Vnitřní migrace v České republice 2005–2017

9. Závěr
Vývoj celkového objemu vnitřní migrace v České republice nebyl jednoznačný. Období růstu bylo mezi roky
2005 až 2007 s maximem právě v roce 2007 (256 tis.), následoval spíše pokles až na minimální hodnoty ve
sledovaném období v roce 2011 (232 tis.). Od roku 2012 počet případů vnitřního stěhování opět rostl
s výjimkou poklesu v roce 2017. Z dostupných dat byla patrná mírná feminizace vnitřní migrace, když podíl
žen na objemu vnitřního stěhování byl vždy nadpoloviční a v čase rostl. Intenzita stěhování byla do roku
2010 u mužů i žen velmi podobná, ale od roku 2011 měly ženy vyšší intenzitu. V rozlišení podle věku byla
intenzita vnitřní migrace nejvyšší v prvních letech života (stěhování malých dětí s rodiči), a pak ve věkové
skupině 25 až 30 let (v souvislosti se stěhováním za prací, nebo s rodinou). Průměrný věk migranta se
výrazně neměnil a pohyboval se okolo 31 let, přičemž mírně vyšší byl u žen.
Podíl cizinců na vnitřním stěhování byl nejvyšší v letech 2007–2009, kdy se pohyboval okolo 17 %. Na
začátku a na konci sledovaného období to bylo okolo 8 %. Nárůst celkového objemu vnitřního stěhování
mezi roky 2005 až 2007 byl z větší části způsoben růstem počtu případů stěhování u cizinců. Nejvíce se
mezi cizími státními příslušníky stěhovali Ukrajinci.
Objem vnitřního stěhování rozlišený podle jeho druhu se výrazně v období 2005–2017 neměnil. Nejčastější
bylo stěhování mezi obcemi v rámci okresu (zhruba 45 % ze všech případů vnitřního stěhování),
následovalo mezikrajské stěhování (35 %) a nejméně časté bylo stěhování mezi okresy v rámci krajů (20 %).
Na mezikrajském stěhování se relativně více (ve srovnání se všemi případy vnitřního stěhování) podílely
muži a cizinci, průměrný věk migrantů byl mírně vyšší.
Nejvíce obyvatel vnitřním stěhování získal v období 2005–2017 Středočeský kraj (130 tis.). Další dva kraje
s mírně kladným saldem byly Plzeňský a Jihočeský. Z ostatních krajů se více obyvatel vystěhovalo, než se
do nich přistěhovalo. Nejvýraznějšímu absolutnímu úbytku čelil Moravskoslezský kraj (- 39 tis.), v přepočtu
na počet obyvatel Karlovarský kraj. Nejsilnější proud byl mezi Prahou a Středočeským krajem, přičemž do
Středočeského kraje se z Prahy vystěhovalo za období 2005–2017 o téměř 100 tis. obyvatel více než se
stěhovalo opačným směrem.
Vnitrokrajské stěhování bylo nejčastější ve Středočeském kraji, ale po přepočtu na počet obyvatel kraje měl
nejvyšší hodnoty Ústecký kraj. Vnitrokrajské stěhování lze dále rozdělit na meziokresní v rámci kraje
a meziobecní uvnitř okresu. U prvního jmenovaného byly zaznamenány nejsilnější proudy mezi okresy Brnoměsto a Brno-venkov a Plzeň-město a Plzeň-sever (početnější byly suburbanizační proudy). Velmi početné
byly i migrační proudy z okresu Ostrava-město do sousedních okresů (Frýdek-Místek, Karviná nebo Opava).
Meziobecní proudy v rámci okresu byly nejpočetnější mezi Jirkovem a Chomutovem a Litvínovem a Mostem
(obousměrně podobně silné).
Na okresní úrovni získaly nejvíce obyvatel vnitřní migrací Praha-východ i Praha-západ (absolutně
i relativně), absolutně nejvíce ztratily okresy Brno-město a Praha a relativně (na počet obyvatel okresu)
Jeseník a Karviná. Výrazně nejsilnější proudy byly sledovány mezi Prahou na jedné straně a Prahou-východ
a Prahou-západ na straně druhé. Proudy směrem z Prahy vrcholily v roce 2008, opačné (reurbanizační)
proudy v čase sílily a na konci sledovaného období dosahovaly dvounásobných hodnot oproti stavu na
počátku.
Na územní úrovni správních obvodů obcí s rozšířenou působností byly nejsilnější proudy z Prahy do jejích
zázemí (SO ORP Černošice, Brandýs nad Labem-Stará Boleslav a Říčany). Jednalo se o SO ORP, která
vnitřní migrací nejvíce populačně získala. Oproti relativně největší ztráty vnitřním stěhováním postihly SO
ORP Ostrov, Kaplice a Orlová.
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Vnitřní migrací narostlo obyvatelstvo zejména v obcích Středočeského kraje, nejvíce v Jesenici, Milovicích
a Říčanech. Naopak výrazně záporné saldo vnitřního stěhování měla hlavně velká města (Brno, Ostrava,
Praha). V případě meziobecních proudů stěhování dominovaly většinou proudy mezi velkými městy.
Nejvýraznější byl ten mezi Prahou a Brnem, když se z Brna do hlavního města přestěhovalo v období 2005–
2017 10 tis. obyvatel a opačným směrem pouze téměř 4 tis.
Vývoj vnitřní migrace lze sledovat i podle velikostní skupiny obce. Ve sledovaném období byly populačně
ziskové kategorie obcí o velikostní skupině do 4 999 obyvatel, naopak ztrátové od 5 000 obyvatel. Nejvíce
obyvatel získaly obce s populací 500–999 obyvatel, oproti tomu nejvíce ztratila města o velikosti 20 000–
49 999 obyvatel (platí v obou případech absolutně i relativně). Nejsilnější proud byl z největších měst nad
100 000 obyvatel do obcí ve velikostní skupině 2 000–4 999 obyvatel (164 tis. za celé období).

30

2005–2017

