SCIENTIFIC INFORMATION
Kyvadlová migrace venkovských obyvatel
To-and-fro migration of rural population
L. KØÍ
Èeská zemìdìlská univerzita, Praha, Èeská republika
Informace je vypracována na základì autorem pøedloené reerní èásti disertaèní práce. Tématem disertaèní
práce jsou návratové migraèní aktivity venkovských
obyvatel, tzn. obyvateli venkova praktikovaný systém
výjezdù (zpùsob dojídìní) mimo místo jejich trvalého
bydlitì.
Literárnì reerní zpracování zohledòuje návratové
migraèní aktivity venkovských obyvatel v dílech autorù
zabývajících se venkovským prostorem, prostorovou
migrací obyvatelstva a vztahem mìstské a venkovské
spoleènosti zejména v oblasti sociální.
Jsou to pøedevím sociologové, sociální a kulturní antropologové, ekonomové a manaeøi, kteøí se jmenovanými oblastmi pøedmìtného zájmu zabývají. Sociologa
zajímá zejména motivace k ivotu mimo místo pracovitì
(zamìstnání), resp. obrácenì, uspoøádání a systém hodnot a preferencí kadodenních migrantù, typologie kadodenních migrantù, role dojídìjících v místech bydlitì
i pracovitì (resp. cíle) apod. Ekonom je zamìøen na mikropohled rodinných domácnostních výdajù, pøíjmù
a z nich plynoucích efektù a dále na makropohled role
a vlivu dojídìjících na rùznì specifikované trhy práce.
Sociální a kulturní antropology zajímá zmìna souèasného modelu rodinného ivota, vèetnì typu a podoby hospodáøských aktivit, fyzické dispozice domovù/bydli
apod. Manaery, zejména personální, zajímají aspekty
z oblasti øízení i prosté existence (kvality a kvantity) lidských zdrojù, rozvoje podniku v prostoru a èasu i individuální ovlivnìní pracovních výkonù praktikováním
kyvadlové dopravy zamìstnanci. Vem zastoupeným je
ve vìti èi mení míøe vlastní zájem o vztah mìstského
a venkovského prostoru, jeho reflexí (i analýzou) se
z pohledu svých oborù zabývají. Smyslem tohoto zájmu
je kromì deskripce a snahy o vysvìtlení principù, na
nich ivot v jednom èi druhém prostoru funguje, také
oborové vyuití pøíleitostí, které z odliností i shod vyplývají.
Protoe to tak vyadují poadavky kladené na literární
reeri k disertaèní práci, jde v prvé øadì o zachycení stávající podoby sledované problematiky v pracích a poznatcích druhých autorù, a vlastní empirický vstup
autora se omezuje pouze na identifikování vybraného tématu disertaèní práce výbìrem takových jeho èástí, kteAGRIC. ECON.  CZECH, "', 2003 (7): 329333

ré nemohou být opomenuty z hlediska dobøe pojatého
zpracování problematiky. Tato informace vak narozdíl od
literární reere ji zahrnuje také autorovy empirické zkuenosti, které získává v prùbìhu pøípravy disertaèní práce, zejména její empirické èásti.
Stále jetì nejde o metodologicky dobøe propracované øeení zvolené problematiky tématu disertaèní práce,
ale spíe o poznatky ité zkuenosti, neexaktizovaných
pozorování a rozhovorù, které vak podporují dobrou
metodologickou pøípravu pozdìjí (exaktizované) vlastní empirické práce. Dalími inspirativními zdroji jsou periodický tisk a jiné písemné prameny, které mnou vybrané
téma disertaèní práce reflektují, pojednávají o nìm
s rùznou mírou vhledu a rùzným zpùsobem zpracování
(úvahovì, informativnì apod.).
Zpracování tématu vychází z pøesvìdèení autora
o významu a vlivu návratových migraèních aktivit, tzn.
kyvadlové migrace, venkovských obyvatel na podobu
a kvalitu jejich ivota. Povauji za dùleité upozornit, e
téma kyvadlové migrace mìstských obyvatel lze pokládat za obsahovì a procesnì pøíbuzné, avak sémanticky
významnì odliné. Pøesto se mnozí autoøi, vìnující pozornost danému tématu, tímto jeho aspektem pøíli nezabývají.
Rozdílnost pøístupu k venkovské a mìstské podobì
problematiky mùeme vysvìtlit na vztahu mìsta a venkova (Hudeèková, Loák 2002). V tomto vztahu jde
o smìnu mezi dvìma typy fyzického prostoru a souèasnì
o souití dvou typù spoleèností (resp. dvou typù sociální organizace ve fyzickém prostoru). Mìstský kadodenní migrant neopoutí (v drtivé vìtinì pøípadù) místo
svého bydlitì, tj. mìstskou zástavbu a souèasnì mìstskou spoleènost. Tím je oproti venkovskému migrantovi
znaènì zvýhodnìn, nejen díky bezproblémové domestikaci v prostøedí, ale i díky monostem minimálního omezení v pøístupu k institucím koncentrovaným v mìstském
prostøedí (prostoru), které tento vnitøní migrant vyuívá. Jedno i druhé jsou monosti venkovskému migrantovi do znaèné míry ztíené, znemonìné, pøípadnì i zapovìzené.
V dnení podobì vztahu mìsta a venkova ovem pøestávají nìkteré døívìjí skuteènosti platit. Dichotomické
pojetí mìsta a venkova jako dvou odliných a nesluèitel! '

ných entit prostorových i spoleèenských nemá ji reálné
podklady a v obou pøípadech dolo ke znaènému sblíení. V pøípadì prostorových charakteristik je ovlivnìní
venkova mìstem (spíe neli naopak) mení, ale pøesto
viditelné. A ji jde o pronikání mìstských prvkù zástavby do venkovské architektury, anebo pøímo o implementaci/situování mìstské infrastruktury do venkovského/
vesnického prostoru, je venkov stále odliitelný a reálnì
rozdílný. Výraznìjí problém v identifikaci se objevuje
u relativnì nových prostorových/sídelních útvarù, u tzv.
kontinuální mìstské krajiny, tj. zejména v suburbanizovaných oblastech mìsta/venkova. Tyto oblasti se tak
v dílech nìkterých autorù (Horská, Maur, Musil 2002)
vymezují oproti stávajícím dvìma èistým podobám, tj.
mìstu a venkovu.
V oblasti sociálního ivota ve mìstském a venkovském
prostøedí je ji situace podstatnì komplikovanìjí a souèasnì jednoznaènìjí ne v oblasti prostorové. Soudobou spoleènost (v intencích Èeské republiky) lze jako
celek povaovat za spoleènost mìstskou. Tato úvaha se
týká i obyvatel ijících v typických venkovských sídlech,
nebo styl a zpùsob ivota mìstských a venkovských
obyvatel je v mnoha rysech znaènì shodný. Souèasnì
se vak v øadì oblastí více èi ménì odliují a vùèi sobì
jsou èasto i odborníky vymezovány. Èili vnímání venkovanství a mìanství je stále bìnou reflexí a typologií
obou skupin  venkovanù i mìanù.
Zahrneme-li kyvadlovou migraci venkovských obyvatel do vztahu mìsta a venkova, mùe se nám zaèít jevit
tato forma vztahu jako pomìrnì dùleitý faktor nejen pro
samotnou identifikaci mìsta nebo venkova, ale i pro hodnocení a pøístup k venkovskému ivotu/ivlu a jeho místì a roli v mìstské spoleènosti ve významu sídel-mìst
i celé spoleènosti-obèanù státu. Nelze se samozøejmì domnívat, e by analýza kyvadlové migrace mohla rozkrýt
a popsat celou problematiku vztahu mìsta a venkova, ale
vzhledem k jednoznaèné odlinosti (od vnitøní migrace)
a souèasné pøíslunosti aktu pravidelné kyvadlové migrace venkovských obyvatel do mìst oproti jeho mìstské
podobì lze oèekávat, e její zkoumání bude minimálnì
nápomocno v dalím prohloubení chápání mìstské
a venkovské podoby prostoru, spoleènosti a jejich vztahu. Z tohoto dùvodu povauji návratové migraèní aktivity venkovských obyvatel, tzn. kyvadlovou migraci za
dùleitý faktor identifikace vztahu mìsta a venkova.
Návratové migraèní aktivity jako specifická
adaptace venkovských obyvatel na procesy
industrializace a urbanizace
V pozadí vzniku a existence kyvadlové migrace venkovských obyvatel stojí dle øady autorù (Falan 1990, Gajdo 2001 a dalí) procesy industrializace a urbanizace.
Zatímco v èistých formách obou jevù kyvadloví migranti absentují  nejsou uvaováni a jejich existence se
obecnì nepøedpokládá, v realitì pøítomni jsou. A ji
mohou být pokládáni za reziduální projev nedokonalé
adaptace, pøípadnì sniují univerzalitu a komplexnost
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pùsobení obou zmínìných jevù, jde o velmi silnou skupinu, v mnoha ohledech ji ustavenou.
Urbanizace (Horská, Maur, Musil 2002; Ortlová 1999;
Gajdo 1999) bývá spojována s roziøováním mìstského
prostoru a s rozvojem mìstských spoleèenství a kultur,
industrializace (Horská, Maur, Musil 2002; Ortlová 1999;
Tauber 1968) je uvádìna v souvislosti s eliminací pracovních pøíleitostí v tradiènì venkovských oborech, se zmìnou technologických postupù výrob  zejména
prvovýroby (primárního sektoru národního hospodáøství)  a s nimi související zmìny v profesní a kvantitativnì personální nároènosti pøísluných zamìstnání.
Urbanizaèní proces sebou pøinesl nejen rùst charakteristické zástavby a jejího osídlování pùvodem venkovskými imigranty, ale i zmìny ivotního stylu  specificky
mìstského, od venkovského do znaèné míry diferencovaného a s ním i nesluèitelného (Horská, Maur, Musil
2002). Poslední desetiletí, odehrávající se ve znamení
vývojovì modifikované podoby urbanizace, tzn. ve znamení suburbanizaèních procesù, napomohla rozíøit
mìstský ivotní styl i do irích oblastí pùvodnì èistì
rurálního prostoru (Gajdo 2001). Ve výraznì suburbanizovaných oblastech tak jejich obyvatelé praktikují ivotní styl mìstské  klasicky urbanizované populace pouze
s rozdílem kvality ivotního prostøedí a zpùsobu dopravnì prostorové obslunosti. Souèasnì je na tento ivotní
styl veøejností nahlíeno jako na zdravìjí a èasto i ekonomicky výhodnìjí oproti mìstskému (Librová 1996).
Obyvatelé rurálních oblastí mají svá specifika ivotního
stylu, ovem i v jejich pøípadì je zøejmá konformita
s mediálnì proklamovanou podobou a stylem ivota,
èím své odlinosti, a ji pozitivnì nebo negativnì vnímané, stírají (Gajdo 2001, 1995).
Podoby kyvadlové migrace obyvatel rurálních i suburbanizovaných oblastí jsou do znaèné míry analogické
vèetnì mnoha aspektù dopravnì technických, èasových
a obsahovì procesních (Horská, Maur, Musil 2002; Gajdo 2001). Poslední uvádìný okruh aspektù znamená, e
se migranti neuchylují k návratovým pravidelným migraèním pohybùm pouze z dùvodù primárních (tj. existenèních  práce, studium), ale i z dùvodù snadnìjího,
pøípadnì jedinì tak moného zabezpeèení dalích potøeb
a úkonù, je se mohou pøímo vázat k cíli kyvadlové migrace a ne k migrantovu bydliti (Falan 1990, Schwarz
1999). Tyto pøídavné aktivity je mono oznaèit jako aditivní, nebo nejsou hlavním dùvodem provozování kyvadlové migrace.
Nìkteøí z autorù (Gajdo 1999, Falan 1990) hovoøí
o odcizení se kyvadlových migrantù rodné lokalitì. Jev
spoèívá v pøesunutí zájmu migrantù o dìní v lokalitì do
místa, kde tráví vìtinu svého aktivního ivota, tj. vìtinou do mìst. Problém se týká i do kol dojídìjících ákù
a studentù, kteøí ji od èasného mládí pøenáejí epicentra
svého zájmu mimo své bydlitì, mimo lokalitu, díky èemu se mìní i zpùsob smýlení o smyslu existence
a osudu nemìstské lokality i nahlíení na vlastní ivot,
který se odpoutáním od zemité lokality stává èasto
povrchním (Librová 1996) a abstraktnì odtaitým a alibistickým.
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ivot ve spádových oblastech mìstských oblastí
se pro øadu dojídìjících stal bìnou, rutinní a do budoucna nemìnnou souèástí jejich ivotù. Pro øadu domácností nejsou charakteristické úvahy o pøípadné
zmìnì jejich sídelní destinace, co vytváøí zejména ve
více rurálních oblastech komunity dojídìjících obyvatel, pro nì nejsou záleitosti lokality prvoøadé (Falan
1990, Gajdo 1999). Samotné obce se potom mìní
v noclehárny do mìst dojídìjících (Gajdo 2001, Majerová 2000).
Výhodu mají v této problematice suburbanizované
oblasti, které pùvodnì venkovské obce pohlcují (Horská,
Maur, Musil 2002). Problémy obecních samospráv, ve
smyslu skuteèného zájmu obèanù/obyvatel o místní otázky, se tak pøesouvají na centralizovanou správu mìst,
èím probìhne nenásilný pøerod z relativnì nefunkèní
vesnice na relativnì funkèní èást mìstské aglomerace
(Gajdo 2001).
Na roli kadodenních migrantù jsou obyvatelé mnoha
venkovských oblastí pøipravováni ji od mládí, od dob
své kolní docházky. Po vzoru svých rodièù povaují
stav permanentní migrace za úèelem uspokojování nejrùznìjích potøeb za zcela pøirozený (Falan 1990). Pøípadnì negativnì vnímaný znehodnocující vliv migrace na
prùbìh a kvalitu svých ivotù vyvaují kvalitou ivotního prostøedí nebo niími ivotními náklady v místì bydlitì (Falan 1990, Gajdo 1999, Librová 1996).
Zmiòované ivotní prostøedí je tak nìkterými autory
(Librová 1996, 1997; Ortlová 1999) dáváno do souvislosti s úrovní  kvalitativní i kvantitativní  ivotního prostoru/bydlitì. Venkovská sídla jsou povìtinou
nazírána jako estetiètìjí a funkènìjí zároveò a jejich
zasazení do kulturní krajiny jako pøirozenìjí. I z pohledu
ekologických disciplin jsou tato sídla hodnocena jako
ménì zatìující a prostøedí vstøícnìjí.
To, co jsem nenalezl u ádného zmiòovaného autora
a co mne nabádá k rozpracovávání tématu kyvadlové migrace venkovských obyvatel do dalí dimenze, je
a) ucelený a komplexní pohled na problematiku návratových migraèních aktivit venkovského obyvatelstva,
b) hlubí zamìøení mnou vydefinovaných dùleitých aspektù problematiky a to k:
 významu typu fyzického prostoru v ivotì migrantù
(identifikovatelného sadou ukazatelù),
 støetu nebo setkání mìstské a venkovské kultury
v rozmìru kyvadlové migrace,
 rozdílnosti kvality ivota mìstského a venkovského
kadodenního migranta,
 existenci a projevùm kadodennosti v ivotech mìstských a venkovských kyvadlových migrantù,
 roli a postavení venkovských dojídìjících pro vybrané reprezentanty mìstské spoleènosti/mìsta,
 otázce perspektivy kyvadlové migrace v dobì globalizace a implementace nových technologií1,
c) zhodnocení významu a role kyvadlové migrace z hlediska regionù a lokalit.
1

Tím, co mne z literárního zpracování problematiky nejvíce zaujalo, jsou pohledy jednotlivých autorù na suburbánní prostor a kontinuální mìstskou krajinu, na reflexi
kvality ivota v mìstském a venkovském prostøedí
a v neposlední øadì i pohledy zabývající se osudem venkovských obcí stiených syndromem nocleháren do
mìst dojídìjících. Øada z uvedených pohledù na dílèí
èásti problematiky kyvadlové migrace je pro mì velmi
inspirativní a pro dalí zpracování a smìøování práce
podnìtná.
ité zkuenosti autora  migranta a výzkumníka
Poznatky, které jsem naèerpal i nenaèerpal zpracováním
literární reere k disertaèní práci, mohu dnes doplnit
o vlastní zkuenosti, získané reflexí kyvadlové migrace
v prùbìhu mé úèasti na jiných výzkumech i v prùbìhu
vlastního praktikování návratových migraèních aktivit,
jich jsem sám aktérem (obìtí?). Souèástí tohoto sdìlení
jsou i poznatky z ji provedených rozhovorù s aktéry
(obìmi) kyvadlové migrace a studia nìkterých písemných pramenù (periodický tisk apod.) obsahovì blízkých
zvoleném tématu mé disertaèní práce.
Následující poznatky se budou dotýkat témat:
 bìné reflexe, vnímání migrace migranty a její hlubí
hodnocení,
 specifikace zájmu o výchozí lokalitu migrace (úèast migrantù na dìní v místì jejich bydlitì  obci),
 adaptace a perspektiv migrantù na vlastní migraèní aktivity,
 vnímání kulturní/spoleèenské rozdílnosti výchozího
a cílového místa migrace migranty.
V reflexi svých migraèních aktivit kladou dojídìjící
dùraz na druh a úroveò uívané dopravy, pracovní (zamìstnanecké) monosti v místì bydlitì i místì dojíïky,
finanèní stránku migraèních aktivit (ve smyslu porovnání pøíjmù a výdajù) v porovnání s ivotem v místì bydlitì. V druhém sledu hodnocení se objevuje èasová
nároènost migraèních pohybù, fyzická a psychická zátì
kadodenní migrace a øada dalích individuálnì vybíraných nebo pociovaných faktorù a vlivù. Pøes øadu vnímaných negativ je ale existence migrace vnímána spíe
jako pozitivum, díky nìmu je napøíklad umonìn vyí
ivotní standard domácnosti, ne-li její samotná ekonomická existence.
Pro praktikování návratových migraèních aktivit jsou
nejdùleitìjí otázky monosti a efektivnosti dojíïky,
spolu s formou a dispozicemi, tj. s fyzickou stránkou migrace. Pokud zúíme problém na nejèastìjí a nejtypiètìjí pøípad návratových migraèních aktivit, tzn. na
návratovou pravidelnou migraci pracovní, jsou faktory
jejího hodnocení více ne zøejmé. Jde o finanèní pøíjem
získávaný prostøednictvím migrace, finanèní nároènost
provozování kyvadlové migrace, èasové monosti dopravy a pobytu v místì bydlitì i cílové destinace, vyu-

V dùsledku globalizace a zavádìní technologií umoòujících tzv. práci na dálku ztrácí, dle významných autorù napø. Bauman
1999, prostor na svém pùvodním smyslu.
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itelnost cílového místa k uspokojení dalích potøeb (aditivních aktivit). Jak vidno, problém kyvadlové migrace je
migranty samotnými interpretován nepøíli hluboce. To
znamená, e se zuuje na èasové a finanèní nároky, bez
hlubího uvaování o vnitøních souvislostech a dalích
kontextech kyvadlové migrace.
Mimo relativnì snadno vysvìtlitelných otázek finanèních jsou druhým významným okruhem evaluace kyvadlové migrace její technicko technologické monosti
v návaznosti na èasové monosti migranta (harmonogram dopravy v kadodennosti ivota). Mimo individuálních forem dopravy pøicházejí v úvahu monosti
dopravy veøejné  hromadné. Její uití vak pro mnoho
dneních kyvadlových migrantù pøedstavuje ponìkud
problematickou restrukturalizaci vlastního osobního
èasu v rozmìru dne i týdne. Kyvadlová migrace praktikovaná veøejnou hromadnou dopravou sebou nese poadavek nutnosti pøizpùsobení se migranta jejímu
diktátu, co (pokud není tato forma dopravy touto podmínkou zcela znemonìna) mùe pøinejmením znamenat
výrazné omezení aditivních migraèních aktivit v místì
cílové destinace2. Opomenout nelze ani presti spojenou
s jednotlivými formami osobní dopravy3.
Otázka sdílení nebo pøípadného nesdílení lokálních
zájmù, problémù a kulturních aktivit se v reakcích migrantù projevuje znaènì diferencovanì. Zatímco explicitnì
venkovtí migranti povìtinou vyjadøují pøedstavu
o sobì jako venkovanech, mnohými svými pozorovatelnými projevy se spíe kloní k referenèní skupinì mìanù. Dùvodem, který sami reflektují a o nìm nepochybují,
je èas strávený v místì zamìstnání, s lidmi mìstské spoleènosti, v urbanizovaném prostøedí a v duchu celospoleèenské univerzalizace. Zapojení do ivota rodné,
vlastní komunity (pokud se odehrává) nabývá èasto spíe demonstrativní podoby  jsem jedním z vás  a má
èasto proklamativní charakter úèasti na komunitních rituálech, spoleèenských událostech. Typickým pøíkladem je znaèná, ale zdaleka ne samozøejmá, participace
kyvadlových migrantù na èinnosti zájmových sdruení,
jako jsou napø. myslivecké spolky, hasièské sbory apod.
Úèast v tìchto typech spolkù je dobrým indikátorem:
a) proklamace venkovanství (venkovana)  znamenající
pouhé èlenství,
b) opravdovosti venkovanství (venkovana)  práce, ménì
hláené aktivity.
Pouze zøídka se v úvahách migrantù objevují mylenky o zmìnì a prostorovém pøesídlení rodiny na výhodnìjí místo. Kyvadlová migrace je tak èasto vnímána
jako nutné zlo s mnoha negativními, ale i pozitivními
dopady. Vzhledem k místu bydlitì a alespoò proklamované pøíslunosti k nìmu je povaována za danost, pøípadnì existenèní nutnost. Vize zmìn jsou vlastní spíe
mladím lidem. U starích se pøi tématu kadodenního
dojídìní èasto objevují úvahy o zvyku a souèasnì lze
vycítit jistou atmosféru rezignace, nebo není zpùsobu,
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není cesty, jak nutnost kyvadlové migrace odstranit bez
ztráty výhod, které pøináí.
Kulturní/spoleèenská odlinost není sice migranty aktivnì vyjadøována, ale je-li na ni nìkým poukázáno, je
povìtinou reflektována. Prvním zpùsobem reflexe (vnímání) je kulturní odlinost v cílovém místì migrace, tzn.
nejèastìji ve mìstì, od venkovských migrantù. Druhým
zpùsobem reflexe (vnímání) je kulturní/spoleèenská odlinost v místì bydlitì venkovských migrantù, tj. mezi
nimi a nemigrujícími obyvateli daného venkovského
sídla.
Smìr vývoje disertaèní práce
Vyjdu-li z odborných poznatkù jiných autorù a z mých
vlastních zkueností, mohu pokraèovat v pøípravì (exaktizaci) empirické èásti disertaèní práce. Pøitom budu postupovat dle pravidel vìdecké metody.
Pøíprava a provedení empirického etøení na dané výe
uvaované téma jsou vedeny snahou o postihnutí jevu
kyvadlové migrace venkovských obyvatel, v její vícerozmìrnosti, pøi zasazení do reálného prostøedí.
Výsledkem by mìl být v rámci moností ucelenìjí pohled na jev kyvadlové migrace na èeském venkovì. Pohled získaný spojením mikro a makro zábìru
výzkumu, pouitím induktivní a deduktivní metody, tzn.
kvalitativního a kvantitativního sociologického empirického výzkumu, tj. vyuitím jak pøíbìhù jednotlivých migrantù, tak i statistických výkazù o kyvadlové dojíïce/
migraci.
Výzkum lze vést ve dvou liniích  procesní a objektové. Procesní linie se zamìøuje na praktikování kyvadlových migraèních pohybù jednotlivými migranty, nebo
skupinami migrantù. Mùe jít napøíklad o zachycení jejich
pohybù technikou èasoprostorového zónování a jejich
následnou interpretaci. Objektová linie výzkumu se zamìøuje na samotná místa, která tvoøí prostor, obsah
a významy migraèních pohybù dojídìjících. Znamená to,
e se zamìøuje na popis a analýzu výchozí a cílové destinace a jejich specifika.
Nevím, zda zvládnu dobøe vyuít obou linií výzkumu,
tzn. dosáhnout pøekrytí obou pøístupù. Je moné, e budu
muset upøednostnit jeden nebo druhý zpùsob vedení
výzkumu. Koneèné rozhodnutí o volbì pøístupu a konkrétním zpùsobu jeho provedení provedu na konci pøípravné fáze výzkumu v jeho exaktizované podobì.
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