedy v období počáteční transformace. V dalším období se většina křivek
jednotlivých velikostních typŧ obcí sbliţuje, ovšem s výjimkou nejmenších obcí, které
si v grafu udrţují významný odstup směrem k záporným hodnotám. Lze se domnívat,
ţe tento vývoj je zapříčiněn vysokým podílem starších obyvatel v nejmenších obcích
vyznačujících se vyšší úmrtností (jak dokazuje index stáří – ČSÚ, 2018e).
Toto konstatování do určité míry platí i pro venkovská města Jiţních Čech
(méně významná jádrová města) v závěru sledovaného období (Vaishar a kol., 2012).
Graf 5.2.3 – Vývoj hrubé míry přirozeného přírŧstku/úbytku velikostních typŧ obcí
Jiţních Čech v letech 1992–2017
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Zdroje: ČSÚ (2018c), vlastní zpracování a výpočty

Mapa 5.2.1 dává přehled o přirozené měně obyvatel v prostoru obcí Jiţních
Čech a také ve vazbě na obě pouţité typologie obcí. Ač bylo v texu výše zmíněno, ţe se
periferní obce jako celek vyskytují hrubou mírou přirozeného přírŧstku v záporných
číslech (a jsou na tom z hlediska této míry nejhŧře), tak jiţ při prvním pohledu
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na Mapu 5.2.1 lze pozorovat u tohoto typu obcí rozdíly. Pohraniční periferní obce leţící
u státní hranice s Bavorskem a Horním Rakouskem jsou většinou v kladných hodnotách
hrubé míry ročního přirozeného přírŧstku. Tyto pohraniční periferní obce byly
na počátku sledovaného období spíše depopulační, jelikoţ zde zanikl velký počet
zemědělských podnikŧ, menších prŧmyslových výroben a vojenských útvarŧ. Později
sem začali přicházet noví mladší lidé, kteří byli napojeni na podnikání v cestovním
ruchu nebo přišli z ekologických dŧvodŧ (jak dokazuje index stáří – ČSÚ, 2018e).
Tito noví mladší obyvatelé sem přinesli vyšší hrubou míru přirozeného přírŧstku.
Výrazně hŧře z hlediska hrubé míry ročního přirozeného přírŧstku/úbytku (Mapa
5.2.1) jsou na tom mezikrajské periferní oblasti (jde o protáhlé oblasti obcí v blízkosti
hranice se sousedními kraji). Jedná se o mezikrajské periferní obce Choustnicka,
Mladovoţicka a také o široký pás periferních ale i semiperiferních obcí, které
se nacházejí v blízkosti hranice se Středočeským krajem. Tyto oblasti mají malý podíl
dětí a vyšší podíl osob nad 65 let (viz ČSÚ, 2018e). Také Musil a Müller (2008) došli
k podobným zjištěním s vyuţitím údajŧ do roku 2005. Autoři tyto oblasti vymezené
uvnitř Česka označili jako „vnitřní periferie“. Podobná zjištění naznačily také Bernard
a Šimon (2017). Státně pohraniční periferní oblasti Jiţních Čech jsou na tom lépe.
Výjimkou je pouze pohraniční pás s Dolním Rakouskem (Mapa 5.2.1). Zjištění
diplomové práce koresponduje s článkem Musila a Müllera (2008), kteří tvrdí,
ţe poloha u státních hranic (kromě rakouských hranic) paradoxně nezvyšuje
„perifernost“, protoţe zde bydlelo mladší obyvatelstvo.
Světle červené odstíny kladné hrubé míry ročního přirozeného přírŧstku
ve sledovaném období let 1992–2017 lze identifikovat v suburbánních zázemích
Českých Budějovic, Tábora, Jindřichova Hradce a Písku. Překvapivé jsou tyto odstíny
v jiţní části Dačicka a na Novobystřicku. Vysvětlením by mohla být analogie
s pohraničím s Bavorskem – rozvoj cestovního ruchu a amenitní migrace (amenitní
migraci v pohraničí Jiţních Čech se věnoval také Bartoš a kol., 2011).
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Mapa 5.2.1 – Přirozená měna obyvatel obcí Jiţních Čech v letech 1992–2017
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5.3

Vývoj migrační bilance venkovských obcí Jižních Čech

Následující text se věnuje migrační bilanci v obcích Jiţních Čech. Za sledované období
1992–2017 dosahuje v Jiţních Čechách celková suma přistěhovalých a vystěhovalých
osob – migrační obrat – 780.590 přestěhovaných. Jedná se o 402.442 přistěhovalých
a 378.148 vystěhovalých osob. Z celkového počtu obyvatel, kteří v tomto období trvale
změnili své bydliště, se valná většina (93,7 % = 731.581 migrantŧ) účastnila vnitřní
(vnitrostátní) migrace. Jiţní Čechy ovlivňuje také zahraniční migrace, ale ne v takové
míře. Týkala se 49.009 (6,3 %) obyvatel (v porovnání s ostatními kraji Česka jde o niţší
hodnotu – viz Fiala a Langhamrová, 2016). Za období let 1992–2017 Jiţní Čechy
přistěhováním ze zahraničí získaly 33.810 cizincŧ a naopak vystěhováním do zahraničí
ztratily 15.199 obyvatel.
Navzdory změnám společenského a hospodářského prostředí, které se udály
v České republice po roce 1989, pokračovalo na začátku 90. let sniţování migrační
mobility obyvatel Česka (Čermák, 2005). Řada autorŧ (Čermák, 1997; Aleš, 2001;
Čermák, 2005 a další – viz kapitola 2.3) vysvětluje tento migrační pokles nepříznivou
situací na trhu s bydlením, která znemoţňovala proces stěhování. Navíc v tomto období
se ještě příliš nerozvíjela suburbanizace. Mírný nárŧst hodnot migrační mobility
obyvatel Česka nastává aţ od roku 2007 (Langr, 2015). Vedle procesu suburbanizace
a stěhování mladých vysokoškolákŧ do významných jádrových měst (hlavně do Prahy),
souvisí tento nárŧst také s legislativní změnou v roce 2002. Jde o změnu v definici
zahraničního migranta, kdy jsou započítáváni také cizinci s dlouhodobým pobytem
(Hŧle, 2005; ČSÚ, 2016).
Také v Jiţních Čechách docházelo v 90. letech ke sniţování celkové mobility
obyvatel, ovšem od roku 2001 jiţ tato mobilita roste – Graf 5.3.1 a 5.3.2. Lze
se domnívat, ţe příčinou byla silná suburbanizace v českobudějovické a táborské
aglomeraci a stěhování mladších obyvatel z jihočeských periferií do okresních měst,
Českých Budějovic a Prahy. Nejvyšších hodnot zde dosahuje migrační obrat v roce
2007, a to 35.754 přestěhovaných. Poté tento migrační obrat klesá. Po roce 2009
nastává v Jiţních Čechách menší migrační propad, kdy se počet migrantŧ sníţil oproti
roku 2007 o 3.959 (přibliţně o 10 % – viz Graf 5.3.1. a Graf 5.3.2). Zmíněný migrační
pokles se dá zdŧvodnit začínající ekonomickou krizí, v dŧsledku které se omezuje
moţnost migrace obyvatel. Tato krize sníţila také suburbánní výstavbu a tedy
i suburbánní migraci. K dalšímu nárŧstu migračního obratu dochází v roce 2011 a rŧst
trvá do současnosti.
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Graf 5.3.1 – Vývoj migrační bilance Jiţních Čech v letech 1992–2017
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Zdroje: ČSÚ (2018c), vlastní zpracování a výpočty

Na celkové migraci Jiţních Čech v letech 1992–2017 měla největší podíl
významná jádrová města. Ta se na celkové migraci podílela 31,3 % (v roce 2017 v nich
ţilo 35,4 % obyvatel). Následují je semiperiferní obce, které měly 28,6 % migrantŧ
(25,9 %), dále suburbánní obce s 17,7 % migranty (16,8 %), méně významná jádrová
města s 11,4 % migranty (12,3 %) a nejméně se na celkovém migračním obratu podílely
periferní obce s 11,1 % (9,6 %). Ze srovnání těchto údajŧ vyplývá, ţe relativně
(vzhledem k počtu obyvatel) největší migrační obrat měly semiperiferní obce, dále obce
periferní, a ještě suburbánní obce. Naopak relativně nejmenší migrační obrat byl
zaznamenán u významných jádrových měst a méně významných jádrových měst.
K tomu je ale ještě třeba dodat, ţe migrační statistika neumí odlišit migraci uvnitř měst
(dostupná jsou pouze data o migraci uvnitř Prahy).
Graf 5.3.2 a Graf 5.3.3 nám umoţňují nahlíţet na migrační obrat v relativním
vyjádření na počet obyvatel a znázorňuje tedy hrubou míru migračního obratu,
a to v polohových (Graf 5.3.2) a velikostních typech obcí Jiţních Čech (Graf 5.3.3).
Vývoj migračního obratu celých Jiţních Čech je v Grafu 5.3.2 znázorněn černou
čárkovanou čarou. Ta je poněkud rozkolísaná, ale ve sledovaném období dochází
k rŧstu. Pokud budou sledovány křivky jednotlivých polohových typů obcí v tomto
grafu (v tomto případě jiţ ale jde o hrubou míru migračního obratu), tak lze pozorovat
také kolísavý vývoj a také celkový rŧst za celé sledované období. I v tomto grafu lze
u všech polohových typŧ obcí pozorovat dva jiţ dříve zmíněné (v Grafu 5.3.1) poklesy
– jeden dosahuje nejniţších úrovní většinou mezi lety 1994–2000, druhý pak většinou
mezi lety 2009–2012. Poté vţdy následují rŧstové etapy migračního obratu.
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Křivky jednotlivých polohových typŧ obcí se však odlišují. Relativně nejvyšší
migrační obrat lze v Grafu 5.3.2 pozorovat u suburbánních obcí, coţ je logické
a typické zvláště pro období 2001–2008 se silnou rezidenční suburbanizací v zázemí
Českých Budějovic a táborského trojměstí (Tábor + Sezimovo Ústí + Planá nad Luţnicí
– viz Chvojková, 2019). V grafu je dobře vidět pokles suburbánní migrace kolem roku
2008 v souvislosti s hospodářskou krizí začínající v roce 2007. Druhý nejvyšší migrační
obrat v relativním vyjádření měly většinou semiperiferní obce, někdy obce periferní.
Ty jsou ovšem na rozdíl od měst populačně malé. Uvnitř těchto obcí je malá intenzita
stěhování. Nejníţe si stojí v grafu méně významná a zvláště významná jádrová města.
Největší poklesy u jádrových měst nastaly v první polovině 90. let 20. století ve vazbě
na ukončení tzv. „komplexní bytové výstavby“ (jde o výstavbu panelových domŧ
na sídlištích; Čermák, 2005). Je třeba upozornit také na skutečnost, ţe ve městech
se také odehrává významné vnitřní stěhování, které česká statistika nesleduje (vykazuje
pouze stěhování přes hranice obcí).
Výše uvedené dva vývojové poklesy hrubé míry migračního obratu lze
interpretovat i na křivkách jednotlivých polohových typŧ obcí. Míru těchto poklesŧ lze
v Grafu 5.3.2 odečíst. Zatímco u prvního poklesu v první polovině 90. let jsou tyto
poklesy přibliţně stejné, u druhého poklesu 2009–2012 na rozhraní prvního a druhého
desetiletí nového milénia byl největší pokles u méně významných jádrových měst, dále
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u semiperiferních obcí, následovaly suburbánní obce, periferní obce a nejmenší byl
u významných jádrových měst. Interpretace těchto zjištění je obtíţná, protoţe migrační
obrat zahrnuje jak přistěhování, tak vystěhování.
Graf 5.3.3 – Vývoj hrubé míry migračního obratu velikostních typŧ obcí Jiţních Čech
v letech 1992–2017
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Zdroje: ČSÚ (2018c), vlastní zpracování a výpočty

Pokud budou sledovány křivky jednotlivých velikostních typů obcí Jiţních Čech
(v Grafu 5.3.3), tak pro města s 10.000 a více obyvateli platí podobná zjištění jako pro
významná jádrová města v předchozím grafu. Také v tomto grafu se křivky sledovaných
typŧ obcí značně odlišují. Na rozdíl od předchozího grafu, v tomto grafu dochází
ke změnám pořadí jednotlivých typŧ obcí z hlediska hrubé míry migračního obratu.
Jedním z těchto typŧ jsou nejmenší obce s 0–199 obyvateli, které měly nejvyšší hodnoty
na počátku hospodářské krize let 2008–2009 (v Jihočeském kraji začala narŧstat
nezaměstnanost od roku 2009 – ČSÚ 2017b). Konkrétně se jedná o vysoký migrační
obrat nejmenších suburbánních obcí. Tyto obce se nacházejí především v druhé
suburbánní subzóně (Kubeš a Nováček, 2019), kam se stěhovali lidé ke konci „boomu“
suburbánní bytové výstavby (spojené s koncem konjunktury před hospodářskou krizí).
Vysokých hodnot dosahují také obce s 200–499 a s 500–999 obyvateli. Vývoj hodnot
ve sledovaném období je u nich vyrovnanější, nicméně na obou křivkách jsou patrné
dva výše uvedené poklesy.
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Poněkud niţší hodnoty, ale větší rozkolísanost vykazuje křivka obcí
s 2.500–4.999 obyvateli. Tyto obce se zdají být o něco migračně stabilnější, neţ menší
obce.

Nejniţší

hodnoty

hrubé

míry

migračního

obratu

vykazují

města

s 5.000–9.999 obyvateli a zvláště města s 10.000 a více obyvateli. Především v druhém
případě je ale třeba opět upozornit na nezahrnutí migrace uvnitř těchto měst, i kdyţ
v tomto případě jde o migraci především z rodinných dŧvodŧ (stěhování rodin
do větších bytŧ, stěhování dŧchodcŧ do bytŧ menších).
Jihočeský kraj je jako celek ve sledovaném období migračně ziskový (Graf
5.3.4), neboť migrační saldo je u něj kladné, kdyţ činí 24.294 osob. Také z Grafu 5.3.1
je zřejmé, ţe Jiţní Čechy jsou po celé sledované období kontinuálně migračně ziskové,
protoţe počet vystěhovalých nikdy nepřevyšuje počet přistěhovalých osob. Z celkového
salda Jiţních Čech činí saldo vnitřní migrace 5.683 osob a saldo zahraniční migrace
18.611 osob. V porovnání s ostatními kraji Česka jsou Jiţní Čechy jedním ze tří krajŧ
(spolu s Plzeňským a Středočeským krajem), který neztrácí obyvatelstvo vnitřní
migrací. U dalších krajŧ (hlavně u Prahy) je ztráta obyvatelstva vnitřní migrací často
kompenzována migrací zahraniční (Fiala a Langhamrová, 2016).
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Graf 5.3.4 – Vývoj hrubé míry migračního salda polohových typŧ obcí Jiţních Čech
v letech 1992–2017
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Zdroje: ČSÚ (2018c), vlastní zpracování a výpočty

Čermák (1996) uvádí, ţe Jiţní Čechy byly migračně ziskové uţ od 70. let
20. století. Migrace tak hraje o poznání významnější roli ve vývoji celkového počtu
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obyvatel Jiţních Čech, neţ přirozený přírŧstek, a to hlavně v letech 2002–2005, kdy
přirozená měna nezajišťovala přírŧstek počtu obyvatel. V 90. letech migrační zisky
dokonce překonaly ztráty vyvolané přirozenou měnou obyvatel. Také ve 21. století
migrační zisky stále převyšují přirozenou měnu obyvatel Jiţních Čech (také Čekal,
2006). Příčina rŧstu migrační atraktivity Jiţních Čech je jednak v kvalitě zdejšího
ţivotního prostředí (s tím souvisí amenitní migrace – Bartoš a kol., 2011) a také
v potlačení ekonomicky podmíněného vystěhovávání z kraje (obecně v Česku –
Čermák, 1996). Obdobně jako v případě celkového migračního obratu i migrační saldo
Jiţních Čech dosahuje svého maxima v roce 2007, a to ve výši +2.582 migrantŧ. Poté
migrační saldo postupně klesá aţ do roku 2012 na hodnotu +322 migrantŧ, aby v roce
2017 opět vystoupalo na hodnotu + 1.281 – viz černá čárkovaná křivka v Grafu 5.3.4.
Graf 5.3.4 a Graf 5.3.6 znázorňuje hrubou míru migračního salda v polohových
a velikostních typech obcí Jiţních Čech. Křivky hrubé míry migračního salda
polohových typů obcí se v Grafu 5.3.4 značně odlišují, a to především díky suburbánní
migraci.
Po celé sledované období jsou migračně ziskové pouze suburbánní obce, kdy
nejvyšších hodnot dosahují mezi lety 2002–2008 (v roce 2008 to bylo 20,6 ‰ –
1.973 osob). Také v absolutním vyjádření mají migrační saldo zdaleka nejvyšší –
dosahuje zisku 26.339 obyvatel. Uvedený zisk lze do určité míry interpretovat jako zisk
suburbánní migrace v rámci Jiţních Čech ve sledovaném období let 1992–2017, kde
podstatná část připadá na suburbánní zázemí Českých Budějovic (Kubeš, 2015 přičítá
tomuto zázemí mezi lety 1991–2011 asi 14.000 obyvatel). Vývoj křivky suburbánních
obcí je následující – postupný nárŧst kladných hodnot hrubé míry migračního salda
do roku 2000 či 2001, další nárŧst v období boomu rezidenční suburbanizace od začátku
nového tisíciletí aţ do roku 2008, poté postupný pokles v souvislosti s hospodářskou
krizí omezující suburbánní výstavbu a s určitou nasyceností zájmu po suburbanizaci
a od roku 2011 stagnace aţ mírný pokles hodnot na úrovni zhruba 8 ‰.
Za suburbánními obcemi v hodnotách zobrazených v Grafu 5.3.4 značně
zaostávají semiperiferní obce, i kdyţ jejich hrubá míra migračního salda je téměř
po celé sledované období kladná a jejich celkový migrační přírŧstek činí
10.645 migrantŧ. Vysvětlení tohoto zjištění je sloţité. Podle detailnějšího rozboru měly
hrubou míru migračního salda kupodivu nejvyšší především populačně malé
semiperiferní obce. Zdá se, ţe obyvatelé měst se v poměrně velké míře stěhovali
nejenom do suburbií, ale i do těchto semiperiferních obcí. Lze se tedy domnívat,
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ţe výběţky na křivce semiperiferních obcí mezi roky 2003–2008, které kopírují
výběţky na zelené křivce suburbánních obcí, souvisejí se silnou rezidenční
suburbanizací v tomto období v těchto obcích (suburbanizaci v malých semiperiferních
obcích dokazuje mapa bytové výstavby v obcích Jiţních Čech – ČSÚ, 2011).
Při detailnějším pohledu prostřednictvím Mapy 5.3.1, ve které jsou vedle výše
migračního salda obcí vyznačeny i polohové a velikostní typy obcí, se výše uvedená
spojitost kladné migrační bilance semiperiferních obcí a suburbanizace potvrzuje. Jde
například o některé semiperiferní obce v blízkosti Dačic (východní okraj), Jindřichova
Hradce (jiţní okraj), Třeboně (severovýchod), Trhových Svinŧ, Kaplice, Vimperka
nebo Strakonic. V menší míře se jedná (světlejší červená v Mapě 5.3.1) o další obce
v blízkém okolí Blatné, Písku, Vodňan, Týna nad Vltavou, Trhových Svinŧ, Jindřichova
Hradce, Milevska a Prachatic. V blízkosti jmenovaných měst se v menší míře nacházejí
i migračně ztrátové semiperiferní obce. Ukazuje se, ţe přesné ohraničení suburbánních
zón kolem jádrových měst je problematické, protoţe hranice dosahu suburbanizace je
neostrá, jde o kontinuum. Alespoň slabý migrační zisk vykazovaly téměř všechny
semiperiferní obce nacházející se v jádrovém prostoru Jihočeského kraje – v území
mezi Strakonicemi, Prachaticemi, Českými Budějovicemi, Českým Krumlovem,
Trhovými Sviny, Třeboní, Jindřichovým Hradcem, Veselím nad Luţnicí, Týnem nad
Vltavou a Pískem. Další semiperiferní obce jsou jiţ z hlediska migrační bilance v Mapě
5.3.1 vybarveny v odstínech modré (migrační ztráty).
Menší relativní migrační zisky měly periferní obce (celkově získaly
608 obyvatel), které se ovšem v určitých etapách propadaly do záporných hodnot.
Na počátku sledovaného období měly tyto obce dokonce největší relativní migrační
úbytky ze všech typŧ obcí. Ovšem v druhé polovině sledovaného období jsou jiţ
migračně ziskové a dostávají se na druhou pozici mezi typy obcí za suburbánní obce –
Graf 5.3.4. Zajímavé je, ţe ve vztahu k významným jádrovým městŧm, a do určité míry
i k méně významným jádrovým městŧm, byly periferní obce od roku 1994 relativně
migračně ziskovější. Interpretace je obtíţná, je třeba přihlédnout k velikostním typŧm
periferních obcí a k jejich poloze u státní hranice či u krajských hranic (viz další
odstavec). Hlubší analýzy migrace by vyţadovaly migrační data odlišená podle
věkových skupin (lze předpokládat ztráty u mladšího obyvatelstva periferních obcí).
Při detailnějším územním pohledu prostřednictvím Mapy 5.3.1, ve které jsou
vedle výše migračního salda obcí vyznačeny i polohové a velikostní typy obcí, lze
u periferních obcí uvést následující. V případě periferních obcí nacházejících se u státní
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Mapa 5.3.1 – Migrační bilance obyvatel obcí Jiţních Čech v letech 1992–2017
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hranice lze v Mapě 5.3.1 pozorovat převaţující migrační ztráty, a to jak u populačně
malých obcí, tak i u těch největších, které mají charakter malých měst a městysŧ.
Ve sledovaném období jsou migračně ztrátové Frymburk, Vyšší Brod, Nové Hrady
nebo Slavonice. Podél státní hranice na Šumavě se populačně příznivě vyvíjí periferní
Horní Planá, Černá v Pošumaví, Lipno nad Vltavou. Jedná se tedy obce Lipenska, kde
je velká výstavba bytŧ – ČSÚ (2011). Velká výstavba bytŧ je i v migračně ztrátovém
Frymburku. Tyto byty jsou vyuţívány v sezóně, kdyţ si vlastníci udrţují svou městskou
adresu trvalého bydliště. V případě periferních obcí nacházejících se v blízkosti
krajských hranic se sousedními kraji převaţují v Mapě 5.3.1 modré odstíny, tedy
migrační ztráty.
Graf 5.3.5 – Vývoj hrubé míry migračního salda velikostních typŧ periferních obcí
Jiţních Čech v letech 1992–2017
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Zdroje: ČSÚ (2018c), vlastní zpracování a výpočty

Vývoj migračního salda periferních obcí rŧzné velikosti ukazuje Graf 5.3.5.
Migrační saldo nejmenších periferních obcí se vyvíjí pozitivně. Do roku 2004 bylo
moţné v těchto obcích zaznamenat migrační ztráty, ale později uţ to byly pouze
migrační přírŧstky, i kdyţ vývoj byl v tomto ohledu značně rozkolísaný. To je pozitivní
trend po dlouhém období migračního vylidňování těchto obcí. Prvním vysvětlením je,
ţe malé periferní obce jiţ v období socialismu výrazně ztratily obyvatelstvo a jejich
další populační pokles byl jiţ těţko uskutečnitelný (vzhledem k existenci obce
a k existujícímu domovnímu fondu). Druhým vysvětlením je realizovaný proces
kontraurbanizace, kdyţ se do těchto odlehlých malých obcí stěhuje městské
obyvatelstvo za klidem, kvalitním ţivotním prostředím, levným bydlením a moţností
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realizace zájmŧ ve zdejší krajině (viz Kubeš, 2009b; Bartoš a kol., 2011, Edelmanová,
2016).
U větších periferních obcí (200–499 obyvatel) byl vývoj poněkud odlišný.
V 90. letech zde byly menší migrační ztráty. Po roce 2000 lze pozorovat nulovou
migrační bilanci, ovšem se značnými výkyvy – Graf 5.3.5. Venkovské periferní obce
s 500–999 obyvateli, pokud jsou tvořeny větším venkovským sídlem, lze v periferních
územích povaţovat za základní střediska zdejšího osídlení. Jejich migrační saldo je
převáţně kladné, zvláště v posledních letech. Periferní obce v podobě malých měst
(2.500–4.999 obyvatel) vykazují v celém sledovaném období menší migrační ztráty
(viz výše uvedený výčet těchto měst).
Jádrová města jsou posledními polohovými typy. Významná jádrová města
ve sledovaném období migrací „ztratila“ 11.514 obyvatel. Jsou ztrátová od roku 1994
do roku 2016 – viz fialová křivka v Grafu 5.3.4. Méně významná jádrová města takto
ztratila pouze 1.784 obyvatel. Jsou ztrátová v zásadě od roku 2008 – viz modrá křivka.
Dŧvodem tohoto vývoje je především stěhování z měst do suburbií, případně
i semiperiferií.
Jednotlivá jádrová města Jiţních Čech měla odlišnou migrační bilanci
ve sledovaném období. Je obtíţné migrační ztráty měst hodnotit vţdy jako negativum,
protoţe podstatnou sloţkou migračních ztrát mŧţe být stěhování do okolních suburbií.
Největší migrační zisk ve sledovaném období zaznamenaly Vodňany (do roku 2003
byly výrazně migračně ziskové), Trhové Sviny a Týn nad Vltavou (výrazně ziskový
v době dostavby jaderné elektrárny Temelín, později ztráty). Jsou to méně významná
jádrová města, která jsou stabilizovaná jenom s malou mírou suburbanizace v jejich
zázemí. Největší migrační úbytky nastaly v Českém Krumlově (hlavně díky poměrně
silné suburbanizaci mezi lety 2000–2010), Vimperku, Prachaticích (zvláště od roku
2004) a Milevsku. Menší migrační ztráty vykazují například České Budějovice, Kaplice
a Jindřichŧv Hradec.
Hrubá míra migračního salda v jednotlivých velikostních typech obcí Jiţních
Čech je znázorněna pomocí Grafu 5.3.6. Nejpříznivější vývoj hrubé míry migračního
salda mají obce s 1.000–2.499 obyvateli, také obce s 500–999 a s odstupem i obce
s 2.500–4.999 obyvateli. Tyto velikostní typy obcí zŧstávají po celé sledované období
v kladných hodnotách migračního salda. Také malé obce o velikosti 200–499 se
aţ na počátek sledovaného období vyskytují v kladných číslech hrubé míry migračního
salda. Jak jiţ bylo řečeno výše, města s více jak 10.000 obyvateli (viz významná jádrová
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města) migračně dlouhodobě populaci ztrácela díky suburbánní migraci. Také města
s 5.000–9.999 obyvateli se většinou pohybovala pod nulou.
Graf 5.3.6 – Vývoj hrubé míry migračního salda velikostních typŧ obcí Jiţních Čech
v letech 1992–2017
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Zdroje: ČSÚ (2018c), vlastní zpracování a výpočty

Zvláštním případem z hlediska prŧběhu křivky v Grafu 5.3.6 jsou populačně
nejmenší obce do 199 obyvatel. Z předchozí kapitoly 5.2 víme, ţe nejmenší obce
přirozenou měnou populačně ztrácely po celé sledované období. Ovšem u hrubé míry
migračního salda nejmenších obcí Jiţních Čech nastává významný obrat. Jejich vývoj
byl na počátku transformačního období sice nepříznivý, a dokonce vykazoval nevyšší
relativní migrační ztráty, ale od konce 90. let se tyto obce pohybují v kladných
hodnotách tohoto ukazatele. Od roku 2003 se nejmenší obce vyvíjejí velice příznivě
a dokonce se dostávají na horní příčky z hlediska tohoto ukazatele, coţ přispívá k jejich
celkovému přírŧstku obyvatel. V roce 2007 překonaly všechny velikostní typy obcí
Jiţních Čech s nejvyšší hodnotou hrubé míry migračního salda, a to 17,25 ‰. Také
Ouředníček a kol. (2013) poukazují na změny současné migrační bilance nejmenších
obcí (do 500 obyvatel) Česka a jejich pozitivní migrační saldo. Existují ale rozdíly
uvnitř zmíněné velikostní kategorie. Moţnou cestou, jak vysvětlit tento vývoj je
interpretace pomocí územního rozloţení hodnot nejmenších obcí zobrazeného v Mapě
5.3.1 ve vazbě na zde zobrazené polohové a velikostní typy obcí.
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Prostorový vzorec hodnot migračního salda všech obcí Jiţních Čech (v tomto
případě bez ohledu na polohové a velikostní typy obcí) lze pozorovat v Mapě 5.3.1.
V modrých odstínech migračních ztrát jsou většinou periferní a semiperiferní obce
v pohraničí s Bavorskem a Rakouskem (především s Dolním Rakouskem na Dačicku).
Odtud odcházejí zejména mladí lidé směřující do významných jádrových měst Jiţních
Čech a celé České republiky. Vnitřní periferie na hranicích Jiţních Čech se sousedními
kraji jsou na tom jen o málo lépe, kdyţ se zde vedle modrých odstínŧ vyskytují i odstíny
světle červené – Mapa 5.3.1. Autoři dřívějších prací věnovaných periferním územím
Jiţních Čech – Musil a Müller (2008) a další nezaznamenali relativně příznivější
migrační bilanci obcí na hranicích s Plzeňským krajem, v menší míře se Středočeským
krajem a krajem Vysočina, oproti obcím v pohraničí Jiţních Čech. Příznivější migrační
situaci a stabilizaci obyvatel v severním okraji Jihočeského kraje uvádí Popjaková a kol.
(2018). V letech 2011–2015 rostly kladné hodnoty migračního salda natolik, ţe byly
schopny vyrovnat populační ztráty přirozenou měnou a v letech 2013–2015 se poprvé
po dlouhodobém období vylidňování, počet obyvatel zvýšil (Popjaková a kol., 2018).
Uvnitř Jihočeského kraje převaţují červené odstíny kladných migračních sald,
a to především v suburbánním zázemí Českých Budějovic, v pokračování směrem
k Vodňanŧm a Týnu nad Vltavou a dále Písku, dále také v suburbánní zóně Tábora
a Jindřichova Hradce. Migračně ztrátový je prostor Soběslavska, Bechyňska a okolí
Milevska nebo Volyňska (jedná se o zemědělská území v blízkosti významných
jádrových měst – Tábora, Písku a Strakonic). Výrazné migrační ztráty vykazuje většina
obcí SO ORP Dačice, který má v rámci Jihočeského kraje a celého Česka periferní
polohu. Výrazně „modré“ Boleticko je specifickým vojenským prostorem s minimem
obyvatel (Mapa 5.3.1).
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6 Migrační toky venkovských obcí Jižních Čech s důrazem na
kontraurbanizaci
Kapitola 6 je věnována migračním tokŧm mezi obcemi Jiţních Čech v letech
1992–2017. Snaţí se odpovědět na druhý hlavní cíl diplomové práce (C2), za pomoci
detailních statistických analýz migrace mezi obcemi Jiţních Čech, kdy jsou sledovány
migrační toky mezi periferními či semiperiferními obcemi na jedné straně a jádrovými
městy či suburbánními obcemi na straně druhé. Cílem je postihnout proces
kontraurbanizace ve sledovaném období, které je dále rozčleněno do dílčích period.
První část kapitoly (podkapitola 6.1) sleduje migrační toky za celé období let
1992–2017, další část (6.2) pak vyhodnocuje vývoj v prŧběhu třech časových etap
1992–1999, 2000–2008 a 2009–2017 s dŧrazem na semiperiferní a periferní obce.
6.1

Migrační toky za celé období let 1992–2017

Migrační toky za celé sledované období let 1992–2017 směřující z jádrových měst
významných, jádrových měst méně významných a suburbánních obcí na venkov
(semiperiferní a periferní obce), a v opačném směru, lze sledovat pomocí absolutního
počtu přistěhovalých a vystěhovalých obyvatel v Grafu 6.1.1 a pomocí relativního počtu
migrantŧ v Grafu 6.1.2. Prostorové vzorce migračních tokŧ venkovských obcí
(semiperiferních a periferních) zobrazuje Mapa 6.1.1. Mapa zachycuje prŧměrnou roční
hrubou míru migračního salda venkovských obcí ve vztahu k jádrovým městŧm
(významným a méně významným) a také k suburbánním obcím – vše Jiţní Čechy
v letech 1992–2017.
Graf 6.1.1 – Počet migrantŧ semiperiferních či periferních obcí ve vztahu k jádrovým
městŧm či suburbánním obcím, Jiţní Čechy, 1992–2017
25386

přistěhovalí do semiperiferních obcí
vystěhovalí ze semiperiferních obcí
přistěhovalí do periferních obcí
vystěhovalí z periferních obcí

23298
14674

13247
6812 7936

7381 7671
3315 3769

ve vzahu k významným jádrovým
městům

ve vztahu k méně významným
jádrovým městům

2796 3255
ve vztahu k suburbánním obcím

Zdroje: ČSÚ (2018b), vlastní zpracování a výpočty
Poznámka: počty přistěhovalých a vystěhovalých osob jsou uvedeny v absolutních hodnotách
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Za celé sledované období (1992–2017) se mezi semiperiferními obcemi
na straně jedné a jádrovými městy (významnými a méně významnými) a současně
i suburbánními obcemi na straně druhé přestěhovalo oběma směry celkem
91.353 obyvatel. Analogicky u periferních obcí počet osob činil 28.187. Rozdíl počtu
přistěhovalých a vystěhovalých osob u semiperiferních obcí činí +2.391, u periferních
obcí je migrační saldo záporné s hodnotou -1.203 migrantŧ (Graf 6.1.1; vysvětlení
v dalším textu).
Pokud bychom vycházeli z konceptu Geyer a Kontuly (1993), podle kterých
ke kontraurbanizaci dochází tehdy, kdyţ dekoncentrační proudy (stěhování na venkov
z jádrových měst a suburbií) jsou vyšší neţ koncentrační proudy (stěhování z venkova
do jádrových měst a suburbánních území), tak i v Jiţních Čechách lze vypozorovat
proces kontraurbanizace, protoţe počet přistěhovalých na venkov (semiperiferní
a periferní obce) z jádrových měst a suburbánních obcí je větší (60.364) neţ počet
vystěhovalých z venkova do jádrových měst a suburbánních obcí (59.176). Rozdíl není
velký (+1.188), nicméně malá převaha dekoncentrační migrace (za období let
1992–2017) je překvapující. Na základě Grafu 6.1.1 lze konstatovat, ţe semiperiferní
obce Jiţních Čech byly ve vztahu k jádrovým městŧm za celé sledované období
migračně ziskové, ovšem periferní obce byly ve vztahu k jádrovým městŧm migračně
ztrátové. Vzhledem k tomu, ţe semiperiferní obce Jiţních Čech jsou populačně
významnější neţ zde leţící periferní obce, lze ve sledovaném období zaznamenat
v Jiţních Čechách kontraurbanizaci dle Geyer a Kontuly (1993). Podle Šimona
a Ouředníčka (2010) je kontraurbanizace identifikována jako migrace z měst na venkov
bez ohledu na výše popisované kladné migrační saldo. Podle autorky diplomové práce
se však musí jednat o významnější migraci z měst na venkov z hlediska počtu
přistěhovalých.

Autoři

(Šimon

a

Ouředníček,

2010)

zároveň

uvádějí,

ţe kontraurbanizační migranti jsou jiného charakteru neţ ti, kteří se stěhují z venkova
do měst.
Ze získaných údajŧ o objemu migračních proudů se dá vyčíst, ţe největší proud
směřuje z významných jádrových měst do semiperiferních obcí a nejslabší migrační
proud probíhá ze suburbánních obcí do periferních obcí (Graf 6.1.1). Je ale třeba
relativizovat tyto proudy na počet obyvatel semiperiferních či periferních obcí, protoţe
populace uvedených typŧ území není stejně velká. Po této relativizaci se ukazuje
(Graf 6.1.2), ţe relativně největší objem stěhování obyvatel se odehrává mezi
významnými jádrovými městy a semiperiferními obcemi, o něco menší je mezi
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významnými jádrovými městy a periferními obcemi. Na dalším místě je stěhování
obyvatel mezi méně významnými jádrovými městy a semiperiferními obcemi, pak mezi
méně významnými jádrovými městy a periferními obcemi. Překvapivě probíhá i mezi
suburbánními obcemi a periferními obcemi. Aţ na posledním místě jsou přesuny
obyvatel mezi suburbánními obcemi a semiperiferními obcemi.
Graf 6.1.2 – Relativní počet migrantŧ semiperiferních či periferních obcí ve vztahu
k jádrovým městŧm či suburbánním obcím, Jiţní Čechy, 1992–2017
15,4

14,1
12,1

přistěhovalí do semiperiferních obcí
vystěhovalí ze semiperiferních obcí
přistěhovalí do periferních obcí
vystěhovalí z periferních obcí

12,5
8,9

8,0
5,4

ve vzahu k významným jádrovým
městům

6,2

ve vztahu k méně významným
jádrovým městům

4,1

4,8

4,6

5,3

ve vztahu k suburbánním obcím

Zdroje: ČSÚ (2018b), vlastní zpracování a výpočty
Poznámka: počty přistěhovalých a vystěhovalých osob jsou uvedeny v relativních hodnotách (na počet obyvatel
periferních a semiperifernich obcí, v %)

Pokud se soustředíme na saldo migrace ve sledovaném období, tak nejvíce
obyvatel semiperiferní obce získaly na úkor významných jádrových měst (saldo
2.088 obyvatel), dále na úkor méně významných jádrových měst (1.427). Ve prospěch
suburbánních obcí semiperiferní obce migrací ztratily -1.124 obyvatel. Výsledky by se
daly interpretovat jako kontraurbanizace z měst na semiperiferní venkov a jako poněkud
slabší stěhování ze semiperiferního venkova do suburbánního zázemí měst. Tato zjištění
jsou poměrně překvapivá. Detailněji budou rozebrána v dalším textu, kde je sledované
období rozčleněno do tří dílčích etap. Autorka práce upozorňuje na skutečnost,
ţe zvláště mladí venkované ze semiperiferních obcí Jiţních Čech odcházejí také
do hospodářských center Česka (zvláště do Prahy nebo Plzně), coţ výše uvedená
statistika nezachycuje.
Vztah semiperiferní obce – periferní obce nebyl sledován. Periferní obce
migrací nejvíce ztratily ve prospěch suburbánních obcí (-459 obyvatel), dále
ve prospěch méně významných jádrových měst (-454 obyvatel) a aţ na posledním místě
ve prospěch významných jádrových měst (-290 obyvatel) – vypočteno na základě údajŧ
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Mapa 6.1.1 – Porovnání migrace venkovských obcí ve vztahu k jádrovým městŧm či suburbánním obcím, Jiţní Čechy, 1992–2017
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z Grafu 6.1.1. Uvedená zjištění by se dala interpretovat jako posilování spíše méně
významných neţ významných jádrových měst na úkor periferních obcí a současně jako
významné stěhování z periferií do suburbií. Také v případě migrace do periferních obcí
bude sledované období v dalším textu rozčleněno do tří dílčích etap.
Dílčí Mapa 1 v Mapě 6.1.1 zobrazující migrační saldo mezi venkovskými
obcemi a významnými jádrovými městy ukazuje, ţe značné mnoţství semiperiferních
obcí, leţících relativně blízko významných jádrových měst a jejich suburbánních obcí,
vykazuje s těmito městy kladnou migrační bilanci. V případě dílčí Mapy 2 zobrazující
migrační saldo venkovské obce – méně významná jádrová města je takových
semiperiferních obcí mnohem méně (kladná migrační bilance a poloha v blízkosti těchto
měst). Navíc se někdy jedná o semiperiferní obce, které mají kladnou bilanci
i s významnými jádrovými městy. Třetí dílčí mapa sleduje migrační saldo mezi
suburbánními obcemi a obcemi venkovskými. Objevují se zde především světlé odstíny
barev indikující malé záporné, méně často kladné migrační saldo. Nelze tedy říci, ţe by
venkovské obce (semiperiferní a periferní) migrací výrazně ztrácely vŧči obcím
suburbánním.
V dalším textu je proveden detailnější prŧzkum zaměřený na meziroční změny
sledovaných migračních proudŧ týkajících se semiperiferních a periferních obcí rŧzné
populační velikosti ve snaze zachytit eventuální proces kontraurbanizace.
6.2

Vývoj migračních toků za jednotlivé roky v období let 1992–2017

Meziroční vývoj migračních tokŧ semiperiferních obcí ve vztahu k jádrovým městŧm
a suburbánním obcím Jiţních Čech jako celku (tedy ve vztahu k suburbánně
vymezeným „městským regionŧm“ Jiţních Čech), s odlišením na přistěhovalé
a vystěhovalé je moţné sledovat pomocí Grafu 6.2.1. Vývoj migračních tokŧ
semiperiferních obcí, jemněji rozlišený ve vztahu k významným jádrovým městŧm,
méně významným jádrovým městŧm a také suburbánním obcím zobrazuje Graf 6.2.2.
Ve vývojových křivkách směrové migrace semiperiferních obcí (Graf 6.2.1 a další) lze
pozorovat několik trendŧ. Mnohé z nich jsou podobné celorepublikovým trendŧm,
jeţ byly popsány v literatuře uvedené v kapitole 2.3.
Z Grafu 6.2.1 je patrné, ţe v případě semiperiferních obcí na začátku 90. let
20. století převládaly koncentrační procesy (stěhování obyvatel do měst) a postupné
sniţování objemu migrace v dŧsledku doznívání migračních trendŧ urbanizace
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z předchozího období (např. Librová, 1997; Drbohlav, 1999; Čermák, 2001; Sýkora,
2003; Musil a Müller, 2008; Čermák a kol., 2009; Bartoš a kol., 2011).
Graf 6.2.1 – Vývoj migrace obyvatel semiperiferních obcí ve vztahu k městským
regionŧm, Jiţní Čechy, 1992–2017

počet obyvatel

2250

přistěhovalí do semiperiferních obcí

vystěhovalí ze semiperiferních obcí

2050
1850
1650
1450
1250

roky
Zdroje: ČSÚ (2018b), vlastní zpracování a výpočty

Podle Grafu 6.2.2 v letech 1992–1994 počet přistěhovalých ze semiperiferních
obcí do významných jádrových měst převaţoval nad počtem vystěhovalých
z významných jádrových měst do semiperiferních obcí. V roce 1993 dosáhly hodnoty
počtu vystěhovalých ze semiperiferních obcí maxima 1.183 obyvatel. V roce 1995
protnula křivka počtu přistěhovalých (vzrostla oproti roku 1994 o 175 obyvatel) křivku
vystěhovalých a v roce 1996 byly hodnoty počtu přistěhovalých a vystěhovalých téměř
vyrovnané. Převaţovalo stěhování ze semiperiferních obcí do větších měst, které lze
interpretovat jako výše uvedený koncentrační urbanizační proces.
Také ve vztahu k méně významným jádrovým městŧm jsou semiperiferní obce
na počátku sledovaného období (1992–1997) migračně ztrátové (koncentrační
urbanizační proces). V roce 1992 počet vystěhovalých dosahuje svého maxima
720 osob. Vývojové křivky počtu přistěhovalých a vystěhovalých obyvatel
semiperiferních obcí ve vztahu k suburbánním obcím se pohybují na výrazně niţších
hodnotách. Jsou téměř vyrovnané, s převaţujícím trendem stěhování ze semiperiferních
obcí do obcí suburbánních (Graf 6.2.2). Stěhování ze semiperiferií do suburbií lze
hodnotit jako specifický koncentrační proces.
Další hodnocení vztaţené k začátku 90. let je zaloţeno na srovnání vývoje
migračního zisku vybraných velikostních typŧ semiperiferních obcí ve vztahu
k městským regionŧm – Graf 6.2.3 a Tabulka 6.2.1 (s. 94). Z grafu a tabulky lze
odvodit, ţe začátkem 90. let výše popsaným zpŧsobem migračně ztrácely všechny
velikostní typy semiperiferních obcí.
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Zhruba od poloviny 90. let došlo k postupnému zvyšování migrace a změnám
velikostí směrŧ migrace. Počet přistěhovalých do semiperiferních obcí převýšil počet
vystěhovalých ze semiperiferních obcí. Dříve migračně ztrátové semiperiferní
venkovské obce se stávají migračně ziskovými (Graf 6.2.1).
Graf 6.2.2 – Vývoj migrace obyvatel semiperiferních obcí ve vztahu k významným
a méně významným jádrovým městŧm či suburbánním obcím, Jiţní
Čechy, 1992–2017
p z významných jádrových měst
p z méně významných jádrových měst
p ze suburbánních obcí

v do významných jádrových měst
v do méně významných jádrových měst
v do suburbánních obcí

1150

počet obyvatel

950
750
550
350
150
roky
Zdroje: ČSÚ (2018b), vlastní zpracování a výpočty
Poznámky: p=přistěhovalí do semiperiferních obcí; v=vystěhovalí ze semiperiferních obcí

V Grafu 6.2.2 je patrné, ţe semiperiferní obce jsou ve vtahu k významným
jádrovým městŧm migračně ziskové jiţ od roku 1997. Ve vztahu k méně významným
jádrovým městŧm jsou semiperiferní obce migračně ziskové od roku 1998. Tento vývoj
by se dal interpretovat jako dekoncentrační proces, který lze do určité míry vysvětlit
nedostatkem

bytŧ

ve

městech

po

ukončení

„komplexní

bytové

výstavby“

(např. Čermák, 1997; Aleš, 2001; Čermák, 2005; Musil a Müller, 2008; Čermák a kol.,
2009). Naopak semiperiferní obce stále migračně ztrácejí vŧči obcím suburbánním
(s výjimkou roku 1995).
Pokud budeme sledovat vybrané velikostní typy semiperiferních obcí ve vztahu
k městským regionŧm (Graf 6.2.3 a Tabulka 6.2.1), tak ve druhé polovině 90. let
dochází k obratu – k migračnímu zisku semiperiferních obcí, konkrétně obcí
s 500–999 obyvateli a později i s 200–499 a 0–199 obyvateli. Pouze největší
semiperiferní obce zŧstávaly migračně ztrátové. Dŧvodem je fakt, ţe se většinou
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jednalo o městyse a malá města (nesplňující parametry méně významných jádrových
měst), která se „nechovala“ (jejich obyvatelstvo se nechovalo) jako venkovské obce.
Jedním z dŧvodŧ mŧţe být to, ţe obyvatelé městysŧ a malých měst, které jsou
nedostatečně obsluţně vybavené, touţí po lepší obsluţné vybavenosti a po bydlení
ve „skutečném“ městě. Podle ústního sdělení vedoucího práce mŧţe být také dŧvodem
skutečnost, ţe na území městysŧ a městeček není dostatek stavebních parcel
pro výstavbu rodinných domŧ tak, jako je tomu u populačně menších semiperiferních
obcích. Případně jsou zde tyto parcely draţší (podobně také Vojáčková, 2017, která
zaznamenala rozdíly cen pozemkŧ podle velikosti obcí v Plzni), nebo jsou zde
náročnější

regulativy

pro

tuto

výstavbu.

V Jiţních

Čechách

dochází

k celorepublikovému trendu popsaném Čekalem (2001), který autor charakterizoval
jako trend zvyšování migrační atraktivity i těch nejmenších obcí do 200 obyvatel.
Graf 6.2.3 – Vývoj migrace obyvatel podle velikostních typŧ semiperiferních obcí
ve vztahu k městským regionŧm, Jiţní Čechy, 1992–2017
Velikostní typy semiperiferních obcí
0–199 p
0–199 v
500–999 p
500–999 v

200–499 p
1.000–9.999 p

200–499 v
1.000–9.999 v

1050

počet obyvatel

850
650
450
250
50
roky
Zdroje: ČSÚ (2018b), vlastní zpracování a výpočty
Poznámky: p=přistěhovalí do semiperiferních obcí; v=vystěhovalí ze semiperiferních obcí

Graf 6.2.1 názorně dokumentuje, ţe od konce 90. let 20. století převaţují
migrační proudy z městských regionŧ do semiperiferních obcí. Od konce 90. let lze tedy
v tomto smyslu zaznamenat projev kontraurbanizace (dekoncentrace obyvatel). Navíc
po roce 2005 dosahují poměrně výrazných migračních ziskŧ i semiperiferní obce
s 0–199 a 200–499 obyvateli.
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V následující dlouhé etapě vývoje let 1997–2013 jiţ nedochází k tak velkým
změnám migrační ziskovosti/ztrátovosti semiperiferních obcí, a proto lze zmíněné
období sledovat jako celek. Ve vztahu k významným jádrovým městŧm jsou
semiperiferní obce nepřetrţitě migračně ziskové v letech 1997–2013. Křivky počtu
přistěhovalých a počtu vystěhovalých mají od roku 1997 aţ do počátku hospodářské
krize v roce 2008 rŧstovou tendenci (Graf 6.2.2). Při detailnějším pohledu pomocí
Grafu 6.2.3 (a Tabulky 6.2.1, která zohledňuje migraci ve vztahu k významným
jádrovým městŧm) lze zaznamenat, ţe za migrační zisky semiperiferních obcí mohly
především nejmenší semiperiferní obce do 199 obyvatel a malé semiperiferní obce
s 200–499 obyvateli. Zajímavým rokem je rok 2002, kdy výrazně narostl počet
vystěhovalých ze semiperiferních obcí a později výrazně poklesl do roku 2004
(Graf 6.2.2). V tomto roce jsou migračně ziskové i největší semiperiferní obce
s 1.000–9.999 obyvateli – viz Graf 6.2.3 zobrazující velikostní typy semiperiferních
obcí. Popisovanou „vlnu“ na příslušné vývojové křivce je obtíţné vysvětlit.
Ve vztahu k méně významným jádrovým městŧm jsou migrační zisky
u semiperiferních obcí zaznamenány v letech 1998–2013 s výjimkou let 2001–2002,
kdy počet vystěhovalých převýšil počet přistěhovalých (Graf 6.2.2). V migračně
ziskovém období je patrný významnější nárŧst počtu přistěhovalých v roce 2000.
Při pohledu do Grafu 6.2.3 zobrazujícího velikostní typy semiperiferních obcí lze
pozorovat, ţe nárŧst zpŧsobily semiperiferní obce s 200–499 obyvateli. Existuje
zvláštní vysvětlení, které z části objasňuje zmíněný nárŧst. Do obce Mačkov, ve které
byl zprovozněn pečovatelský dŧm „Domov Petra Mačkov“, se najednou přistěhovalo
112 obyvatel tohoto domova (www.domovpetra.cz), a to ovlivnilo hodnoty velikostního
typu 200–499 obyvatel. Moţná, ţe se tímto zpŧsobem uplatnily i jiné pečovatelské
domovy

a

domovy

pro

seniory.

Nejvyššího

vrcholu

přistěhovalých

osob

do semiperiferních obcí křivka dosahuje v období před hospodářskou krizí v roce 2007,
konkrétně 725 přistěhovalých (Graf 6.2.2).
Od roku 2008 dochází vlivem počátku hospodářské krize u semiperiferních obcí
ve vztahu k významným, ale i méně významným jádrovým městŧm k přibliţování
křivek počtu přistěhovalých a vystěhovalých osob (sniţování migračního salda –
Graf 6.2.2). V dŧsledku tohoto krizového vývoje se objevilo záporné migrační saldo
semiperiferních obcí jako celku ve vztahu k významným jádrovým městŧm v roce 2013
i ve vztahu k méně významným jádrovým městŧm v roce 2014 (Graf 6.2.2). I kdyţ
ve všech velikostních typech semiperiferních obcí dochází v roce 2013 ke zvýšení počtu
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vystěhovalých a sníţení počtu přistěhovalých, pouze největší semiperiferní obce
(s 1.000–9.999 obyvateli) zaznamenávají migrační ztráty, a to se pak přenáší do ztráty
za

semiperiferní

obce

jako

celek.

Většina

běţných

semiperiferních

obcí

(s 0–999 obyvateli) tedy v roce 2013 zŧstává v tomto ohledu migračně zisková.
U největších semiperiferních obcí dochází k migračním úbytkŧm aţ do konce
sledovaného období (Graf 6.2.3).
Během posledních čtyř sledovaných let 2014–2017 semiperiferní obce jako
celek opět migračně získávají (Graf 6.2.1). V roce 2017 dosahují počty přistěhovalých
osob z významných jádrových měst do semiperiferních obcí nejvyšší hodnoty
1.175 obyvatel (Graf 6.2.2). Významný nárŧst počtu přistěhovalých mají v posledním
sledovaném roce 2017 malé semiperiferní obce s 200–499 obyvateli (v roce 2016 502
a v roce 2017 690 přistěhovalých obyvatel – Graf 6.2.3). Případy migrační ziskovosti
konkrétních malých semiperiferních obcí odkrývá Mapa 6.2.1 na konci kapitoly (s. 95).
Zjištěním je, ţe ve vztahu k jádrovým městŧm a suburbánním obcím od roku
1995 nepřetrţitě migračně získávají semiperiferní obce s 500–999 obyvateli. Od roku
1998 migračních ziskŧ dosahují malé semiperiferní obce s 200–499 a od roku 2003
i nejmenší semiperiferní obce (s 0–199 obyvateli), a to bez výrazných změn aţ do konce
sledovaného období. V případě největších semiperiferních docházelo většinou
k migračním ztrátám. Obyvatelstvo se tedy z jádrových měst a suburbií stěhovalo
hlavně do menších semiperiferních venkovských obcí. Naopak z populačně velkých
semiperiferních obcí obyvatelstvo odcházelo. Odlišnost vývoje velkých semiperiferních
obcí (městysŧ a malých měst) byl zdŧvodněn jiţ výše. Navíc kontraurbanizační
migranti z měst vyhledávají spíše neţ maloměstské prostředí prostory venkovských
sídel.
Další část textu je věnována meziročnímu vývoji migračních tokŧ periferních
obcí ve vztahu k jádrovým městŧm a suburbánním obcím Jiţních Čech jako celku
(městským regionŧm), v jednotlivých letech období 1992–2017. Vývoj migračních tokŧ
s odlišením na přistěhovalé a vystěhovalé je moţné sledovat pomocí Grafu 6.2.4.
Detailnější rozlišení vývoje migračních tokŧ periferních obcí ve vztahu k významným
jádrovým městŧm, méně významným jádrovým městŧm či suburbánním obcím Jiţních
Čech nabízí Graf 6.2.5. Graf 6.2.6 rozlišuje vývoj migrace podle velikostních typŧ
periferních obcí ve vztahu k městským regionŧm Jiţních Čech, v letech 1992–2017.
Z Grafu 6.2.4. lze odvodit, ţe na začátku 90. let 20. století byly vysoké hodnoty
vystěhovalých z periferních obcí a nízké hodnoty počtu přistěhovalých do periferních
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obcí. Stejně jako u semiperiferních obcí, také u periferních obcí pokračoval na počátku
90. let koncentrační urbanizační trend obyvatelstva započatý v předešlých letech.
Po roce 1993 se začal počet vystěhovalých sniţovat a zároveň počet přistěhovalých
zvyšovat a v letech 1997–1998 se křivky přistěhovalých a vystěhovalých významně
přiblíţily. Tím se sníţilo záporné migrační saldo, které nebylo jiţ tak vysoké jako
v první polovině 90. let (Graf 6.2.4).
Graf 6.2.4 – Vývoj migrace obyvatel periferních obcí ve vztahu k městským regionŧm,
Jiţní Čechy, 1992–2017

počet obyvatel

přistěhovalí do periferních obcí

vystěhovalí z periferních obcí

675
575
475
375
roky

Zdroje: ČSÚ (2018b), vlastní zpracování a výpočty

Rozdíly počtu přistěhovalých a vystěhovalých periferních obcí v letech
1997–1998 dosahovaly nízkých záporných hodnot. Migračně ziskové byly periferní
obce pouze ve vztahu k významným jádrovým městŧm (Graf 6.2.5), nikoliv k méně
významným jádrovým městŧm a suburbánním obcím. Podle Grafu 6.2.6 migračně
neztrácely největší velikostní typy periferních obcí s 500–999 a 1.000–4.999 obyvateli.
Ostatní byly migračně ztrátové.
Diferenciovaný vývoj migrace periferních obcí ve vztahu k městským regionŧm
(Graf 6.2.4) nastává v roce 2000 (a trvá do roku 2003). Poprvé během sledovaných let
zaznamenaly periferní obce kladné hodnoty migrace, přičemţ v roce 2003 se uvedené
migrační zisky periferních obcí opakovaly (v letech 2001–2002 byly obě křivky grafu
téměř shodné). Migrační zisky byly v roce 2000 a 2003 ovlivněny hlavně migrací
z významných jádrových měst (Graf 6.2.5). Pokud budeme periferní obce sledovat
podle velikostních typŧ, tak v roce 2000 migračně získávaly obce s 200–499
a s 1.000–4.999 obyvateli. V roce 2003 to byly obce s 0–199, 1.000–4.999 obyvateli
a hlavně periferní obce s 500–999 obyvateli (Graf 6.2.6).
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Graf 6.2.5 – Vývoj migrace obyvatel periferních obcí ve vztahu k významným a méně
významným jádrovým městŧm či suburbánním obcím, Jiţní Čechy,
1992–2017
p z významných jádrových měst

v do významných jádrových měst

p z méně významných jádrových měst

v do méně významných jádrových měst

p ze suburbánních obcí

v do suburbánních obcí

370

počet obyvatel

320
270
220
170
120
70
roky
Zdroje: ČSÚ (2018b), vlastní zpracování a výpočty
Poznámky: p=přistěhovalí do periferních obcí; v=vystěhovalí z periferních obcí

Přelom 90. let a nového tisíciletí se vyznačoval silným ekologickým hnutím.
Podle Kubeše (2009b) odcházeli ekologicky orientovaní vzdělaní lidé z Českých
Budějovic do jejich vzdálenějšího venkovského zázemí a zaloţili kontaktní volné
společenství „Venkovská idyla“. Někteří ekologicky orientovaní obyvatelé Českých
Budějovic (např. pracovníci Biologického centra AV ČR a JU) a dalších větších
jihočeských měst hledali na jihočeském venkově klid, venkovský styl ţivota a kvalitní
přírodní prostředí (viz Kubeš 2009b; Bartoš a kol., 2011 nebo Šimon 2014). Jak se ale
podíleli

tito

ekologicky

a

venkovsky

orientovaní

vzdělaní

migranti

na kontraurbanizačních procesech směřujících do periferního venkova nelze přesně
vyčíslit.
V letech 2004–2009 následovalo další migračně ztrátové období periferních obcí
s mírným rŧstem počtu vystěhovalých. Počátek hospodářské krize lze spojit s rokem
2008 a právě tehdy byly hodnoty počtu vystěhovalých z periferních obcí nejvyšší.
V následujícím roce však toto vystěhování významně kleslo, aby v roce 2010 došlo
k obratu, kdy hodnoty počty přistěhovalých převýšily počty vystěhovalých. (Graf 6.2.4).
Křivka počtu vystěhovalých v letech 2004–2009 výrazně narostla, tím značně
převýšila počty přistěhovalých (Graf 6.2.4), a to jak ve vztahu k jádrovým městŧm, tak
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ve vztahu k suburbánním obcím (Graf 6.2.5). V období let 2004–2009 lze hovořit
o koncentračním procesu z periferních obcí do jádrových měst a suburbánních obcí
v jejich blízkém zázemí. Avšak při pohledu do Grafu 6.2.6 znázorňujícího velikostní
typy periferních obcí, lze zjistit, ţe ve sledovaném migračně ztrátovém období migračně
mírně získávaly (v některých letech) nejmenší periferní obce (s 0–199 obyvateli)
a periferní obce s 500–999 obyvateli. Ovšem tím, ţe největší periferní obce vykazovaly
významné migrační ztráty, periferní obce jako celek byly migračně ztrátové.
Graf 6.2.6 – Vývoj migrace obyvatel podle velikostních typŧ periferních obcí ve vztahu
k městským regionŧm, Jiţní Čechy, 1992–2017

375

Velikostní typy periferních obcí
0–199 p
0–199 v
500–999 p
500–999 v

200–499 p
1.0000–4.999 p

200–499 v
1.000–4.999 v

325

počet obyvatel

275
225
175
125
75
25
roky
Zdroje: ČSÚ (2018b), vlastní zpracování a výpočty
Poznámky: p=přistěhovalí do periferních obcí; v=vystěhovalí z periferních obcí

V období 2010–2011 je u periferních obcí vidět opětovný nárŧst migračního
obratu a hlavně kladného migračního salda (Graf 6.2.4) ve vztahu k jádrovým městŧm,
a také ve vztahu k suburbánním obcím (Graf 6.2.5). Během let 2010–2011 migračně
získávají všechny velikostní typy periferních obcí, přičemţ nejvyšších hodnot dosahují
největší periferní obce (s 1.000–4.999 obyvateli) a obce s 200–499 obyvateli
(Graf 6.2.6). Zjištěné migrační zisky periferních obcí v letech 2010–2011 je moţné dát
do souvislosti s pokračováním hospodářské krize, nezaměstnaností a malou výstavbou
bytŧ ve městech (Coufal, 2015; ČSÚ, 2017b).
Od roku 2012 jsou hodnoty počtu vystěhovalých opět vyšší neţ hodnoty počtu
přistěhovalých do periferních obcí. Do roku 2014 byl rozdíl těchto hodnot nepatrný,
aţ v roce 2015 se křivky počtu vystěhovalých a přistěhovalých začaly oddalovat
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(Graf 6.2.4). Hospodářská krize skončila, města se začala hospodářsky rozvíjet
a přitahovala pracovní sílu ze vzdáleného venkova.
V případě periferních obcí, na rozdíl od obcí semiperiferních, je jiţ obtíţnější
uvaţovat o procesu kontraurbanizace ve sledovaném období jako celku. Je to proto,
ţe migrační zisky periferních obcí na úkor jádrových měst a suburbánních obcí nastaly
pouze v určitých a relativně krátkých obdobích, přičemţ za celé období došlo
k migračním ztrátám, nicméně ne velkým (-1.203).
V Grafu 6.2.5 je moţné pozorovat rŧst počtu přistěhovalých z významných
jádrových měst do periferních obcí. Platí ale, ţe ve sledovaném období převaţovala
migrace z periferních obcí do významných jádrových měst. Počty přistěhovalých
do periferních obcí jsou ale poměrně vysoké, zvláště pokud jsou údaje relativizovány
na počet obyvatel těchto periferních obcí (Graf 6.1.2). V této souvislosti lze vidět
kontraurbanizaci jako poměrně silné stěhování z měst na vzdálený venkov ve smyslu
Šimona a Ouředníčka (2010), nikoliv jako kladné migrační saldo ve smyslu Geyer
a Kontuly (1993). Podle vedoucího práce vykazuje takováto kontraurbanizace určitý
problém – zvýšení fluktuace (nestálosti) bydlících v periferních obcích. Tento venkov
potřebuje určitou stabilitu bydlících, kteří se s periferním venkovem sţijí a budou
se v něm cítit doma.
Zajímavé je zjištění, ţe nejmenší periferní obce o velikosti 0–199 ve vztahu
k jádrovým městŧm a suburbánním obcím migračně populaci získávají od roku 2002
(s několika výjimkami) aţ do roku 2017. Podobně jsou na tom i periferní obce
o

velikosti

500–999

obyvatel.

V případě

největších

periferních

obcí

(s 1.000–4.999 obyvateli) docházelo většinou v celém sledovaném období k migračním
ztrátám. To je velmi zajímavé zjištění, které ukazuje, ţe obyvatelstvo migrací ztrácely
především periferní městyse a malá města a ne menší periferní obce. S jistou opatrností
se dá říci, ţe proces kontraurbanizace převaţoval v menších periferně poloţených
venkovských obcích.
Následující text hodnotí semiperiferní a periferní obce (venkovské obce), kdyţ
sleduje relativní migrační saldo venkovských obcí v jejich územním rozmístění podle
tří vývojových etap období 1992–2017. Účelem dalších odstavcŧ je postihnutí
diferenciace migračních tendencí v jednotlivých časových etapách, přesněji migračních
vztahŧ mezi venkovskými obcemi (konkrétně semiperiferními a periferními)
a jádrovými městy (konkrétně významnými a méně významnými), a také suburbánními
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Tabulka 6.2.1 – Porovnání vývoje roční hrubé míry migračního salda vybraných typŧ venkovských obcí ve vztahu k jádrovým městŧm či
suburbánním obcím, Jiţní Čechy, období let 1992–1999, 2000–2008 a 2009–2017
Venkovské typy obcí Jiţních Čech
Periferní obce/velikostní typy

-155

-0,57

47

0,10

578

2,70

0,40

-35

-0,28

-17

-0,22

-211

-0,77

-230

-0,47

28

0,13

-0,39

-101

-0,82

9

0,12

-70

-0,26

-194

-0,39

-69

-0,32

-68

-0,55

117

1,53

-436

-1,59

-377

-0,76

537

2,51

1156

0,89

159

0,23

7 0,02

-370

-0,53

929

0,70

-451

-0,34

987

2,84

-820

-1,17

1314

1,00

(abs.)

(‰)

0,91

-844

-0,97

-1757

-0,99

1.000–9.999

Celkem

1,66

-334

-0,34

1672

0,83

461

1,02

378

1,04

-178

-0,18

689

0,34

-132

-0,29

68

0,19

-474

-0,48

-607

-0,30

2,55

1047

2,89

-986

-1,01

1754

0,87

1,20

36

0,30

82

1,05

-333

-1,23

25

0,31

-10

-0,08

27

0,35

33

0,12

-3

-0,04

-17

-0,14

33

0,42

-94

-0,35

120

1,47

9

0,07

142

1,82

-394

-1,45

-123

0–199

200–499

500–999

(‰)

98

290

601

(abs.)

0,63

-1,76

1,82

(‰)

836

-0,25

827

(abs.)

261

-0,27

(‰)

1,02

-93

(abs.)

355

(‰)

-0,87

Celkem

(abs.)

-609

1.000–4.999

-0,41

-444

Venkovské obce dohromady/velikostní typy

(‰)

1,00

500–999

-720

-0,15

500–999

1,63

200–499

-0,20

-127

200–499

125

(abs.)

295

1,91

0–199

0,55

(‰)

2,09

(abs.)

725

563

(‰)

4,19

Celkem

68

0,11

0–199

(abs.)

584

(‰)

0,04

(abs.)

1,11

5

Celkem

(‰)

154

1.000–4.999

-175

0,11

Venkovské obce dohromady/velikostní typy

Periferní obce/velikostní typy

(abs.)

3,05

500–999

-0,01

36

(‰)

0,12

(‰)

Celkem

425

-701

-4

-0,44

-117

-0,24

523

2,37

75

0,15

179

0,81

-81

-0,16

2

0,01

-0,25

704

3,19

996

1.000–9.999

761

1,62

377

1,01

-942

345

0,74

288

0,77

-110

-0,23

40

0,11

2,12

705

1,89

-1214

Celkem
(‰)

10

500–999 1.000–9.999

-2,62

-0,84

(abs.)

1,65

200–499

-502

-0,33

(abs.)

2131

(abs.)

Suburbánní obce

(‰)

Jádrová města
významná
Jádrová města
méně významná

0–199

-1,40

-593

(abs.)

-0,78

9

Semiperiferní obce/velikostní typy
(abs.)

Městské
regiony JČ

-703

-0,63

(‰)

-550

3,26

-0,09

-542

(abs.)

33
-32

930

-89

0,81

(‰)

0,71
-0,32

3,71

-0,03

258

(abs.)

919
-413

1224

-2

(‰)

0,05
-0,57

4,00

-2,78

(abs.)

33
-404

527

-176

(‰)

1,38

59 0,21

Celkem

-335

-0,92

(abs.)

395

1,50
-0,09

-1,08

-177

(‰)

1,26

-31

-206

-0,37

(abs.)

1625

496

-0,60

-184

(‰)

-0,25

-0,28

-299

-0,01

(abs.)

(‰)

-179

-0,04

-0,07

-7

(‰)

(abs.)

1,67

-5

-69

0,20

200–499
(abs.)

(‰)

476

(‰)

(abs.)

2,30

-37

(abs.)

(‰)

759

Suburbánní obce

2009–2017

0–199

(abs.)

4,32

Celkem

(‰)

(‰)

569

500–999 1.000–9.999

-0,07

14

Periferní obce/velikostní typy

(abs.)

(abs.)

Jádrová města
významná
Jádrová města
méně významná

200–499

-5

-0,81

(‰)

-314

-1,11

-0,48

(‰)

-3,88

1,16

-190

-0,97

719

0,35

192

0,20

1004

0,49

-464

-0,48

-532

-0,26

-1,25

1191

0,58

(‰)

-298

292

-0,62

(abs.)

-0,83

-1,35

-119

(abs.)

-1054

-387

Semiperiferní obce/velikostní typy

-0,44

(‰)

-1,21

-1,78

-220

(‰)

-755

-204

-0,01

(abs.)

-91

-13

(abs.)

-125

-1,30

-0,16

(‰)

-1,30

-100

-11

Celkem

(‰)

-100

-0,20

(abs.)

-0,33

-260

-0,87
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Mapa 6.2.1 – Vývoj migrace venkovských obcí ve vztahu k městským regionŧm, Jiţní Čechy, časová období
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obcemi. Tabulka 6.2.1 vyhodnocuje tyto migrační vztahy. Dalším výsledkem je Mapa
6.2.1, která zobrazuje prŧměrnou roční hrubou míru migračního salda periferních
a semiperiferních obcí na jedné straně a ve vztahu k jádrovým městŧm (významným
a méně významným) a současně suburbánním obcím na straně druhé. Vše v prostoru
Jiţních Čech v období 1992–2017. Mapová sestava obsahuje tři kartogramy, které
vyhodnocují tři vývojové etapy období 1992–2017, konkrétně 1992–1999, 2000–2008
a 2009–2017 (vymezení viz kapitola 3.3).
V první časové etapě (1992–1999) byly venkovské obce (semiperiferní
a periferní obce dohromady) ve vztahu k jádrovým městŧm i suburbánním obcím
migračně ztrátové. Kladné migrační saldo vykazovaly pouze semiperiferní obce
s velikostí 500–999 obyvatel, a to ve vztahu k jádrovým městŧm i suburbánním obcím.
Periferní obce byly z hlediska absolutního i relativního vyjádření migračního salda
ztrátové. Relativně největší migrační ztráty byly u nejmenších venkovských (především
periferních) obcí s 0–199 obyvateli a s 200–499 obyvateli (Tabulka 6.2.1).
Z pohledu prostorového rozloţení v Mapě 6.2.1 se migrační zisky venkovských
obcí ve vztahu k městským regionŧm objevovaly pouze ojediněle, především
u semiperiferních obcí leţících v těsné blízkosti jádrových měst či suburbánních obcí.
V této souvislosti lze upozornit na velký propad komplexní bytové výstavby v polovině
90. let (Čermák, 1997; Aleš, 2001; Čermák, 2005; Musil a Müller, 2008; Čermák a kol.,
2009), který mohl zapříčinit stěhování obyvatel významných jádrových měst
do nedalekého venkovského zázemí tak, aby mohli do těchto měst kaţdodenně dojíţdět.
V souladu s dřívějšími studiemi (např. Musil a Müller, 2008, Kubeš a Kraft,
2011) je zjištění, ţe nejvyšší migrační ztrátovost se objevuje u některých venkovských
obcí s periferní geografickou polohou – na hranici státu, na hranici s jiným krajem
a na hranici SO ORP (Mapa 6.2.1).
První časovou etapu lze charakterizovat jako období, kdy z hlediska směrové
migrace převaţovaly koncentrační procesy, které posilovaly zejména méně významná
jádrová města, v menší míře významná jádrová města a nejméně suburbánní obce.
Ve druhé sledované etapě (2000–2008) zaznamenaly venkovské obce migrační
obrat, kdy ve vztahu k jádrovým městŧm významným a v menší míře k jádrovým
městŧm méně významným docházelo z pohledu směrové migrace k dekoncentračním
tendencím (Tabulka 6.2.1).
Při rozlišení velikosti venkovských obcí se ukazuje, ţe migračně získávaly opět
semiperiferní obce s 500–999 obyvateli, nově také periferní obce o stejné velikosti.
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Relativně nejvyšší hodnoty migračního salda měly ve druhé časové etapě ale nejmenší
semiperiferní obce s 0–199 obyvateli a malé semiperiferní obce s 200–499 obyvateli,
které v předchozím období vykazovaly relativně nejvyšší migrační ztráty. To je
významný migrační obrat u venkovských obcí Jiţních Čech. Uvedené nejmenší
semiperiferní obce migračně získávaly jen ve vztahu k významným jádrovým městŧm,
ovšem uvedené malé obce s 200–499 obyvateli i ve vztahu k méně významným
jádrovým městŧm. Kdyţ se soustředíme na periferní obce, pak u nejmenších obcí
(0–199 obyvatel) došlo k významnému sníţení záporného migračního salda. Přesto se
tyto obce pohybovaly v hodnotách migračního salda okolo nuly. To samé platí
i v případě periferních obcí s velikostí 200–499 obyvatel (Tabulka 6.2.1).
Nejvyšší relativní přírŧstky nejmenších venkovských obcí jsou do jisté míry
dány pouţitou metodikou, kdy i malé hodnoty absolutního migračního salda mohou
významně ovlivnit hodnoty hrubé míry migračního salda vzhledem k jejich malému
počtu obyvatel. Dalším faktem, který ovlivnil stěhování obyvatel do venkovských obcí,
který byl zmíněn i v předchozím období, byla velmi malá výstavba bytŧ ve městech.
Ve sledované etapě let 2000–2008 byla prokázána slabá kontraurbanizace –
stěhování z významných jádrových měst a v menší míře z méně významných jádrových
měst do venkovských obcí, především semiperiferních. Mapa 6.2.1, konkrétně její
druhý kartogram ukazuje, ţe tendence migračního posilování venkova na úkor měst
jsou diferenciované geografickou polohou jednotlivých venkovských obcí a také typem
těchto obcí – viz periferní a semiperiferní obce (podobně Müller, 2009, který uvádí, ţe
zŧstalo mnoho migračně ztrátových venkovských obcí, které mají nevýhodnou polohu
v komunikačním systému nebo jsou příliš vzdáleny od významných sídelních center).
Z druhého kartogramu v Mapě 6.2.1 vyplývá, ţe vyšší hodnoty kladného
migračního salda jsou u semiperiferních obcí leţících v exponovaných polohách (blízko
anebo na významných komunikacích) významných jádrových měst. Se vzrŧstající
vzdáleností od významných jádrových měst směrem k periferním obcím se hodnoty
migračního salda sniţují a někdy dosahují aţ záporných hodnot. Celkem 64,5 %
semiperiferních obcí dosahuje kladných hodnot migračního salda (ve vztahu k jádrovým
městŧm a suburbánním obcím). U periferních obcí je to 44,6 %. S tím také souvisí
skutečnost, ţe u semiperiferních obcí jako celku jsou hodnoty hrubé míry migračního
salda kladné a u obcí periferních záporné (Tabulka 6.2.1).
Výše uvedená zjištění ještě více potvrzují dřívější zjištění (kapitola 5.1 a 5.3)
o existenci suburbanizace i u semiperiferních obcí, zvláště u těch v kontaktu se
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suburbánní zónou významných jádrových měst. O procesu rozšiřování suburbanizace
do čím dál vzdálenějších obcí v zázemí největších měst hovoří také Ouředníček (2013),
kdyţ píše o tzv. „sousedské difúzi“ u suburbanizace. Lze se domnívat, ţe se na kontinuu
jádro – suburbium – semiperiferie – periferie, konkrétně v prostoru semiperiferních obcí
z hlediska migrace „potkává“ kontraurbanizace se suburbanizací. V práci Kubeše
a Nováčka (2019) autoři uvádějí značně vysokou bytovou výstavbu ve vzdálených
suburbiích a semisuburbiích Českých Budějovic (pracují ale na úrovni jednotlivých
sídel), která jsou v této diplomové práci většinou součástí semiperiferních obcí leţících
nedaleko Českých Budějovic. Také kartogramy bytové výstavby v obcích Jiţních Čech
(publikované v ČSÚ, 2011) tuto bytovou výstavbu ve zmíněných obcích potvrzují.
Navíc nemusí vţdy jít o novou suburbánní výstavbu, ale mŧţe se jednat o větší
suburbánní

přestavbu

zdejších

domŧ

pro

přicházející

suburbanity.

Tyto

„suburbanizované“ semiperiferní obce sice nesplňují parametry stanovené pro
suburbánní obce v práci Špačková a kol. (2015), ale určitá suburbánní migrace zde
probíhá (je to analogické jako v procesu kontraurbanizace – viz kontraurbanizace A a B
v diskuzní kapitole 7.2).
Dalším charakteristickým migračním rysem sledované etapy let 2000–2008 je
pokračování a zvyšování záporných hodnot migračního salda populačně největších
„venkovských obcí“ s 1.000–9.999 obyvateli (semiperiferních i periferních; Tabulka
6.2.1). Vysvětlení je následující – jde většinou o městyse a velmi malá města, která
ve sledovaném transformačním období ztratila pracovní příleţitosti a některé sluţby,
a proto se odtud zejména mladí lidé stěhovali do větších měst, případně
i do suburbánních obcí (Tabulka 6.2.1). V migračních ztrátách pokračují i periferní obce
o velikosti 200–499 obyvatel (Tabulka 6.2.1).
V poslední sledované etapě let 2009–2017 pokračují migračně dekoncentrační
tendence v Jiţních Čechách, kdyţ jako celek migračně rostou venkovské obce. Migrační
rŧst venkovských obcí jiţ není tak silný jako v předešlé etapě. Na poklesu hrubé míry
kladného migračního salda venkovských obcí se významně podílí pokles ve vztahu
k významným jádrovým městŧm. Zmíněný pokles nebyl vyrovnán ani nárŧstem
kladných hodnot migračního salda venkovských obcí ve vztahu k méně významným
jádrovým městŧm (kde nyní, oproti předchozí etapě, migrační zisky převaţují). Pokles
kladných hodnot migračního salda nastal i u semiperiferních obcí jako celku.
U periferních obcí jako celku došlo ke sníţení záporných hodnot migračního salda
(Tabulka 6.2.1).
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Ve třetí časové etapě se zvětšila rŧznorodost migračních proudŧ (rozdíly mezi
velikostními typy semiperiferních a periferních obcí, rozdíly mezi významnými, méně
významnými jádrovými městy a také suburbánními obcemi). Také kontraurbanizace se
ukazuje jako rozmanitější – zeslabil proud z jádrových měst do semiperiferních obcí
a v absolutních hodnotách poněkud zesílilo stěhování z jádrových měst do periferních
obcí.
Lze se domnívat, ţe výše popsané migrační procesy souvisejí s pokračováním
suburbanizace i v období let 2009–2017, kdy obyvatelé jádrových měst vyhledávají
spíše bliţší suburbánní obce neţ vzdálenější semiperiferní obce. Souvislost lze pojit
také s amenitní migrací (viz Bartoš a kol., 2011), kdy existují environmentálně
orientovaní lidé středního věku a lidé dŧchodového věku odcházející na vzdálenější
venkov. Dalším vysvětlením mŧţe být stěhování z méně významných jádrových měst
do jejich blízkého zázemí, kde nejsou vymezeny suburbánní obce (viz Špačková a kol.,
2015), ale obce semiperiferní, přičemţ toto stěhování má charakter suburbánní migrace
– viz nově oranţové odstíny v obcích u Vimperka, Dačic a Milevska (viz Mapa 6.2.1),
kde praţští geografové suburbánní obce nevymezili, a také Prachatic a Českého
Krumlova, kde praţští geografové vymezili jen několik suburbánních obcí. Tvrzení
dokazuje také vyšší intenzita bytové výstavby v semiperiferních obcích v okolí méně
významných jádrových měst, které mají kladné hodnoty hrubé míry migračního salda
(ČSÚ, 2018e).
O rozvíjení suburbanizace i v okolí menších měst se zmiňuje Ouředníček (2013),
kdyţ píše o tzv. „hierarchické difúzi“. Také Geyer a Kontuly (1993) upozorňují na fakt,
ţe v následných etapách suburbanizace dochází k rŧstu suburbanizace i v okolí menších
měst. Podle Ouředníčka (2013) se kolem těchto měst nevytvářejí koncentrické
suburbánní zóny, ale suburbanizace směřuje do několika vybraných obcí – to se ukazuje
i v případě Jiţních Čech (Mapa 6.2.1 – 3. kartogram).
Pokud se soustředíme na velikostní typy venkovských obcí jako celku, tak stejně
jako v minulých časových etapách, i v poslední etapě let 2009–2017 zaznamenáváme
migrační zisky u venkovských obcí s 500–999 obyvateli. Tyto zisky jiţ nejsou ale tak
velké jako v předešlém období (viz pokles migračních ziskŧ u semiperiferních obcí).
U největších „venkovských“ obcí s 1.000–9.999 obyvateli se v letech 2009–2017 ještě
více prohlubují migrační ztráty (Tabulka 6.2.1), které jsou největší ze všech
sledovaných časových etap (viz vysvětlení v etapě 2000–2008).
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Nejmenší venkovské obce s 0–199 obyvateli jako celek mají značně větší kladné
migrační saldo (v absolutním i relativním vyjádření) neţ v předešlých etapách,
a to ve vztahu k jádrovým městŧm významným a nově i k jádrovým městŧm méně
významným. Díky této migraci jsou nejmenší venkovské obce v letech 2009–2017
relativně nejvíce migračně ziskové (ve srovnání s předchozími etapami a také
ve srovnání s ostatními velikostními typy venkovských obcí v tomto období). Nejvyšší
migrační přírŧstky nejmenších obcí (s 0–199 obyvateli) v letech 2009–2017 v Česku
zaznamenali také Přidalová a kol. (2018).
Specifickým

rysem

zmíněného

migračně

dekoncentračního

procesu

u nejmenších venkovských obcí v poslední časové etapě je skutečnost, ţe ve vztahu
k jádrovým

městŧm

migračně

získávají

nejen

nejmenší

semiperiferní

obce,

ale i nejmenší periferní obce (Mapa 6.2.1 a Tabulka 6.2.1). Celkem 67,9 %
semiperiferních obcí nejmenšího typu (s 0–199 obyvateli) má relativní migrační saldo
kladné a 8,0 % z těchto obcí má hodnoty tohoto salda vyšší neţ 10 ‰
(Přední Zborovice, Zábrdí, Dvory, Nasavrky, Sedlečko u Soběslavě, Košín, Vrcovice,
Vojníkov, Modrá Hŧrka, Borovnice a Břehov). Prakticky všechny zmíněné obce
(s výjimkou Modré Hŧrky) leţí blízko významných jádrových měst, respektive jejich
suburbánních zón. V jejich případě lze uvaţovat o jisté „suburbanizaci“, i kdyţ byly
v práci Špačková a kol. (2015) označeny jako ne-suburbánní. U periferních obcí
s 0–199 obyvateli je těchto obcí s kladným migračním saldem 53,7 %, přičemţ 6,1 %
má kladné relativní migrační saldo vyšší neţ 10 ‰ (Bohunice, Měkynec, Drslavice,
Vlčeves a Malšín). V těchto periferních obcích by bylo dobré uskutečnit detailní
výzkum příčin přistěhování. Bohunice, Měkynec a Drslavice jsou podle Kubeše
a Krafat (2011) vnitrokrajskými periferními obcemi. Vlčeves leţí v mezikrajské
periferní oblasti. Jejich přitaţlivost mŧţe být dána atraktivitou jejich prostředí a dobrým
managementem obce. Malšín leţí v blízkosti Lipenské přehradní nádrţe, stěhují se
do něj také rekreanti do jeho dřívějších rekreačních chalup a nových rekreačních domŧ.
Podíl periferních obcí s kladným migračním saldem jako celek stoupl o 6,4 %
(na 51%). Celkem 24,8 % periferních obcí, které byly v předešlé etapě (2000–2008)
migračně ztrátové, mají v poslední etapě ve vztahu k jádrovým městŧm a suburbánním
obcím kladné hodnoty hrubé míry migračního salda. Dříve migračně ztrátové periferní
obce, které mají v letech 2009–2017 hodnoty kladného migračního salda vyšší neţ
10 ‰, jsou obce, které spadají do nejmenšího velikostního typu periferních obcí
s 0–199 obyvateli. Z výše uvedeného vyplývá, ţe v poslední etapě získalo mnoho
100

periferních obcí určitou migrační atraktivitu ve vztahu k jádrovým městŧm. Dŧvodŧ je
více – suburbanizace jiţ není tak silná, objevují se amenitní migranti (Bartoš a kol.,
2011), někde dochází k transformaci druhého bydlení na bydlení trvalé (Kubeš, 2009b)
a mnozí obyvatelé měst, kteří nebydlí v rodinných domech, směřují na periferní venkov
i z dŧvodu levnějších nákladŧ na bydlení (také Novotná a kol., 2013). Všechny výše
popsané dŧvody v tomto období podporují kontraurbanizaci na periferní venkov.
Specifickým periferním územím z hlediska migrace je oblast jihočeské Šumavy,
kde Kopp a Novotná (2010), Bartoš a kol. (2011) a Novotná a kol. (2013) zaznamenali
příchod environmentálních amenitních migrantŧ. Autoři ale sledovali i migranty
směřující na Šumavu z Prahy, Plzně a dalších velkých měst Česka. Vysvětlení migrační
přitaţlivosti šumavských obcí lze hledat i v niţších cenách pozemkŧ a nemovitostí
(Fialová a Vágner, 2009). Tato diplomová práce řeší migračně pouze Jiţní Čechy. To je
pravděpodobně dŧvod, proč migrační zisky jihočeských šumavských periferních obcí
z jihočeských jádrových měst a suburbánních obcí jsou v této práci spíše výjimečné
(např. Malšín 10,3 ‰, Přední Výtoň 7,3‰, Stoţec 3,7 ‰, menší migračními zisky
vykazuje i obec Lipno nad Vltavou a Černá v Pošumaví – Mapa 6.2.1).
Je třeba připomenout, ţe na úrovni jednotlivých obcí se mohou projevit i zvláštní
příčiny přistěhování, které jsou zdánlivě nevysvětlitelné. Mŧţe se jednat například
o obce, ve kterých jsou situovány domovy pro seniory a domovy s pečovatelskou
sluţbou, či jiná sociální zařízení (př. obec Mačkov). Do těchto zařízení směřují i lidé
z měst – viz také Vaishar a kol. (2012). V tomto případě se ale o kontraurbanizaci
v pravém slova smyslu nejedná. Stejně tak nelze povaţovat za kontraurbanizaci stav,
kdy developeři nabízejí bohatým klientŧm nové domy a apartmány v obcích Lipenska
k trvalému bydlení. Tito vlastníci se zde sice přihlásí k trvalému pobytu, ale bydlení
vyuţívají jen k rekreaci (Kubeš a Kraft, 2011).
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7 Syntéza a diskuze
Kapitola 7 je shrnutím diplomové práce. Nejprve (podkapitola 7.1) shrnuje hlavní
výsledky kapitoly 5, a to pomocí syntetického zhodnocení přirozené měny a migrační
bilance jednotlivých typŧ obcí Jiţních Čech za celé období let 1992–2017 a také
v prŧběhu třech časových etap 1992–1999, 2000–2008 a 2009–2017. Následující část
(7.2) v první řadě nabízí diskuzi a komparaci hlavních výsledkŧ analýzy směrové
migrace venkovských obcí (kapitoly 6) s teoretickými poznatky a následně poskytuje
další syntézní zjištění.
7.1

Syntetické zhodnocení pohybu obyvatel obcí Jižních Čech

Syntetické vyhodnocení přirozené měny a migrační bilance obcí Jiţních Čech, obcí
rŧzně poloţených vŧči jádrovým městŧm a obcí rozdílně populačně velkých v letech
1992–2017 je provedeno pomocí Webbova diagramu – Graf 7.1.1. Kombinacemi
hodnot hrubé míry přirozeného a migračního přírŧstku/úbytku obyvatel mŧţeme díky
Webbově diagramu vymezit čtyři shluky obcí (vystavěných na základě polohových typŧ
obcí) – shluk periferních, semiperiferních, suburbánních a jádrových obcí. Vedle těchto
shlukŧ lze také vymezit shluk obcí s 1.000 a více obyvateli, coţ jsou většinou městyse,
malá města a větší města Jiţních Čech (v Grafu 7.1.1 je tento shluk vyznačen
čárkovaně).
Graf 7.1.1 – Webbŧv diagram vybraných typŧ obcí Jiţních Čech v letech 1992–2017

Zdroje: ČSÚ (2018c), vlastní zpracování a výpočty
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První shluk, který lze identifikovat ve Webbově diagramu (Graf 7.1.1), jsou typy
obcí nacházející se v sektoru C. Jedná se o shluk suburbánních obcí zahrnující všechny
velikostní typy suburbánních obcí. Všechny mají kladnou hrubou mírou celkového
přírŧstku, na kterém se podílí hlavně hrubá míra migračního přírŧstku, u některých typŧ
v menší míře i hrubá míra přirozeného přírŧstku. Nejlépe si s hlediska migračního
(13,3 ‰), přirozeného (1,6 ‰) a celkového (14,6 ‰) přírŧstku (v relativním vyjádření)
stojí, moţná překvapivě, nejmenší suburbánní obce s 0–499 obyvateli. Dále jsou to
suburbánní obce s 500–999 obyvateli (11,1 ‰; 0,7 ‰ a 11,8 ‰). „Nejhŧře“
ze suburbánních typŧ obcí jsou na tom největší suburbánní obce (10,2 ‰; 0,0 ‰
a 10,2 ‰) – Graf 7.1.1. Poloha těchto typŧ suburbánních obcí ve Webbově diagramu by
se dala interpretovat následujícím zpŧsobem. Největší suburbánní obce se suburbánně
rozvíjejí jiţ delší dobu, od 70. let 20. století, v těsné blízkosti Českých Budějovic
(Kubeš, 2009a) a Tábora, a to se také projevuje v poněkud niţších hodnotách
migračního zisku a přirozeného přírŧstku po roce 1992 (zdejší rodiny jiţ mají starší děti
nebo se jejich děti jiţ odstěhovali). Nejmenší suburbánní obce se nacházejí
ve vzdálenější části suburbánních zázemí těchto měst a migrační příliv mladých rodin
do nich směřoval především v posledních letech.
Ještě lépe jsou výše popsané rozdíly vidět v Grafu 7.1.2, který sledované období
let 1992–2017 rozčleňuje na tři dílčí etapy – 1992–1999, 2000–2008, 2009–2017
(viz kapitola 3.3). Právě nejmenší suburbánní obce měly největší relativní migrační
přírŧstky, zvláště v období silné suburbanizace prostřední etapy let 2000–2008.
Přirozené přírŧstky tolik rozdílné nebyly, respektive byly o málo vyšší v nejmenších
suburbánních obcích. V poslední časové etapě (2009–2017) všechny suburbánní obce
oslabují na migračních přírŧstcích (vlivem zmírnění suburbanizace), ale zároveň
posilují na přirozených přírŧstcích. To je dáno silnou suburbanizací v přechozím
období, kdy se do suburbánních obcí stěhovaly hlavně mladé páry, které plánovaly
a po přestěhování realizovaly rodinu s dětmi (viz kapitola 5.2).
Druhý, protaţený shluk typŧ obcí, konkrétně semiperiferních obcí, se nachází
v sektoru E, ve kterém jsou typy obcí, které populaci ztrácely díky vysokým ztrátám
přirozenou měnou, kdyţ tyto ztráty nezvrátilo ani kladné migrační saldo. Mezi
semiperiferními typy obcí jsou ale značné rozdíly. Velké semiperiferní obce (většinou
charakteru malých měst) se ve Webbově diagramu svou polohou (chováním) přibliţují
jádrovým městŧm, především těm méně významným. Mají v rámci semiperiferních
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Graf 7.1.2 – Webbŧv diagram pro porovnání vybraných typŧ obcí Jiţních Čech za období 1992–1999, 2000–2008 a 2009–2017

Zdroje: ČSÚ (2018c), vlastní zpracování a výpočty
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typŧ obcí „nejpříznivější“ hodnoty přirozeného úbytku (-0,6 ‰) a vedle toho mají
naopak nejméně příznivé hodnoty migračního salda, které je ale kladné (1 ‰).
Nejmenší semiperiferní obce mají, ve srovnání s těmi největšími semiperiferními, méně
příznivé hodnoty přirozeného úbytku (-4,5 ‰) a příznivější hodnoty migračního salda
(4,3 ‰). To by mohlo svědčit o procesu kontraurbanizace směřujícího právě do malých
obcí (coţ potvrdila analýza směrové migrace v kapitole 6.2).
Při detailnějším pohledu prostřednictvím Grafu 7.1.2 lze pozorovat určitou
migrační vlnu v období let 2000–2008, která byla výše interpretována jako zvláštní
součást „semiperiferní suburbánní“ migrace (týká se všech semiperiferních typŧ obcí
s výjimkou těch největších). Pozitivní je, ţe díky silným migračním přírŧstkŧm
semiperiferních obcí mají jiţ ve druhé časové etapě semiperiferní obce s 200–499
a 500–999 obyvateli celkový přírŧstek obyvatel. V poslední etapě je následují
i semiperiferní obce s 0–199 obyvateli, které mají zároveň nejvyšší hodnoty hrubé míry
migračního salda. Příznivý je také trend sniţování přirozeného úbytku v poslední
časové etapě (2009–2017) téměř u všech typŧ semiperiferních obcí (mimo ty největší).
Třetí podobně protaţený shluk typŧ obcí, v tomto případě periferních obcí, se
nachází na rozhraní sektoru F a E. Největší periferní obce s 1.000–4.999 obyvateli mají
charakter střediskových venkovských obcí aţ malých měst, a proto jsou ve Webbově
diagramu blízko jádrovým městŧm a největším semiperiferním obcím. Nejmenší
periferní obce s 0–199 obyvateli se vyznačují největšími přirozenými úbytky (-5,2 ‰)
a téměř nulovými zisky migrací. O něco větší periferní obce s 200–499 obyvateli jsou
na tom v přirozeném přírŧstku výrazně lépe (-1,6 ‰), ale o něco hŧře z hlediska
migračního salda (-1,6 %). Ještě větší periferní obce s 500–999 obyvateli jsou jiţ
migračně ziskové (1,7 ‰), ale ne v takové míře, aby byly celkově ziskové. Tyto
výsledky jsou s největší pravděpodobností zpŧsobeny starší věkovou strukturou
nejmenších periferních obcí oproti těm populačně větším. Rozdíly v migrační bilanci
v tomto typu obcí (periferní obce) nejsou velké. Kladné hodnoty migrace u periferních
obcí s 500–999 obyvateli, které jsou obvykle venkovskými středisky periferních území,
jsou příslibem pro budoucnost těchto obcí.
V Grafu 7.1.2 lze sledovat vývoj zmíněných hodnot periferních obcí ve třech
etapách sledovaného období. Mezi hodnotami jednotlivých časových etap nejsou velké
rozdíly, ale trend mezi druhou a třetí etapou bývá většinou příznivý. Kladně lze hodnotit
migrační vývoj u nejmenších periferních obcí, kdy se hodnoty migračního salda dostaly
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z -6,9 ‰ přes 0,7 ‰ na hodnotu 5,4 ‰. Podobně příznivý je tento vývoj i u o něco
větších obcí s 200–499 obyvateli. Nicméně i přes kladné hodnoty hrubé migračního
salda těchto periferních obcí jsou stále celkově depopulační kvŧli vysokým hodnotám
relativního přirozeného úbytku, který má ovšem sniţující se tendenci (periferních obcí
s 0–199 obyvateli hodnoty činí -5,5 ‰, -6 ‰, -4,5 ‰; s 200–499 obyvateli -2,1 ‰,
-1,7 ‰, -1 ‰). To by mohlo znamenat kontraurbanizační vývoj, který byl indikován
také prostřednictvím analýz migračních proudŧ (kapitola 6.2). Velice zajímavé je
výrazné sníţení hrubé míry přirozeného úbytku periferních obcí s 500–999 obyvateli
ve druhé etapě let 2000–2008, které jsou nakonec (v poslední etapě) celkově populačně
ziskové.
Jádrová města leţí v sektoru H, ale blízko sektoru A, těsně nad hranicí nulového
přirozeného přírŧstku. Jádrová města zaznamenávají migrační úbytky obyvatel,
nicméně ztráty nejsou velké. Z těchto dŧvodŧ se oba typy obcí nachází blízko prŧsečíku
nulových hodnot přirozené měny a migračního salda. Celkově se jeví jako depopulační,
nicméně populační ztráty nejsou příliš velké, aby se dalo mluvit v souvislosti s těmito
jádrovými městy o fenoménu „shrinking cities (towns)“.
V Grafu 7.1.2 je moţné sledovat detailnější vývoj v období let 1992–2017.
Hodnoty se v čase příliš nemění, ale vývoj významných jádrových měst je příznivější
neţ těch méně významných. Pozoruhodné je, ţe se jádrová města ve Webbově
diagramu vyvíjela „opačně“ oproti ostatním typŧm obcí Jiţních Čech – z celkového
populačního přírŧstku se posouvají do celkového úbytku obyvatel, a to vlivem
sniţujících se hodnot přirozeného přírŧstku a především kvŧli vyšším hodnotám
migračních úbytkŧ.
Závěrečnou poznámku je třeba učinit k poloze celých Jižních Čech, jeho
obyvatelstva (ve Webbově diagramu Grafu 7.1.1). Jiţní Čechy lze v tomto diagramu
klasifikovat jako typ D, coţ znamená, ţe Jiţní Čechy jsou celkově populačně ziskové,
a to hlavně díky migračnímu přírŧstku, který převyšuje záporné hodnoty přirozeného
úbytku. V Grafu 7.1.2 lze zaznamenat velmi malý pohyb Jiţních Čech v hodnotách
přirozené měny a migračního salda – přirozený přírŧstek se mírně zvyšuje, migrační
zisk mírně klesá.
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7.2

Diskuze hlavních výsledků

Následující text se zabývá diskuzí a propojením empirických zjištění této diplomové
práce s teoretickými a metodickými koncepty kontraurbanizace, v menší míře také
suburbanizace, depopulace venkova a dalších procesŧ. Snahou je také zobecnit hlavní
poznatky kapitoly 6, které se týkají výzkumu směrové migrace v prostoru venkovských
obcí Jiţních Čech v letech 1992–2017 a především v poslední časové etapě let
2009–2017.
Jedním

z hlavních

výsledkŧ

diplomové

práce

je

indikování

procesu

kontraurbanizace na území Jiţních Čech. Uchopíme-li koncept kontraurbanizace jako
Geyer a Kontuly (1993), tak za celé sledované období 1992–2017 byla v Jiţních
Čechách zaznamenána kontraurbanizace v podobě kladného migračního salda
venkovských obcí (semiperiferní a periferní obce jsou brány jako celek) ve vztahu
k městským regionŧm (jádrovým městŧm a suburbánním obcím celkem) – Graf 6.1.1.
Jednoduše řečeno, převaţovaly dekoncentrační migrační proudy nad koncentračními.
Při detailnější analýze bylo zjištěno, ţe kontraurbanizace (ve smyslu kladného
migračního salda) probíhá pouze mezi jádrovými městy a semiperiferním venkovem.
Ve vztahu k suburbánním obcím byly semiperiferní obce migračně ztrátové.
U periferních obcí nelze uvaţovat (na základě kladného migračního salda za celé
sledované období) o procesu kontraurbanizace, protoţe jak ve vztahu k jádrovým
městŧm, tak k suburbánním obcím, byl periferní venkov migračně ztrátový (ziskový byl
pouze v krátkých časových úsecích). Na rozdíly v kontraurbanizaci podle jednotlivých
typŧ venkova upozornili jiţ Bijker a Haartsen (2012).
Další pojetí konceptu kontraurbanizace (Šimon a Ouředníček, 2010) nenahlíţí
na migrační saldo, nýbrţ na velikost jednosměrného proudu stěhování městského
obyvatelstva na venkov. V tomto smyslu po celé sledované období 1992–2017
docházelo k zvyšování kontraurbanizace u semiperiferních (Graf 6.2.2) i u periferních
venkovských obcí (Graf 6.2.5). Lze pozorovat permanentní a podstatný rŧst počtu
přistěhovalých na venkov z významných jádrových měst a menší rŧst přistěhovalých
na venkov z méně významných jádrových měst. Nicméně je dŧleţité upozornit na fakt,
ţe zhruba od poloviny 90. let sice narŧstá migrace z jádrových měst na venkov (která se
téměř zdvojnásobila), ale zároveň se zvyšoval i počet vystěhovalých z obou typŧ
venkovských obcí do jádrových měst. Stěhování z periferních obcí do významných
jádrových měst dokonce převaţovalo nad dekoncentrační tendencí. Docházelo tak
k zvyšování demograficky definovaného migračního obratu obyvatel venkovských,
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především periferních obcí Jiţních Čech. To je jistý problém pro jihočeský venkov,
zvláště pokud vystěhovalými z venkova jsou především mladí lidé a přistěhovalými
na venkov z větší části starší lidé.
Z uvedeného také vyplývá, ţe současné (1992–2017) migrační proudy na území
Jiţních Čech nejsou jednosměrně orientovány a v čase se částečně proměňují.
Urbanizační procesy (urbanizace, suburbanizace, deurbanizace a reurbanizace)
definované ve van den Berg a kol. (1982) jako oddělené cyklické fáze, se v evropském
post-socialistickém prostoru vzájemně překrývají a nejsou na sobě zcela závislé
(podobně Geyer a Kontuly, 1993; Ouředníček, 2000; Sýkora a Posová 2011). V případě
Jiţních Čech lze pozorovat jak urbanizační, tak kontraurbanizační a jistě
i suburbanizační procesy, které v sídelním systému probíhají současně, a nelze tvrdit,
ţe by se střídaly nebo nahrazovaly jeden druhý.
Autorka diplomové práce souhlasí s pojetím kontraurbanizace jak ve smyslu
relativně silného stěhování z měst na venkov (viz např. Šimon a Ouředníček, 2010), tak
i ve smyslu výraznější převahy migračního proudu z měst na venkov nad proudem
z venkova do měst (viz např. Geyer a Kontuly, 1993). V prvním případě lze takovou
kontraurbanizaci označit jako kontraurbanizaci A, v druhém jako kontraurbanizaci B.
Je moţné zavést i kontraurbanizaci C spojující kontraurbanizaci A a B, tedy relativně
silné stěhování z měst na venkov a současně relativně výrazná převaha vystěhovalých
z měst na venkov nad vystěhovalými v opačném směru. Vše je moţné doplnit
kontraurbanizací D, kdy při kontraurbanizaci C dochází k relativně významnému rŧstu
počtu obyvatel na venkově (územně rovnoměrně) díky kladnému migračnímu saldu
(s městy) a díky kladné přirozené měně ve venkovských obcích. Jistou komplikací
tohoto rozčlenění je existence přechodového typu obcí – suburbánních obcí, u kterých
by měla silně převaţovat migrace z měst (v období počátečního rozvoje suburbanizace).
Dalším znejistěním tohoto modelu je skutečnost, ţe nebyla sledována migrace podle
věku. O populační stabilitě jednotlivých typŧ obcí a o koncentraci či dekoncentraci
obyvatel v řešeném území by se dalo uvaţovat aţ po zohlednění přirozené měny, a tedy
celkového vývoje počtu obyvatel.
Další poznatek této diplomové práce, na který lze upozornit, je odkrytí
zlomového bodu směrové migrace podle polohových typŧ obcí na konci 90. let, který
odkrývá zlom konce urbanizace a začátku kontraurbanizace (podobně Geyer
a Kontuly, 1993, kdyţ psali o „polarizačním obratu“). V roce 1997 došlo k „otočení“
převaţujícího počtu vystěhovalých za převaţující počet přistěhovalých osob
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do semiperiferních obcí ve vztahu k významným jádrovým městŧm. O rok později se
totéţ stalo ve vztahu k méně významným jádrovým městŧm. V případě periferních obcí
je těţké určit jeden bod, kdy se překříţily křivky počtu přistěhovalých a vystěhovalých
ve vztahu k jádrovým městŧm, neboť v prŧběhu sledovaného období došlo k převaze
kontraurbanizačních tendencí jen v krátkých časových intervalech. Pokud se ale budou
brát dohromady periferní a semiperiferní obce (kterých je více a jsou populačně větší)
jako venkovské obce, potom platí to, co bylo řečeno u semiperiferních obcí.
K podobnému zjištění (zlom konce urbanizace a začátku kontraurbanizace v případě
malých venkovských obcí Česka) dospěli Ouředníček a kol. (2013), přičemţ sledovali
namísto převrácení převahy počtu přistěhovalých a vystěhovalých do sledovaných typŧ
obcí Jiţních Čech převrácení převahy počtu malých venkovských obcí Česka s kladným
a záporným migračním saldem.
Dŧleţité je upozornit na fakt, ţe nelze říci, ţe by na začátku 90. let neprobíhala
kontraurbanizace ve smyslu stěhování obyvatel z měst na venkov. Probíhala, ale jen
v menším rozsahu neţ urbanizace nebo i suburbanizace. Vţdy se našli lidé z měst
navracející se na stáří do svých rodných venkovských obcí, stěhující se sem na stáří
na své rekreační chalupy, nebo mladší lidé, kteří se rozhodli na venkově podnikat
v zemědělství či v cestovním ruchu. Nebo se sem přestěhovali z environmentálních
dŧvodŧ (Librová, 1994, 1997; Bernard, 2006; Šimon, 2011b). Jednalo se ale o menší
počty kontraurbanitŧ, kdy nelze uvaţovat o kontraurbanizaci typu A. Autorka
diplomové práce upozorňuje také na problémy vyhodnocování kontraurbanizace,
suburbanizace a dalších procesŧ pouze na základě statistických migračních dat,
opřených o nahlášení změny trvalého bydliště. Z měst na venkov směřují silné proudy
rekreantŧ trávících víkendy, dovolené a někdy i celé „teplé období“ roku na svých
venkovských rekreačních chatách a chalupách. Nakonec dochází u některých rekreantŧ
k trvalému přestěhování – amenitní migraci (Bartoš a kol., 2011). Další ţijí na těchto
chatách a zvláště chalupách celoročně. Ve městě si drţí byt a nechtějí měnit adresu
městského trvalého bydliště (podobně Librová, 1994). Nemusí jít pouze o rekreaci,
protoţe řada ekonomicky aktivních mŧţe na chatách a chalupách pracovat a být pomocí
dálkového připojení ve spojení s pracovišti ve městech. Také Ouředníček a kol. (2013)
píší, ţe měření kontraurbanizace pouze na základě migračních dat je značně
problematické.
V Jiţních Čechách nejdříve docházelo k migračním ziskŧm u semiperiferních
obcí s 500–999 obyvateli, a to jiţ od roku 1995. Od roku 1998 to byly i semiperiferní
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obce s 200–499 obyvateli a od roku 2003 to byly i nejmenší semiperiferní obce
s 0–199 obyvateli (největší semiperiferní obce s 1.000–9.999 obyvateli byly ve vztahu
k městským regionŧm neustále migračně ztrátové, jsou to ale většinou městyse a malá
města) – Graf 6.2.3. Ke kontraurbanizaci (B) tedy docházelo nejdříve u populačně
větších a poté u populačně menších velikostních typŧ semiperiferních obcí.
Od semiperiferních obcí, které jsou lokalizovány v zóně za suburbánními obcemi
jádrových měst, se migrační rŧst rozšiřoval i na vzdálenější periferní obce (podobným
zpŧsobem, tedy nejprve u populačně větších a následně u populačně menších obcí).
Výše popsaná zjištění lze označit jako „hierarchické“ a prostorové rozšiřování
a posouvání kontraurbanizačních tendencí z větších venkovských obcí na venkovské
obce menší a z

venkovských obcí k městŧm bliţších, k venkovským obcím

vzdálenějším. V tomto smyslu existuje určitá analogie s konceptem „diferenciální
urbanizace“ a vývojem kontraurbanizace autorŧ Geyer a Kontuly (1996) a dalších
autorŧ, kteří své studie publikovali v monotématickém čísle časopisu Tijdschrift voor
Economische en Sociale Geografie – TESG (2003).
Vycházíme-li ze souhrnné Tabulky 6.2.1, tak se nakonec v poslední etapě let
2009–2017 ukázalo, ţe relativně největší zisk migrantů z městských regionů (jádrová
města a suburbánní obce celkem) měly nejmenší venkovské obce s 0–199 obyvateli.
To se ukázalo i v případě celého Česka ve studii Přidalové a kol. (2018). Dále to byly
v Jiţních Čechách venkovské obce s 200–499 obyvateli, následovaly je obce
s 500–999

obyvateli.

Venkovské

obce

největšího

velikostního

typu

s 1.000–9.999 obyvateli s městskými regiony migračně ztrácely. Jestliţe zohledníme
navíc polohu venkovských obcí vŧči městským regionŧm (za městským regionem
následují semiperiferní obce a za nimi leţí periferní obce), tak nejvíce kontraurbanizaci
„táhnou“

semiperiferní

obce

s 0–199

obyvateli,

poté

semiperiferní

obce

s 200–499 obyvateli, následují semiperiferní obce s 500–999 obyvateli, dalšími jsou
periferní obce s 500–999 obyvateli, poté periferní obce s 0–199 obyvateli a v poslední
řade periferní obce s 200–499 obyvateli. Naopak největší semiperiferní a periferní obce
s 1.000–9.999 obyvateli nezaznamenávají proces kontraurbanizace

ve smyslu

převaţujících kontraurbanizačních tendencí (kontraurbanizace B). Naopak obyvatelstvo
z nich v převáţné míře odchází do významných jádrových měst a v menší míře
i do suburbií.
Existuje řada dŧvodŧ, proč migrací z jádrových měst a celých městských
regionŧ na venkov rostou především semiperiferní obce (hlavně s 0–199 obyvateli).
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Jedním z dŧvodŧ je extenze suburbanizace i do prostoru semiperiferních obcí Jiţních
Čech, kterou tato diplomová práce prokázala v kapitole 6.2. Situaci v Jiţních Čechách
lze přirovnat k rozšiřování suburbanizace ve smyslu sousedské a hierarchické difúze –
Ouředníček (2013), kdyţ byla vypozorována difúzní extenze suburbanizace
ze suburbánní zóny do navazující semiperiferní zóny významných jádrových měst
(v letech 2000–2008) a následně i méně významných jádrových měst (v letech
2009–2017). Určitou analogii k výše popsané hierarchické difúzi suburbanizace jiţ
dříve popsali Geyer a Kontuly (1993).
Na druhé straně jsou v Jiţních Čechách i migračně rostoucí periferní obce,
které migračně rostou na úkor městských regionŧ, konkrétně v poslední etapě let
2009–2017. Jejich migrační rŧst nelze přisuzovat difúzi procesu suburbanizace či
jinému „excesu“, jako je např. vznik domovŧ pro seniory. Jedná se o některé periferní
obce s 0–199 a s 200–499 obyvateli, které se „přesunuly“ z významnějších záporných
hodnot migračního salda, přes minimální záporné hodnoty tohoto salda, aţ na významné
kladné hodnoty migračního salda, které sahají přes 10 ‰ (jde o hrubou míru migračního
salda) – viz v kapitole 6.2 5 uvedených periferních obcí s 0–199 obyvateli. Další
periferní obce sice nedosahují hodnot 10 ‰, ale jako celek se periferní obce dostaly
přes záporné migrační saldo ve vztahu k městským regionŧm k saldu kladnému či
k saldu minimálně zápornému.
Jejich migrační atraktivita pro městské obyvatelstvo mŧţe být dána jednak
kvalitním ţivotním prostředím, blízkostí rekreačních moţností (např. přehradní nádrţ
Lipno), mŧţe to být také dáno cenou a velikostí nemovitostí. Hlubší prověření příčin
stěhování z měst do zmíněných periferních obcí by vyţadovalo kvalitativní šetření,
kterým by se mohlo pokračovat v dalším výzkumu.
Přistěhování lidí z měst na periferní venkov je pozitivní, ať se jedná
o kontraurbanizaci B nebo o kontraurbanizaci A. Jedná se většinou o lidi vzdělané
a často o lidi dobře ekonomicky zajištěné, přinášející informace, znalostní úroveň,
koupěschopnost a stavební rozvoj. Pokud jsou to mladší migranti, potom s nimi
většinou přicházejí i jejich děti (do zdejších škol) a tito mladí lidé zde posilují
podnikání, protoţe zde většinou zřizují nové ţivnosti. Pokud se přestěhovávají senioři,
potom to mŧţe zhoršit demografickou (věkovou) strukturu obyvatel těchto obcí.
Nicméně i přistěhování těchto seniorŧ je třeba hodnotit kladně. Zvětšují kupní potenciál
v obcích, často jsou to vzdělaní a někdy i ekonomicky aktivní lidé, kteří mohou oţivit
dění v periferních obcích. Zmíněné dopady, ovšem za jinak vymezená řešená území,
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popisovali také Kubeš (2000a,b) nebo Šimon (2011a). Kubeš (2000a,b) či Librová
(1994; 1997) navíc poukazují na oţivení čistě venkovských oblastí příchodem
ekologicky orientovaných a vzdělaných lidí z měst (viz „venkovská idyla“ v Kubeš
2000b).
Autorka diplomové práce v předchozích textech několikrát zmínila potřebu
sledování migrantŧ podle jejich věku. V diplomové práci byly provedeny rozsáhlé
analýzy migrace v Jiţních Čechách za období let 1992–2017, ovšem nikoliv také podle
věku migrantŧ. V následujících odstavcích je proto uskutečněna alespoň analýza věkové
struktury migrantů z městských regionů na semiperiferní či periferní venkov
za poslední etapu let 2009–2017 – Tabulka 7.2.1. Věk migrantŧ je sledován podle
tzv. „fází ţivotního cyklu“ – viz Kupiszewski a kol. (1999).
Tabulka 7.2.1 – Věková struktura migrantŧ stěhujících se na semiperiferní a periferní
venkov Jiţních Čech v letech 2009–2017
Migrace z městských regionŧ do venkovských obcí
Věkové
skupiny
migrantŧ

Semiperiferní obce
Počet
Podíl
migrantů
migrantů
(abs.)
(%)

Periferní obce
Počet
Podíl
migrantů
migrantů
(abs.)
(%)

Venkovské obce dohromady
Počet
Podíl
migrantů
migrantů
(abs.)
(%)

0–14

4516

24,9

1253

23,8

5769

24,6

15–29

4545

25,0

1356

25,7

5901

25,2

30–44

5060

27,9

1422

27,0

6482

27,7

45–59

2529

13,9

737

14,0

3266

13,9

60+

1518

8,4

504

9,6

2022

8,6

Celkem

18168

100

5272

100

23440

100

Zdroje: ČSÚ (2018b), vlastní zpracování a výpočty
Poznámka: abs.=absolutně, podíly migrantů z celkového počtu migrantů daného směru

Obecně přijímaná myšlenka, ţe na venkov se významněji stěhují lidé
v dŧchodovém věku či starší věkové skupiny (např. výzkum Šimona 2011a), se
v případě Jiţních Čech nepotvrdila. Migrantŧ nad 60 let zde bylo pouze 8,6 %
a migrantŧ ve věku 45–59 13,9 %. Podobné výsledky nastaly, i pokud byly venkovské
obce jemněji rozlišeny na semiperiferní a periferní (Tabulka 7.2.1). Překvapením jsou
vysoké podíly přistěhovalých dětí či adolescentŧ a lidí v raném dospělém věku
(dohromady 49,8 % migrantŧ ve věku do 29 let) a také mladších lidí v produktivním
věku 30–44 let (27,7 %). Uvedené údaje je ale třeba porovnat s celkovou věkovou
strukturou obyvatel městských regionŧ, nebo alespoň celých

Jiţních Čech

ve sledovaném období. Dětí a mladých lidí do 29 let bylo v Jiţních Čechách 32,7 %
a v mladším produktivním věku (30–44 let) 22,8 %. Z těchto údajŧ plyne, ţe stěhování
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mladších věkových skupin z městských regionŧ na venkov bylo v Jiţních Čechách ještě
intenzivnější, neţ to vyplývá z migračních dat. To je velmi překvapivé zjištění.
Tabulka 7.2.2 – Věková struktura obyvatel Jiţních Čech v letech 2009–2017
Věkové skupiny obyvatel Podíl obyvatel (%)
0–14

15

15–29

17,7

30–44

22,8

45–59

20,1

60+

24,3

Zdroje: ČSÚ (2018d), vlastní zpracování a výpočty
Poznámka: podíly obyvatel dané věkové skupiny z celkového počtu obyvatel

Kupiszewsky a kol. (1999) definuje „rodinnou migraci“ jako migraci zahrnující
děti do 14 let a migranty ve věku 30–44 let. V Jiţních Čechách, v rámci migrace
z městských regionŧ na venkov, bylo takových rodinných migrantŧ 52,3 %. Zdá se tedy,
ţe kontraurbanizační proces se zde týká především mladších lidí a mladých rodin
s dětmi, a to je velmi pozitivní. Zajímavé by také bylo zjistit vzdělanost a ekonomickou
situaci těchto přistěhovalcŧ na venkov, ale to je jiţ mimo moţnosti této diplomové
práce.
V návaznosti na tato zjištění a na Bernarda (2006) lze usuzovat, ţe se na
jihočeský venkov (semiperiferní i periferní) stěhují mladé rodiny z dŧvodu „hledání
venkova“ – hledání přírody a klidu na venkově, kdyţ jim přestalo vyhovovat umělé
prostředí a neklid města. Podle Šimona (2011b) by se mohlo jednat o skupinu „mladých
a zodpovědných“, kteří se na venkov stěhují kvŧli svým dětem z dŧvodu zdravějšího,
bezpečnějšího a přirozenějšího prostředí. V návaznosti na Librovou (1994, 1997)
bychom tyto migranty mohli nazvat jako „pestří a zelení“, kteří vedou ţivot blízký
a ekologicky skromný k přírodě. V Jiţních Čechách se potvrdilo tvrzení Kupiszewskiho
a kol. (1999) a také Šimona (2014), kteří tvrdí, ţe na venkov se čím dál častěji stěhují
mladé rodiny s dětmi. Lze předpokládat, ţe tito migranti touţí po kvalitním ţivotním
prostředí, které jim venkovské oblasti Jiţních Čech mohou bezesporu nabídnout
(viz také dřívější výzkumy Drbohlava, 1989 a Librové, 1997).
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8 Závěr
Diplomová práce si kladla za první hlavní cíl (C1) zjistit, jak se populačně vyvíjely
venkovské obce Jiţních Čech v letech 1992–2017 s ohledem na jejich polohu vŧči
jádrovým městŧm a populační velikost. Dále jakou roli v populačním vývoji těchto obcí
hrála přirozená měna a migrační pohyb. Tento cíl byl naplněn pomocí analýz dat
prŧběţné evidence obyvatel (ČSÚ, 2018a,c) v kapitole 5. Druhým hlavním cílem (C2)
bylo prozkoumat migrační toky mezi venkovskými obcemi a městskými regiony pro
poznání změn migračních tokŧ a postihnutí procesu kontraurbanizace. K naplnění
tohoto cíle byla analyzována data anonymizované databáze meziobecní migrace
Jihočeského kraje (ČSÚ, 2018b) v kapitole 6. Vše bylo synteticky zhodnoceno
a diskutováno v kapitole 7, jeţ je páteří celé práce.
Následující text se pokouší o rekapitulaci poznatkŧ dílčích kapitol diplomové
práce ve vazbě na cíle této práce. Autorka diplomové práce v kapitole 5 a 6
zaznamenala poměrně zásadní rozdíly ve vývoji typŧ venkovských obcí Jiţních Čech
mezi lety 1992–2017 – z hlediska přirozené měny, migrační bilance nebo směrové
migrace. Příslušné analýzy vyuţívají nejaktuálnější data a nahlíţí na vnitřní strukturu
venkovských obcí, kdyţ zohledňují zejména jejich polohu vŧči jádrovým městŧm
a jejich populační velikost. V tomto směru diplomová práce rozšiřuje současné
empirické poznatky o venkovu Česka, zejména Jiţních Čech.
Analýzy v rámci prvního cíle (C1) diplomové práce ukázaly, ţe venkovské obce
jako celek od druhé etapy let 2000–2008 populačně rostly. Nicméně jejich přirozený
přírŧstek vykazoval záporné hodnoty. Přírŧstek počtu obyvatel těchto obcí byl
zajišťován hlavně migrací (kladným migračním saldem) především na úkor jádrových
měst. U semiperiferních (a do určité míry i u periferních obcí) došlo ve druhé časové
etapě let 2000–2008 ke značným migračním ziskŧm a sniţování hodnot přirozeného
úbytku. U semiperiferních obcí tento vývoj vedl k celkovému populačnímu rŧstu těchto
obcí. Periferní obce populaci stále mírně ztrácely, kdyţ ani migrační zisky nepřeváţily
přirozený úbytek. Poměrně pozitivní byl migrační vývoj nejmenších periferních obcí
s 0–199 obyvateli, které se dostaly z -6,9 ‰ hrubé míry migračního salda v první
časové etapě, přes 0,7 ‰ v druhé časové etapě, aţ na hodnotu 5,4 ‰ ve třetí časové
etapě. Podobně tomu bylo i u periferních obcí s 200–499 obyvateli. U populačně
největších semiperiferních i periferních obcí s 1.000 a více obyvateli takový vývoj
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zaznamenán nebyl. Často se totiţ jednalo o malá městečka, která se chovala podobně
jako méně významná jádrová města.
Prostorový vzorec celkového pohybu obyvatel Jiţních Čech v celém období let
1992–2017 ukázal, ţe nejvíce populačně rostly suburbánní obce v suburbánní zóně
Českých Budějovic, Tábora a dalších významných jádrových měst. Potvrdilo se, ţe
populaci ztrácely převáţně periferní obce v blízkosti krajské hranice Jihočeského kraje
(tzv. vnitřní periferie). Uvedené výsledky potvrzují první předpoklad (P1) této práce.
Vedle předpokládaných zjištění práce dospěla i k některým překvapujícím
zjištěním. Zjistili jsme například, ţe podobně jako suburbánní obce rostly
i semiperiferní venkovské obce leţící v blízkosti suburbánních zón Jiţních Čech (viz
také dále uvedené zjištění o prostorovém šíření suburbanizace). Dále bylo zjištěno,
ţe vnitrokrajské periferní obce leţící v blízkosti hranic Jiţních Čech s Plzeňským,
Středočeským krajem a krajem Vysočina zaznamenaly příznivou migrační bilanci,
přičemţ toto zjištění jde proti dřívějším poznatkŧm prací Musil a Müller (2008)
a dalších. Jisté migrační zisky v severním okraji Jihočeského kraje zaznamenala také
Popjaková a kol. (2018). Zajímavé jsou i další poznatky o přírŧstcích přirozenou měnou
obyvatel u pohraničních periferních obcí leţících u státní hranice s Bavorskem
a Horním Rakouskem. V tomto případě lze souhlasit s tvrzením Musila a Müllera
(2008), kteří tvrdí, ţe poloha u státní hranice (kromě hranic s Rakouskem) paradoxně
nezvyšovala „perifernost“ z hlediska přirozené měny.
Závěry výsledkŧ druhého cíle (C2) diplomové práce lze shrnout následovně.
V první řadě byla identifikována kontraurbanizace v prostoru venkovských obcí Jiţních
Čech v letech 1992–2017. Ovšem je třeba rozlišovat polohové a velikostní typy
venkovských obcí. U semiperiferních obcí byla vypozorována kontraurbanizace typu C
(zahrnuje typ A i B – typologie v kapitole 7.2), kdyţ semiperiferní obce vykazovaly
relativně významné přistěhovávání městských obyvatel (A) a zároveň kladné hodnoty
migračního salda ve vztahu k městským regionŧm (B). Za zlomové období konce
urbanizace a začátku kontraurbanizace z hlediska migrace lze povaţovat rok 1997 –
tzv. polarizační obrat (podobně Geyer a Kontuly, 1993; Ouředníček, 2000). Tehdy došlo
u semiperiferních obcí k otočení převaţujícího počtu vystěhovalých na převaţující
počet přistěhovalých obyvatel do, resp. z významných jádrových měst (podobně
Ouředníček a kol., 2013; Popjaková a Blaţek, 2015). U periferních obcí je za celé
období 1992–2017 sloţité uvaţovat o převaze migračního proudu z významných
jádrových měst do těchto obcí, také proto, ţe ke kladným hodnotám migračního salda
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těchto obcí došlo jen několikrát (a navíc v krátkých časových úsecích) a ţe se rŧzně
chovaly jednotlivé typy periferních obcí (viz další odstavce). Nicméně i u periferních
obcí docházelo ke stálému rŧstu počtu přistěhovalých z jádrových měst, především
z těch významných, takţe v tomto smyslu lze uvaţovat o kontraurbanizaci A.
Výsledky ukázaly, ţe docházelo k „hierarchickému“ a prostorovému rozšiřování
kontraurbanizace (podobně také Geyer a Kontuly, 1996; TESG, 2003; tito autoři ovšem
nepracovali s venkovskými obcemi). Kontraurbanizace B se nejdříve projevila u větších
semiperiferních obcí s 500–999 obyvateli, poté u obcí s 200–499 obyvateli a nakonec
(od roku 2003) docházelo ke kontraurbanizaci i u nejmenších semiperiferních obcí
s 0–199 obyvateli. Migrační rŧst se postupem času rozšiřoval i na vzdálenější periferní
obce, obdobným zpŧsobem, kdyţ nejdříve migrační zisky byly u populačně větších
periferních obcí.
Z výše uvedeného vyplývá, ţe také druhý předpoklad (P2) diplomové práce byl
potvrzen. V první časové etapě let 1992–1999 bylo prokázáno z předchozích dob
pokračující značné stěhování z venkovských obcí (celkem) do městských regionŧ
(celkem). Ovšem ve druhé etapě let 2000–2008 se začaly projevovat kontraurbanizační
procesy typu B. Nicméně hlavně díky kladným hodnotám migračního salda
semiperiferních obcí vŧči městským regionŧm (jádrová města a suburbánní obce
celkem). Aţ v poslední etapě let 2009–2017 lze zaznamenat významnější hodnoty
kladného migračního salda jak semiperiferních, tak i periferních venkovských obcí
především na úkor jádrových měst.
Zajímavé je, ţe v poslední časové etapě let 2009–2017 „kontraurbanity“ nejvíce
(relativně) lákaly nejmenší venkovské obce s 0–199 obyvateli. Naopak z největších
venkovských obcí (s 1.000 a více obyvateli) obyvatelstvo odcházelo do městských
regionŧ. Těmito největšími venkovskými obcemi byly většinou městyse a malá města,
která nesplňovala parametry méně významných jádrových měst. Bylo také prokázáno,
ţe migranti z městských regionŧ většinou nehledali maloměstská prostředí, ale hlavně
populačně malé, nejmenší a středně velké venkovské obce.
Výsledky výzkumu naznačily, ţe migrační rŧst nejmenších venkovských obcí
byl ovlivněn rozšiřováním suburbanizace do prostoru semiperiferních obcí. Nejprve
byla zaznamenána „sousedská“ a následně „hierarchická“ difúze suburbanizace
(Ouředníček, 2013). Tuto „suburbanizaci“ semiperiferií by bylo ještě třeba ověřit
prostřednictvím bytové výstavby, kterou tato diplomová práce neměla šanci postihnout
(tato problematika by mohla být součástí pokračování analýz v dalším výzkumu).
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Analýzami diplomové práce byla vysledována nejen migrační atraktivita většiny
typŧ semiperiferních venkovských obcí, ale i některých nejmenších periferních obcí,
konkrétně v časové etapě let 2009–2017. Dŧvodem mohlo být jejich kvalitní ţivotní
prostředí, rekreační moţnosti, ale také cena a velikost nemovitostí v těchto obcích. Zde
se nabízí pokračovat kvalitativním výzkumem, který by prověřil motivy migrace
do těchto nejmenších periferních obcí.
Doplňujícím a překvapujícím zjištěním diplomové práce je, ţe se z městských
regionŧ na semiperiferní i periferní venkov stěhovaly hlavně mladé rodiny s dětmi, resp.
mladí lidé do 44 let (77,5 %). Na základě tohoto zjištění a na základě předchozích
kvalitativních výzkumŧ migrace na venkov autorky diplomové práce (Edelmanová,
2016) se lze domnívat, ţe z městských regionŧ na venkov přicházeli kontraurbanité
z následujících dŧvodŧ: hledání přírody a klidu („hledači venkova“ v sociálním slova
smyslu – Bernard, 2006), zdravějšího, bezpečnějšího a přirozenějšího prostředí („mladí
a zodpovědní“ ke svému zdraví a ke zdraví svých dětí – Šimon, 2011b) a z dŧvodu
ţivota blízkého a ekologicky skromného k přírodě („pestří a zelení“ – Librová, 1994;
1997). Obyvatelstvo z městských regionŧ „utíkající“ na venkov bychom mohli nazvat
amenitními migranty (Bartoš a kol., 2011). Podle autorky diplomové práce a také podle
zjištění v její bakalářské práci (Edelmanová, 2016), dále podle Štefánkové a Drbohlava
(2014) výše uvedené dŧvody nejsou dŧvody jedinými. Na venkově lze pořídit levnější
bydlení a ţivotní náklady jsou také niţší, pokud zde lidé mají zahrady a chovají
zvířectvo. Také v těchto ohledech by bylo třeba v budoucnu uskutečnit kvalitativní
výzkum mezi přistěhovalci z měst na venkov, případně také mezi lidmi opačného
migračního proudu (lidí vystěhovávajících se z venkova do měst).
Po dlouhém období migračních ztrát na jihočeském venkově a po dlouhém
období depopulace jihočeského venkova autorka diplomové práce zaznamenala zásadní
obrat jak v oblasti migrace, tak celkové populační bilance. Migrace z významných
jádrových měst na venkov Jiţních Čech postupně narŧstá a počty těchto kontraurbanitŧ
jsou nezanedbatelné. To je velice pozitivní trend pro jihočeský venkov, zvláště kdyţ se
na něj stěhují převáţně mladí lidé. Příchod právě městského, mladého a snad
i vzdělaného obyvatelstva na venkov je významným příspěvkem pro stabilizaci
a oţivení jihočeského venkova.
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