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Migrace obyvatelstva (urbanizace, 

násilné přesuny) 
 

Migrace je proces prostorového 

přemísťování osob přes hranice, spojený 

se změnou místa bydliště na delší dobu, 

případně natrvalo.  

 



Rozeznáváme emigraci (vystěhování do jiné 

země) a imigraci (přistěhování). 

 

Migrant je člověk, který překročí mezinárodně 

uznávané hranice a zůstává v jiné zemi déle než 

rok.  

 

  
 



Příčiny migrace jsou různé:  

a) nesvoboda,  

b) hlad,  

c) válečné události,  

d) pracovní příležitosti,  

e) zhoršené životní prostředí apod.  
 

 

 

 



Největší migrační proudy v minulosti:   
Amerika – příchod obyvatel od 17. století, cca 250 mil 

osob, hlavně z Evropy (2 mil Čechů a Slováků) z Afriky – 

otroci, z Asie – pracovní síla  

 

Evropa po druhé světové válce – odsun Němců 

z Československa, Polska, Maďarska 

 

Násilné migrace židů v období druhé světové války 
 

 



České a Slovenské krajanské spolky v zahraničí dnes 
 

KRAJANÉ V ZAHRANIČÍ:  

 

- Argentina 

- Brazílie 

- Pragvay 

- USA – Chicago 

 

 

….a další země 



V současné době pozorujeme velké 

migrační proudy zejména v souvislosti 

s lokálními válečnými konflikty a 

občanskými válkami (např. Izrael, africké 

země – Súdán, Rwanda, Etiopie, Libérie 

atd.) 
 

 



URBANIZACE 
Specifickou součástí migrace obyvatelstva je 

urbanizace.  

 

Urbanizace je postupující zvětšování 

městské složky obyvatelstva vyvolané 

zejména soustřeďováním výroby a rozvojem 

obchodu ve městech.  



Jedná se v podstatě o vyklidňování 

venkova.  

 

Urbanizace je úzce spojena 

s průmyslovou revolucí. 

  

V současnosti žije ve městech cca 47% 

světové populace a do roku 2030 to 

bude asi 60%. 
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