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PŘÍLOHA – APLIKACE METOD A JEJICH ZHODNOCENÍ 

Součásti přílohy: 

1) Přehled krajů a okresů ČR 

2) Seznam map a použitých metod 

3) Aplikace metod včetně jejich zhodnocení 
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Seznam map a použitých metod 

1. Celkové migrační saldo a čistá míra migrace v roce 2013 

kartodiagramy s funkčně určenou velikostí a kategorizovanou výplní 
 

2. Účinnost migrace v roce 2013 

strukturní sloupcový kartodiagram s funkčně určenou velikostí 
 

3. Migrační saldo v krajích ČR – porovnání vnitřní a vnější migrace, 2014 

srovnávací kartodiagram s funkčně určenou velikostí 
 

4. Počet přistěhovalých a vystěhovalých, porovnání s průměrem 2003–2012 

složený srovnávací kartodiagram s funkčně určenou velikostí 
 

5. Vnitřní stěhování – migrační obrat 2013 v porovnání s průměrem 2003–2012 

složený srovnávací kartodiagram s funkčně určenou velikostí 
 

6. Vývoj počtu přistěhovalých a vystěhovalých v rámci vnitřní migrace během tří let 

složený srovnávací kartodiagram s funkčně určenou velikostí 
 

7. Vývoj celkového migračního salda během 10 let, kraje ČR 

vložený liniový graf 
 

8. Vnitřní stěhování – Počet přistěhovalých podle pohlaví v roce 2013 

součtový kartodiagram 
 

9. Počty vystěhovalých a přistěhovalých ve vnitřním stěhování podle rodinného stavu  

srovnávací složený kartodiagram s funkčně určenou velikostí 
 

10. Struktura přistěhovalých z ciziny podle státního občanství 

strukturní kartodiagram (procentuální čtverec) 
 

11. Struktura vystěhovalých do sousedních okresů a Hl. m. Prahy 

strukturní kartodiagram (koláčový diagram) 
 

12. Vývoj věkové struktury vystěhovalých v rámci vnitřního stěhování během deseti let 

vložený strukturní plošný graf 
 

13. Podíl vystěhovalých do vybraných okresů v roce 2013 

vydělený součtový kruhový kartodiagram s funkčně určenou velikostí 
 

14. Směr a velikost tří nejpočetnějších migračních toků z okresů ČR, 2013 

směrové vektory, kategorizovaná velikost šipek  
 

15. Migrační toky nad 50 osob mezi vybranými centry ČR, 2013 

složený liniový diagram s funkčně danou tloušťkou, schematické prostorového umístění 
 

16. Padesát nejvýznamnějších migračních toků mezi okresy ČR podle počtu migrantů, 2013 

orientovaný liniový znak  
 

17. Padesát nejobjemnějších migračních toků mezi okresy ČR, 2013 

liniové znaky s intervalově určenou tloušťkou 
 

18. Použití Nystuenovy-Daceyovy metody pro zachycení uspořádání migračních toků mezi okresy 
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1. Celkové migrační saldo a čistá míra migrace v roce 2013, okresy ČR 
Použitá metoda: kartodiagramy s funkčně určenou velikostí a kategorizovanou výplní 

  
Výřez z tabulky:      

Okres Migrační saldo 
Čistá míra 

migrace [‰] 

Benešov 352 4 

Beroun 797 9 

Blansko 256 2 

Brno-město -1 256 -3 

… 
   

Zhodnocení: Z mapy je dobře patrné prostorové rozmístění velikosti migračního salda 

a zejména díky vybarvení znaku i jeho znaménka. Lze pozorovat některé prostorové 

pravidelnosti, např. záporné saldo v příhraničních pásech (oblast Krušnohoří, Šumava, oblast 

Bílých Karpat,…). Je také dobře vidět, že čistá míra migrace obecně dosahuje nejvyšších 

absolutních hodnot (tedy je nejvyšší, resp. nejnižší) v oblastech, kde je i absolutní hodnota 

migračního salda nejvyšší. Velké hodnoty migračního přírůstku nebo úbytku nejsou nutně tedy 

jen výsledkem celkově větší populace v daných územích (i když jí mohou být nepřímo ovlivněny 

– např. více pracovních příležitostí apod.). 

Nevýhodou této mapy je, že obsahuje poměrně hodně okresů, k nimž je příslušný kartodiagram 

umístěn mimo tento okres. Množství a velikosti těchto znaků výslednou mapu činí mírně 

nepřehlednou, navíc pro prostorový přehled situace na území ČR tyto znaky v příslušných 

okresech chybí. Možným řešením by bylo použít místo kartodiagramů (s funkčním určením 

velikosti znaku)  kategorizované znaky, čímž by mohly být i pro velké hodnoty salda použity 

menší znaky. 
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2. Účinnost migrace v roce 2013, okresy ČR 
Použitá metoda: strukturní sloupcový kartodiagram s funkčně určenou velikostí 

  
 

Výřez z tabulky:      

Okres Migrační saldo Migrační obrat 

Benešov 352 2 726 

Beroun 797 3 101 

Kolín 402 3 528 

Kladno 747 5 113 

Kutná Hora 98 2 184 

… 
   

Zhodnocení: Mapa podává názorný přehled o prostorovém rozmístění velikosti migračního 

obratu. Lze snadno určit místa s extrémními hodnotami (Hl. m. Praha, Brno) a s nadprůměrnými 

hodnotami (Ostravsko, okolí Prahy a Brna, Plzeň), stejně jako oblasti s nízkým obratem (Jižní 

Čechy, Vysočina).  

Účinnost migrace (migrační saldo v poměru k migračnímu obratu) je v mnohých okresech 

natolik nízké, že není z diagramů patrné. Na základě kartodiagramů tedy není možné z mapy 

vyčíst, v jakých oblastech došlo migrací k nárůstu a v kterých k poklesu počtu obyvatel. 

Znaménko migračního salda lze ale určit z barevné výplně okresů, která byla do mapy pro tento 

účel přidána. Nejvýraznějším prvkem na mapě nadále zůstává zobrazení velikosti migračního 

obratu a poměr migračního salda vůči němu, což byl také účel mapy. Z velikosti migrační 

účinnosti je zřejmé, že ve většině okresů je počet vystěhovalých a přistěhovalých vyrovnaný. 

Zvětšením měřítka mapy (spolu s úměrným zvětšením diagramů) lze dosáhnout zlepšení 

viditelnosti migračního salda v některých dalších okresech, ne však ve všech. Zvětšení diagramů 

by v tomto ohledu mohlo také pomoci, došlo by však k ještě vyššímu překryvu hranic diagramy, 

což není z kartografického hlediska žádoucí (velikost jevu pak není zobrazena na území, k němuž 

přísluší, ale přesahuje do dalšího/dalších území).  
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3. Migrační saldo v krajích ČR – porovnání vnitřní a vnější migrace, 2014 
Použitá metoda: srovnávací kartodiagram s funkčně určenou velikostí 

 
Výřez z tabulky:      

Kraj 
Vnitřní 
migrace 

Zahraniční 
migrace 

Moravskoslezský kraj -3 449 411 

Hlavní město Praha  594 12 778 

Ústecký kraj -1 700 1 106 

Karlovarský kraj -1 101 472 

… 
   

Zhodnocení: Z mapy lze dobře vyčíst, v kterých krajích převládá vnitřní a v kterých zahraniční 

migrace. Lze také snadno zjistit, jaké je výsledné migrační saldo (jeho znaménko a přibližná 

velikost), složené z obou typů migrací. Je zřejmé, že v rámci vnitřní migrace je většina krajů 

ztrátových, cílových krajů je méně, se zjevnou dominancí Středočeského kraje. Naproti tomu 

vlivem vnější migrace došlo ve všech krajích k navýšení populace, v žádném kraji u ní nebylo 

migrační saldo záporné. 

Ke zvážení vyvstává použití odlišných barev pro vnitřní a vnější migraci. Rozdílná pozice 

příslušných půlkruhových diagramů zajišťuje rozlišitelnost obou typů migrací dostatečně. 

Rozdílné barvy mají tedy spíše roli doplňkovou, a mohlo by být tedy pro oba typy migrací 

použito i stejných, nebo navzájem velmi podobných, barev. Přínosem odlišných barev je 

rozšíření barevné sady použité na mapě a tedy zpestření mapy. Barvy je třeba volit obezřetně, 

také s ohledem na dodržení obdobné poutavosti všech barev. Jelikož se na mapě nevyskytuje 

žádný kraj se záporným migračním saldem zahraniční migrace, je příslušný znak z legendy 

vynechán.  
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4. Počet přistěhovalých a vystěhovalých v rámci vnitřní migrace, v krajích 

ČR v roce 2013, porovnání s průměrem 2003–2012 
Použitá metoda: složený srovnávací kartodiagram s funkčně určenou velikostí 

 
 

Výřez z tabulky:      

Kraj 
Přistěhovalí Vystěhovalí 

2013 Průměr 2003–2012 2013 Průměr 2003–2012 

Středočeský kraj 3 219 7 891 3 081 2 726 

Jihočeský kraj 939 2 028 824 880 

Plzeňský kraj 1 632 2 829 1 012 942 

Karlovarský kraj 967 1 936 904 548 

… 
     

Zhodnocení: Na mapě je dobře vidět výrazný pokles počtu přistěhovalých ve všech krajích vůči 

průměru předcházejících let. Počet vystěhovalých se naopak ve velkém počtu krajů od průměru 

příliš neliší. V mnohých případech je rozdíl mezi vystěhovalými v roce 2003 a průměrem na 

mapě neznatelný, a nelze z ní tedy určit, zda šlo o mírný pokles nebo nárůst. Kromě toho lze 

porovnat velikosti počtu vystěhovalých a přistěhovalých v každém kraji – tento rozdíl je všude 

poměrně malý, v některých krajích zjevný, v jiných naopak nezřetelný. 

Změna (zvětšení) měřítka by mohla rozlišení průměru a počtu vystěhovalých mírně zlepšit – 

vzhledem k poměrně malému počtu znaků na mapě je ale třeba nepřiblížit mapu příliš, aby 

zvětšená mapa nepůsobila díky velkým plochám diagramů prázdným dojmem.  
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5. Vnitřní stěhování – migrační obrat 2013 v porovnání s průměrem 

2003–2012, okresy ČR 
Použitá metoda: složený srovnávací kartodiagram s funkčně určenou velikostí

 
Výřez z tabulky:     Zvětšený výřez z mapy: 

Okres 
Objem 
2013 

Průměr 
2003–2012 

Jeseník 55 122 

Olomouc 619 848 

Prostějov 178 268 

Svitavy 150 289 

Ústí nad Orlicí 233 567 

… 
  

 

 
 

 

Zhodnocení: Použití mapy umožňuje snadný náhled na velikosti migračního obratu napříč 

územím ČR. Lze na ní pozorovat prostorovou diferenciaci jevu a vymezit určité regiony 

s podobnými rysy (např. vysoké hodnoty v okolí Prahy a podél severozápadní hranice ČR a nízké 

hodnoty na Vysočině a v oblasti Jeseníků). Při použitém měřítku však není příliš patrný rozdíl 

mezi velikostí obratu v roce 2013 a porovnávanou hodnotou průměru z předcházejících let. Také 

samotná hodnota ukazatele je poměrně nečitelná.   

Vzhledem k nižším hodnotám migračního obratu v některých okresech a také vzhledem k malým 

rozdílům mezi hodnotami migračního obratu a průměru v jiných okresech, je použití dané 

metody při malém měřítku na zváženou. Z výřezu z mapy je patrné, že hodnoty samotné i jejich 

vzájemné rozdíly lze dobře nahlédnout, zvětší-li se měřítko mapy. Také v případě, kdy by byla 

studována situace v menší oblasti (např. jeden kraj, nebo region soudržnosti), což umožňuje 

zvětšit měřítko mapy, lze použití mapy doporučit. 
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6. Vývoj počtu přistěhovalých a vystěhovalých v rámci vnitřní migrace 

během tří let, kraje ČR 
Použitá metoda: složený srovnávací kartodiagram s funkčně určenou velikostí 

 
Výřez z tabulky:     

Kraj 
Přistěhovalí Vystěhovalí 

2011 2012 2013 2011 2012 2013 

Hlavní město Praha  9 309 12 696 11 869 725 7 540 15 453 

Středočeský kraj 2 591 3 371 3 219 456 2 521 3 081 

Jihočeský kraj 585 782 939 327 668 824 

Ústecký kraj 1 682 2 102 2 071 497 1 158 1 309 

… 
       

Zhodnocení: Mapa ukazuje přehledně vývoj počtu vystěhovalých a přistěhovalých napříč 

územím ČR. Je dobře vidět, že počet přistěhovalých rostl jen málo, na rozdíl od velkého nárůstu 

počtu vystěhovalých. V roce 2011 byl v krajích výrazně větší rozdíl mezi počtem přistěhovalých 

a vystěhovalých, než tomu bylo v roce 2013.  

V některých krajích dochází pro některé roky k překryvu diagramů, např. pro Ústecký nebo 

Středočeský kraj, a není zřejmé, zda počet přistěhovalých v roce 2012 splývá s počtem 

přistěhovaných v roce 2011 nebo v roce 2013. Z toho důvodu by se zdálo vhodné mapu přiblížit 

– ovšem vzhledem k malým absolutním rozdílům v počtu přistěhovalých mezi roky 2012 a 2013 

ve zmíněných krajích (jak je patrné z tabulky) by muselo jít o poměrně velké zvětšení měřítka, 

a výsledná mapa by vlivem velkých ploch diagramů nejspíše působila poměrně prázdně. Z toho 

důvodu je pro  základní přehled situace je použité měřítko vyhovující. 
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7. Vývoj celkového migračního salda během 10 let, kraje ČR 
Použitá metoda: vložený liniový graf 

 
Výřez z tabulky:      Zvětšený graf (Karlovarský kraj): 

Kraj 2004 2005 2006 2007 … 

Středočeský kraj 9 584 14 774 16 472 24 504 
 Jihočeský kraj 670 2 316 2 038 2 582 
 Plzeňský kraj 458 2 311 3 124 6 090 
 Karlovarský kraj 456 -345 103 2 329 
 Ústecký kraj 1 590 1 266 -124 6 941 
 … 

      

Zhodnocení: Mapa obsahující grafy klade větší nároky na čtenáře, každému grafu je třeba se 

věnovat zvlášť. Proto ztrácí obvyklou přednost mapy, a to podat rychlý a přehledný náhled na 

situaci a její prostorové uspořádání. Přesto jsou i z této mapy patrné určité podobnosti ve vývoji 

migračního salda v některých krajích. Na grafech je dobře patrný růst salda v roce 2007 

s následným poklesem, který se projevil téměř ve všech krajích. V moravských krajích 

(Moravskoslezský, Olomoucký a Zlínský) však nedošlo v roce 2007 k tak výraznému nárůstu 

migračního salda jako ve většině ostatních krajů. V těchto třech krajích, spolu s Krajem Vysočina,  

Karlovarským a Ústeckým krajem lze také pozorovat dlouhodobě záporné hodnoty salda.  

Vzhledem k měřítku mapy je ale čitelnost grafů značně omezená, kvůli nečitelnosti os nelze 

zjistit konkrétní hodnoty jevu. Při použitém měřítku by zvětšení popisků ovšem vedlo 

k přílišnému zahlcení mapy textem, navíc by problém nečitelnosti samotné oblasti grafu zůstal 

neřešený. Pro napravení čitelnosti grafů by bylo jednoznačně třeba měřítko mapy výrazně 

zvětšit, a zároveň zachovat uživateli možnost mapu snadno přehlédnout. 

-5 

0 

5 

2004 2007 2010 2013 
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8. Vnitřní stěhování – Počet přistěhovalých podle pohlaví v roce 2013, 

okresy ČR 
Použitá metoda: součtový kartodiagram 

 

 

 

 

 

Mapa je samostatně na následujícím listu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výřez z tabulky:      

Okres Ženy Muži 

Prachatice 283 287 

Strakonice 361 431 

Tábor 489 531 

Domažlice 331 377 

Klatovy 366 435 

… 
         

Zhodnocení: Z mapy jsou dobře patrná pásová oblast s nižším počtem přistěhovalých (Jeseníky, 

Vysočina, Jižní Čechy, Český les, Karlovarsko). Nízké hodnoty ve Zlínském kraji nejsou kvůli větší 

hustotě znaků tolik viditelné. Celkově působí podíl přistěhovalých žen a přistěhovalých mužů 

napříč územím ČR vyrovnaně, při bližším zkoumání okresů je ale zřejmá mírná převaha mužů.  

Kromě obecného přehledu poskytuje mapa i možnost zjistit přesný (resp. zaokrouhlený) počet 

přistěhovalých – ať už souhrnně, nebo rozlišený podle pohlaví. Při menším měřítku by se 

v některých okresech jednotlivé znaky spojily, a nebylo by tedy možné přesně určit počet 

přistěhovalých. Při použitém měřítku jsou mírně nepřehledné okresy v Ústeckém kraji. Hodnoty 

ukazatele v ostatních okresech jsou dobře čitelné.  

Mapu by šlo ještě mírně zmenšit, ne však příliš. Pokud by bylo potřeba použít menšího měřítka, 

bylo by vhodnější použít větší regiony (např. kraje nebo regiony soudržnosti), a přizpůsobit 

hodnoty dílčích diagramů konkrétním počtům přistěhovalých v těchto větších regionech. 

Při požadavku na členění na okresy je pro zachování přehlednosti mapy řešením generalizace. 

Počty přistěhovalých by bylo nutné více zaokrouhlit (např. na sta) a vynechat tak nejmenší dílčí 

diagram.  
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9. Počty vystěhovalých a přistěhovalých ve vnitřním stěhování podle 

rodinného stavu v roce 2013, kraje ČR 
Použitá metoda: srovnávací složený kartodiagram s funkčně určenou velikostí 

 
Výřez z tabulky: 

Kraj 

Přistěhovalí Vystěhovalí 

Svobodný, 

svobodná 

Ženatý, 

vdaná 

Rozvedený, 

rozvedená 

Ovdovělý, 

ovdovělá 

Svobodný, 

svobodná 
… 

Jihomoravský 3 028 1 620 615 213 3 146  

Olomoucký 2 242 1 130 447 135 1 708  

… 
    

  
 

Zhodnocení: Z mapy je zřejmá převaha stěhujících se svobodných osob ve všech krajích. 

Následují osoby v manželství. Na mapě není ale zohledněna struktura populace podle rodinného 

stavu celkově, takže není možné zhodnotit, nakolik rozložení jednotlivých stavů mezi stěhujícími 

se odpovídá rozložení v populaci, a nakolik je výsledkem různého migračního chování 

jednotlivých skupin. Pro zlepšení vlastností mapy by bylo vhodné přidat strukturu exponované 

populace podle rodinného stavu. 

Díky rozdílnému natočení rastru u přistěhovalých a vystěhovalých lze poznat, kterých osob byla 

převaha, i v případě, že jsou mezi jejich počty malé rozdíly (např. v Jihomoravském kraji). V části 

krajů je výsledné znaménko migračního salda stejné pro všechny rodinné stavy (např. 

v Plzeňském a Středočeském kraji všech osob přibylo, zatímco v Karlovarském nebo 

Moravskoslezském kraji naopak došlo k poklesu). V mnohých okresech se ale příbytek či úbytek 

liší podle stavu (např. ve Zlínském kraji přibylo stěhováním ovdovělých, a všech ostatních 

ubylo).  
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10. Struktura přistěhovalých z ciziny podle státního občanství, rok 2013, 

kraje ČR 
Použitá metoda: strukturní kartodiagram (procentuální čtverec)

 
Výřez z tabulky:       Zvětšený diagram: 

 
Slovensko Ukrajina Rusko Česko … 

Hl. m. Praha 15 % 16 % 16 % 3 % 

 Středočeský kraj 32 % 17 % 9 % 4 % 

 Jihočeský kraj 30 % 12 % 3 % 6 % 

 … 
      

Zhodnocení: Procentuální čtverec zobrazuje přehledně strukturu přistěhovalých podle státního 

občanství, mapa umožňuje porovnat tuto strukturu v souvislosti s prostorovým uspořádáním. 

Téměř do všech krajů se nejvíce stěhují občané Slovenské národnosti, v krajích u hranic se 

Slovenskem je jejich podíl o trochu větší (zejména ve Zlínském kraji) než v ostatních krajích. 

Naproti tomu je také dobře vidět silné zastoupení Němců v krajích sousedících s Německem, 

a vyšší zastoupení Poláků v krajích sousedících s Polskem (např. kraje Královéhradecký 

a Moravskoslezský). 

Zjištění zastoupení marginálního občanství, které je navíc znázorněno barvou, která s okolními 

barvami splývá (např. Bulharsko v Jihočeském kraji, nebo Polsko ve Středočeském kraji), je 

z mapy poměrně obtížné, i když ne nemožné. Barvy jsou voleny tak, aby ke zmíněným kolizím 

došlo v co nejméně případech, nicméně zamezení dotyku podobných barev je při daném počtu 

občanství i krajů velmi obtížné. Některé barvy použité na této mapě by bylo vhodné změnit 

(např. žlutou barvu pro Rumunsko, která splývá s barevnou výplní krajů, nebo tyrkysovou pro 

Němce, splývající se zelenou barvou pro Čechy). Pomohlo by také zvětšení diagramů. 
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11. Struktura vystěhovalých podle místa vystěhování, vnitřní stěhování 

v roce 2013, kraje ČR 
Použitá metoda: strukturní kartodiagram (koláčový diagram) 

 
Výřez z tabulky: 

Okres 
Vystěhovalí 

sousední 
Vystěhovalí 
Hl. m. Praha 

Vystěhovalí 
ostatní 

Kladno 6 % 25 % 70 % 

Kutná Hora 32 % 22 % 47 % 

Mělník 29 % 33 % 38 % 

Mladá Boleslav 44 % 22 % 34 % 

Nymburk 23 % 33 % 45 % 

… 

  
 

 

Zhodnocení: Mapa přehledně zobrazuje podíl vystěhovalých do sousedních okresů, což byl její 

primární účel. Je vidět, že se podíl vystěhovalých do sousedních okresů pohybuje zhruba mezi 

25 % a 50 %. U okresů sousedících s velkým migračním centrem je tento podíl výrazně větší 

(obzvláště okolí Brna a Plzně, resp. Prahy po sečtení vystěhovalých do sousedních okresů a do 

Hl. m. Prahy). Podíl vystěhovalých do Hl. m. Prahy je doplňkovou informací, tento okres spadá 

pro téměř všechny okresy mezi nesousední, proto je pro jeho barevnou reprezentaci zvolena 

barva blízká barvě zobrazující podíl do ostatních (nesousedních) okresů. Hl. m. Praha bylo do 

srovnání zahrnuto z důvodu množství migrantů, kteří do něj ze všech okresů ČR míří. Je vidět, že 

je tento poměr nejvyšší v okolí Prahy, resp. Středních Čechách. 

Mapa je přehledná, zvětšení znaků by vedlo k přílišné zaplněnosti mapy, zmenšení naopak 

k nečitelnosti. Pokud by mělo být z mapy možné zjistit přesná relativní zastoupení 

vystěhovalých do sousedních okresů, bylo by třeba zvětšit měřítko mapy, pro obecný přehled 

situace to ale není potřeba.  
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12. Vývoj věkové struktury vystěhovalých v rámci vnitřního stěhování 

během deseti let, kraje ČR 
Použitá metoda: vložený strukturní plošný graf 

 

 
 

 

 

Zhodnocení: Na mapě je dobře vidět obdobná struktura vystěhovalých ve všech krajích. 

Výraznou výjimku tvoří Praha, z které se v porovnání s ostatními kraji vystěhovává více lidí 

starších 60 let.  

V průběhu zobrazeného období se struktura měnila pouze málo. Vzhledem k velikosti grafů 

nejsou, kromě mírného nárůstu vystěhovalých do 19 let věku, drobné změny struktury příliš 

patrné. Z grafů nelze dobře vyčíst ani přesné hodnoty relativní skladby vystěhovalých – částečně 

kvůli velikosti grafů, částečně také kvůli absenci mřížky. Přidání mřížky by ale grafy v tomto 

měřítku značně graficky zatížilo, navíc vzhledem k podobnosti vývoje ve všech krajích by 

podrobnějšímu porovnání téměř nepomohlo. 

Proto se jeví jako vhodné mapu zvětšit do takového měřítka, aby obsahovala plnohodnotné 

grafy. S ohledem na podobnost vývoje napříč kraji, a tedy nemožnost vypozorovat možné 

prostorově vázané rozdíly, je ale v tomto ohledu zbytečné přidávat grafům prostorovou složku, 

a mohly by být snáze prezentovány bez mapového podkladu. 
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13. Podíl vystěhovalých do vybraných okresů v roce 2013, okresy ČR 
Použitá metoda: vydělený součtový kruhový kartodiagram s funkčně určenou velikostí 

 
Výřez z tabulky: 

 
Okres přistěhování 

Okres 
vystěhování 

Hl. m. 

Praha 

Praha-

východ 

Praha-

západ 

Plzeň-

město 

Brno-

město 

Brno-

venkov 
Olomouc 

České 

Budějovice 
… 

Příbram 404 27 67 32 7 3 5 32 

 Rakovník 166 9 22 33 3 – 3 6 

 Český Krumlov 65 3 4 12 11 1 4 456 

 Písek 176 15 23 20 6 3 5 93 

 … 
          

Zhodnocení: Na mapě jsou zohledněna pouze ta centra vystěhování, do kterých se z okresu 

vystěhovalo více než 3 % vystěhovalých. Zobrazení menších hodnot by bylo při dané metodě 

nerozlišitelné. Centra byla vybírána na základě celkového počtu přistěhovalých, počtu okresů, 

z nichž se lidé do daného centra vystěhovávali, a relativních podílů vystěhovalých do daného 

centra v rámci okresů. 

Z mapy je patrný silný význam Prahy ve Středních Čechách a na severu a severozápadě Čech, 

a také na Ostravsku. Je zřejmý vliv regionálních center (Plzeň, České Budějovice, Brno), 

v severních a severozápadních Čechách je patrná absence regionálního centra, jehož funkci by 

mohlo teoreticky plnit Kladno, které mezi vybranými centry není zahrnuto. 

Vybraná metoda vhodně a přehledně zobrazuje daný jev, a poskytuje uživateli dobrou představu 

o situaci. 
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14. Směr a velikost tří nejpočetnějších migračních toků z okresů ČR, 2013 
Použitá metoda: směrové vektory, intervalově určená velikost šipek 

 
 

Výřez z tabulky: 

Okres vystěhování Vystěhovalí Okres 1 Vystěhovalí Okres 2 Vystěhovalí Okres 3 

Benešov 417 Hl. m. Praha 72 Praha-východ 65 Praha-západ 

Beroun 389 Hl. m. Praha 88 Praha-západ 73 Příbram 

Kladno 570 Hl. m. Praha 210 Rakovník 126 Mělník 

Kolín 347 Hl. m. Praha 222 Nymburk 180 Kutná Hora 

… 
 

 

     

Zhodnocení: Na mapě jsou dobře patrné směry a objemy vystěhování z okresů. V některých 

oblastech lze sledovat přibližný „proud“ migrace směřující přes více okresů – např. v oblasti 

Vysočiny je zřetelný směr JV–SZ. V širším okolí Ostravy (Olomouc, Přerov) je zřejmá tendence 

stěhování se směrem „od Ostravy“, což ovšem může být dáno i průběhem krajské hranice. 

Zatímco na Krušnohoří a v oblasti Beskyd probíhá migrace i „podél hranic“, na Šumavě je patrná  

tendence stěhování se do vnitrozemí. 

Použitá metoda neumožňuje zjistit cíl vystěhovalých, zobrazuje pouze směr migračního toku. 

V okresech v širším okolí Prahy (Vysočina, severní část Jižních Čech, Mostecko) lze předpokládat 

přetrvávající silný migrační proud do Prahy, byť zobrazené vektory mohou ukazovat i na okresy 

ležící mezi tímto zdrojovým okresem a Prahou. Obdobná situace nastává i pro jiné okresy v ČR, 

z nichž jeden ze tří nejpočetnějších toků migrantů míří do Prahy (např. Jeseník, Brno-město), 

nebo do jiného nesousedního centra. 

Šipky jsou navzájem poměrně dobře rozlišitelné, což usnadňuje přehlednost a čitelnost mapy. 

V oblastech vyšší koncentrace šipek (a tedy vyššího migračního obratu – např. Ostravsko, Praha 

apod.) ale navzájem mírně splývají, nebo působí nepřehledně. Zvětšení měřítka by napomohlo 

zlepšení přehlednosti mapy. 
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15. Migrační toky nad 50 osob mezi vybranými centry ČR, 2013 
Použitá metoda: složený liniový diagram s funkčně danou tloušťkou linie, schematické 

vyjádření prostorového umístění 

  
Použitá tabulka: 

Okres 
přistěhování 

Okres vystěhování 

Hl. m. 
Praha 

Kladno 
Plzeň - 
město 

Ostrava - 
město 

Brno - 
město 

Pardubice 

Hl. m. Praha x 570 292 473 721 268 

Kladno 1 063 x 11 23 36 18 

Plzeň - město 198 27 x 22 34 22 

Ostrava - město 117 9 13 x 57 16 

Brno - město 212 12 21 152 x 26 

Pardubice 167 11 11 9 13 x 
 

Zhodnocení: Schéma je jednoduché a přehledné. Zobrazuje vybraná migrační centra (na základě 

celkového počtu přistěhovalých, s vyloučením okrajových okresů velkých měst – Praha Východ, 

Brno – venkov atp.) a vzájemné migrační toky mezi nimi. Toky s menším počtem osob než 50 

nebyly zobrazeny z důvodu zachování přehlednosti schématu.  

Ze schématu je zjevná dominance Prahy. Jediné centrum, do kterého se z ní vystěhovává více lidí, 

než se z něj do Prahy přistěhovává, je Kladno. Mezi Plzní a Prahou (a také Pardubicemi a Prahou) 

lze pozorovat víceméně symetrický vztah, v kterém je Praha sice dominantní, ale ne tak výrazně 

jako v situaci s ostatními dvěma centry.  
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16. Padesát nejvýznamnějších migračních toků mezi okresy ČR podle 

počtu migrantů, 2013 
Použitá metoda: orientovaný liniový znak  

 
Výřez z tabulky: 

 
Okres vystěhování 

Okres přistěhování 
Hl.m. 
Praha 

 
Benešov 

Beroun Kladno Kolín 
Kutná 
Hora 

Mělník 
Mladá 

Boleslav 
… 

Hl.m. Praha x 417 389 570 347 207 542 290 
 Benešov 709 x 10 31 19 66 24 4 
 Beroun 861 20 x 75 8 4 13 5 
 Kladno 1 063 19 56 x 17 6 93 13 
 Kolín 632 19 14 13 x 203 18 18 
 Kutná Hora 259 36 10 7 180 x 18 10 
 Mělník 917 16 4 126 15 18 x 65 
 … 

          

Zhodnocení: Mapa přehledně ukazuje směry nejčetnějších migračních toků, včetně zdrojového 

a cílového okresu.  

Je zřejmé, že se největší objem migrací odehrává mezi Prahou a sousedními okresy. Kromě toho 

jsou na území ČR patrné další významné migrační oblasti, např. stěhování na Ostravsku a v okolí 

Plzně, nebo stěhování z Brna do okolních okresů, případně postupné stěhování Most–Teplice–

Ústí n. Labem. 

Mapa je přehledná i při použitém poměrně malém měřítku. Vzhledem ke značnému počtu 

migračních toků končících v Praze je v jednom místě na území Prahy (na východním okraji) 

situace nepřehlednější, využití mapy to ale nijak nebrání. Zvětšení měřítka tedy není z hlediska 

čitelnosti a tím i využitelnosti mapy nutné. 



142 
 

 

17. Padesát nejobjemnějších migračních toků mezi okresy ČR 
Použitá metoda: kategorizované liniové znaky  

 
 

Výřez z tabulky: 
 Hl.m.  

Praha 
Benešov Beroun Kladno Kolín 

Kutná 
Hora 

Mělník 
Mladá 

Boleslav 
… 

Hl.m. Praha 0 1 126 1 250 1 633 979 466 1 459 611 
 Benešov 1 126 0 30 50 38 102 40 10 
 Beroun 1 250 30 0 131 22 14 17 14 
 Kladno 1 633 50 131 0 30 13 219 27 
 Kolín 979 38 22 30 0 383 33 39 
 Kutná Hora 466 102 14 13 383 0 36 17 
 … 

          

Zhodnocení: Na mapě jsou dobře patrné migrační toky s největším objemem migrace za rok 

2013. Ty se ve většině případů shodují s nejobjemnějšími migračními toky z předchozích let. 

V případě, že nedošlo ke změně, a migrační tok zůstal mezi 50 nejobjemnějšími toky během 

všech tří pozorovaných let, překrývají se tři použité linie, a z mapy nelze příliš dobře vyčíst, zda 

je daný tok mezi 50 nejobjemnějšími všechny tři roky, nebo pouze dva. Naproti tomu lze snadno 

nalézt toky, které patřily mezi nejobjemnější pouze jeden ze sledovaných roků (např. přímý tok 

Praha–Ústí n. Labem, nebo Brno–Znojmo). 

Zlepšení možnosti vyčtení časové kontinuity toku by pomohlo použití silnější linie pro 

nejvzdálenější rok (2011), nevýhodou tohoto řešení je potenciální přílišná mohutnost znaku, 

a tedy neúměrné přeplnění mapy. Jinou variantou by bylo použít tří různých barevných odstínů, 

které lze od sebe odlišit snáze než jeden odstín různé sytosti. 
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 18. Použití Nystuenovy-Daceyovy metody pro zachycení uspořádání 

migračních toků mezi okresy ČR, 2013 

 
Výřez z tabulky: 

 
Okres vystěhování  

Okres přistěhování 
Hl.m. 
Praha 

Praha-
východ 

Brno-
město 

Praha-
západ 

Brno-
venkov 

Ostrava-
město 

Plzeň-
město 

Kladno 
Frýdek-
Místek 

… 

Hlavní město Praha x 1 497 0 1 572 0 0 0 570 0  

Praha-východ 0 x 0 0 0 0 0 0 0  

Brno-město 0 0 x 0 1 349 0 0 0 0  

Praha-západ 0 0 0 x 0 0 0 0 0  

… 
         

 
Zelenými řádky jsou vyznačena absorpční centra.  
 

Zhodnocení: Princip Nystuenovy-Daceyovy hierarchizace spočívá nejprve ve vybrání 

migračních toků, které směřují z migračně méně významné oblasti do významnější (tedy 

z okresu s menším celkovým počtem přistěhovalých do okresu s větším počtem přistěhovalých). 

Pro každý okres je pak vybrán tok s největším počtem migrantů. Splňuje-li tento tok předchozí 

podmínku a směřuje-li z „menšího“ okresu do „většího“, je zakreslen na mapu. Nesplňuje-li tuto 

podmínku, je příslušný okres, z kterého tok vychází, považován za „absorpční“. Díky uspořádání 

(toky směřují vždy „z menšího do většího“) vedou všechny linie buď přímo nebo přes 

„prostřední“ okresy do absorpčních center. 

Z mapy je patrné, že nejvýznamnějším migračním centrem je Praha, dále jsou výrazné také Brno 

a Plzeň. Na regionální úrovni lze najít další menší migrační centra, např. Olomouc, České 

Budějovice nebo Pardubice. Zvláštním případem je Trutnov,  který je sice absorpčním centrem, 

ale  nevede do něj žádný migrační tok. Je to způsobeno tím, že z něj vede nejpočetnější tok do 

okresu s celkově nižším počtem přistěhovaných, než do Trutnova, zároveň však ze všech 

okolních okresů vede nejpočetnější migrační tok do jiného okresu než do Trutnova.  


