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Abstrakt
Cílem této bakalářské práce je interpretovat reflexi amenitní migrace a života českých
amenitních migrantů ve věku 18-30 let. Konkrétně se zaměřuji na to, jaké push & pull faktory
účastníci výzkumu uvádějí jako motivaci k amenitní migraci, v čem se jejich život po přesunu
na venkov změnil a jaká se u nich objevuje tendence k postamenitní migraci. Ve výzkumu byla
použita kvalitativní strategie a ke sběru dat byly využity převážně polostrukturované rozhovory.
Výzkumu se účastnilo osm osob. Aktéři udávali různé kombinace opakujících se push & pull
faktorů, přičemž mezi nejčastěji zmiňované push faktory města řadili absenci přírody, davy lidí,
hluk, znečistění vzduchu, hektičnost a anonymitu. Nejčastěji zmiňovanými pull faktory
venkova byl klid, příroda, nezávislost či soběstačnost, svoboda, možnost pěstovat plodiny či
chovat zvířata, bližší vztahy mezi lidmi, psychické uvolnění, více prostoru či zahrada. Život po
přesunu na venkov se změnil pro všechny účastníky výzkumu, avšak pro každého jiným
způsobem a každý na tuto změnu nahlížel jinak. Sedm aktérů odmítá postamenitní migraci. Ve
všech rozhovorech je přímo, či nepřímo zmiňován pojem „svoboda“. Termín „svoboda“
v tomto případě značí nová jednání, osvojená díky novému životnímu stylu amenitních
migrantů, kvalitnější životní prostředí a další podmínky venkovského života. U všech účastníků
výzkumu měla amenitní migrace vliv na zvýšení duševní pohody a kvality života záhy po
přesunu na venkov.

Klíčová slova: amenitní migrace, mladí amenitní migranti, duševní pohoda, kvalita života, push &
pull faktory

Abstract
The aim of this bachelor thesis is to interpret the reflexion on amenity migration and the
life of Czech amenity migrants aged 18-30. In particular, I focus on what push & pull factors
participants cite as motivations for amenity migration, how their lives have changed since
moving to rural area, and what tendencies are there towards post-amenity migration. A
qualitative strategy was used in the research and mainly semi-structured interviews were used
to collect data. Eight individuals participated in the research. Actors reported various
combinations of recurring push & pull factors, with the most frequently mentioned push factors
of the city being the absence of nature, crowds, noise, air pollution, hecticness and anonymity.
Most frequently mentioned pull factors of rural area were calmness, nature, independence or
self-sufficiency, freedom, possibility to grow crops or keep animals, closer relationships
between people, psychological relaxation, more space or a garden. After migrating the life has
changed for all the participants although in different ways, and each perceived this change
differently. Seven actors refuse post-amenity migration. In all interviews, the term "freedom"
is mentioned directly or indirectly. The term „freedom“ in this case means new actions acquired
thanks to the new lifestyle of amenity migrants, higher quality environment and other conditions
of rural life. Amenity migration had an impact on improving well-being and quality of life in
all cases soon after moving to the rural area.

Keywords: amenity migration, young amenity migrants, well-being, quality of life, push &
pull factors
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ÚVOD
Od 70. let 20. století můžeme pozorovat do té doby neobvyklé chování. Určité skupiny
lidí se v masovém měřítku začaly stěhovat na venkov, čímž zvrátily dosavadní vývoj a vyvrátily
teorii vývoje migrace. Předpokládalo se, že se lidé stěhují s cílem, dosáhnout co nejvyšších
příjmů. Ukázalo se, že tento přístup nedokáže vysvětlit chování lidí, kteří se dobrovolně stěhují
na venkov, a vzdávají se tak vyšších příjmů (Stewart, 2002; Rudzitis, 1999). Tito lidé, amenitní
migranti, se stěhují z různých důvodů a jedná se o lidi různého typu. Přesto mají jedno společné.
Stěhují se za zlepšením kvality svého života.
Téma amenitní migrace stále nabývá na významu, proto je důležité tomuto fenoménu
porozumět. Do budoucna bude pravděpodobně číslo amenitních migrantů narůstat a je důležité
si uvědomit, jaký by tento nárůst mohl mít dopady. Podle Mosse (2008) bude přibývat
amenitních migrantů především důsledkem klimatických změn. Amenitní migranti budou
směřovat do horských oblastí, kde je zajištěna pitná voda a není zde tolik znečištění, jako ve
městech (Moss et al., 2008; Bartoš, Kušová, Těšitel, 2009b). Další z důvodů, proč je užitečné
zkoumat tuto problematiku, je fakt, že by amenitní migrace mohla zpomalit vylidňování
venkova. Jednotlivé regiony by se pak nemusely potýkat s nerovnoměrným rozvojem, a to by
také mohlo zlepšit environmentální a kulturní kvalitu venkova (Chipeniuk, 2006).
Při tvorbě teoretické části mé práce jsem přečetla mnoho odborných publikací a cílila
k jejich logickému uspořádání. Amenitní migrace je velice široký pojem, který mnoho autorů
definuje rozdílně. Zároveň se překrývá s pojmy, jako je například migrace za změnou životního
stylu, druhé bydlení, deurbanizace či kontraurbanizace. Všechny tyto pojmy a fenomény s nimi
spojené vysvětlím v následujících kapitolách.
Tuto práci zakončím interpretací polostrukturovaných rozhovorů, které jsem vedla
s amenitními migranty, kteří se účastnili výzkumu, a pokusím se její pomocí přiblížit čtenářům,
jak amenitní migranti ve věku 18-30 let reflektují život na venkově a svou zkušenost s amenitní
migrací.
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1. TEORETICKÁ ČÁST
1.1. Migrace
V průběhu své práce často skloňuji slova „amenitní“ a „migrace“, a proto je důležité si
tyto pojmy nejprve definovat. Slovo „migrace“ je českou formou latinského slova „migratio“,
které v překladu znamená přemístění, přestěhování. Podle Bartoše et al. (2011) je migrace
jednorázové či opakující se přemístění objektů či živých organismů. Henig (2007, s. 1) definuje
migraci jako „pohyb, stěhování či přesídlování lidí“ z jednoho místa na jiné.
Lidská migrace je velice významným informačním ukazatelem, vyvolávajícím změny ve
struktuře obyvatelstva, který je důležité sledovat z důvodů demografických, ekonomických i
sociálních. Může mít jak pozitivní, tak negativní dopady. Například emigrace z určitého
regionu může vytvářet negativní i pozitivní vliv. Odliv obyvatelstva může způsobit nevýhodnou
ekonomickou situaci pro daný region. Naopak výhodou by v tomto případě mohl být nižší tlak
na životní prostředí, který by se díky vysídlení lidí snížil (Bartoš et al., 2011).
Jednu z možných a všeobsahujících kategorizací migrace nabízí Bartoš et al. (2011, s. 8),
přičemž rozlišují hledisko územní (vnitřní či mezinárodní), hledisko migračních směrů
(emigrace, imigrace, reemigrace), hledisko vnitřního souhlasu (dobrovolná či nucená migrace),
hledisko legálnosti (legální či nelegální migrace), hledisko sídelních systémů (urbanizace,
suburbanizace, reurbanizace, deurbanizace) a hledisko příčin migrace (příčina ekonomická,
bezpečnostní, politická, životního prostředí, kvality života).

1.2. Amenitní migrace
Vysvětlit pojem amenitní migrace je poněkud problematické, vzhledem k tomu, že je
definován mnoha možnými způsoby napříč vědeckou komunitou. Neexistuje jedna jediná
všeobecně přijímaná definice amenitní migrace (Moss et al., 2008). Definice se navíc překrývají
i s dalšími podobnými pojmy, kterými jsou např. migrace za změnou životního stylu, druhé
bydlení, kontraurbanizace či deurbanizace.
Moss (2008) píše, že následující definice amenitní migrace, by měla obsahovat hlavní
body. Amenitní migrace je podle něj: „pohyb lidí na různá místa, natrvalo nebo na nějaký čas,
jež je motivován především kvalitnějším životním prostředím a kulturní diferenciací těchto
míst“1 (Moss et al., 2008, s. 1, podle Moss 1994, 2006, český překlad). Podle Bartoše a Kušové
1

„The movement of people to places, permanently or part-time, principally because of their perceived
higher environmental quality and cultural differentiation.“ (Moss et al., 2008, s. 1, podle Moss 1994, 2006)
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(2005) je amenitní migrace takový typ migrace, jež probíhá směrem z města na venkov.
Amenitní migranti nejsou motivováni ekonomicky, nýbrž touhou žít v lepším životním
prostředí, případně jsou motivováni specifickými sociálními či kulturními vlastnostmi daného
místa (Bartoš a Kušová, 2005). Amenitní migrace je tedy motivována především dvěma
základními soubory – přírodním a kulturním prostředím. Obecně řečeno je hlavním důvodem
migrace zlepšení kvality života (Bartoš a Kušová 2005). Jedná se o zcela dobrovolnou migraci,
při které jsou amenitní migranti vedeni ke změně místa vnitřními psychickými faktory (Bartoš,
Kušová, Těšitel, 2009a).
Dříve se zdálo, že je amenitní migrace záležitostí pouze ekonomicky vyspělých zemí a
bohatých osob (Moss, 1994), později vyšlo najevo, že se objevuje i v chudších zemích (např.
Matarrita-Cascante, Sene-Harper, Stocks, 2015) a týká se i osob, které nejsou příliš majetné,
jejichž migrace mohla být zprvu motivována ekonomicky, ale posléze tyto osoby v zemi zůstali,
i přes probíhající ekonomický úpadek (což z nich dělá migranty, kteří nejsou ekonomicky
motivováni; Bobek, 2020).
Je třeba definovat, jaké osoby se řadí do skupiny amenitních migrantů. Podle Bartoše et
al. (2011) mohou amenitní migranti v rurální oblasti pobývat trvale, či jen po určitý čas, a přesto
splňovat kritéria pro tuto definici. Jiní autoři (např. Chipeniuk, 2006) mohou být toho názoru,
že mezi amenitní migranty se počítají jen ti, kteří se do amenitní oblasti přestěhují natrvalo. Pro
svůj výzkum vycházím z definice Bartoš et al. (2011).
V českém jazyce neexistuje všeobecně přijímaný termín odpovídající pojmu „amenitní
migrace“, proto se užívá jeho „počeštělé“ verze. U slova „amenity“ se můžeme setkat
s překlady jako „statky a služby přírody i kultury“, „pohoda“, „krása“, „příjemné vlastnosti“ či
„společenská pohoda“ (Bartoš et al. 2011). Amenitní migranti jsou jakýmisi „hledači životní
pohody” (Moss et al., 2006).
Termín amenitní migrace byl pravděpodobně poprvé užit v 50. letech minulého století,
přičemž v té době se autoři zaměřovali na tento fenomén především v kontextu USA (Bartoš et
al., 2011). Stewart (2002) popisuje, že první velká vlna amenitní migrace, která vyvolala
zvýšenou pozornost odborníků, se odehrála v 70. letech v USA. Byl tím zvrácen dosavadní
vývoj přesunu lidí z venkova do měst. V 80. letech došlo ke snížení přívalu migrantů do
venkovských oblastí, a poté následovalo opětovné prudké zvýšení v letech 90. Obecně se
předpokládá, že lidé stěhující se do amenitních oblastí jsou ochotni výměnou za hodnotné
prostředí obětovat možnost vyššího platu. Nižší platy jsou vyváženy amenitním prostředím
(Stewart, 2002).
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Amenitní migrace se stává předmětem stále většího zájmu. V čem spočívá příčina tohoto
rozkvětu amenitní migrace? Důvody jsou různého typu: lidé kladou stále větší důraz na
hodnotné životní prostředí, nastává změna hodnotové orientace u mnohých lidí, vyšší náklady
na žití ve městě, kratší čas strávený dojížděním díky výstavbě infrastruktury, atd. Tento typ
migrace je navíc v posledních letech ještě podpořen rozvojem technologií. S rozvojem
technologií a přibývajícím počtem lidí, kteří si mohou vydělávat online je stále většímu počtu
lidí umožněno migrovat i do míst, která jsou od města vzdálená (Bartoš et al., 2011).
Důležitou událostí v historii amenitní migrace je mezinárodní konference z roku 2003,
která byla věnovaná právě tomuto fenoménu. Zde také vznikla kniha, pojednávající o tomto
tématu: „The amenity migrants: seeking and sustaining mountains and their cultures“ (Moss et
al., 2006). Amenitní migrace je v této knize představená z různých disciplín a v pěti různých
kontextech pěti kontinentů. Na amenitní migraci se dá nahlížet multidisciplinárně. Týká se
oborů jako například plánování regionálního rozvoje, sociologie, demografie, gerontologie,
kultury, ekonomiky, turismu, ekologie a dalších (Moss et al., 2006).
Amenitní migranty je možné nalézt například v Alpách, USA, Austrálii, Kanadě, Mexiku,
Česku, Polsku, Latinské Americe, Thajsku, Malajsii, Indii, Indonésii, Číně, v jihoafrických
Dračích horách ve Vietnamu, Středomoří, na africkém kontinentu mezi Marrákeší a Fezem,
Kostarice, Slovinsku, a na dalších místech (Bartoš et al., 2011). Lze tvrdit, že amenitní migrace
je celosvětový fenomén (Moss, 1994). Chceme-li tato místa blíže definovat, jedná se o lokace,
které v minulosti zaznamenaly odliv obyvatelstva, může jít také o chráněné oblasti, či místa
s neporušenou přírodou, zachovalou biodiverzitou, a proto přitahují nové obyvatele, amenitní
migranty (Novotná, Preis, Kopp a Bartoš, 2013). Díky amenitní migraci se zvyšuje populace
ve vylidněných oblastech (Stewart, 2002; Chipeniuk, 2006).

1.2.1. Typologie amenitních migrantů a amenitní migrace
Dělení amenitních migrantů a amenitní migrace má různé roviny. V následujících řádcích
zmíním několik častých rozlišujících kritérií, která se mohou v dělení amenitních migrantů či
amenitní migrace objevit.
Moss (1994) rozlišuje dva typy amenitních migrantů podle dvou hlavních motivačních
faktorů k migraci. První typ je motivován příležitostí žít v hodnotnějším přírodním prostředí,
zdůrazňuje důležitost faktorů jako je klima, čistota vzduchu, vody, a biodiverzita. V druhém
případě se jedná o amenitní migranty motivované socio-kulturními rysy daného místa. V tomto
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případě by byl amenitní migrant motivován například specifickým životním stylem, nebo
povahou místního společenství, tradicemi, náboženskými praktikami a podobně (Moss, 1994).
Novotná, Preis, Kopp a Bartoš (2013) ve své publikaci uvádějí dva typy amenitní
migrace: 1) migraci do kulturně zachovalých center měst a 2) migraci do venkovských oblastí,
přičemž druhý typ migrace preferuje jen malá část lidí (Novotná, Preis, Kopp a Bartoš, 2013).
Tato práce se zaměřuje na zmíněný druhý typ.
Perlik (2008) rozlišuje tři základní typy amenitních migrantů: Alpský typ, Skandinávský
typ a Severoamerický typ. Alpský typ migranta vlastní rekreační obydlí ve vzdálenosti, do které
je možno dojíždět například víkendově; Skandinávský typ dojíždí do vlastního objektu druhého
bydlení o prázdninách; Severoamerický typ rekreace je z důvodu velké vzdálenosti mezi
původním obydlím ve městě a rekreačním obydlím, omezený na sezónní či trvalou migraci
(Perlik, 2008). U nás se projevuje především migrace Skandinávského typu (Bartoš et al.,
2011). Existuje mnoho různých typologií amenitních migrantů a amenitní migrace, ale nelze je
zde všechny obsáhnout.

1.2.2. Model vzniku amenitní migrace
Princip vzniku amenitní migrace může být v různém kontextu odlišný. Jako první je třeba
definovat si rozdílnost pojmů „turista“ a „amenitní migrant“. Glorioso a Moss (2007) definují
rozdíl následovně. Turisté daná místa jen navštěvují, nemají v úmyslu se na místo stěhovat,
oproti tomu amenitní migranti se na místě usadí ať už permanentně, sezónně či přerušovaně
(Glorioso, Moss, 2007).
Jeden z modelů vzniku amenitní migrace, který bych zde ráda uvedla, byl publikován v
práci Susan Stewart (2002) a je definován v pěti krocích (obr. č. 1). Prvním krokem je podle
Stewart (1.) turistická návštěva daného místa, poté následuje (2.) opakované navštívení místa,
(3.) pronájem nemovitosti v místě, (4.) koupě nemovitosti (druhé bydlení) a nakonec (5.)
amenitní migrace. Migrace se stává reálnou díky opakovaným návštěvám, při kterých se
zvyšuje obeznámenost migranta s místem, popřípadě místní komunitou (Stewart, 2002).
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obr. č. 1: Fáze amenitní migrace podle Stewart (zdroj: Stewart, 2002, s. 373).

Bartoš et al. (2011) však ve svém výzkumu zjistili, že tato hypotéza nemusí být vždy
platná. V jejich výzkumu vyšlo najevo, že turisticky objevilo dané místo jen 23 % osob. Další
zajímavou informací je, že 49 % respondentů toto místo před migrací dokonce vůbec neznalo.
Když dochází v České republice k amenitní migraci, jde nejčastěji o přeměnu druhého
bydlení v trvalé (Bartoš et al., 2011). V některých místech v Severní Americe je vývoj migrace
odlišný. Pokud se lidé chtějí přestěhovat do amenitního prostředí, po svých možnostech se
poohlédnou například v médiích nebo si od někoho nechají poradit, a poté se jednoduše
přestěhují natrvalo (Chipeniuk, 2006).

1.2.3. Amenitní migrace v České republice
Výzkum amenitní migrace byl v České republice poprvé proveden v roce 1993 (Glorioso,
1999) v Akademii věd ČR. Tento výzkum se soustředil na Šumavu. Ve stejnou dobu zde
provedli výzkum také Moss et al. (1999). Jejich výsledky vypovídají o tom, že region Šumava
je stále více ovlivňován turismem a objevuje se zde jednoznačný počátek amenitní migrace
(Moss et al., 2008).
Je možné nějakým způsobem definovat české amenitní migranty? Podle Bartoše et al.
(2011) jsou to většinou lidé vzdělaní, movití, tvořiví, kteří se nebojí změnit svůj životní styl.
Bylo zjištěno, že 45 % z dotázaných je středoškolského vzdělání, 37 % vysokoškolského. Pětina
z nich (21 %) jsou podnikatelé a zhruba další pětina (18 %) matky na mateřské dovolené, které
migrovaly s motivem zajistit dítěti zdravé životní prostředí. 96 % migrantů žije v daném místě
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po celý rok, zbylí migranti sezónně. 92 % migrantů je spokojených se svou životní úrovní a 88
% neuvažuje o přestěhování (Bartoš et al., 2011, podle Bartoš, Kušová, Těšitel, 2009a)

Tabulka č. 1 (zdroj: Bartoš et al., 2011, s. 77, podle Bartoš, Kušová, Těšitel, 2009a)
Zde přikládám tabulku č. 1 z dotazníkového šetření (Bartoš et al., 2011, s. 77; podle
Bartoš, Kušová, Těšitel, 2009a), která přehledně ukazuje vybrané charakteristiky českých
migrantů popsaných výše.
Zároveň bych chtěla upozornit na fakt, že nejnižší procentuální zastoupení českých
amenitních migrantů je ve věku 20 – 29. Z toho lze usuzovat, že přesun z města na venkov je
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v tomto věku nejméně atraktivní, a proto se ve svém výzkumu zaměřím na to, proč se tito lidé
rozhodnou k amenitní migraci, jaká je jejich žitá zkušenost po přesunu na venkov, a jakou
tendenci mají k postamenitní migraci.
Z výzkumu Bartoše et al. (2011) také vyplývá, že se u českých amenitních migrantů běžně
objevuje jakási fixace na předešlé bydliště. Jen 36 % osob v dotazníku uvedlo, že má více přátel
v novém místě bydliště. Avšak udržují kontakt spíše s dalšími amenitními migranty, než
s místními. Tímto způsobem se oddalují od místní komunity a následně je pro ně ještě těžší do
ní proniknout, pokud by chtěli. Tato fixace na přechozí bydliště se projevuje i v jiných směrech.
Pouhá čtvrtina dotázaných (24 %) prodala nebo se jinak zbavila svého původního bydliště,
necelé tři čtvrtiny amenitních migrantů si své předchozí bydliště ponechalo, ať už
z ekonomických či osobních důvodů. Tato informace naznačuje, že někteří amenitní migranti
chtějí mít pocit jistoty, že se mohou vrátit zpět do předešlého bydliště, v případě, že by svůj
krok týkající se migrace přehodnotili. Jako negativa venkova vnímají migranti málo pracovních
příležitostí, pracovně náročný způsob života a nepříjemnosti zimního období (Bartoš et al.,
2011).
Když se tyto osoby rozhodovali, jakou lokalitu k migraci zvolit, ve výběru pro ně byla
nejméně důležitá kvalita sociálního prostředí. To může do budoucna znamenat jejich horší
začlenění do místní komunity. Někteří migranti uvedli jako důvod k migraci „lepší sociální
vztahy na venkově“, ale po přestěhování vyšlo najevo, že se do místní komunity nezapojili a
vytvářeli jakési amenitní „ostrůvky“, tedy, přátelili se většinou s amenitními migranty (Bartoš
et al., 2011).

1.2.4. Klíčové faktory vzniku amenitní migrace V ČR
Motivace ke stěhování lidí žijících v českých zemích se v průběhu historie různě měnily.
Díky kulturním, sociálním, politickým a ekonomických změnám, které se na našem území
odehrály, se objevila specifická forma amenitní migrace, úzce spojená s fenoménem druhého
bydlení. Je nutno dodat, že podoba amenitní migrace se v různých zemích liší (Novotná, Preis,
Kopp, Bartoš, 2013; Moss et al., 2008).
Česká republika je malá země, a proto je možné využívat objekty druhého bydlení
například víkendově. Dojezdová doba z hlavního města do pohraničí se pohybuje okolo dvou
hodin cesty autem. Permanentní amenitní migrace není v Česku běžným jevem. Pro Čechy je
typická jakási „zakořeněnost“ v místě svého bydliště a s tím spojená nižší ochota se přestěhovat
nastálo (Moss et al., 2008).
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Přestože v České republice nedochází k rychlému nárůstu amenitních migrantů, jejich
počet se pomalu zvyšuje ve všech oblastech (Bartoš et al., 2011). Důvodů, proč je pro mnoho
lidí v ČR výhodnější využívat spíše druhého bydlení, než amenitně migrovat, je více. Moss et
al. (2008) udává jako příklad krátkou dojezdovou dobu po celé České republice (díky tomu není
problém využívat chatu či chalupu například víkendově), dalším důvodem je „zakořeněnost“
Čechů v místě svého bydliště a s tím spojená nechuť se stěhovat, nebo nižší kvalita i kvantita
služeb a méně pracovních příležitostí v některých venkovských oblastech, či zhoršená dopravní
dostupnost v zimě, nutnost vlastnit automobil atd. I přes to pomalu narůstá počet amenitních
migrantů, kteří žijí v místě trvale, skoro ve všech horských oblastech České republiky (Moss et
al., 2008).

1.2.5. Důvody k amenitní migraci
Když se v 70. letech v USA výzkumníci začali ptát po důvodech migrace na venkov,
ukázalo se, že existují lidé, pro které jsou například klid a kvalita životního prostředí důležitější
než výše příjmů. Toto chování bylo pro akademiky překvapující, protože se vždy domnívali, že
bydlení na venkově je oproti městskému způsobu života pro lidi (ať už z hlediska finančního,
nebo pokud jde o pohodlí, dostupnost služeb, apod.) nevýhodné. Takové chování bylo proti
veškerým domněnkám a proti teorii vývoje migrace, která do té doby přetrvávala.
Předpokládalo se, že se lidé stěhují vždy s cílem dosáhnout co nejvyšších příjmů a životního
standardu. Ukázalo se, že tento přístup nedokáže vysvětlit chování lidí, kteří se dobrovolně
stěhují na venkov, a dobrovolně se tak vzdávají vyšších příjmů (Rudzitis, 1999).
Zhruba před 60 lety se zrodila push & pull teorie, která se zaměřuje na rozhodování
člověka při migraci. Push faktory jsou negativní vlivy, které daného jedince „vytlačují“ z jeho
původního bydliště (například špatné ovzduší, hluk), naopak pull faktory jsou pozitivní vlivy,
které jedince „přitahují“ a motivují k migraci (například příroda, klid; Henig 2007).
Na venkov migrují skupiny obyvatel různého typu, obecně se ale dá tvrdit, že lidé, pro
které jsou důležité finance a úspěšná kariéra, zůstanou spíše vázáni na město. Oproti tomu lidé,
pro které je důležitý vztah s přírodou a ohleduplnost vůči životnímu prostředí, se budou s větší
pravděpodobností chtít přestěhovat na venkov (Šimon, 2011).
Podle zjištění Bartoše et al. (2011) bývá důvodem k amenitní migraci v obecné rovině
touha po kvalitnějším životním prostředí a životu v komunitě.
Benson a O’Reilly (2009) jsou toho názoru, že amenitní migranti mají víceméně společné
motivace k migraci. Mezi ty nejdůležitější motivace patří hledání kvalitnějšího způsobu života.
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Konkrétně jmenují touhu po venkovské idylce, jako je zeleň, klid, pomalejší životní tempo a
lepší kvalita života. Migrace je vnímána jako útěk od života předchozího, ovšem to platí jen do
určité míry (v závislosti na životě jedince před migrací) a ne pro všechny migranty. Důvody
k migraci se tedy liší v závaznosti na to, jaký život žil jedinec před migrací. Jen při hlubším
prozkoumání předchozího života můžeme plně pochopit rozhodnutí k migraci (Benson a
O’Reilly, 2009).
Löffler et al. (2016) ve své práci udává důvodů k migraci hned několik. Ve dvou alpských
vesnicích, ve kterých byl proveden výzkum, byly zjištěny podobné důvody k migraci.
Nejčastějšími pull faktory, které účastníci výzkumu zmiňovali, byly místní komunita a ráz
krajiny. Skoro stejně tak důležitý byl pro migranty faktor trávení volného času. Aktéři mluvili
o tom, že si přejí žít v harmonii, pěstovat si své vlastní potraviny, žít v souladu s místními a
ročním obdobím. Dotazovaní také chtějí mít více času na aktivity, které sami vnímají jako
smysluplné. Zároveň si uvědomují, že nepotřebují velké množství peněz k tomu, aby byli
šťastní. V odpovědích byl kladen velký důraz na estetiku krajiny, příjemné podnebí, klid a
zdraví. Aktérům prý nevadí, že v místě není dostatek pracovních nabídek, tito jedinci si sami
dokážou vytvořit práci, která je pro ně smysluplná a naplňuje je. Stávají se z nich například
umělci, zemědělci, praktikují řemesla nebo pracují v turistickém odvětví (Löffler et al., 2016).
V českém prostředí se na toto téma zaměřuje například také profesorka Hana Librová
(1994; 2003), která před 27 lety popsala životní styl jednoho konkrétního typu „zeleného“
amenitního migranta. Tento typ amenitního migranta má nízkou spotřebu, je ekologicky
zaměřený a žije skromným životem. Librová se domnívá, že vnitřní pohnutky k takovému
životu jsou často ovlivněny dětstvím stráveným na venkově, například u prarodičů. Ekologicky
příznivé chování definovala jako snahu či ochotu lidí žít skromně nebo jinými slovy za
nevýhodných materiálních podmínek. Tito lidé jsou spokojeni s nízkým příjmem, mají v životě
jiné hodnoty, než spotřebu. Je zajímavé, že Librová (1994) ve svém díle naznačuje, že v případě
jí zkoumaných migrantů, nejde ani o důvod, ani o rozhodnutí se přestěhovat za tímto životním
stylem. Dotázaní migranti jsou toho názoru, že sami „nemají na svém rozhodnutí zásluhu“
(Librová, 1994, s. 121). Tato situace spíš sama v jejich životě vykrystalizovala. V tomto případě
tedy nelze mluvit o záměrné skromnosti (jelikož toto chování není záměrem „zelených“
amenitních migrantů), nýbrž o dobrovolné (Librová, 1994).
Persson (2019) píše ve své práci o rodinách z Německa a Nizozemí, které se přestěhovaly
do vesnických oblastí vnitřní Skandinávie, do míst charakterizovaných klesající populací a
upadajícími službami. Pomocí interview se dozvídá příběhy těchto rodin o tom, jak opustily
město. Tyto osoby popisují faktory, které jim ve městě znepříjemňovaly život. Tyto faktory
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jsou podle názoru dotázaných rodin spojeny s městským prostředím. Jsou jimi například stres,
agrese a soutěživost. Takové prostředí může být pro nějaké lidi neúnosné až do té míry, že
město opustí a přestěhují se na venkov. Ten je oproti městu vnímán jako klidné a bezpečné
místo (Persson, 2019).
Ve stále se zrychlujícím tempu moderní společnosti (Rosa, 2013) není neobvyklé
pozorovat psychické dopady těchto faktorů na lidi. Deprese a úzkosti nejsou zdaleka
neobvyklým jevem (Rosa, 2013). Stres při práci pociťuje v průměru 22 % pracujících Evropanů
(Milczarek et al., 2009, s. 122). To je více než každý pátý člověk. Stres může dále vést k různým
zdravotním problémům. Očekává se, že se výše uvedené číslo bude ještě zvyšovat (Milczarek
et al., 2009). Dopady amenitní migrace jsou šířeji popsány v následující kapitole.
Jak výše uvedené studie naznačují, důvodů k amenitní migraci je mnoho, záleží tedy na
kontextu konkrétní amenitní oblasti a skupině osob, která se do této oblasti stěhuje.

1.2.6. Dopady amenitní migrace
Zájem o dopady amenitní migrace se objevil v 70. letech 20. století. Činnosti spojené
s migrací jako je členění půdy, výstavba obydlí a silnic alarmovaly ty, kteří si dělali starosti
s kvalitou životního prostředí venkovské krajiny (Abrams et al., 2012).
Moss (1994) již před 27 lety psal o tom, jak je důležité chránit životní prostředí a žijící
kultury, což platí pro současnou dobu ještě mnohem více, z důvodu jejich rostoucí vzácnosti.
Amenitní migrace je zároveň příležitostí i hrozbou. Záleží na konkrétním místě a čase, protože
nelze s jistotou určit, jaké dopady bude mít, nelze je zobecnit (Bartoš et al., 2011). Tyto dopady
lze vnímat ambivalentně – mohou ohrožovat původní stav místa, ale zároveň dávat příležitost
k rozvoji či zlepšení (ibid). Negativní vlivy amenitní migrace podle některých autorů bohužel
převažují (např. Glorioso, 1999; Moss et al., 2008; Abrams et al., 2012), podle jiných převažují
pozitivní vlivy (Löffler et al., 2016). Jde o velice komplexní jev a nelze říci, zda má amenitní
migrace čistě pozitivní nebo negativní dopad (Moss, 1994).

1.2.6.1. Negativní dopady
Amenitní migrace může mít řadu různých vlivů na životní prostředí a až na výjimky jde
bohužel o vlivy negativní (Moss 1994, 2006; Moss et al., 2008; Glorioso 1999; Abrams et al.,
2012). Amenitní migrace způsobuje sociální, kulturní, biologické a fyzické změny (Stewart,
2002). Moss (1994) upozorňuje, že v některých oblastech je příčinou ničení ekosystémů,
původní krajiny nebo narušuje kulturu místních komunit. Amenitní migranti, a podobně
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motivovaní turisté, kteří hledají způsob, jak si ještě užít ubývající přírody a kultur (mnohokrát
značně ovlivněných turismem), narušují to, co z nich zbylo, a tak ještě více ohrožují jejich
existenci. Hodnota nedotčené přírody a odlišných kultur roste spolu s tím, jak roste jejich
vzácnost. Zdá se, že nejvíce jsou pronásledovány kulturní zdroje malých a chudých společností.
Například venkovští Hispánci v novém Mexiku jsou ve velkém ohrožení. To platí i pro další
nativní společnosti například v Chiang Mai (Thajsko) nebo Baguio (Filipíny; Moss, 1994).
Amenitní migrace sociálně přetváří jak migranty, tak místní obyvatele, a má větší vliv,
než by se dalo očekávat (Stewart, 2002). Sociální a kulturní změny jsou způsobeny odlišnými
hodnotami a chováním místních a nově příchozích, to může vést ke ztrátě autenticity místa,
dokonce může dojít ke střetu místních a nově příchozích, a to může vyústit v konflikt mezi
skupinami. V mnoha případech je s příchodem nových migrantů místní obyvatelstvo negativně
ovlivněno zdražením pozemků, zvýšením životních nákladů, segregací obyvatelstva nebo
zatížením veřejných služeb (Matarrita-Cascante, Sene-Harper a Stocks, 2015; Bartoš et al.,
2011).
Amenitní migrace vytváří v poměrně neporušených územích nátlak na přírodní zdroje
(vodu, energie, chráněná území, atd.; Moss et al., 2008). Způsobené škody na životním prostředí
jsou většinou spojené se spotřebou (Abrams, 2012). Nejčastěji se jako negativní dopady uvádí
rostoucí počet domů, parcelace, výstavba silnic, infrastruktury a dalších služeb, které jsou
s přívalem nového obyvatelstva vyžadovány (ibid). To narušuje přírodu a ve výsledku může
souviset se ztrátou lesů nebo jiného přirozeného prostředí pro zvířata a rostliny (ibid). Tato
výstavba a neustálý transport a s tím spojený hluk (v případě přerušované amenitní migrace či
v případě nutnosti dojíždění amenitních migrantů do míst zaměstnání), ohromuje danou lokaci
a způsobuje vážný environmetální nápor (Stewart, 2002). Řešením by mohla být stálá migrace
(nikoli sezónní) a práce v místě bydliště či z domova (Abrams et al., 2012). Výstavba domů,
infrastruktury a další úpravy půdy spojené s příchodem amenitních migrantů často zapříčiní
úbytek původních živočichů a způsobí, že se v tomto místě usadí spíše živočišné druhy, které
se adaptovaly na lidskou přítomnost (ibid). Oplocení v místě obytné oblasti zabraňuje volnému
pohybu divokých zvířat, která jsou zároveň ohrožována domácími zvířaty, která je loví (Moss
et al., 2008). Zvýší se spotřeba pitné vody a vzroste i objem odpadních vod (ibid). Na silnici se
objevuje víc aut, která vytváří hluk, a ruší tak divokou zvěř (ibid).
Negativní dopady dosahují větších měřítek a ovlivňují mnohem více než jen amenitní
oblast. Příkladem mohou být právě dopady na životní prostředí. Ty nemusí být vidět lokálně –
protože o nich mezi migranty není rozšířené povědomí, nebo protože se tyto dopady přesunuly
na jiné místo (například produkce či těžba se přesune z amenitní destinace do jiného regionu
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nebo státu – dopady nezmizely, jen „nejsou vidět“). Budoucí výzkum amenitní migrace by se
měl zaměřit na tyto dalekosáhlé dopady, které nejsou viditelné v přímém příčinném vztahu
(například vliv členění půdy na biodiverzitu; Abrams et al., 2012).

1.2.6.2. Pozitivní dopady
Podle Moss et al. (2008) se za největší výhodu amenitní migrace dá považovat její
ekonomická stránka; amenitní migranti s sebou do míst často přináší i kapitál, a napomáhají tak
růstu místní ekonomiky. Spolu s tím roste počet pracovních míst a rozšiřuje se i jejich nabídka
(Glorioso, 1999; Moss 2006). Avšak záleží na úhlu pohledu. Příliv kapitálu do amenitní oblasti
může být stejně tak považován za vliv negativní. Zlepšení ekonomické situace v místě, totiž
vyvolává zvýšení cen statků, služeb i pozemků, to zapříčiní, že si někteří původní obyvatelé
nemohou dovolit to, co dříve mohli (Stewart, 2002). Tato ekonomická nerovnost vytváří napětí
mezi místními a migranty (Bartoš et al., 2011).
Kromě zmíněného přílivu kapitálu mají migranti i sociální a kulturní přínos. Místní
mohou ocenit nové znalosti, inovace a možná se od migrantů začnou učit novému chování
(např. větší tendence k ochraně životního prostředí; Löffler et al., 2016; Moss et al., 2008;
Matarrita-Cascante, Sene-Harper, Stocks, 2015). Chipeniuk (2006) ve své práci také zmiňuje,
že amenitní migrace napomáhá zpomalit vylidňování venkova. To je výhodné pro jednotlivé
regiony, které se pak nemusejí potýkat s nerovnoměrným rozvojem (Chipeniuk, 2006).
Ve studii uskutečněné Löfflerem et al. (2016), ve které byly zkoumány dvě alpské
vesničky, lze pozorovat spíše pozitivní vliv amenitní migrace, a to v oblasti ekonomické,
sociální i kulturní. V těchto vesnicích docházelo ke stárnutí obyvatelstva, mnoho domů bylo
prázdných a chátralo. Nově příchozí se ale postarali o revitalizaci místa, opravili chátrající
budovy a obnovili oslavy svátků. Díky migrantům se do místa vrátil život. Nyní se zde pořádají
kulturní akce a obnovila se spousta místních zvyků a svátků, které se před příchodem migrantů
již neslavily, a dokonce se začaly slavit i svátky nové. Kulturní akce a oslavy svátků lákají
spoustu návštěvníků, a to i ze zahraničí. Na tomto příkladu je dobře vidět pozitivní vliv amenitní
migrace. Vesnice byly opraveny, zastavilo se vylidňování a vrátil se do nich život (Löffler et
al., 2016).
Moss již v roce 1994 varoval, že dopady amenitní migrace jsou stále globálnější a jsou
patrné především v místech, které jsou bohaté na přírodní statky. Výzkumy naznačují, že
amenitní migranti mají obvykle negativní vliv na přírodní statky. Avšak je nutno zmínit, že mají
v některých případech vliv pozitivní. Moss udává příklad Baguio, Bellinghamu a Santa Fe, kde
jsou amenitní migranti zapojeni do aktivit spojených s ochranou životního prostředí a
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navrácením přírody do původního stavu (Moss, 1994). O několik let později píše, že vliv
amenitní migrace na životní prostředí nemusí být pouze negativní, a že často jsou to právě
amenitní migranti, kdo přispívá k ochraně životního prostředí v místě (Moss et al., 2008).
I když se v mnohých případech může zdát, že jsou amenitní migranti k životnímu
prostředí ohleduplnější než místní obyvatelé, nemusí to vždy nutně platit (Abrams, 2012;
Matarrita-Cascante, Sene-Harper, Stocks, 2015). Přestože se amenitní migranti vědomě snaží
životní prostředí chránit a obnovovat, ve stejnou chvíli ho vědomě či nevědomě ničí možná
ještě víc, než místní obyvatelstvo. I přes to však mohou mít pozitivní vliv na místní, kteří se
díky nim zamýšlí nad svým jednáním a vědomě se snaží zmenšovat svou ekologickou stopu.
V některých případech se stává, že neznalost migrantů působí nepříznivě na životní prostředí, i
přes to že se domnívají, že jednají ekologicky (Matarrita-Cascante, Sene-Harper, Stocks, 2015).
Amenitní migranti v Nuevo Arenal (Kostarika), ve studii publikované autory MatarritaCascante, Sene-Harper a Stocks (2015), vidí budoucnost životního prostředí mnohem
negativněji, než místní a snaží se tomu zabránit tak, že chrání přírodní zdroje (př. brání
odlesňování). Bojí se, že chování místních, které není příliš ekologicky zaměřené, bude mít
negativní vliv na životní prostředí. Snaží se místní obyvatele změnit, učí je o problémech
životního prostředí a jak tyto problémy řešit. I když to vypadá, že jsou migranti mnohem
ohleduplnější k životnímu prostředí, oni sami jsou možná těmi, kdo má větší ekologickou stopu.
Jezdí vozidly, která nejsou ekologicky šetrná, bydlí ve velkých vilách, jejichž stavba
vyprodukovala velkou uhlíkovou stopu a nakupují v obchodech, ve kterých je sortiment
dovážen až z druhého konce světa. Oproti tomu místní všude chodí pěšky, několikačlenná
rodina bydlí pod jednou střechou v malém obydlí a spotřebovávají lokální statky. Ve výsledku
se jen stěží dá říci, která strana má větší uhlíkovou stopu. Přínosem amenitních migrantů je
nepochybně fakt, že se místní obyvatelé díky ekologickému učení migrantů zamýšlí nad svým
jednáním a vědomě se snaží zmenšovat svou ekologickou stopu. Je proto nutné sledovat také
výsledky jednání, nikoli pouhý úmysl, abychom mohli určit, zda určité chování je, či není šetrné
k životnímu prostředí (Matarrita-Cascante, Sene-Harper, Stocks, 2015).

1.2.6.3. Dopady amenitní migrace v České republice
Na venkově v České republice je využíván pro druhé bydlení či amenitní migraci
především již existující bytový fond (lidé si většinou svá obydlí rekonstruují), což je z určitého
pohledu výhodou (především s ohledem na životní prostředí), protože nedochází k masivní
výstavbě nových budov, jako například v Severní Americe (Bartoš, Kušová, Těšitel, 2009b),
ale existují i oblasti, pro které to neplatí (př. Krkonoše, Šumava; Bartoš et al., 2011). Dalo by
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se však argumentovat tím, že výstavba nových budov a center by naopak přilákala do míst
turisty, a tím i kapitál a vyšší ekonomickou stabilitu pro daný region, naopak s ohledem na
životní prostředí by byl efekt zcela zřejmě negativní.
Mezi pozitivní vlivy amenitní migrace v České republice patří zvýšení pracovních míst a
nové způsoby obživy, zlepšení možností bydlení, přínos inovací, technologií, nových myšlenek
a kapitálu a snížení vylidňování amenitní oblasti, což souvisí s udržením a dostupností služeb
v místě (nemocnice, školy, apod.; Bartoš et al., 2011; Bartoš a Kušová, 2005; Moss et al., 2008).
Výzkum amenitní migrace ve třech oblastech v ČR (Třeboňsko, Šumava, vnitřní periferie
Západ) vyvodil závěr, že v České republice má amenitní migrace spíše kladné důsledky (Bartoš
et al., 2011).
Mezi možné negativní dopady amenitní migrace v České republice řadíme nečekaný
nápor na místní sociální či zdravotnická zařízení, nápor na přírodní zdroje (voda, příroda,
chráněná území), zdražování a další (Moss et al., 2008). Velmi pozitivní zjištění je, že amenitní
migrace v České republice zpomalila nebo dokonce obrátila proces vylidňování v horských
oblastech (ibid). Do budoucna se u nás očekává nárůst amenitních migrantů, směřujících hlavně
směrem do horských regionů (Bartoš, Kušová, Těšitel, 2009b).

1.2.6.4. Výhled do budoucna
Moss (2008) v knize Understanding and Managing Amenity‐Led Migration in Mountain
Regions navrhuje plán do budoucna, který by redukoval negativní vlivy amenitní migrace, a
umožnil tak její udržitelný vývoj. Primárně je nutné fenoménu amenitní migrace co nejlépe
porozumět, aby se dalo pracovat na změně a redukovat negativní dopady. Moss je toho názoru,
že je současné působení amenitní migrace převážně negativní.
Do budoucna je nutné se zaměřit na:
1) udržení zdraví ekosystémů;
2) distribuci centrální moci do rukou regionálních komunit;
3) ekonomickou organizaci a podpoření místní komunity;
4) zřízení regionálního ekologického plánování;
5) pochopení místní komunity a její kultury;
6) plánování udržitelného rozvoje.
Podle Mosse v budoucnu přibyde amenitně migrujících osob, směřujících především do
horských oblastí, kvůli klimatické změně. V horách mají lidé zajištěný dostatek pitné vody, je
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zde méně znečistění a méně lidí. Z tohoto důvodu je nutné vytvořit plán udržitelnosti. Aby bylo
možno tyto body aplikovat, je potřeba je upravit podle konkrétních amenitních oblastí a jejich
kontextů (Moss et al., 2008).

1.2.7. Mladí amenitní migranti
Preference bydlení se dosti mění v závislosti na věku dotazovaných. Na mladé
amenitními migranty narazila při svém výzkumu například Librová, která v knize Pestří a
zelení informuje, že mnoho ekologických nebo také „zelených“ amenitních migrantů jsou mladí
lidé (Librová, 1994).
Podle Hjort a Malmberg (2006) mají mladší jedinci tendenci směřovat spíše do
příměstské oblasti, a naopak lidé v důchodovém věku mají tendenci migrovat do vzdálených
venkovských oblastí (Hjort a Malmberg, 2006).
Podobná zjištění, byla publikována v práci Koppa a Novotné (2008). Lidé ve věkové
skupině 20-29 let nejvíce preferují bydlení ve velkém městě či příměstské oblasti. Tito lidé
většinou chtějí budovat vlastní kariéru, být v blízkosti svých přátel, mít možnosti města na
dosah ruky, nemusí ještě zajištovat svou vlastní rodinu a v této životní fázi se zaměřují hlavně
sami na sebe. Mladí lidé dávají přednost ruchu velkoměsta před „nudou“ na venkově.
S přibývajícím věkem se preference mění. Je to pravděpodobně ovlivněno finančními
možnostmi, životní zkušeností a tím, zda jedinec zakládá rodinu. Ve věku 30-39 let je nejvíce
oblíbenou volbou malé město či příměstská oblast. Od 40 let a výše roste zájem o bydlení na
vesnici. V důchodovém věku se preference opět mění a lidé si přejí žít ideálně na malém městě,
kde jsou dostupné sociální služby (Kopp a Novotná, 2008).
Ve studii, kterou vedl Bartoš, Kušová a Těšitel (2009a) jsou mladí lidé (20-29 let)
procentuálně zastoupeni až na druhém místě v počtu amenitně migrujících osob. V tomto
výzkumu vyšlo najevo, že nejvíce amenitních migrantů je ve věku 30-39, přesněji 43 % a za
nimi následují věkové skupiny 40-49 let a 50-59 let se stejným procentuálním zastoupení
migrantů (18 %; Bartoš, Kušová a Těšitel, 2009a).
Na konci 80. let minulého století Rudzitis (1999) zjišťoval, proč se 1800 osob
přestěhovalo do západních venkovských oblastní Spojených států. Předpokládalo se, že jde o
osoby v důchodovém věku, které se stěhují do amenitních lokalit. Nikdo nepředpokládal, že
většinu těchto osob tvoří mladí, vysoce vzdělaní lidé a jen 10% z těchto migrantů je starších 65
let.
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Je zřejmé, že se výsledky budou lišit podle kontextu (podle rozdílné kultury, období, atd.)
a toho, jak si definujeme pojem „amenitní migrace“ a „mladí lidé“. Mladými lidmi můžeme
rozumět osoby ve věku od 0 do 40 let, což je velice široká hranice. Ve svém výzkumu jsem
zvolila hranici od 18 let do 30 let. Lze samozřejmě argumentovat, že mladí lidé nejsou ještě
plně vyzrálí a můžeme se jen domnívat, jak dlouho jim takové rozhodnutí žít venkovský život
vydrží.
Zdá se, že v českém kontextu je běžnější narazit na amenitní migranty středního a staršího
věku (vizte Bartoš, Kušová a Těšitel, 2009a). To mohu potvrdit svou zkušeností, když jsem
vyhledávala účastníky pro svůj výzkum. Na můj inzerát se ozvalo mnoho osob ve středním a
důchodovém věku, ale minimum osob ve věku 18 – 30 let.

1.3. Teorie a koncepty vysvětlující amenitní migraci a postamenitní migraci
1.3.1. Koncept reflexivity
Celosvětový vývoj v posledních několika desetiletích umožnil rozvoj migrace z města na
venkov (Benson a O'Reilly, 2009). Tento rychlý nárůst osob migrujících směrem na venkov
nelze vysvětlit pouze lepší ekonomickou situací těchto lidí. Děje se tak z důvodu „zvýšené
reflexivity v současném světě“. Lidé v současném postmoderním světě hledají kvalitnější a
hodnotnější způsob žití. Platí to zejména pro osoby z vyspělých zemí. Probíhající nárůst počtu
lidí migrujících z města na venkov je důsledek postmodernity ve vyspělých zemích, zapříčiněný
historickými a materiálními podmínkami. Jedinci žijící ve vyspělých státech s finančními
možnostmi přemýšlí nad svým životem, jeho kvalitou a nad volbou svého životního stylu jiným
způsobem, než dříve a v důsledku toho hledají lepší způsoby žití. Současný nárůst osob
migrujících za zlepšením kvality jejich života je podle nich produkt pramenící z historických a
materiálních podmínek postmodernity (Benson a O'Reilly, 2009).

1.3.2. Riziková společnost, teorie individualizace a sociální akcelerace
Beck v roce 1986 vydal knihu Riziková společnost, pojednávající o postmoderní
společnosti, která je aktuální dodnes. Podle Becka žijeme v rizikové společnosti. S produkcí
bohatství ve světě souvisí i množství rizik. Technický a ekonomický vývoj způsobuje stále
častější využívání přírody ve větším měřítku, ale spolu s tím narůstá řada vedlejších důsledků.
Rostou zdroje bohatství, ale zvyšuje se počet rizik, kterým lidstvo musí čelit. Dříve existovala
jen rizika osobní, s industrializací přichází rizika globálního ohrožení. Tato rizika jsou spojená
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například s nukleárním štěpením, skladováním radioaktivního odpadu, ničením lesů v
globálním měřítku, vypouštěním toxických substancí do vzduchu, vody, zhoršováním životního
prostředí atd. Tato poškození jsou často nevratná. Základem současného ohrožení je
průmyslová nadprodukce. Riziková společnost ohrožuje sebe samu. Beck ve své knize uvádí
kromě pojmu „riziková společnost“ také pojmy „reflexivní modernizace“ a „vynucená
individualizace“, jenž jsou všechny provázány. Reflexivní modernizace znamená, že lidstvo
vlastně zpochybňuje, kritizuje současnou modernitu a nevnímá ji jako dokonalou, neomylnou,
je připravené zakročit a její nefunkční části změnit k lepšímu (Beck, 2011).
S moderní společností přichází i pojem individualizace. Jedná se o proměnu sociálních
podmínek. Oslabují se tradiční hodnoty, sílí individuální hodnoty, individuální rozhodnutí a
individuální normy chování, člověk je tedy měřítkem pro sebe sama, své chování, identitu a
seberozvoj. Individualizace je neustálý a každodenní proces. Beck pojímá individualizaci jako
kompletní transformaci celé společnosti. Individualizace osvobodila jedince ze zděděného či
předepsaného sociálního postavení a dala mu možnost volby. Jedná se o proměnu společnosti
industriální ve společnost moderní. Žijeme v individualizované společnosti, což je umožněno
podmínkami sociálního státu moderních zemí. Na všechny lidi je vyvíjen nátlak utvářet si svůj
život po všech stránkách, po stránce morální, sociální, politické, ale lidé mají závazek i vůči
sociálnímu státu týkající se vzdělání, práce apod. Dokonce probíhá individualizace rodiny, kdy
se jedinci od rodiny „osvobozují“, mají jiné hodnoty než dříve (ibid).
Individualizace není svobodnou volbou člověka. Jednotlivec je produktem společnosti.
Člověk je společností ovlivňován a individuální přístup k životu je to jediné co člověku zbývá,
když už přišel o různé sociální vazby, byl vymaněn z komunity, ze společenství na kterých byl
dříve do velké míry závislý. Jedinec se stal autonomním aktérem, který svůj život řídí podle
sebe (ibid).
Persson (2019) pomocí Becka (2011) a jeho teorie individualizace vysvětluje, jak
společnost viní jednotlivce z těchto rizik, které riziková společnost produkuje. To vede k tomu,
že si tyto rizika jednotliví lidé individualizují, berou za ně zčásti zodpovědnost (Persson, 2019).
Současná společnost nás neustále nutí podávat určitý výkon, žijeme v soutěživém
prostředí, to dále posiluje individualizaci. Moderní společnost je orientovaná na výkon, úspěch
a zisk (Persson, 2019). Moderní společnost neustále zrychluje a klade vyšší nároky na podání
výkonů, aby bylo dosaženo co největších výnosů. Rosa (2013) to nazývá „sociální akcelerace“
(social acceleration), tento pojem dále dělí do 3 kategorií: „technická akcelerace“ (zkracování
doby při cestování), „akcelerace sociální změny“ (rychle měnící se životní styl lidí),
„akcelerace životního tempa“ (lidé nemají dostatek času, neustálý spěch). Akcelerace v jedné
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kategorii vede k akceleraci jiné kategorie a to vede k bludnému kruhu, „cyklu akcelerace“
(Rosa, 2013).
Člověk tomuto bludnému kruhu touží uniknout a vhodným řešením je, přesunout se do
klidného prostředí venkova. Faktory objevující se ve městech moderní společnosti, jako je
individualizace (která nutí lidi neustále měnit svou identitu, aby „zapadli“ do stále se měnící
společnosti, a aby s ní drželi tempo), nátlak na podávání výkonu a neustálé zrychlování (či
akcelerace) jsou v pravém protikladu k venkovské idylce (Persson, 2019), která má rysy
stability, klidu a ticha, (Benson a O'Reilly, 2009; Bartoš et al., 2011; Kopp a Novotná, 2008).
Soutěživost a nátlak podávat neustále výkon vede ke stresu a ten k touze utéct alespoň na
chvíli z tohoto bludného kruhu. Městský způsob života člověka stresuje, nebo jinak narušuje
jeho psychickou pohodu (Persson, 2019).

1.3.3. Environmentální žal
Mnoho lidí po celém světě si dělá starosti s budoucím vývojem životního prostředí. To
může vyústit v environmentální žal. Environmentální žal se u některých lidí může dostavit,
pokud jsou informováni, či jsou svědky ničení původní krajiny, ekosystémů nebo vymírání
určitého druhu, odlesňování, tání ledovců a dalších jevů. Může vést k hlubším psychickým
potížím a dokonce může vyvolat posttraumatickou stresovou poruchu. Lidé na environmentální
změny reagují různě. Někteří jsou nejistí, zoufalí, bezmocní nebo cítí smutek. Environmentální
žal bude s přibývajícím časem pravděpodobně stále častější žitou zkušeností (Comtesse et al.,
2021).
Librová (2016) popisuje rozdíl mezi osobním a environmentálním žalem. Ztráta blízké
osoby je součástí života, je přirozená. Na druhou stranu environmentální ztráta by neměla být
běžnou součástí života. Je to „v rozporu s naší idealizovanou představou věčné přírody“
(Librová, 2016, s. 80). Další velice důležitý aspekt je ten, že smrt jiných lidí nebývá zaviněna
námi, avšak to se o stavu životního prostředí říci nedá. Za jeho současnou podobu je
zodpovědná celá lidská společnost. Tento žal zároveň není většinovou společností akceptován,
je deviantní, odchyluje se od normy. Lidé, kteří environmentální žal pociťují, jsou často
nepochopeni (Librová, 2016).
Environmentální žal může nabízet vysvětlení, proč se někteří lidé rozhodnou odstěhovat
z města. Důvodem k odchodu je touha být blíže k přírodě, produkovat pokud možno, co nejnižší
uhlíkovou stopu, co nejméně zatěžovat planetu. Domnívám se, že environmentální žal v lidech,
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kteří ho prožívají, podporuje touhu odstěhovat se z města na venkov a žít životem, který bude
mít co nejnižší negativní dopad na životní prostředí.

1.3.4. Postamenitní migrace
Existuje teorie, že amenitní migrace je pouze „cyklickou součástí postmoderního
životního stylu určité části populace“ (Bartoš et al., 2011, s. 107). To by mohl dokládat jev
postamenitní migrace (neboli zpětné migrace). Ta může nastat z různých důvodů, například
kvůli dětem, které se z venkova chtějí z rozličných osobních důvodů přestěhovat do města
(škola, lepší pracovní podmínky, možnost styku s přáteli, atd.; ibid). Může jít také například o
určité rozčarování a zjištění, že venkov není taková idylka, jak si migranti před migrací
představovali, ale má i své stinné stránky. Měšťané si se slovem venkov většinou spojují spíše
pozitivní pojmy jako je pohoda, klid, příroda, lepší kvalita ovzduší (Kopp, Novotná, 2008) a
jejich vnímání venkova se může po přestěhování změnit.

1.4. Migrace za změnou životního stylu (Lifestyle migration)
Migrace za změnou životního stylu je pojem, který popisuje stěhování osob do zahraničí
se záměrem zlepšit kvalitu svého života, přičemž tento pohyb je dobrovolný (Benson a
O’Reilly, 2009). Osoby migrující za změnou životního stylu vyhledávají především typická
turistická letoviska v oblastech teplého klimatu (Torkington, 2010).
I když se důvody k migraci za změnou životního stylu mohou lišit, existuje jeden hlavní
důvod, který pojí ostatní důvody do jedné kategorie – tato migrace si klade za cíl dosáhnout
lepších podmínek a příležitostí k tomu, žít hodnotný a naplněný život (Torkington, 2010). Mezi
migranty migrující za změnou životního stylu se řadí nejen osoby v důchodovém věku ale i
pracující (Benson a O’Reilly, 2009). Počet „lifestyle“ migrantů neustále narůstá s tím, jak se
tento fenomén šíří se po celém světě (ibid). Častým pojmem objevujícím se v souvislosti
s migrací za změnou životního stylu je „vesnická idylka“ a přestěhování je migranty vnímáno
jako „útěk z města“ (Person, 2019). Matarrita-Cascante, Sene-Harper, Stocks, (2015), Bobek
(2020), Moss et al. (2008) a další autoři dokonce pojmy amenitní migrace a migrace za změnou
životního stylu zaměňují. Je pravda, že k sobě mají oba pojmy velice blízko, avšak ne ve všech
případech by se daly zaměnit.
Důvodem k migraci za změnou životního stylu mohou být levnější životní náklady
(Torkington, 2010), ale hlavní motivací pro tento typ migrantů je něco jiného. Tyto osoby
především touží po zpomalení životního tempa, harmonickém soužití s místní komunitou,
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seznámení s místní kulturou, teplém klimatu či pestřejších možnostech, jak nakládat s volným
časem (Torkington, 2010; Bobek, 2020; Benson, O’Reilly, 2009).
Někteří autoři zdůrazňují fakt, že lidé migrující za změnou životního stylu jsou bohatí
jedinci (Benson, O'Reilly, 2009). Podle jiných autorů (např. Bobek, 2020) však není
podmínkou, aby byli migranti migrující za změnou životního stylu zámožní. Alicja Bobek ve
svém výzkumu píše o migrantech z Polska, původně motivovaných ekonomickými faktory. V
roce 2008 se však v Irsku, kam migrovali, zhoršila ekonomická situace kvůli recesi, a i přes to
se tam původně ekonomičtí migranti rozhodli zůstat z nepeněžních důvodů. Z ekonomických
migrantů se tak staly osoby migrující za změnou životního stylu (Bobek, 2020).
Pokud se díváme na migraci za změnou životního stylu v evropském kontextu, všimneme
si, že existuje tendence zaměřovat se na migranty pocházející ze severní a západní Evropy, kteří
jsou vůči hostitelským zemím ve výhodě (Benson a Osbaldiston, 2016). Jako příklad můžeme
uvést práci Torkington (2010), píšící o migrantech z bohatých zemí Evropy, kteří se stěhují za
životním stylem do Algarve v Portugalsku, přičemž jejich výhoda je především ekonomická.
Jak jsem již zmínila, Torkington (2010) provedla na téma migrace za změnou životního
stylu výzkum v Algarve (Portugalsko). Do Algarve se stěhuje stále více osob pocházejících ze
severní Evropy, především z Anglie, Německa, Nizozemí, Irska a Švédska. Nejedná se ve všech
případech o osoby v důchodovém věku. Existují určité rysy, díky kterým je můžeme zařadit do
jedné kategorie: nemluví místním jazykem, žijí ve stejných oblastech ve stejném typu ubytování
(vily, apartmány, atd.), jsou si podobní a nosí i podobné oblečení a schází se s dalšími migranty
na stejných místech (bary, restaurace, sportoviště, atd.). Mnoho z nich není ani turistou ani
místním. Jedná se například o sezónní návštěvníky, vlastníky druhého bydlení nebo stálejší
usedlíky (kteří zde ale nemusí mít permanentní bydlení). Torkington (2010) tento jev nazývá
„zvláštní formou současné migrace“ („particular form of contemporary migration“,
Torkington, 2010, s. 3). Odhaduje se, že jen Britové žijící v Algarve tvoří 10% celkové
populace, přičemž v tomto čísle nejsou započítaní migranti ostatních národností, proto je
důležité věnovat tomuto fenoménu pozornost. Tento typ migrace má nepochybně sociokulturní, ekonomický a politický vliv, nevyjímaje dopad na životní prostředí (Torkington,
2010).

1.4.1. Důvody k migraci za změnou životního stylu
Torkington (2010) zjistila, že mezi nejčastějšími důvody k migraci za změnou životního
stylu je na prvním místě klima a na druhém životní styl. Benson a O’Reilly (2009) tvrdí, že
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důvodem k migraci za změnou životního stylu je touha po rovnováze mezi prací a volným
časem, vysoké kvalitě žití a svobodě. Lepší kvalita života u migrantů hledajících změnu
životního stylu souvisí například s ekonomickými výhodami v hostitelských zemích (př.
výhodnější bydlení, levnější statky a služby), lepší pracovní možnosti v místě migrace, ale
úplně stejně tak souvisí s nehmotnými výhodami, jako je teplé podnebí (což je pro tento typ
migrantů většinou nutnost), pomalejší životní tempo, zdravější stravování, přátelská komunita,
nižší kriminalita a více volného času (O'Reilly, 2007; Torkington, 2010; Benson a O’Reilly,
2009).

1.5. Druhé bydlení
Druhé bydlení je podle Bičíka et al. (2001) a Stewart (2002) prostřední fází ve vývoji
amenitní migrace, místo není navštěvováno jen z čistě turistické motivace, a zároveň ještě
neproběhla migrace do místa. V knize Amenitní migrace do venkovských oblastí České
republiky (Bartoš et al., 2011, s. 104) zdůrazňují autoři značnou podobnost a překrývání pojmů
„druhé bydlení“ a „amenitní migrace“. Tento pojem však opět nemá jednotnou definici, vždy
se ale shoduje v základním rysu a to v tom, že jde o objekt určený k rekreaci (Bičík, 2001).
Druhé bydlení je jen přechodným bydlištěm, nikoli trvalým, a je využíváno opakovaně
(Fialová, 2014). Druhé bydlení je v České republice hojně rozšířeno a někteří autoři jej považují
za základní kámen amenitní migrace (Novotná, Preis, Kopp, Bartoš, 2013).
Druhé bydlení umožňuje specifickou formu trávení volného času (Fialová, 2014). Někteří
autoři mluví o „prostorové schizofrenii“ (Bičík, 2001; Fialová, 2014), tím se myslí, že čas a
finance jsou děleny mezi dvě lokality, mezi trvalé a druhé bydlení. Druhé bydlení je využíváno
spíše v teplejších měsících roku a pobyt zde je celkově upřednostňován před trvalým bydlištěm
(Fialová, 2014). Může se stát, že osoby využívající druhé bydlení přesídlí natrvalo, a tak se z
nich stanou amenitní migranti (Librová, 1994, 2003; Bartoš a Kušová, 2005; Bartoš, Kušová,
Těšitel, 2009; Bartoš et al., 2011).
Fenomén druhého bydlení má v českém prostředí specifické rysy a vlastnosti (liší se
například od forem druhého bydlení ve Švýcarsku, Německu, Francii, USA a dalších zemí;
Bičík, 2001). Česká republika je na rozdíl od některých jiných států, ve kterých probíhá
amenitní migrace (USA, Švédsko, atd.), poněkud malá, tudíž není problém často měnit polohu
mezi trvalým bydlištěm a objektem druhého bydlení, je tedy možné víkendově setrvávat
v objektu druhého bydlení a ve všední dny se vracet do trvalého bydliště (Moss et al., 2008).
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Další zajímavý a odlišný rys druhého bydlení od jiných zemí je ten, že u nás je v oblibě
především u střední či dokonce u nižší vrstvy (Bičík, 2001).

1.5.1. Rozvoj druhého bydlení v českém prostředí
Současný migrační stav v České republice se musí vztáhnout k minulosti, aby byl
pochopen. Na rozvoj druhého bydlení u nás mělo vliv především období komunismu (Novotná,
Preis, Kopp, Bartoš, 2013). V tuto chvíli, je důležité zmínit historii vzniku druhého bydlení na
českém území, protože druhé bydlení je úzce provázáno s amenitní migrací.
Prvními uživateli druhého bydlení na našem území byla šlechta, která mimo své hlavní
sídlo trávila i část roku v letních rezidencích (Vágner, 2001). Další zajímavou zmínkou
z historie, související s druhým bydlením, je období „návratu k rustikalismu“ v 19. století, kdy
se určitá část obyvatelstva po zrušení roboty odstěhovala do měst, nicméně se pravidelně
vracela do svých venkovských rodišť a navštěvovala své přátele či příbuzné či si pronajímala
letní byty (Bartoš et al., 2011).
V kontextu Evropy se díky industrializaci ve 20. století podstatně zvýšil počet lidí žijících
ve městě (Bartoš et al., 2011). To následně zapříčinilo postupný nárůst zájmu návratu k přírodě
a útěku z města, důkazem může být tramping, který se v této době stal oblíbenou zálibou a dal
první impuls ke vzniku chatových osad (Bičík, 2001).
Po 2. sv. v. panovala nevhodná situace pro rozvoj druhého bydlení (Bartoš et al., 2011),
ale v 60. letech se pojmy „chataření“ a „chalupaření“ užívají již zcela běžně (Vágner, 2001).
Vágner (2001) píše, že největší růst vlastnictví druhého bydlení se odehrál v letech 1955 – 1989.
V této době šlo o nový unikátní životní styl týkající se určité části společnosti. Jak bylo již
naznačeno, důvodem byla tehdejší politická situace, která však měla vliv i na ekonomickou a
sociální stránku života lidí. Druhé bydlení bylo v té době svým způsobem únikem nejen
z města, ale především z tehdejší totalitní situace a lidé měli aspoň na chvíli šanci zapomenout
na to, co se v zemi děje. Šlo v podstatě o jedinou možnost, jak být mimo neustálý dohled.
Jakákoliv jiná forma rekreace byla v podstatě nemožná. Pořízení objektu druhého bydlení mělo
nejrůznější výhody. Vlastnictví chaty či chalupy byla také určitá známka prestiže ve
společnosti, značila moderní životní styl. Její vlastnictví lidem umožňovalo seberealizaci (která
v té době neměla mnoho podob), jelikož často bylo potřeba daný objekt rekonstruovat, přestavět
či nějakým způsobem vylepšit, nebo šlo realizaci v podobě zahradničení. Lidé dávali přednost
trávení času na chatě či chalupě před svým trvalým bydlištěm. Chata či chalupa pro ně byla
domovem (Vágner, 2001).
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Po roce 1989 došlo k zásadnímu politickému obratu a objevilo se spousta nových
možností, jako soukromé podnikání, svobodné cestování a další možnosti, což zapříčinilo
snížení zájmu Čechů o chataření a chalupaření (Bartoš et al., 2011). Po změně režimu se
v Česku začínají objevovat noví amenitní migranti z ekonomicky vyspělých zemí, kteří sem
zavítali za kulturou a přírodou. Ve srovnání s příjmem většiny Čechů byli amenitní migranti
z cizích zemí považováni za bohaté (Moss et al., 2008).
Na pomezí nového tisíciletí zažilo druhé bydlení oproti 90. létům jistou proměnu: lidé
začínají dávat přednost klidné rekreaci oproti masovému cestovnímu ruchu (Fialová, 2014;
Bičík, 2001). Ale nemění se jen tato skutečnost. Dříve docházelo především k odlivu
obyvatelstva do měst, nyní i venkovská místa bohatá na přírodní statky zaznamenávají kladné
migrační saldo. Napomáhá tomu více faktorů, mimo jiné například růst motorizace a nových
komunikačních a jiných technologií, úspory obyvatel města, sociální či ekologické problémy
ve městě, změny v preferencích bydlení či stěhování důchodců do objektů druhého bydlení
(Bartoš et al., 2011). Díky druhému bydlení bylo v Česku zachráněno mnoho kulturně a
historicky cenných venkovských domů (Bičík, 2001).

1.6. Sídelní systémy
Urbanizace, suburbanizace a deurbanizace jsou procesy, které určují vývoj sídelních
systémů, přičemž největší pozornost je věnovaná urbanizaci (Bartoš et al., 2011). Přibližně do
70. let 20. století se projevovala především urbanizace, definovaná přílivem obyvatelstva do
měst, a rostl tak nápor na města. To se však v 70. letech mění a v některých zemích (např. v
USA) dochází k opačnému trendu, při kterém je patrný nárůst počtu obyvatel ve venkovských
oblastech (Stewart, 2002).
V současnosti dochází na našem území ke třem migračním proudům. Dva z nich jsou
skoro stejně početné, jedná se o urbanizaci (migrace z venkova do města) a kontraurbanizaci
(migrace z města na venkov), nejsilnější migrační proud, který se v současné době odehrává je
suburbanizace, která se vyznačuje přesunem obyvatelstva do zázemí města (Šimon, 2011).

1.6.1. Urbanizace
Jak bylo již naznačeno, urbanizace je definována jako stěhování osob z venkova do měst.
Industrializace byla příčinou vzniku urbanizace, protože se lidé stěhovali do měst, za prací a
lepším životem. Industrializace se spolu s prudkým rozvojem měst objevuje v 19. a na začátku
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20. století především v Evropě a Severní Americe. V současné době je urbanizace globálním
procesem a objevuje se na celém světě (Giddens, 2013).
Autoři klasifikují urbanizaci podle různých stádií, typů a celkového vývoje (Novotná,
Preis, Kopp, Bartoš, 2013). Nechci zde ale zacházet do podrobností, neboť se v této práci
zaměřuji spíše na jev opačný, tedy na přesun obyvatelstva z měst do venkovských oblastí.

1.6.2. Suburbanizace
Suburbanizace postrádá jednotnou definici (Ouředníček, 2007). Ouředníček (2007) ji
definuje následovně. Suburbanizace je proměna venkovského na městské prostředí. Jde o
přesun z jádrového města do suburbia (příměstské zóny; ibid). Lidé mohou díky suburbanizaci
využívat výhody spojené s bydlením ve městě i na venkově (Ouředníček a Šimon, 2010). Stále
žijí městským způsobem života, služby a další výhody města jsou jim stále dostupné, ale
zároveň mají možnost žít v lepším životním prostředí (ibid). S ohledem na decentralizační
procesy migrace, v současné době nejvíce převládá trend suburbanizace (Novotná, Preis, Kopp,
Bartoš, 2013). Důvodem ke stěhování do zázemí města bývají vysoké náklady na život a
bydlení v centru města (Bartoš et al., 2011).
Šimon a Ouředníček (2010) ve své práci upozorňují, že se pojmy suburbanizace a
kontraurbanizace překrývají. Pokud bychom se tedy snažili utvořit jejich jasnou definici,
musíme se tázat na vztah těchto pojmů k městu. Odborníci z různých disciplín nahlíží na rozdíl
mezi těmito pojmy z různých úhlů. Například geografové dávají přednost prostorově
definované hranici mezi tím, co je kontraurbanizace, a co suburbanizace, na rozdíl od toho
sociologové, v diferenciaci těchto dvou pojmů kladou důraz na způsob životního stylu rezidentů
(Ouředníček a Šimon, 2010).

1.6.3. Deurbanizace a kontraurbanizace
Opět je zde nutné zmínit, že někteří autoři pojmy „deurbanizace“ a „kontraurbanizace“
zaměňují, jiní na ně nahlíží jako na slova rozdílného významu. Kontraurbanizace je
decentralizační proces (Ouředníček a Šimon 2010). Bartoš et al. (2011) kontraurbanizaci
ztotožňují s deurbanizací a definují ji přesunem obyvatelstva z měst do venkovských oblastí,
přičemž jsou podle jejich zjištění hlavním důvodem k přestěhování environmentální důvody
(Bartoš et al., 2011). Ouředníček (2007) definuje kontraurbanizaci jako migraci na odlehlá
místa. Šimon (2011) píše, že kontraurbanizaci nelze považovat za protipól urbanizace, spíše jde
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o jeden z jejích následných trendů. Podle Novotné et al. (2013) lze deurbanizaci považovat za
opak urbanizace (Novotná, Preis, Kopp, Bartoš, 2013).
Zajímavé jsou různé pohledy autorů z jiných kulturních kontextů na kontraurbanizaci.
Například anglosaská literatura o ní hovoří, jako o příčině enviromentalismu (Ouředníček a
Šimon, 2010). V případě postsocialistických zemí však může být kontraurbanizace způsobena
ekonomickými faktory drahého životního standartu ve městě (zvyšující se ceny za bydlení,
rostoucí nezaměstnanost v první polovině 90. let 20 stol.), které způsobily odliv obyvatelstva
(Ouředníček a Šimon, 2010). K většině procesů deurbanizace tak mohlo v České republice dojít
až po roce 1990, což souviselo především se změnou politického režimu (Šimon, 2012). Česko
je přesto i nadále vysoce urbanizovaná země (Šimon, 2012).
Kontraurbanizace v postsocialistických zemích (tedy i v České republice) ztělesňovala
nový jev migrace (Šimon, 2012). Cílem migrantů se najednou stal i venkov (ibid).
Kontraurbanizace je pro rozvoj venkova důležitá, ale zároveň v sobě nese možná rizika, týkající
se například ohrožení tradičního kulturního či přírodního rázu venkova (Ouředníček a Šimon,
2010).
Jaké jsou důvody odlivu obyvatelstva z měst na venkov? Existuje několik možných
vysvětlení: rostoucí zvýšení životních nákladů ve městě, sociální a environmentální problémy
města, zlepšení komunikací, rozvoj technologií, vyšší kvalita i kvantita služeb a širší možnosti
(týkající se například nabídky práce) na venkově či změna v preferencích lidí (Bartoš et al.,
2011, Ouředníček, 2007).
Hlavní motivací osob migrujících do suburbií je bydlet v místě, které je zároveň dobře
dostupné z města, naproti tomu hlavní motivací kontraurbánních migrantů, je úplně odejít
z vlivu města. Tito lidé touží po klidném životním stylu na venkově a pomalém tempu. Často
jsou to lidé, kteří chrání životní prostředí a nežijí konzumním životem (Ouředníček a Šimon,
2010).
Podle Šimona (2012), je kontraurbanizace motivovaná především životním stylem,
pomocí kterého hledají migranti lepší kvalitu života, důvodem k migraci tedy zpravidla
nebývají finance. Tato migrace zahrnuje mladší i starší věkové kategorie, ale druhá skupina má
tendenci převažovat (Šimon 2012).
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2. METODOLOGICKÁ ČÁST
Výzkumy v literatuře, kterou jsem k tématu amenitní migrace a jí příbuzným tématům
studovala, jsou zčásti založené na kvantitativním přístupu, při kterém byly obvykle užity
dotazníky, a zčásti kvalitativním, při kterém se k výzkumu obvykle užívaly rozhovory či narace.
Výzkumná oblast, do které se tato práce řadí, je amenitní migrace. Výzkumné téma této
práce jsem nazvala „Reflexe amenitní migrace a života jejích aktérů ve věku 18-30 let“.
Amenitní migrace je definována jako motivace jedince přestěhovat se z urbánní do rurální
oblasti za lepším životním prostředím či za kulturními zvláštnostmi určitého území (Bartoš,
Kušová, 2005).
Jedním z důvodů, proč je užitečné zkoumat tuto problematiku, je fakt, že by amenitní
migrace mohla zpomalit vylidňování venkova. Jednotlivé regiony by se pak nemusely potýkat
s nerovnoměrným rozvojem, a to by mohlo zlepšit environmentální a kulturní kvalitu venkova
(Chipeniuk, 2006).
Podle Mosse et al. (2008) má přesun obyvatelstva do venkovských oblastí převážně
negativní vliv. Proto je podle něj nutné tomuto fenoménu porozumět, aby se daly zmíněné
negativní dopady redukovat. V budoucnu vzroste kvůli klimatické změně počet amenitních
migrantů, jak bylo již zmíněno v teoretické části práce, a z toho důvodu je důležité, porozumět
tomuto jevu do hloubky (Moss et al., 2008).
Tento výzkum by také mohl pomoci dalším lidem, kteří o amenitní migraci uvažují.
Zároveň by mohl pomoci objasnit motivace amenitních migrantů, v čem se život po migraci na
venkov mění, a proč se někteří z nich po nějaké době rozhodnou vrátit zpět do měst.

2.1. Výzkumný problém a otázky
Výzkumný problém této práce je reflexe amenitní migrace a života jejích aktérů. Cílem
tohoto výzkumu je zachytit a interpretovat, jak čeští amenitní migranti ve věku 18-30 let
reflektují život na venkově a svou zkušenost s amenitní migrací. Jak jsem již předeslala, tuto
věkovou hranici jsem stanovila z toho důvodu, že je tato věková skupina mezi amenitními
migranty nejméně zastoupena. Z toho lze usuzovat, že přesun z města na venkov je v tomto
věku nejméně atraktivní, a proto mne zajímá, proč se tito lidé rozhodnou k amenitní migraci,
jaká je jejich žitá zkušenost po přesunu na venkov, a zda se u nich objevuje tendence k
postamenitní migraci.
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Výzkumná otázka:
Jak čeští amenitní migranti ve věku 18-30 let reflektují život na venkově a svou zkušenost
s amenitní migrací?
Podotázky:
Jaké push & pull faktory aktéři udávají?
V čem se změnil jejich život po migraci?
Jaká se u nich objevuje tendence k postamenitní migraci?

2.2. Strategie výzkumu
Cílem této práce je zjistit jak čeští amenitní migranti ve věku 18-30 let reflektují svůj
současný život s bydlištěm na venkově a zkušenost s amenitní migrací, a proto jsem se rozhodla
pro kvalitativní výzkumnou strategii neboť „Kvalitativní výzkumné strategie se soustředí na
vhled a porozumění barvitosti a vrstevnatosti (sociálního) světa, významů, které mu různí lidé
přisuzují, způsobů, jak jej prožívají, kontextů, jež se na této mnohosti podílejí“ (Novotná et al.,
2020, s. 33).
Protože se jedná o výzkum kvalitativní, jeho reliabilita (spolehlivost) bude spíše nižší, ale
jeho validita (pravdivost) neboli to, co jsme opravdu zamýšleli měřit, bude spíše vyšší. Pokud
chceme porozumět určitému fenoménu do hloubky a pochopit proč lidé nějakým způsobem
jednají, a jak svou žitou zkušenost vnímají, je nutné zvolit kvalitativní strategii (Novotná et al.,
2020, s. 260-261, 269). Mým cílem je porozumět životu amenitních migrantů, což by se mi
pomocí kvantitativní strategií zjišťovalo velmi obtížně. Při volbě kvantitativní strategie je větší
šance, že by mi unikly informace, které mohou být pro výzkum velice cenné. Respondentů bych
se jen obtížně doptávala na nějaké nejasnosti a zároveň by respondenti neměli možnost sami
vznést téma či otázku, která mnou mohla být při přípravě otázek k výzkumu opomenuta.
Kvalitativní přístup mi také umožní otázky modifikovat nebo doplňovat v průběhu výzkumu,
během sběru a analýzy dat. Navíc mohu poté z přepsaného rozhovoru vyhledat a analyzovat
jakékoli informace, jež by se mi při sběru dat pomocí kvantitativní analýzy nemusely odhalit.
Může se jednat o informace, které na první pohled nemají zjevnou souvislost s výzkumem, ale
ve skutečnosti mají zásadní souvislost (Novotná et al., 2020), což se mi ve výzkumu potvrdilo.
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2.3. Technika získávání dat
Ve svém výzkumu jsem jako techniku sběru dat zvolila polostrukturované rozhovory.
Respondentům tak zůstane větší prostor pro vlastní formulaci a já získám volnost pro
improvizaci a reagování na nová témata, která se během rozhovoru objeví (Novotná et al.,
2020). Před provedením rozhovorů jsem si připravila několik témat k rozhovoru a k nim
konkrétní otázky (tabulka č. 2). Tyto otázky jsem během rozhovoru podle potřeby upravovala,
měnila jejich pořadí, či úplně vynechala, pokud se stalo, že na ně aktéři sami odpověděli, před
položením otázky. V průběhu rozhovoru jsem aktivně reagovala na to, co aktéři říkali a
v případě neporozumění, či zájmu jsem se doptávala na různé informace (Novotná et al., 2020).
Mým cílem bylo vytvořit uvolněnou a otevřenou atmosféru, což mi velice usnadnila
neformálnost rozhovoru. Snažila jsem se v respondentech vzbuzovat důvěru, klást správné
otázky, naslouchat a v neposlední řadě si dát pozor na to, abych respondenty nevědomě
nemanipulovala k určitým odpovědím (Novotná et al., 2020).
Všechny rozhovory byly provedeny online formou. S pěti účastníky výzkumu jsem
provedla videohovor přes online platformu Google Meet. Dva rozhovory proběhly skrze běžný
telefonát. Délka rozhovorů trvala okolo 30 minut. Rozhovory jsem nahrávala a následně
přepsala, abych mohla snáze provést jejich analýzu. Pokud jsem při analýze rozhovorů narazila
na nějaké nejasnosti, neporozumění nebo mě napadla dodatečná otázka, znovu jsem aktéry
kontaktovala. Jednalo se o stručné písemné, či hlasové zprávy. Jsem si vědoma toho, že online
setkání, i ve formě videohovoru nemůže plně nahradit setkání tváří v tvář, a proto mi tak mohla
uniknout nějaká nonverbální komunikace, která by mi umožnila lépe aktéry pochopit. Na
druhou stranu se domnívám, že online rozhovor poskytl účastníkům výzkumu jakýsi pocit
bezpečí, a to mohlo vést ke snížení nervozity a k větší otevřenosti. Jedna účastnice výzkumu
neměla zájem poskytnout rozhovor, získání dat tedy proběhlo zasláním otázek, které jsem měla
připravené k rozhovoru a aktérka mi je zodpověděla písemně.
Tabulka č. 2 – Témata a otázky k rozhovoru
Push & pull faktory

-

-
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Proč ses odstěhoval/a z města?
Co Ti na žití ve městě vadilo, co
se Ti naopak líbilo?
Co vnímáš jako výhody a
nevýhody žití na venkově?
Vynahrazují Ti důvody, kvůli
kterým ses odstěhovala,

Pojmy spojené s městem a venkovem

-

Výběr bydliště

-

Splněná očekávání

-

Návrat do města

-

Kontakty s místními

-

Volný čas

-

Přístup k ochraně životního prostředí

-

Duševní pohoda

-

-

komplikace spojené s životem na
venkově?
Jmenuj 3 věci, co se Ti vybaví,
když se řekne město.
Jmenuj 3 věci, co se Ti vybaví,
když se řekne venkov.
Navštěvoval/a jsi místo svého
současného bydliště (jako turista)
ještě před přistěhováním?
Proč sis vybral/a právě toto
místo, kde žiješ?
Splnilo přestěhování Tvoje
očekávání? Co se splnilo, co
nikoli?
Přemýšlel/a jsi o tom, že se
v budoucnu vrátíš zpět do města?
Pokud ano, proč?
Jsi v kontaktu/ přátelíš se
s místními?
Máš více přátel v místě bývalého
bydliště či zde?
Jak trávíš volný čas tady, a jak si
ho trávil/a ve městě?
Pěstuješ si na své zahrádce či
chováš nějaká zvířata?
Podnikáš nějaké aktivity
k ochraně životního prostředí?
Máš pocit, že se po přestěhování
na venkov změnila kvalita Tvého
života?
Změnil se po přestěhování Tvůj
dosavadní životní styl?
Řekl/a bys o sobě, že jsi
šťastný/á?

2.4. Výběr účastníků výzkumu
Účastníky výzkumu jsem hledala pomocí účelového výběru a pomocí metody sněhové
koule (Novotná et al., 2020, s. 297, 303). Hledala jsem osoby, které se přestěhovaly z města na
venkov do obce, která čítá méně než 2000 obyvatel a nenachází se v blízkosti většího města.
Podle Majerové (2006) lze obce s počtem obyvatel nižším než 2000 považovat za venkovské.
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Dalším kritériem bylo, aby rozhodnutí k migraci, která jedinec učinil, byla motivována touhou
přestěhovat se za lepším životním prostředím či za kulturními zvláštnostmi určitého území,
nikoli za prací či z finančních důvodů a v amenitní oblasti pobývá většinu času. Dále bylo
v mém výzkumu důležité najít migranty ve věku 18-30 let, přičemž podstatné pro mne bylo,
v kolika letech se na venkov přistěhovali, nikoliv nynější věk. I přes to jsem cílila k tomu, aby
žádný účastník výzkumu nepřesáhl věkovou hranici 30 let.
Zprvu jsem byla ve hledání neúspěšná a skoro jsem jej vzdala s myšlenkou, že se zaměřím
na jinou skupinu lidí, protože to vypadalo, že osoby mladší 30 let, které migrovali na venkov,
nenajdu. Účastníky výzkumu jsem hledala skrze sociální síť Facebook. Do několika skupin
týkajících se chataření, přírody, apod., jsem vložila příspěvek se stručným popisem mého
výzkumu a s žádostí o rozhovor. Na inzerát reagovalo mnoho lidí, problémem však bylo, že
valná většina z nich nesplňovala některé z kritérií. Mnoho jedinců, kteří reagovali na můj
inzerát a splňovali daná kritéria, se zájmem poskytnutí rozhovoru, námi domluvenou online
schůzku předem zrušili, nebo přestali odepisovat a rozhovor z důvodu vyprchání zájmu
neproběhl. Se dvěma informátory jsem dokonce započala rozhovor a vzápětí při první otázce
zjistila, že se nejedná o amenitní migranty, protože jejich motivace k přesunu byla finančního
rázu, i přes to že jsem v mém inzerátu zdůrazňovala důležitost nefinanční motivace. Rozhodla
jsem se tedy požádat o pomoc své přátele a známé. Poslala jsem jim kritéria, která by měl
účastník rozhovoru splňovat. Konečně po dlouhém hledání se mi podařilo uskutečnit první
rozhovory. Díky těmto kontaktům jsem pomocí metody sněhové koule (Novotná et al., 2019,
s. 297) podařilo získat další kontakty, avšak jen někteří z oslovených aktérů měli zájem o
provedení rozhovoru. Následně jsem dostala radu umístit inzerát do skupiny Česká Rainbow
Rodina, kde by se mohlo nacházet více lidí, kteří jsou nakloněni podobnému životnímu stylu.
Díky inzerátu v této skupině a novým ohlasům k inzerátům předchozím, se mi podařilo nakonec
uskutečnit dohromady sedm rozhovorů, jen v jednom případě jsem jedné z aktérek zasílala
otázky písemně. Dohromady se tedy výzkumu účastnilo osm osob.
Původně jsem měla v plánu vyhledat mladé lidi bez dětí. Důvodem pro toto kritérium byl
jiný životní styl jedinců s dětmi a bez dětí. Těmto požadavkům jsem musela ustoupit, proto se
v mém výzkumu objevují dva aktéři, kteří již mají malé děti. Také jsem se snažila, aby byl mezi
účastníky výzkumu rovnoměrně zastoupen gender. Bohužel bylo obtížnější najít muže, kteří by
mi poskytli rozhovor. Rozhovory jsem proto vedla s šesti ženami a dvěma muži. Cílem této
práce není zobecnit výsledky a reprezentovat české amenitní migranty, ale interpretovat reflexi
dotázaných amenitních migrantů.
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Obr. č. 2 – Inzerát umístěný na Facebooku

2.5. Účastníci výzkumu
V rámci výzkumu pro svou bakalářskou práci jsem provedla polostrukturované rozhovory
se sedmi amenitními migranty a jedné aktérce zaslala otázky v písemné podobě.
Tabulka č. 3 – Účastníci výzkumu
Účastníci Věk

Vzdělání

Zaměstnání

Délka

Rodinný

pobytu

stav

města

technická

trvalý

svobodná X

neplánuje

podpora

pobyt
svobodná X

plánuje

svobodná X

neplánuje

svobodný 1

neplánuje

výzkumu přistěhování
na

Děti Návrat do

venkov

(pobyt

na

venkově)
Aktérka

27 let

A,

(3 roky)

středoškolské

30 let

(remote)

Aktérka

19 let

B,

(4 roky)

vysokoškolské X

trvalý
pobyt

23 let
Aktérka

27 let

C,

(2 měsíce)

vyučena

kostymérka

trvalý
Pobyt

27 let
Aktér D,

26 let

28 let

(2 roky)

vysokoškolské asistent

trvalý

prodeje

pobyt
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Aktérka

28 let

E,

(1 rok)

vysokoškolské pracovnice
v sociálních

28 let

přechodný svobodná X

neplánuje

pobyt

službách

Aktér F,

29 let

29 let

(6 měsíců)

vysokoškolské správce

trvalý

svobodný X

neplánuje

svobodná 2

neplánuje

svobodná X

neplánuje

komunitního pobyt
centra,
psycholog

Aktérka

22 let

G, 30 let

(9 let)

Aktérka

24 let

H, 29 let

(5 let)

středoškolské
středoškolské

informační

trvalý

centrum

pobyt

OSVČ

trvalý
pobyt

2.6. Analýza a interpretace dat
Rozhovory jsem nahrávala a následně převedla do písemné podoby. Provedla jsem
doslovnou transkripci rozhovorů. U všech účastníků výzkumu jsem provedla pseudonymizaci
(Novotná et al., 2020, s. 75). Jakmile jsem měla data vizualizovaná a vytištěná v písemné
podobě, mohla jsem začít traskripty důkladně analyzovat. Do analytických činností lze zahrnout
pročítání, zapisování, redukci dat, porovnávání a pojmenování (Novotná et al., 2020, s. 421423). Zvolila jsem analytický přístup založený na segmentaci, kódování a poznámkování. Jako
jednotku analýzy jsem zvolila tematické jednotky. Při analýze jsem postupovala induktivně.
Data jsem následně interpretovala. K jejich interpretaci jsem také využila teoretické části práce
(Novotná et al., 2020, s. 429-434). Aby interpretace kvalitativního výzkumu byla „kvalitní“
užila jsem v teoretické části datové triangulace, což znamená, že jsem sbírala informace od
různých autorů, kteří měli na problematiku často odlišný úhel pohledu a pojednávali o různých
prostředích v různých časových obdobích.

2.7. Etické otázky výzkumu
Před každým rozhovorem jsem účastníky výzkumu informovala o cílech výzkumu a
průběhu rozhovoru. Aktéři byli obeznámeni s tím, že se jedná o důvěrný rozhovor a jejich
jméno nebude nikde uvedeno, že na otázky na které nebudou chtít odpovídat, nemusí, a že od
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výzkumu mohou kdykoliv odstoupit. Pro úplnou anonymizaci zde neuvádím ani přibližné místo
jejich bydliště. Aktérům jsem nabídla možnost podívat se na přepsané rozhovory, pokud by z
nich chtěli nějaké části vynechat. Následně jsem upozornila, že bych rozhovor ráda nahrávala,
pokud s tím souhlasí. Informovaný souhlas byl proveden ústní (nikoli písemnou) formou, a to
přispělo k zachování uvolněnější a neformální atmosféry. Při rozhovorech jsem se snažila být
empatická, abych aktéry co nejlépe pochopila. K aktérům jsem přistupovala s respektem a
jejich výroky nesoudila. Na konci rozhovoru jsem se zeptala, zda mají nějaké otázky, či je
napadá něco, co by bylo vhodné doplnit, co v otázkách nezaznělo, a poděkovala jsem jim za
jejich čas. Všichni aktéři na mě měli nějaké spojení a měli možnost mě kontaktovat. Nikdo jiný
kromě mě neměl přístup k nahrávkám rozhovorů (Novotná et al., 2020).

3. EMPIRICKÝ VÝZKUM
V této části práce analyzuji a interpretuji rozhovory provedené s amenitními migranty.
V následujících kapitolách jsou obsažena především témata, která se v rozhovorech opakovala.

3.1. Důvody k migraci
3.1.1. Nevýhody města a výhody venkova
Motivace k migraci na venkov mohou být různého druhu, jak už jsem naznačila
v teoretické části této práce. Často se jedná o různé kombinace push & pull faktorů, tedy
faktorů, které jedince „vytlačují“ z města a faktorů, které ho naopak „táhnou“ na venkov.
Považuji za nutné, nejprve identifikovat nepříjemnosti, s jakými se amenitní migranti v mém
výzkumu ve městě potýkali, a faktory, které je táhly k migraci na venkov.
Na otázku, proč se účastníci výzkumu rozhodli odstěhovat z města, odpovídali všichni
různou kombinací následujících push faktorů – absence přírody, davy lidí, hluk, znečistění
vzduchu, hektičnost a anonymita.
„Davy, lidi, furt někdo řve, hromadná doprava je pro mě horor, prostě bordel. Všude
bordel, všude lidi.“
(aktérka C)
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„Co mi vadilo… Hele asi ten spěch, vůbec ta anonymita těch lidí, že prostě deš po ulici a
nikdo se nepozdraví, je všechno takový rychlý…“
(aktér F)
Následující pull faktory, opět v různé kombinaci, zmiňovali všichni účastníci výzkumu.
Jedná se o důvody, které je vedly k amenitní migraci. Mezi tyto faktory patřil klid, příroda,
nezávislost či soběstačnost, svoboda, možnost pěstovat plodiny či chovat zvířata, bližší vztahy
mezi lidmi, psychické uvolnění, více prostoru či zahrada. V sedmi rozhovorech aktéři doslova
zmínili touhu být blíže přírodě jako jeden z hlavních důvodů, který u nich vedl k amenitní
migraci.
Uvedu nyní dva příklady toho, jak aktéři odpovídali. Aktérka E, která jako jediná z aktérů
stále dojíždí do města na dva dny v týdnu, tudíž na venkově nebydlí trvale, jako výhody
venkova vyzdvihla soběstačnost, určitou formu nezávislosti, možnost vlastnit a chovat zvířata,
krásu přírody, možnost být v její blízkosti a žít „přirozeným životem“.
„Tak výhoda je nějaká možnost si postavit ten život trochu jinak, nějaká soběstačnost, i
co se týče třeba pěstování zeleniny, a že máme vlastní studnu, vlastní vodu, že sem v přírodě,
máme ovce, máme psa, dvě kočky, je to tam fakt jako takový fajn, že sem blíž tý přírodě a
nějakýmu přirozenýmu životu, jestli něco takovýho existuje. A je tam krásně. Je to v jižních
Čechách a kousek u Lužnice, takže jako… /smích/. Ta krása toho okolí určitě hraje roli.“
(aktérka E)

Pro aktérku H bylo primárním důvodem k migraci žít co nejblíže přírodě.
„Mám propojení s celou přírodou a všemi živly a celkově s matkou zemí, a tak byl můj
sen bydlet jednou co nejvíc v přírodě. Někde tam, kde je blízko do lesa, kde jdou v noci vidět
hvězdy, a kde uslyším zvuky přírody.“
(aktérka H)

Aktéři A, D kromě výše uvedených faktorů uvedli, že jejich rozhodnutí k přestěhování
ovlivnil také jejich partner. Tito aktéři by na venkov směřovali tak či tak, jejich partner byl však
hlavní hybnou silou.
Aktérka A v rozhovoru zmínila, že vždy chtěla žít na venkově. Později tento krok učinila,
protože její partner vlastnil na venkově pozemek, kam se spolu následně přestěhovali. Dalšími
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důvody, které udává je samostatnost, nezávislost či soběstačnost, vlastnit hospodářství, tedy
chovat zvířata, pěstovat plodiny.
„Proč ses odstěhovala z města?“
„Tak prvně kvůli tomu, že tak nějak jsem to vždycky chtěla, jsem šla vlastně z Prahy do
západních Čech a vlastně chtěla jsem mít zvířata nějaký svoje hospodářství, jet tak nějak na
nějakou samostatnost v podstatě, abych nebyla závislá na obchodech a podobně, prostě co jde,
tak si vypěstovat, odchovat. No a částečně k tomu přispěl i přítel, takže pak se to změnilo v to
definitivní rozhodnutí.“
(aktérka A)
Aktér D mi v rozhovoru sdělil, že hlavní motivací k amenitní migraci byla nepochybně
jeho přítelkyně, avšak nebyl to jediný důvod. Zkusil si život na venkově i ve městě a po
dokončení studia věděl, že chce opět směřovat na venkov a strávit zde zbytek života. Na venkov
ho táhl klid, zvuky přírody, bližší sociální vazby a životní styl, který se liší od toho městského.
Aktérka E na venkov začala pravidelně dojíždět až díky svému partnerovi. Nejdříve jen
občas, ale teď už na venkově bydlí většinu času. Konkrétně pět dní v týdnu a na dva dny dojíždí
do Prahy.
„Vlastně dřív, než sme se s přítelem dali dohromady, tak já sem nevěděla, kde žije, a jak
to tam vypadá…a tak, když sem tam přijela, tak se mi tam moc líbilo /smích/. A teď už se mi
moc nechce spíš vracet do Prahy, sem radši tam.“
(aktérka E)

Tři aktéři mluvili o tom, že již dříve bydleli na venkově a poté se zkoušeli přestěhovat do
města. To jim ale nevyhovovalo, a následoval návrat do venkovské oblasti.
„Zkusila sem to s těma dětma, protože sem si říkala ‚Budu mít tu školku blízko, budu mít
ty obchody blízko, doktora blízko‘, protože nemám auto a jako tadyto dojíždění je fakt dost
náročné, ale nešlo to. No, nešlo to. Prostě sem utekla zase zpátky, protože sem zjistila, že mě to
vůbec netěší.“
(aktérka G)
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3.1.2. Výhody města a nevýhody venkova
Ovšem všechno má své klady i zápory a existují určité výhody, které jsou spojeny
s životem ve městě a nevýhody, spojené s životem na venkově. V sedmi případech jsem se
s aktéry dostala k tématu dostupnosti statků, služeb a krátké době dojíždění, které město
poskytuje. Tito amenitní migranti vyzdvihovali dostupnost, jako jednu z hlavních výhod města.
S dostupností také souvisí možnost scházet se pravidelně s přáteli, přičemž většina aktérů
zmínila, že se v současné době mnohem méně, nebo vůbec nevídají s většinou svých přátel
z města, ale stížnost na tento fakt vyjádřilo jen pár z nich.
Například aktérka C mi sdělila, že má pocit, že po přesunu na venkov ji známí a přátelé
začali opomíjet. Aktérce to ale příliš nevadí. Je ráda, že se tímto způsobem „profiltrovalo“, kdo
je, a kdo není pravý přítel.
„Mám takovej pocit, že pro spoustu lidí jsem úplně přestala existovat. Nikdo se neozve,
nikdo nepíše, že vědí, že jsem prostě daleko, a že na akci stejně nepudu, takže nemá smysl psát
mi v 10 večer […], ale mně to vlastně uplně nevadí.“
(aktérka C)
S městem je také spojené větší kulturní vyžití a noční život, který byl ve výpovědích
nejednou zmiňován jako výhoda žití ve městě.
Aktérka E považuje za výhodu města jeho větší dostupnost a výhody s tím spojené. Ve
městě má možnost častěji se setkávat s přáteli, je zde větší kulturní vyžití a při studiu na
univerzitě není potřeba dlouze dojíždět.
„Ale co se mi líbí na městě, samozřejmě mnohem větší kulturní vyžití. Se podívám na
internet co je dneska za koncert a můžu si někam vyrazit, nebo prostě když jde o divadlo, kino,
cokoliv, nebo prostě napíšu kamarádům, kterých tady mám mnohem víc, jestli někdo nechce jít
ven a deme ven, takže to je určitě v tom lepší, knihovny že jo, studium na univerzitě…“
(aktérka E)
I přes to, že by se mohlo zdát, že je nedostupnost statků, služeb a dlouhá dojezdová doba
na venkově jednoznačně negativum, dva respondenti na tyto faktory nahlíží z jiného úhlu
pohledu. Nedostupnost statků a služeb a dlouhá dojezdová doba vyžaduje lepší plánování, a to
jim pomáhá zpomalit životní tempo a nežít ve shonu.
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„[…] když se někam musíme dostat, tak to vnímám, že mi to vlastně jako v něčem dělá
postupně dobře, že si musim malinko líp vždycky naplánovat, co třeba chci, tak se chci odnaučit
z takovýho toho honění […], člověk si to musí malinko líp naplánovat a třeba počkat si dva dny,
než tam jede, což je vlastně hrozně terapeutický a fajn, než ta rozlítanost […].“
(aktér F)

Pro aktérku H nemá žití na venkově žádné nevýhody.
„Nevýhody pro sebe nevnímám žádné.“
(aktérka H)

3.1.3. Turistická návštěva lokality
Snažila jsem se také zjistit, zda aktéři místo bydliště navštěvovali již dříve, jako turisté a
zda měla předchozí návštěva lokality vliv na rozhodnutí migrantů se do místa přestěhovat.
Aktéři A, C, E, F, H lokalitu před nastěhováním vůbec nenavštěvovali. Aktérka B místo
navštěvovala už dříve, díky své známé, a to ovlivnilo její pozdější rozhodování při výběru místa
k migraci. Aktér D místo bydliště navštěvoval, protože zde žili rodiče jeho partnerky. Jak sám
řekl primárním důvodem, proč zvolil právě toto místo, byla jeho partnerka. Zajímavý je příběh
aktérky G, která do současného místa bydliště přijela poprvé jako turistka, navštívit své přátele
a o měsíc později, chvíli před svými státnicemi, se rozhodla ukončit studium na vysoké škole a
do místa se přestěhovat na trvalo. U třech migrantů tedy předchozí turistická návštěva lokality
hrála roli při výběru amenitní oblasti k migraci.

3.2. Nový životní styl po přesunu na venkov a duševní pohoda
„Hmm, mělo to [amenitní migrace] hlavně vliv na můj psychickej stav a pocit mýho
vnitřního klidu…“
(aktérka C)
Všichni aktéři zaznamenali zlepšení duševní pohody po svém přesunu na venkov. Pět
aktérů mluví až o vysokém psychickém vypětí, které po přestěhování vymizelo. O této změně,
která nastala po přesunu do venkovské oblasti, můžeme mluvit také jako o novém venkovském
životním stylu. Tento nový životní styl umožnil všem aktérům zlepšení duševní pohody a byl
příčinnou k vyšší kvalitě života. Nový životní styl lze rozlišit do tří hlavních kategorií, které se
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ve výpovědích opakují. Jsou jimi svoboda, příroda a komunita. Tyto kategorie nemají ostrou
hranici a vzájemně se překrývají.

3.2.1. Svoboda
Nejčastějším faktorem, který na účastníky výzkumu působil pozitivně, byl pocit svobody
a uvolnění, kterého nabyli po přistěhování a venkov. Tento pojem zmiňovali přímo či nepřímo
všichni aktéři. Na žití ve městě byl podle komunikačních partnerů psychicky náročný
především hluk, vysoký počet lidí, absence zeleně, anonymita města a pocit, že musí neustále
něco stíhat, protože mají pocit, že ostatní lidé to také stíhají. Tento jev lze interpretovat pomocí
teorie sociální akcelerace (Rosa, 2013). Společnost klade na jedince neustále vyšší nároky, aby
podával lepší a rychlejší výkon. To vede k tomu, že se jedinec dostane do „cyklu akcelerace“
(Rosa, 2013), kdy neustále spěchá, a přesto nemá nikdy dostatek času, to dále vede k dalšímu
zrychlování času. To může vést i k určitým výčitkám, že člověk není natolik schopný jako
ostatní lidé. Individualizace (Beck, 2011) toto chování dále posiluje. Tyto faktory jsou
v naprostém protikladu k venkovské idylce (Persson, 2019). Ta se vyznačuje již zmíněným
klidem a pomalejším životním tempem, které mají pozitivní vliv na duševní pohodu. Aktéři
měli po přestěhování na venkov pocit, že mají konečně možnost si psychicky odpočinout.
Absence negativních vlivů, které se objevovaly při žití ve městě, aktéry jistým způsobem
osvobodila a vedla ke zlepšení duševní pohody.
„V Praze je takovej ten pocit, že všechno musím pořád stíhat a všechno musim vědět, u
všeho musim bejt a tady to neni no.“
(aktérka C)
„Jakmile přijedu do Prahy, […], tak sem v jednom kole. Že vim, že prostě ve 4 potřebuju
být tady, v 5 tady a v 6 tady, teď nestíhám, teď tramvaj mi ujela a vlastně takovýhle koloběh, co
všechno musim stíhat a nevim, jestli si to tak nastavuju sama a nebo to je prostě obecná
atmosféra toho města, a možná i očekávání u lidí, co tu žijou, že prostě… Všichni všechno stíhaj,
nejlépe v jeden den.“
(aktérka E)
„Určitě sme chtěly mít klid, protože my sme bydlely nad hospodou a to bylo dost náročný
psychicky.“
(aktérka B)
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Vnímání času je jiné, než ve městě a aktéři vyjadřují názor, že na venkově mají více času,
protože nejsou rozptylováni ruchem města.
Z výpovědí bylo patrné, že přesun na venkov všem účastníkům výzkumu jednoznačně
poskytl možnost se uvolnit. Aktéři se cítí na venkově oproti městu svobodnější, klidnější,
uvolněnější. Nově nabytá svoboda se objevuje v různých oblastech jejich života. Rozhodnutí
přestěhovat se z města na venkov, může mít v některých případech až zásadní vliv na fyzické i
duševní zdraví člověka. Přesun do klidného venkova měl u jedné účastnice výzkumu vliv na
její spánek, duševní zdraví a celkové uvolnění. Aktérka mluví o svém problému s nespavostí,
který ji dlouhodobě trápil. Přesun na venkov, jí podvědomě umožnil „vydechnout“ a úzkosti a
nespavost ze dne na den vymizely. Aktérka mi sdělila, že se domnívá, že její nespavost a
celkový duševní stav, který přetrvával v době žití ve městě, mohla způsobovat úzkost, kterou
začala prožívat v přítomnosti lidí a pocit, že ve městě cítí nutnost neustále něco stíhat, což lze
opět vztáhnout k teorii sociální akcelerace, která má tendenci vést k touze město opustit. Pro
tuto aktérku znamenalo opuštění města v jistém smyslu osvobození.
„Hodně dlouho před koronou jsem trpěla na nespavost, byla jsem schopná jet třeba dva,
tři dny v kuse beze spánku. Jednou se to prostě protáhlo i tak, že jsem 6 dní nespala a pak mě
odvezla záchranka s kolapsem. A tady, jak sme přijeli, tak první noc, co sem tady spala, v 10
večer se mi chtělo spát, tak jsem šla spát, probudila sem se sama od sebe v 8 ráno. Prostě
takováhle změna ze dne na den, takže asi je to kouzelný /smích/.“
(aktérka C)
Další oblastí, jejíž vnímání se po přestěhování může pro některé amenitní migranty měnit,
jsou peníze. Dva aktéři zmínili, že život ve městě, se točí především kolem financí. Kdo nemá
ve městě peníze, nemá příliš velké možnosti. Z rozhovorů vyplynulo, že obyvatelé venkova
mají jiný životní styl a peníze v něm nehrají klíčovou roli. Aktér D a F se díky novému
životnímu stylu, jehož hlavní náplní nejsou peníze, cítí svobodněji. K podobným závěrům
dospěli Löffler et al. (2016). Dotázaní amenitní migranti v jejich výzkumu si díky migraci
uvědomili, že k tomu, aby byli šťastní, nepotřebují velké množství peněz, tedy peníze ve
venkovském životě nehrají hlavní roli.
Nový životní styl, a svoboda z něj plynoucí, je patrný i v nárocích na vykonávání fyzické
práce, které je na venkově mnohem více. Všichni účastníci výzkumu provozují minimálně
jednu z následnících aktivit – rekonstrukce/vylepšování obydlí, práce na zahradě, pěstování
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plodin a chov zvířat. O fyzické práci však nikdo z účastníků nemluvil s odporem, spíše naopak.
Někteří aktéři si nedostupnost statků, služeb a fyzickou práci chválí a zdůvodňují to tak, že jsou
rádi, že jsou aktivní, nebo že se učí něco nového. Jedná se o jakousi formu duševního odpočinku
skrze fyzické vypětí.
„To mi začalo dělat dobře no, zahradničim takže… tak nějak sem vyvažovala i tu mentální
práci.“
(aktérka E)
„[…] zatím je to trošku víc práce na baráku, než třeba sem měl to očekávání, ale neberu
to nějak špatně, jakože nějakou tragédii, zas sem rád, že se tady učim dost věcí, co dělat.“
(aktér F)

„Je tu spousta práce no. Na baráku, zahradě, všeho. Je to takový, nevim, jako normálně
bych asi řekla nevýhoda, že je všechno daleko, ale mně to vlastně asi docela vyhovuje, protože
nemůžu bejt líná.“
(aktérka C)
Svoboda se také objevuje v možnosti sám si něco vytvářet, nebo například zvelebovat
svoje obydlí, s tím souvisí i větší prostor, který se na venkově nabízí.
„[…] tady cejtim víc svobody, sice v tom městě je víc svobody si koupit kebab a pizzu, ale
tady je víc svobody si prostě, mít větší pozemek, pořídit si kozy, nařezat si tady dřevo a tak nějak
postavit si nějakou chatičku na zahradě a je to prostě taková ta svoboda, kterou si vytváříš víc
sama skrz svoji práci […].“
(aktér F)

„Je tu větší svoboda dělat co mě baví - zahrada, bytí v přírodě, blízkost ke koním, dost
prostoru pro tvoření (dílna, více pokojů).“
(aktérka H)

S novým životním stylem na venkově je také často spojená určitá samostatnost a nutnost
obstarat si spoustu věcí sám, vlastníma rukama. Aktéři mluví o tom, že nyní mají větší svobodu,
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uspořádat si život podle sebe. Pro aktérku A to například znamená nebýt závislá na obchodech,
a co jde, tak si vypěstovat, či odchovat. Aktérka G popisuje situaci, kdy spontánně opustila
studium na vysoké škole a ve svých 22 letech odešla žít s přítelem na venkov do provizorního
obydlí. Navzdory diskomfortu, který toto bydlení vykazovalo, pro ni bylo bydlení na venkově
atraktivnější, a nějakým způsobem i svobodnější, než život ve městě, možná i právě proto, že
si člověk musí spoustu věcí obstarat sám.
„[…] sem šla z bytu do maringotky tehdy, no a bydlela sem pět let v maringotce, takže sis
musela všecko jako řešit, že jo, dřevo na topení, musela sem se učit topit v kamnoch, a voda ze
studně a jenom studená voda, protože sme neměli teplou vodu a kadibudka na zahradě, tak to
byl zážitek, chodit v zimě na kadiboudu /smích/.“
(aktérka G)

Obr. č. 2 – Maringotka bez přístavby (zdroj: Facebookový profil aktérky G)
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Obr. č. 3 – Maringotka s přístavbou (o několik měsíců později; zdroj: Facebookový profil
aktérky G)

3.2.2. Příroda
„Proces modernizace, rozdmýchaný na přechodu do dvacátého prvního století […],
vyvrátil falešný předpoklad o protikladu mezi přírodou a společností […]“ (Beck, 2011, s. 115)
Faktor „příroda“ z velké části souvisí s předchozím faktorem „svoboda“, ale považovala
jsem za vhodné ho zařadit do své vlastní kategorie. Librová (1994) ve své knize Pestří a zelení
píše, že je člověku fylogeneticky dána potřeba neporušené krajiny a touha po čase stráveném
v přírodě (Librová, 1994).
Přítomnost či absence přírody je velice důležitý faktor, který má vliv na duševní stav
člověka. V případě amenitních migrantů jde o jeden z nejčastějších motivů k přestěhování.
Pojmy jako lesy, louky, kopce, čerstvý vzduch, zvuky přírody, jsou v rozhovorech často
vyzdvihovány a znamenají pro aktéry mnohem víc, než se by se mohlo na první pohled zdát.

„[…] to bylo úplný pohlazení po duši, jako co se týče toho ticha.“
(aktér D)
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„Byl to útěk od toho všeho do klidu.“
(aktérka C)
„Tady jenom přijedu, už když sedím v tom autobuse a vidím prostě ty kopce a vidim tu
přírodu, tak uplně mi to dělá z hloubi duše dobře /smích/.“
(aktérka G)
Příroda má na aktéry velký vliv. Způsobuje jim niterný pocit svobody, klidu a
sounáležitosti s přírodou.
Na tomto místě bych znovu ráda připomněla Beckovu (2011) „rizikovou společnost“
zmíněnou v teoretické části práce. Ve světě neustále roste produkce bohatství a s tím i množství
rizik. Tato rizika jsou spojená se zhoršováním životního prostředí. Příroda se využívá častěji,
než dříve a je ničena ve stále větším měřítku. S industrializací přichází globální rizika, která
ohrožují celý svět (Beck, 2011). V současné době lze tento jev stále pozorovat - rostou rizika,
ale přírody ubývá, často nevratně. Někteří lidé nechtějí k těmto rizikům přispívat. Amenitní
migrace umožňuje člověku žít život blíže přírodě, ekologičtějším způsobem. Velice mne zaujal
rozhovor s aktérkou A, která společně se svým partnerem žije život s minimální produkcí
uhlíkové stopy. Na farmě se svým přítelem produkují vlastní elektřinu ze solárního a větrného
systému, nepoužívají žádné chemické prostředky, mají vlastní studnu a šedou vodu svádí do
kořenové čističky, která následně vodu přirozeně odvádí zpět do přírody. Pěstují si vlastní
plodiny, chovají a zachraňují opuštěná zvířata. Svým celkovým životním stylem cílí k uhlíkové
neutralitě.
„Máme vlastně, vlastní elektřinu, máme solární systém, větrnej systém, nepoužíváme
vlastně klasický chemický prostředky na úklid na mytí, všechno, co bereme je biologicky
odbouratelný, máme kořenovou čističku, nejsme vlastně ani klasicky připojený na vodovodní
řád, máme jenom studnu s čerpadlem a snažíme se o uhlíkovou neutralitu. Jenom máme kamna,
který nám dřeva vytopěj na strašně dlouho. Rozhodně omezení jakoby nákupu potom z produktů
z velkochovů, protože co můžem, tak si chováme sami, pěstujeme si to sami a vlastně absolutně
neberem žadný věci, který by se podílely na znečištění planety, takže i ta uhlíková stopa, která
je tam po tom jídle, je minimální.“
(aktérka A)
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Touha žít ekologičtější život blíže přírodním statkům, může být vysvětlena také tím, že
konkrétní jedinec prožívá environmentální žal. Takový jedinec si dělá starosti s budoucím
vývojem životního prostředí, za jehož současnou podobu je zodpovědná celá lidská společnost
i on sám, proto se snaží omezit svůj nátlak na životní prostředí a žít v souladu s přírodou,
například využívat lokální produkce, obnovitelnou energii, omezit chemické prostředky a
celkovou spotřebu. Důvodem k odchodu z města je touha být blíže k přírodě, produkovat pokud
možno co nejnižší uhlíkovou stopu, a tedy co nejméně zatěžovat planetu. Prožívání
environmentálního žalu, může podporovat touhu odstěhovat se z města na venkov a žít životem,
který bude mít, co nejnižší negativní dopad na životní prostředí.
Všichni amenitní migranti v mém výzkumu se nějakým způsobem podílí na ochraně
životního prostředí. Je vidět že nad svou spotřebou přemýšlí. Kromě běžného třídění odpadu,
se ve výpovědích objevily odpovědi, jako vědomé omezení užívání automobilu, nákup
v bezobalových obchodech, redukce či absence nákupu jednorázových produktů, snížení
nákupu nepotřebných či nekvalitních věcí, které se mohou brzy rozbít, uklízení odpadků
v přírodě, pěstování svých plodin (oproti nákupu dovážených potravin), vlastní výroba
potřebných věcí, snaha opravit či znovu využít rozbité věci.
Aktér F se rozhodl na venkově založit jeho slovy „komunitní centrum nebo takový větší
spolubydlení“ a nákup potravin řeší mj. tím způsobem, že se s jedním obchodním řetězcem
s potravinami domluvil na odebírání potravin, které by se jinak vyhodily. Tyto potraviny, které
obchodní řetězce vyhazují, je přitom často možné bez problému zkonzumovat. Nejedná se
výhradně o staré či nějak zdravotně závadné potraviny.
„Takže vlastně velká část toho centra, nebo velká část toho, co sníme má celkem neutrální
stopu uhlíkovou, že prostě, to sou věci na vyhození, který protřídíme a prostě jíme.“
(aktér F)

3.2.3. Komunita
V neposlední řadě má na duševní stav některých dotázaných amenitních migrantů vliv
místní komunita. Na místní obyvatelstvo má každý z dotazovaných amenitních migrantů jiný
názor. Aktéři D, F, G se v některých názorech shodují. Mluví o setkáních s přáteli v době, kdy
ještě bydleli ve městě. Z výpovědí aktérů G a D je patrné, že ve městě se spíše scházeli častěji
s určitou skupinou přátel a jejich primárním cílem při setkávání byla zábava a konverzace, což
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se s příchodem na venkov mění. Aktéři D a F si po přestěhování váží především sociálních
vazeb, které jsou podle nich bližší než ve městě. Kamarádi se navštěvují u sebe doma či na
zahradě a často si vypomáhají, hlavně fyzickou prací. V Praze, kde aktér D žil, probíhala
vzájemná pomoc spíše na psychické úrovni, s výpomocí v podobě fyzické práce, se nesetkal.
„Tam [ve městě] si lidi, neříkám jako, že si nepomáhaj, ale jiným způsobem. Není to
většinou fyzická práce, ale hlavně si někam sednout a pokecat.“
(aktér D)
Častější vzájemnou pomoc mezi lidmi na venkově, ve svých výpovědích zmiňují aktéři D, F,
G. Důvodem pro takové chování je podle nich nižší počet obyvatel na venkově, díky tomu se
všichni vzájemně znají, a to zvyšuje šanci nabídnuté pomoci.
„Jdeš na nákup a tři lidi ti zastavěj, jestli nechceš vzít, nebo je to tady takové jako
rodinnější, pospolitější, než v tom městě.“
(aktérka G)
Tito aktéři mluví o intimnějších vztazích mezi venkovany v kontrastu k anonymitě města. Lidé
ve městě jsou uspěchaní a nemají jeden a druhého tolik času, schůzek s přáteli je mnoho, ale
vztahy s nimi se příliš neprohlubují, protože na to není dostatek času. Aktér F si všiml rozdílu
mezi vztahy, které tvoří ve městě, a které na venkově. Na venkově se podle něj utváří
„intimnější“ vztahy, hlavně z toho důvodu, že člověk potkává omezené množství lidí, ale má
možnost být s nimi v kontaktu častěji a delší dobu.

„Člověk […] je víc s lidma, má takový asi intimnější vztahy, ve smyslu, jakože míň se to
jakoby střídá, koho potkáváš, ale de to víc do hloubky.“
(aktér F)
Člověk se uprostřed města může cítit osamělejší, než na venkově, kde se všichni znají. Mluví o
tom aktérka G, která při žití ve městě zažívala pocit samoty. To, že se na venkově všichni
vzájemně znají, má však také svoje nevýhody, jimiž jsou drby, pomluvy a předsudky, které jsou
četnější v malé komunitě na venkově. Pokud se aktérka G ve městě s takovým chováním
setkala, bylo jí to díky anonymitě města lhostejné. V rozhovoru také zmínila, že si na to, že ji
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místní nějakým způsobem soudí, stále musí zvykat. I přes to, že žije na venkově ve stejné obci
už 9 let, a dokonce se vdala za místního občana, se setkává s tím, že ji ostatní místní, jak sama
uvedla, stále vnímají jako „tu cizí“.
„Třeba sem si myslela, tak nějak naivně, že tady není, tolik předsudků mezi lidma, nebo
takové nějaké takové to, že prostě ti sousedi vidí do talíře a pomlouvají, i že jako nevim, máš
divné triko /smích/ nebo dredy na hlavě, nebo takový prostě. Jo, nebyla sem na to z toho města
zvyklá vůbec, že vlastně, byla sem zvyklá na to, že si mě moc nikdo nevšímá, a když si mě všímá,
tak je mi to vlastně uplně jedno, protože ho třeba už v životě neuvidim.“
(aktérka G)
Aktéři A, B, C, H mají naopak pocit, že jim venkovská oblast přináší více soukromí,
v případě aktérů A, C, H především díky velkým vzdálenostem mezi obydlími.
Z rozhovorů s aktéry D, F, G, se dá vyvodit, že jejich žitá zkušenost sociálního života na
venkově probíhá spíše v rámci komunity, než v rámci jednotlivých přátelství. Člověk žijící na
venkově, zná mnohem širší spektrum lidí. To mu umožňuje vyhlédnout ze své sociální bubliny.
„ […] v tom městě sice máš nějakou sociální skupinu, ale je to taková jako bublina, tady
na vesnici se vlastně pobavim tady se sousedem, kterej je uplně jinej, s kterým bych se nikdy ve
městě nekamarádil, prostě nějakej farmář, že jo starší a tady na vesnici je to prostě normální a
mně se to vlastně jako dost líbí.“
(aktér F)
Ne všichni migranti, kteří se zúčastnili výzkumu, mají tuto zkušenost. Aktérka B nemá
zájem s místními budovat vztahy, protože v její obci prý často dochází k občasným „střetům“.
Zároveň vyzdvihovala dostupnost, kterou město umožňuje. Vyzdvihla fakt, že ve městě se
může člověk kdykoliv rozhodnout, a sejít se s přáteli. Město poskytuje větší sociální vyžití,
které jí v současné době velmi chybí. Po čtyřech letech na venkově dospěla aktérka B do fáze,
že větší svobodu pro ni skýtá město.
Aktérka C a E ještě neměly možnost se s místními spřátelit. Aktérka A je s místními v
kontaktu, ale nejedná se o hluboké citové vazby. Aktérka H žije na samotě u lesa, tudíž nemá
možnost setkávat se s místními. Pokud jí chybí společnost, navštěvují ji s jejím mužem přátelé,
nebo oni jezdí naopak za nimi.
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I přes to, že většina aktérů, se kterými jsem vedla rozhovor, nemá pocit, že by žila
v komunitě lidí s hlubokými citovými vazbami, pro jmenované tři aktéry jde o významnou
skutečnost, která přispívá k jejich duševní pohodě.

3.3. Návrat do města?
V tomto výzkumu jsem se také snažila zjistit, jaká je tendence mnou oslovených
amenitních migrantů k postamenitní migraci. Šest osob jednoznačně vyjádřilo, že neplánuje
návrat zpět do města.
„Přemýšlela jsem, že by tady byla ta varianta, ale nešla bych už. Už kdybych se musela
stěhovat, tak už zůstanu na vesnici.“
(aktérka A)
Aktérka E je na město nějakým způsobem stále napojená, protože do něj dojíždí na jeden,
dva dny v týdnu, její pobyt na venkově, tak není trvalý, ale do budoucna plánuje směřovat na
venkov.
Postamenitní, neboli zpětná migrace, znamená návrat zpět do města z venkovské oblasti.
Měšťané mají tendenci si život na venkově idealizovat a po migraci do amenitní oblasti si
mohou uvědomit, že jim takový životní styl nevyhovuje. Bartoš et al. (2011) o postamenitní
migraci hovoří jako o „cyklické součásti postmoderního životního stylu určité části populace“
(Bartoš et al., 2011, s. 107). I přes původní zlepšení duševní pohody, aktérka B v rozhovorech
vyjádřila, že plánuje návrat do města po čtyřech letech žití na venkově z důvodu absence
sociálního kontaktu (především kvůli pandemii virové nemoci Covid-19, která značným
způsobem omezila sociální život) a délce dojíždění. Po určitou dobu jí bydlení na venkově
vyhovovalo, protože toužila po odpočinku, ale v poslední době začala toužit po návratu do
města.
„Všechno bylo takový, že sem si chtěla odpočinout, být tady sama a soustředit se na tu
školu a teď už zas naopak bych chtěla… Hlavně po tý koroně mi hrozně chybí sociální kontakt,
takže bych to chtěla mít takový volnější všechno […] už zase chci zpátky do tý Prahy.“
(aktérka B)
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ZÁVĚR
V první části mé práce je okrajově vysvětlen pojem migrace. Následuje kapitola, v níž je
šířeji definován pojem amenitní migrace a popisuje, jakým způsobem vzniká ve světě a v České
republice. Další část této práce uvádí několik často objevujících se rozlišení amenitních
migrantů a forem amenitní migrace. Práce pojednává o tom, v jaké formě se amenitní migrace
objevuje v České republice, jaké jsou důvody k amenitní migraci ve světě a v České republice
a o tom, jaká se objevuje tendence k amenitní migraci u mladých lidí. Na závěr této kapitoly
práce upozorňuje na možné negativní a pozitivní dopady, které může amenitní migrace přinést.
V další kapitole jsou představeny koncepty a teorie, které by mohly vysvětlovat, proč se
někteří lidé rozhodnou pro amenitní, či postamenitní migraci. Je zde popsán koncept reflexivity,
riziková společnost, teorie individualizace, sociální akcelerace, environmentální žal a
postamenitní migrace vysvětlující, proč se někteří lidé rozhodnou vrátit zpět do města.
Amenitní migrace má několik příbuzných pojmů, mezi ně se například řadí pojmy
migrace za změnou životního stylu, druhé bydlení, kontraurbanizace či deurbanizace, které jsou
vysvětleny v následujících kapitolách. Samostatná kapitola je věnována sídelním systémům,
kam spadá urbanizace, suburbanizace a již zmíněná deurbanizace, či kontraurbanizace.
Cílem této práce je zachytit a interpretovat, jak čeští amenitní migranti ve věku 18-30 let
reflektují život na venkově a svou zkušenost s amenitní migrací, konkrétně mne zajímalo, jaké
push & pull faktory pro ně byly důležité při rozhodování k migraci, jak se změnil jejich život
po amenitní migraci a zda se u nich objevují tendence k postamenitní migraci. Výzkum je
kvalitativní povahy a ke sběru dat byly užity polostrukturované rozhovory. Výzkumu se
účastnilo osm amenitních migrantů z různých částí České republiky. Zjištění, ke kterým jsem
díky kvalitativnímu výzkumu dospěla, nelze generalizovat. Výhodou této výzkumné strategie
je, že se mohou objevit fenomény, které při návrhu výzkumu nebyly předpokládány.
Analýzu rozhovorů jsem provedla pomocí segmentace, kódování a poznámkování.
Nejprve jsem hledala opakující se témata a následně jsem se je snažila propojit s koncepty a
teoriemi, které jsou uvedeny v teoretické části práce a data interpretovat. Jednání aktérů
vysvětluji pomocí konceptů či teorií.
Příběh každého amenitního migranta v mém výzkumu byl poněkud rozdílný. Aktéři
udávali různé kombinace opakujících se push & pull faktorů, přičemž mezi nejčastěji zmíněné
push faktory města řadili absenci přírody, davy lidí, hluk, znečistění vzduchu, hektičnost a
anonymitu. Nejčastěji zmíněnými pull faktory venkova byl klid, příroda, nezávislost či
soběstačnost, svoboda, možnost pěstovat plodiny či chovat zvířata, bližší vztahy mezi lidmi,
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psychické uvolnění, více prostoru či zahrada. Život po přesunu na venkov se změnil pro
všechny aktéry, avšak pro každého jiným způsobem a každý na tuto změnu nahlížel jinak.
Pouze jedna aktérka se rozhodla k postamenitní migraci, ostatní aktéři návrat do města odmítají.
Zajímavé bylo rovněž zjištění, že si někteří aktéři uvědomují, že člověk žijící na venkově, zná
mnohem širší spektrum lidí, což mu umožňuje vyhlédnout ze své sociální bubliny. Dále byla
nejednou zmíněna pospolitější komunita ve venkovské oblasti, která byla vztažena k protikladu
anonymity města. V jedné věci se všichni aktéři shodovali. Záhy po amenitní migraci se u všech
dotázaných amenitních migrantů objevilo zlepšení duševní pohody a zkvalitnění života. Při
analýze rozhovorů vynikal obzvlášť pojem „svoboda“. Pojem „svoboda“ prostupoval všemi
rozhovory, ať už byl vysloven přímo, či nepřímo. Tento termín zde zastřešuje nová jednání
osvojená díky novému životnímu stylu amenitních migrantů, kvalitnější životní prostředí a jiné
podmínky venkovského života. Svoboda nabytá díky novému životnímu stylu, napomohla
dotázaným amenitním migrantům k získání lepší duševní pohody a vyšší kvality života.
Cílem práce nebylo zobecnit výsledky, ale přinést poznatky, které je možné dalším
výzkumem doplňovat. Domnívám se, že tento výzkum přinesl řadu dalších otázek, na které je
možné hledat odpovědi.
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PŘÍLOHY
Příloha 1
Obr. č. 1 – Fáze amenitní migrace podle Stewart (zdroj: Stewart, 2002, s. 373).
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Příloha 2
Tabulka č. 1 - Dotazníkové šetření ukazující vybrané charakteristiky českých amenitních
migrantů (zdroj: Bartoš et al., 2011, s. 77, podle Bartoš, Kušová, Těšitel, 2009a)
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Příloha 3
Tabulka č. 2 – Témata a otázky k rozhovoru
Push & pull faktory

-

-

Pojmy spojené s městem a venkovem

-

Výběr bydliště

-

Splněná očekávání

-

Návrat do města

-

Kontakty s místními

-

Volný čas

-

Přístup k ochraně životního prostředí

-

Duševní pohoda

-
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Proč ses odstěhoval/a z města?
Co Ti na žití ve městě vadilo, co
se Ti naopak líbilo?
Co vnímáš jako výhody a
nevýhody žití na venkově?
Vynahrazují Ti důvody, pro které
jsi sem přišel/la, komplikace
spojené s životem na venkově?
Jmenuj 3 věci, co se Ti vybaví,
když se řekne město.
Jmenuj 3 věci, co se Ti vybaví,
když se řekne venkov.
Navštěvoval/a jsi místo svého
současného bydliště (jako turista)
ještě před přistěhováním?
Proč sis vybral/a právě toto
místo, kde žiješ?
Splnilo přestěhování Tvoje
očekávání? Co se splnilo, co
nikoli?
Přemýšlel/a jsi o tom, že se
v budoucnu vrátíš zpět do města?
Pokud ano, proč?
Jsi v kontaktu/ přátelíš se
s místními?
Máš více přátel v místě bývalého
bydliště či zde?
Jak trávíš volný čas tady, a jak si
ho trávil/a ve městě?
Pěstuješ si na své zahrádce či
chováš nějaká zvířata?
Podnikáš nějaké aktivity
k ochraně životního prostředí?
Máš pocit, že se po přestěhování
na venkov změnila kvalita Tvého
života?
Změnil se po přestěhování Tvůj
dosavadní životní styl?
Řekl/a bys o sobě, že jsi
šťastný/á?

Příloha 4
Obr. č. 2 – Inzerát umístěný na Facebooku
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Příloha 5
Tabulka č. 3 – Účastníci výzkumu
Účastníci

Věk

Vzdělání

výzkumu

přistěhování
na

Zaměstnání

Délka

Rodinný

Děti Návrat do

pobytu

stav

technická

trvalý

svobodná

X

neplánuje

podpora

pobyt
svobodná

X

plánuje

svobodná

X

neplánuje

svobodný

1

neplánuje

svobodná

X

neplánuje

svobodný

X

neplánuje

svobodná

2

neplánuje

svobodná

X

neplánuje

města

venkov

(pobyt

na

venkově)
Aktérka

27

A,

roky)

let

(3 středoškolské

30 let

(remote)

Aktérka

19

B,

roky)

let

(4 vysokoškolské X

trvalý
pobyt

23 let
Aktérka

27 let

C,

(2 měsíce)

vyučena

kostymérka

trvalý
pobyt

27 let
Aktér D,

26 let

28 let

(2 roky)

Aktérka

28 let

E,

(1 rok)

vysokoškolské asistent

trvalý

prodeje

pobyt

vysokoškolské pracovnice
v sociálních

28 let

přechodný
pobyt

službách

Aktér F,

29 let

29 let

(6 měsíců)

vysokoškolské správce

trvalý

komunitního pobyt
centra,
psycholog

Aktérka

22 let

G, 30 let

(9 let)

Aktérka

24 let

H, 29 let

(5 let)

středoškolské
středoškolské

informační

trvalý

centrum

pobyt

OSVČ

trvalý
pobyt
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Příloha 6
Obr. č. 3 – Maringotka bez přístavby (zdroj: Facebookový profil aktérky G)

Příloha 7
Obr. č. 4 – Maringotka s přístavbou (o několik měsíců později; zdroj: Facebookový profil
aktérky G)
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