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ABSTRAKT
Problematika vývoje geografické organizace společnosti je jednou z nejzákladnějších oblastí teoretického
i praktického výzkumu v geografii. Uspořádání obyvatelstva a jeho aktivit v prostoru se řídí obecnými pra‐
videlnostmi vývoje sociogeografických systémů, ale je také ovlivňováno místními odlišnostmi a dílčími
procesy. Proces společenské a ekonomické transformace, který odstartoval pád komunistických režimů ve
střední a východní Evropě v roce 1989 je právě jedním z nich. Tato diplomová práce se proto snaží charak‐
terizovat, jaký měla dosavadní fáze postkomunistické transformace dopad na geografickou organizaci.
Studovaným územím jsou přitom čtyři nejvyspělejší země bývalé Východní Evropy. Kvůli prostorové, histo‐
rické a vyspělostní blízkosti těchto zemí se dají předpokládat i podobné projevy transformace na regionál‐
ní struktury. Práce se v prvé řadě snaží vyhodnotit charakter změn koncentrace obyvatelstva a ekonomiky
a ukázat, jak se proměnil jejich regionální obraz. Z podmiňujících faktorů je kladen důraz především na
vyhodnocení vlivu hierarchické a horizontální polohy na regionální vývoj. Základními územními jednotkami
pro empirickou analýzu jsou regiony NUTS 3. Pro ověření vstupních otázek a hypotéz využívá práce přede‐
vším metod deskriptivní statistiky a jednoduché regrese. Na základě postupné proměny stávajícího sociál‐
ního, ekonomického a geografického prostředí (koncentrace aktivit, rozdílnému rozvojovému potenciálu)
se začaly objevovat mezi městy a regiony rozdíly. Nejmarkantnějším projevem bylo prohloubení rozdílů
mezí metropolemi a zbytkem zemí, a to zejména v oblasti ekonomiky. Jedinou oblastí, kde naopak došlo
k snížení rozdílů, jsou rozdíly v přirozené měně obyvatelstva. Nejvýznamnějším odrazem změn v sídelních
systémech zemí Visegrádu v uplynulých téměř dvaceti letech pak byl nástup suburbanizačního procesu.

ABSTRACT
One of the fundamental spheres of the geographical research is an issue of spatial organization of society.
Spatial organization of human activities and society as a whole is influenced by general principals of evolu‐
tion of socio‐geographical systems as well as local differences and partial processes. Social and economi‐
cal transformation, which has launched after the demise of communism in Central Eastern Europe in
1989, is one of these processes. This thesis exerts on describing the impact of post‐socialist transition on
spatial organization. Four the most advanced countries of former “Eastern” Europe are taken under scru‐
tiny. It can be assumed, that there will be very similar results of transformation impact on regional struc‐
tures, because of spatial, historical and developmental similarities of these countries. The main object of
this thesis is to evaluate the nature of transformation impact on spatial concentration of population and
economy and to display the changes in their regional pattern. From regional development point of view,
two geographical factors are emphasized. It is hierarchical and horizontal position of given regions. Basic
units of empirical analysis are NUTS 3 regions. To answer the questions, this paper uses descriptive statis‐
tical methods and linear regression analysis. Gradual changes of social, economical and geographical envi‐
ronment (concentration of activities, differential development potential) have brought about an increase
in disparities between cities and regions. The most spectacular demonstration of this was the deepening
(polarization) of differences between metropolis and rest of the country, especially in field of economy.
Only in the case of natural change of population the decrease of inequalities was observed. The most
important reflection of transformation change in urban system in the last twenty years was nevertheless
the initiation and the progress of suburbanization process.
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1. ÚVOD
Již více než osmnáct let prožívají státy a národy střední Evropy specifický historický proces nazývaný
transformací postkomunistických zemí. Zprvu politické změny, které přinesl rok 1989, znamenaly pro
tyto země postupnou, v řadě oblastí však radikální změnu, která postihla téměř všechny oblasti lid‐
ského života.1 Důsledky těchto změn se pochopitelně musely odrazit i v geografické organizaci spo‐
lečnosti, zejména pak v selektivní koncentraci/dekoncentraci lidských aktivit v prostoru, které odpo‐
vídají novým trendům a potřebám obyvatel.
Společenská přeměna či přechod se odehrával a odehrává v několika vzájemně provázaných dimen‐
zích, které charakterizují různé aspekty společenského života. Přestože se transformace projevila
zejména ve sféře hospodářství, zásadní změny mají původ uvnitř společnosti samotné. Na scéně se
objevili noví aktéři, mění se také sociální vztahy i institucionální prostředí. Zlepšující se životní pro‐
středí odráží také měnící se postoj člověka k přírodě. Jakákoli lidská aktivita či změna
v environmentálním prostředí má také svůj prostorový rozměr. Důsledky transformace se týkají proto
také geografické organizace společnosti. Geografické sledování si v tomto smyslu všímá především
výsledných dopadů na územní jednotky2, jejich podmíněností a pravidelností jejich uspořádání. Za
tyto jednotky je možné považovat agregované skupiny lidí vázaných k danému území, které ve vzá‐
jemné interakci mezi sebou a mezi široce chápanými strukturami prostředí navzájem vytváří unikátní
obraz geografického uspořádání. Jakákoli vnitřní či vnější změna se tedy projevuje v prostoru. Trans‐
formace je tedy multi‐dimenzionální proces, který ovlivňuje různé oblasti fungování společnosti a má
také/proto výrazný prostorový dopad.
Odhlédneme‐li od oborového přístupu k této problematice, lze transformaci z širšího vývojového
hlediska chápat dvojím způsobem. Jednak jako unikátní (nápravný) proces, související s politickou,
ekonomickou a institucionální přeměnou ve střední a východní Evropě, nebo jako součást kvalitativ‐
ního přechodu společnosti z fáze industriální do fáze postindustriálního vývoje (modernizace, restruk‐
turalizace, tercierizace) (Hampl, 2005). Obě úrovně přitom probíhají současně, jsou vzájemně propo‐
jené a je velmi těžké jednoznačně rozlišit podstatu výsledných změn. S pádem železné opony
a izolace tak získal vývoj v zemích střední a východní Evropy nový náboj. Dochází k přejímání globál‐

1

Transformaci (úzce) chápanou jako přeměnu sociálně‐ekonomických systémů spojenou s jejich demokratizací, rozvojem nové občanské
společnosti a opětným nastolením tržních mechanismů v ekonomice je však lepší nazývat pouze přechodem (transition). Jeden stav střídá
druhý (Bradshaw, Stenning, 2000). Anglické transformation (změna struktury) přitom znamená celkovou změnu napříč společností, která
v sobě zahrnuje i změnu myšlení a měřítek hodnot. Taková přeměna je ovšem otázkou uplynutí několika desetiletí, ne‐li výměnou několika
generací. České užívání výrazu transformace, i když ve většině případů znamená pouze „tranzici“, zahrnuje obojí, resp. mezi rozdíly nerozli‐
šuje. Smith (1997) např. poznamenává, že sociální vztahy produkce, směny a spotřeby nebyly pádem socialismu jen „přemístěny“, ale
komplexním způsobem přetvářeny na základě kapitalistických hodnot. Neoliberální (makroekonomické) přístupy k tranzici jsou tak do
značné míry slabé v tom, že neberou v úvahu širší sociální vztahy. Transformace v pravém slova smyslu zdůrazňuje ekonomickou a spole‐
čenskou setrvačnost vývoje, jeho „zakořeněnost“ a institucionální přeměnu. Nové organizační formy tak jsou výsledkem interakce mezi
starými a novými prvky a výsledkem jejich adaptability ke vnějším změnám.
2
Regiony různých měřítkových řádů nebo geografické systémy samotné.
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ních (euroatlantských) trendů v oblasti ekonomiky, technologií, kultury, kvality infrastruktury, život‐
ního prostředí a postupně ke změně chování jednotlivců a společnosti jako takové (konzumní styl
života, změny žebříčku hodnot atd.).
Zajímavost sledování transformačních změn pro geografy je dána faktem, že transformace postihuje
diferencovaně různá území.3 Tyto změny je možné sledovat na několika měřítkových úrovních, vzá‐
jemně je srovnávat a hledat jejich společné nebo naopak specifické projevy, rysy a pravidelnosti.
Možnost víceúrovňového sledování vývoje územních společenství umožňuje geografům nahlížet na
společenské procesy mnohem komplexněji, než jak je tomu u jiných společenskovědních disciplín.
Geografie tedy přidává další „rozměr“. Zohlednění polohového faktoru, ať už klasické horizontální
nebo komplexně podmíněné vertikální /hierarchické/ polohy, má v geografických hodnoceních zá‐
sadní význam.
Cílem předkládané diplomové práce je zachytit a prozkoumat transformační vývoj zemí Visegrádu
(Česko, Polsko, Maďarsko, Slovensko) z pohledu tří tematických oblastí: obyvatelstva, osídlení a eko‐
nomiky. Jak napovídá název práce, důraz je kladen na proměny geografického uspořádání, které se
v těchto zemích odehrály po roce 1989. Hlavním cílem je především srovnání jednotlivých zemí
a vyhodnocení proměny regionálního obrazu (rozmístění) sledovaných charakteristik obyvatel‐
stva ekonomiky a osídlení. V závěru se práce pokouší také testovat vliv polohového faktoru na trans‐
formační vývoj.
Práce se tedy snaží odpovědět na otázky typu: Došlo ke koncentraci nebo dekoncentraci obyvatelstva
(ekonomiky) v jednotlivých zemích? Můžeme u všech zemí tvrdit, že ve sledovaném období došlo
k prohloubení předpokládaných divergenčních tendencí? Nedochází ke změně této orientace? V ja‐
kých ohledech populačního vývoje a vývoje ekonomiky došlo k nejvýznamnějším změnám? Které
regiony lze považovat za nositele („subjekty“) změn a tahouny regionálního vývoje? Jak silné (vý‐
znamné) jsou geografické faktory, které se podílí na regionální diferenciaci prostoru střední Evropy?
V souvislosti s těmito otázkami je formulováno několik obecných hypotéz. Práce předpokládá, že:
•

Metropolitní regiony těží z transformace nejvíce. Nejvýše hierarchicky postavené jednotky se
staly póly rozvoje.

•

Západně položené regiony mají relativně vyšší zisky než regiony východní. Projevy tohoto
„zonálního“ zvýhodnění můžeme nalézt u všech zemí.

•

Oba procesy – hierarchizace a polohová (horizontální) polarizace – přispívají k prohlubování
regionálních rozdílů.

3

Hampl (2005, s. 46) tento fakt shrnuje slovy: „Principiální společenské změny po roce 1989 se významně promítly i do charakteru
a orientace vývoje územní diferenciace.“
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•

Extenzivní fáze urbanizace (koncentrace obyvatel do měst) ztrácí/ztratila na důležitosti. Vý‐
znamovou důležitost nyní zastávají faktory ekonomické a kvalitativně‐vyspělostní povahy, je‐
jichž vnějším projevem je metropolizace (koncentrace obyvatelstva a ekonomických aktivit
do metropolitních areálů).

Práce je strukturována do 6 kapitol, z nichž první a poslední tvoří Úvod a Závěr. Po kapitole úvodní
následuje kapitola 2, která je zaměřena na diskuzi s literaturou, teoretická východiska a metodiku
práce. Analytickou část představují následující tři kapitoly. Jde o kapitoly, které se věnují proměně
regionálního obrazu obyvatelstva, ekonomiky a vývoji osídlení. Jejich obecným cílem je empiricky
prozkoumat trendy a podobnosti v regionálním vývoji mezi zeměmi, tak jak bylo nastíněno výše. Po‐
slední kapitola je pak věnována závěrečnému shrnutí poznatků.
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2. DISKUZE, METODIKA, ZDROJE
2.1 Diskuze s literaturou
Problematika transformace se záhy po pádu komunistických režimů stala vděčným tématem nejen
ekonomů, sociologů a politologů, ale také geografů, kteří zkoumají změny vyvolané tímto systematic‐
kým přechodem s důrazem na jejich prostorové měřítko a dopady. Zájem pramenil především
z unikátnosti toho jevu. Nikdy předtím totiž k procesu přechodu od socialismu ke kapitalismu nedošlo
(Holman, 2000). V tomto smyslu se dá mluvit o novém paradigmatickém směru v oblasti výzkumu
sociálních věd. Atraktivnost tohoto tématu a větší dostupnost dat za území bývalého východního
bloku znamenala nárůst prací autorů i mimo toto území (převážně z anglosaských zemí). Dingsdale
(1999b) mluví v tomto smyslu o nové konceptualizaci tohoto území a považuje změny započaté za‐
čátkem devadesátých let za výzvu ke konstrukci nové geografie regionu (z pohledu cizích autorů).
Tyto výzvy pramenily především z toho, že: „geografické skutečnosti a prostředí se pro (místní) lidi
změnily zásadním způsobem.“ (Dingsdale, 1999b, s. 145).
Na problematiku transformace lze z šíře geografického výzkumu nahlížet mnoha způsoby a z různých
měřítek. Nová geopolitická situace, integrace, demokratizace (problematika voleb, decentralizace
a vývoj lokálních samospráv) jsou zájmem politické geografie; kulturní a společenské změny (změny
žebříčků hodnot, životního stylu aj.) předmětem kulturní geografie a sociologie, vývoj hierarchie
měst, sídelních systémů a koncept globálních měst předmětem urbánní geografie, dopady ekonomic‐
ké tranzice předmětem ekonomické geografie. Z pohledu tematického a územního vymezení práce
jsou stěžejní poznatky, které oborově spadají do kategorie ekonomické a urbánní geografie, resp.
geografie regionální se zaměřením na změnu socioekonomické úrovně. Klíčová je především otázka
nerovnoměrností. Tomu odpovídá i výběr literatury. V tomto směru je možné použité literární zdroje
rozdělit na ty, které mají obecný charakter a do jisté míry generalizují či identifikují trendy regionální‐
ho vývoje, a za druhé ty, které regionální rozdíly, příčiny a vazby analyzují na konkrétních příkladech
zemí a regionů. Mezi těmito dvěma typy však není ostrá hranice a často se prolínají. Spíše jde o pri‐
mární charakter studie. V prvním případě se teorie neobejde bez příkladu, v druhém případě empiric‐
ký výzkum bez teoretického zarámování. Protože se práce snaží dosavadní období transformace za‐
rámovat do širších souvislostí regionálního vývoje (viz následující podkapitola 2.2), stojí za zmínku
uvést několik příkladů. Učebnice Regional Economics & Policy (Armstrong, Taylor, 1993) shrnuje po‐
měrně podrobně základní koncepty v oblasti problematik regionálních ekonomik, politiky a nerov‐
noměrného vývoje. Důkladný přehled jednotlivých teorií regionálního rozvoje podává publikace Bla‐
žek, Uhlíř (2002). Základní faktory regionální konkurenceschopnosti dále výstižně diskutuje např.
příručka pro představitele veřejné správy od Berman Group (Adámek, Csank, Žížalová, 2006). Obec‐
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nějšího rázu jsou také úvodní kapitoly monografií Hampl (2005), Hampl a kol. (1996, 2001). Hampl
v tomto smyslu rozlišuje několik dualit (otázek), které jsou z pohledu geografického hodnocení trans‐
formace relevantní. První otázka se týká míry unikátnosti jevu postkomunistické transformace, tedy
zda lze změny, které přinesl principiální historický předěl, považovat za primárně posttotalitního cha‐
rakteru nebo spíše za parciální součást obecnějšího procesu postindustriálního vývoje společnosti
(návratu do přirozené vývojové trajektorie). Postsocialistická transformace si na regionální úrovni
nese silný otisk socialistického dědictví (Radosevic, 2002), ale zároveň je ovlivňována celosvětovými
trendy (postfordismus, globalizace), které se zde začaly prosazovat se zpožděním. Oba procesy půso‐
bí společně, a je proto těžké rozlišit míru jejich přičinění. Druhou dualitou ve vztahu k hodnocení
transformace je otázka rozlišování mezi geografií společenské transformace a transformací geogra‐
fické organizace. V prvním případě je transformace hodnocena z pohledu vývoje regionální diferenci‐
ace socioekonomické úrovně a struktury, která je vnitřně podmíněna změnami uvnitř společnosti.
Druhý přístup chápe geografickou organizaci společnosti jako autonomní strukturu environmentální‐
ho (komplexního) charakteru. Nejpodstatnějšími znaky takto chápaného uspořádání společenské
reality se proto týkají diferenciace v územní intenzitě osídlení a ekonomiky a zejména pak hierarchi‐
zace (zohlednění vazeb typů nadřízený, podřízený) komplexních územně společenských celků, jako
jsou města a sociogeografické regiony. „Tato organizace je primárně podmíněna interakcí společnosti
a přírodního prostředí, sekundárně (postupně zesíleně až dominantně) pak principy efektivní dělby
práce a aktivizací územních komunit.“ (Hampl, 2005, s. 63). Rozlišení obou typů je ovšem abstraktní
konstrukcí a odpovídá různému obsahovému vymezení vnější organizace společnosti. Laicky řečeno,
v obou případech jsou sledovány více méně tytéž jednotky, jen s tím rozdílem, že v prvém případě je
sledování vztahováno k obyvatelstvu (společnosti) a ve druhém k území (na km2) se zdůrazněním
provázanosti tohoto uspořádání. Z pohledu takovéhoto členění přístupů k transformaci dominuje
v literatuře první přístup, zabývající se změnami regionální diferenciace. Nejinak tomu bude i v téhle
práci. Možnost empiricky sledovat (nejen) transformační vývoj z druhého pohledu je omezen pouze
na sledování koncentrace jevů různé progresivity. Od sledování vztahů a změn v hierarchii územních
komunit je, vzhledem k náročnosti komparativního mezinárodního sledování a nutnosti detailního
podchycení regionálních vazeb (dojížďky apod.), upuštěno. V případě Česka lze odkázat na dlouhodo‐
bý výzkum profesora Hampla (např. Hampl a kol. 1996, 2001, Hampl, 2005).
Většina geografických prací se zaměřením na obyvatelstvo a zejména ekonomiku se zabývá proble‐
matikou vývoje regionálních nerovnoměrností. Poměrně vysoká nivelizace územních rozdílů v zemích
střední a východní Evropy (SVE) během socialistického období, vytvořila ideální prostředí pro testo‐
vání trendů a faktorů regionálního vývoje (Blažek, 2005, Baláž, 2007). Nejčastěji jsou diskutovány
následující otázky:
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(i)

Konvergence či divergence vývoje meziregionálních rozdílů (Dunford, Smith, 2000, Petrakos,
2001, Blažek, 2005, aj.). Naprostá většina autorů shrnuje, že dosavadní vývoj vykazuje jedno‐
značné divergenční tendence. V širším evropském měřítku jsou devadesátá léta obdobím
prohlubujících se regionálních rozdílů, ale pouze v rámci zemí jako takových. Mezi státy však
naopak dochází ke konvergenci (European Commission, 2004, 2007). Zvýšený zájem o pro‐
blematiku (ekonomické) konvergence vyvolala především neoklasicky orientovaná práce
Barro, Sala‐i‐Martin (1991), která poukazuje (na základě evidence z USA a vybraných západo‐
evropských regionů) na konvergenční tendence mezi regiony. Vyspělost a dlouhodobost regi‐
onální politiky (v případě EU) tak má zřejmě výrazný vliv na orientaci regionálního vývoje.
Tento fakt by odpovídal i cyklické posloupnosti divergence‐konvergence (Friedmann, 1966 in
Blažek, Uhlíř, 2002), kdy s vyspělostí klesají meziregionální rozdíly.

(ii)

Faktorové podmíněnosti vývoje. Za hlavní faktory z hlediska geografického sledování regio‐
nálního vývoje uvádí velká většina studií geografickou pozici regionů (Gorzelak, 1996, Illner,
Andrle, 1994 a mnoho jiných). Dostál, Hampl (2002) v případě Česka rozlišují mezi třemi zá‐
kladními podmiňujícími faktory regionálního vývoje po roce 1989: (1) Pozicí regionu (jeho
centra) v národní hierarchii systému osídlení. Jinými slovy, primární roli přikládají vertikální
geografické poloze regionu. Zdůrazňována je hlavně dualita mezi metropolitními a nemetro‐
politními regiony. (2) Druhým klíčovým faktorem je makroregionální poloha území odpovída‐
jící prostorové vzdálenosti regionu od vyspělých center. Na jedné straně to je metropole, na
druhé pak vyspělé zahraničí, které představuje přirozené historicky utvářené geoekonomické
jádro Evropy. V případě Česka se jedná o význam role blízkosti regionu k bavorským, resp.
rakouským hranicím. (3) Třetím faktorem je zděděná ekonomická specializace z předchozího
režimu, která je zdůrazňována převážně v negativním smyslu (koncentrace úpadkových prů‐
myslových odvětví). Diverzifikovaná ekonomická struktura je naopak považovaná za výhodu
(rychlejší přizpůsobování změnám). První dva faktory lze považovat za faktory integrálního
charakteru, třetí pak „má výrazné, ale pouze regionálně specifické uplatnění.“ (Hampl, 2005,
s. 62). Blažek (1999) k těmto faktorů přidává navíc kvalitu lidských zdrojů a kvalitu životního
prostředí. Kromě těchto tří, resp. pěti faktorů zmiňovaných v pracích geografického ražení
existuje velké množství dílčích faktorů, převážně ekonomického směru, o které se vedou spo‐
ry a popisuje je celá řada teorií regionálního rozvoje. Z empiricky založených studií, které se
detailněji zabývají hodnocením významu jednotlivých faktorů, lze uvést práce Blažek, Csank
(2007) – výstup z grantu zaměřeného na hodnocení role západo‐východního gradientu na
příkladě Česka – a práce Baláž (2007) – hodnocení polarizace na příkladě Slovenska.
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(iii)

Třetí oblastí studia jsou pokusy o stanovení typologie regionů. S minimálně jednoduchou
generalizující typologií regionů z hlediska jejich potenciálu, resp. dosaženého stavu vývoje, se
můžeme setkat téměř v každé práci na téma regionálních disparit. Je to logické. Svou podsta‐
tou jde o generalizaci a utřídění poznatků předchozího analytického bádání. Z řady odbor‐
ných článků je přínosné se zmínit alespoň o práci Barjak (2001), využívající metody shlukové
analýzy pro porovnání typologie regionů v Polsku a nových spolkových zemí Německa.

Na závěr této podkapitoly je uveden krátký přehled jmen a pracovišť zabývajících se problematikou
postkomunistické transformace z regionálního pohledu. V Česku jde především o katedru sociální
geografie a regionálního rozvoje UK v Praze (zejména Hampl, Dostál, Blažek, Sýkora, Tomeš, externě
Pavlínek). Silnou pozici zaujímají Poláci, hlavně: Gorzelak, Jałowiecki (Evropský institut pro regionální
rozvoj, Univerzita Warszawa), dále: Węcławowicz, Kuklinsky, Domański aj. Maďarský výzkum zaštiťují
jména jako Nemes‐Nagy, Enyedi, Horváth (Centrum pro regionální studia, Maďarská akademie věd,
Pest) aj. Na Slovensku např. Matlovič (Prešov), Ivanička, Falťan, Pašiak, Baláž. Z autorů pocházejících
mimo region střední Evropy se problematikou postsocialistické transformace zabývají z geografů
např. Turnock (University of Leicester), Smith (University of London), Dunford (University of Sussex).
Existuje také velké množství autorů působících v příbuzných vědních disciplínách (ekonomie, sociolo‐
gie, správní vědy), kteří se také zabývají touto tématikou z regionálního pohledu. Jen namátkou lze
uvést jména jako Musil, Illner, Wokoun, Viturka, Kadeřábková, Bachtler, Fazekas, Petrakos, Fidrmuc,
Radosevic aj. Výčet autorů není pochopitelně úplný a má za účel usnadnit případným zájemcům
o studium této problematiky orientaci v literatuře.
Na úplný závěr podkapitoly se dá krátce shrnout, že zaměření studií věnujících se transformaci střed‐
ní Evropy z geografického hlediska je velmi různorodé. Můžeme najít studie od forem „case studies“
až po generalizující studie hodnotící postkomunistické státy jako celek. Setkáváme se s články
v časopisech, analytickými materiály statistických úřadů, kapitolami knih i celými monografiemi. Jsou
sledovány diferenciace mezi regiony různých řádů nebo různé tematické oblasti (osídlení, nezaměst‐
nanost, přímé zahraniční investice, klastry, věda a výzkum, inovace, suburbanizace, gender, příhra‐
niční spolupráce, samospráva, zemědělství, životní prostředí aj.). Z toho ale také vyplývá do jisté míry
nekonzistence a problematická porovnatelnost některých závěrů. Z těchto důvodů si tato práce vybí‐
rá pouze část diskutovaných poznatků, které nejlépe odpovídají jejímu zaměření. Výsledná hodnocení
jsou pak s nimi konfrontována nebo tvoří odborný základ pro tato hodnocení (např. detailnější infor‐
mace, závěry a vysvětlení z podrobnějších studií).
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2.2 Teoretické zarámování práce
Problematika regionálních nerovnoměrností je již dlouhou dobu zájmem vědeckého bádání. Během
posledních 80 let se vyvinula celá řada teorií a konceptů, které nejen objektivně existující a měnící se
rozdíly mezi regiony popisují, ale pokouší se vývoj nerovnoměrností vysvětlovat a doporučovat pří‐
padná opatření na jejich zmírňování. Cílem následující podkapitoly je stručně odpovědět na základní
otázky vzniku nerovností, jejich významu a faktorů, které se na nich podílejí. Diskutovány jsou otázky
oprávněnosti sledování vývoje disparit a základní teoretické přístupy, které tento vývoj (různým způ‐
sobem) vysvětlují. Dříve, než k nim práce přistoupí, je však vhodné vysvětlit několik termínů a otázek.
Anglický termín regional development se dá do češtiny překládat jako regionální vývoj i jako regionál‐
ní rozvoj (RD). V prvním případě je možné vnímat toto spojení jako pouhé „nezúčastněné, pasivní“
konstatování změn, které se během daného období a v dané sféře odehrály v prostoru.4 Objektivní
zhodnocení vývoje je nutným základem pro další nakládání s těmito informacemi. Druhé spojení je
poněkud komplikovanější a existuje celá řada definic, které ho vysvětlují. Klíčové je slovo rozvoj, kte‐
ré je možné chápat vícero způsoby. Přes neodmyslitelnou subjektivitu, je význam tohoto slova spojo‐
ván s určitým zlepšením výchozí situace a předpokládá určitou aktivitu. V nejužším pojetí bývá spoje‐
ní regionální rozvoj zjednodušováno na rozvoj ekonomický. Ekonomická stránka je významnou ne‐li
rozhodující stránkou života člověka (Novotný, 2001) a oprávněnost tohoto tvrzení odráží nejen běžná
zkušenost, ale i množství literatury věnované tomuto tématu. Primárním úsilím je však snaha
o zlepšení životní úrovně (kvality života) územně vázaných komunit. Zjednodušíme‐li komplexní poje‐
tí široce chápané životní úrovně na ekonomickou stránku věci, lze za regionální (ekonomický) rozvoj
regionu považovat celkový růst socioekonomického potenciálu a úrovně regionů, aktivaci a efektivní
využívání místních zdrojů a předností nebo zvyšování konkurenceschopnosti (Adámek, Csank, Žížalo‐
vá, 2006). Samozřejmě, zjednodušení pouze na ekonomické stránky tohoto problému je velmi hrubé
a v případě řady regionů nebo komunit nemusí být prvořadé (například konzervatismus, spokojenost
s málem, důraz na poklidné trávení života apod., které je možné nalézt u řady místních komunit ve
venkovských oblastech). V tomto případě by úsilí o rozvoj mohlo mít charakter zachování stávajícího
(široce chápaného) prostředí, se zřetelem na omezení zaostávání vůči ostatním (udržování rovnosti
příležitostí). Růstový potenciál a podmínky není možné očekávat všude a určitá míra společenských
i regionálních nerovnoměrností je přirozenou vlastností reality (viz dále). Druhým, o něco méně zá‐
važným, problémem je vymezení pojmu region (přívlastku regionální). V literatuře (Gardavský, Ham‐
pl, 1982) se setkáváme s několika druhy regionů (homogenní, heterogenní, plánovací, komplexní,
4

V literatuře se setkáváme také velmi často s pojmem regionální procesy. Enyedi (2005) tento termín definuje jako: „krátkodobě nebo
dlouhodobě udržovaná série ekonomických, společenských kulturních nebo demografických událostí, která má prostorový dopad nebo
následky. Tyto události jsou výsledkem rozhodnutí jednotlivců, domácností, firem, institucí, lokálních a národních vlád a mezinárodních
organizací. Tato rozhodnutí jsou jen zřídka v zájmu regionálního rozvoje; společně nicméně široce ovlivňují rozvoj nebo kvalitu života v
daném regionu.“
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nodální aj.). Z hlediska velikosti se mluví o mikro‐, mezo‐, makroregionech. Pro socio‐geografické
analýzy je nejvhodnější uvažovat tzv. přirozené regiony – vztahově uzavřené územní celky, uvnitř
kterých dochází k územní dělbě funkcí (obytná, pracovní, obslužná). Na elementární úrovni se jedná
o nodální region (mikroregionální úroveň). Pro potřeby praktického sledování a politiky jsou však
nejčastěji za regiony (a to nejen z pohledu RD) považovány územně‐administrativní jednotky, které
jsou primárně vymezené za účelem veřejné správy (odtud i požadavek podobné velikosti). I když ob‐
jektivně existující funkční vztahy jsou základem pro administrativní regionalizaci, ne vždy jsou
a (zejména za socialismu) byly respektovány. S návazností na praktičnost a efektivnost uplatňování
regionální politiky jsou za regiony nejčastěji považovány jednotky o úroveň nebo dvě nižší než úroveň
státu (velikostně mezoregionální úroveň).
Z dalších závažných otázek, týkajících se nerovnoměrného regionálního vývoje, to jsou otázky vzniku
a významu těchto disparit pro společnost. Problematika tohoto typu se netýká přitom jen územních
nerovnoměrností, ale širší problematiky chápání a respektování nerovnoměrností uvnitř společností
samotných.5 Objektivizace subjektivně vnímaného dilematu zásluhovosti (ekonomické efektivity)
a solidarity (sociální spravedlivosti) je ale v zásadě nemožná. Otázkou je vhodné vyvážení těchto prin‐
cipů, tak aby nedocházelo k poklesu ekonomické výkonnosti, při zachování základních sociálních prin‐
cipů. „Příčiny (vzniku nerovností) lze v zásadě rozlišit na vnitřní a vnější. Vnitřními příčinami rozdílné
úspěšnosti jednotlivců je jejich odlišná dispozice, pokud jde o celý soubor individuálních schopností
a dalších osobních vlastností (jako je vůle, úsilí, ambice, vize), které ovlivňují míru jejich využití, re‐
spektive realizace vlastních schopností. Vnější příčiny představují jednak společensky podmíněné
rozdíly v možnostech osobní schopnosti realizovat a dále rozvíjet (např. díky rozdílům ve společen‐
ském postavení), jednak rozdíly dané heterogenitou vnějšího prostředí. … S odpoutáním od závislosti
nad přírodním prostředím, docházelo k vytváření vývojových mechanismů, často kumulativního typu,
které umožňují prohlubování rozdílů mezi jednotlivci.“ (Blažek, Uhlíř, 2002, s. 15–16). Primární příči‐
nou nerovnoměrností není proto trh. Tržní mechanismus přitom působí v obou směrech – jak ve
směru zvyšování rozdílů, tak i ve směru opačném. Problematická je především nerovnováha v dělbě
zisků. Intenzita nivelizačních a diferenciačních mechanismů pak do značné míry vychází z regulačního
rámce (např. vymahatelnosti práva hospodářské soutěže). Obdobně je možné vnímat i regionální
nerovnoměrnosti. Existence nerovnoměrností není jen přirozeným jevem, ale také významným pod‐
nětem společenského vývoje, předpokladem pro formování efektivnějších forem územní dělby práce
a specializace (Hampl, 1998). Ačkoli je existence rozdílů ve společnosti i mezi regiony žádoucí a ne‐
zbytná, příliš velké rozdíly přestávají působit stimulačně a mohou mít závažné sociální, politické
5

Blažek (1996) uvádí, že meziregionální rozdíly můžeme považovat za druhotné vůči kontrastům sociálním. Závažné jsou ovšem v tom, že
indikují deformaci zdravé „pozitivní“ společnosti (ekonomiky), kdy se výrazně liší šance občanů podle toho, kde žijí, čímž je narušen princip
prostorové spravedlnosti.
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i ekonomické důsledky, které jsou všeobecně považovány za negativní. Armstrong, Taylor (1993) na
příkladech ze Spojeného království rozlišuje několik těchto efektů: (a) Existence značných regionál‐
ních rozdílů v životní úrovni způsobuje deziluzi, nespokojenost a odpor. To se týká především potřeby
mít možnost získat zaměstnání. Kumulace takovýchto negativních nálad může vést v extrémní podo‐
bě k sociální nestabilitě, politickým zvratům, občanské neposlušnosti a růstu kriminality. S nárůstem
nezaměstnanosti roste i množství prostředků na přerozdělování a většímu daňovému zatížení obyva‐
telstva. (b) S problematikou koncentrace obyvatelstva do prosperujících oblastí (aglomerací) souvisí
také zvyšování zátěže na místní infrastrukturu a životní prostředí. Náklady na řešení těchto problémů
většinou přebírá opět veřejný sektor. (c) S nutností investování do nového vybavení však obvykle
poptávka (atraktivita) neklesá, a tak dochází ke vzniku nikdy nekončící spirály, kdy se „nahání“ nabíd‐
ka s poptávkou. To vyvolává inflační tlaky, které jsou negativní pro celou ekonomiku. Tyto tři stručně
uvedené aspekty tak nejen že ospravedlňují koncept regionální politiky, ale zároveň s tím i odpovídají
na otázku, proč studovat regionální nerovnosti z praktického hlediska. Zvýšený zájem o problematiku
regionálních nerovnoměrností dále pramení také z potřeby monitoringu regionální politiky EU a hod‐
nocení její úspěšnosti (kontroly efektivity vynaložených finančních prostředků). Z celosvětového hle‐
diska je často také akcentován problém růstu chudoby.
Z hlediska akademického bádání a koneckonců i z pohledu efektivity případné regionální politiky je
důležitých několik otázek. Na elementární úrovni jde především o otázku orientace regionálního vý‐
voje. Tedy o otázku konvergence nebo divergence. V literatuře však nenacházíme jasná východiska.
Jak Blažek, Uhlíř (2002, s. 182) uvádí: „neexistuje ani jednoznačný trend ke konvergenci ani
k divergenci, ale v různých obdobích, sférách a na různých měřítkových úrovních dochází k odlišnému
vývoji.“ Hampl (2002 in Blažek, Uhlíř, 2002) navíc uvádí, že jednoznačné převládnutí jedné nebo dru‐
hé tendence vede k degeneraci systému nebo zastavení progresivity vývoje. Nejednoznačnost a složi‐
tost regionálního vývoje je především dána složitostí a integrální povahou společenského vývoje.
Z tohoto důvodu jsou otázky na toto téma přeceňovány. Důležitější je proto spíše otázka faktorů,
mechanismů a procesů, které tento vývoj ovlivňují. I v tomto ohledu však neexistuje jednoznačná
shoda. Dá se říct, že většina uváděných faktorů působí společně, a jde pak spíše o otázku, který
z faktorů převládne (což může být dosti individuální). Odtud i nejednoznačnost orientace vývoje.
Pro potřeby zarámování a konfrontace dosavadního (specifického) vývoje po roce 1989 stojí za zmín‐
ku uvést alespoň dvě odlišné skupiny teorií, které regionální vývoj vysvětlují obecně. Za první skupinu
lze uvést teorie regionální polarizace. Jak dokazuje celá řada studií (Baláž, 2007, Blažek, 2005, Petra‐
kos, 2001, Enyedi, 2005 aj.), právě tento koncept se hodí nejlépe na vysvětlení dosavadního vývoje
regionálních disparit v postkomunistických zemích. Tyto teorie vycházejí z předpokladu nedokonalos‐
ti trhů a důležitosti externích faktorů. Základním trendem ve vývoji regionálních disparit není konver‐
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gence (ve většině případů), naopak nedokonalosti tržního prostředí způsobují řetězec kumulativních
procesů, které dosavadní vzorec nerovnoměrností umocňují. Motorem je především nehomogenita
aktérů (různé hodnoty, cíle, preference, chování aj.) a omezená mobilita, zejména pracovních sil.
Dalším z důvodů jsou takzvané aglomerační efekty – úspory z koncentrace aktivit a sdílení stejného
prostředí. Autoři píšící v tomto duchu (Myrdal, Hirschman in Blažek, Uhlíř, 2002) uznávají také efekty
směřující k eliminaci regionálních rozdílů (spread effects; trickle‐down). Jejich síla je však oproti pro‐
cesům ve směru zvyšování nerovnoměrností (backwash) nedostatečná, a proto celková orientace
vývoje směřuje k polarizaci regionů.
Příkladem může být následující vazba: Zvýšení nezaměstnanosti vyvolaná např. restrukturalizací některých od‐
větví způsobí, že určitá část nezaměstnaných, především mladých a vzdělaných opouští mateřský region. Pokles
příjmů jednotlivých aktérů (domácností, firem, samosprávy) způsobí snížení inovací a investic v regionu. I když
z hlediska nižších nákladů výrobních zdrojů je region pro vnější investory teoreticky atraktivnější, subjektivní
faktor negativního image převáží. Region tak ztrácí pracovní sílu a nedostává se mu kapitálových zdrojů. Tento
vývoj, spojený s poklesem ekonomické výkonnosti, se opakuje a dochází ke kumulaci negativních charakteristik
(Baláž, 2007).

Někteří autoři (Friedmann, 1966 in Hampl, 2005) vidí ve vývoji vztahu těchto sil pravidelnost znázor‐
ňovanou pomocí obrácené U‐křivky. V prvotní fázi dochází k nárůstu meziregionálních rozdílů, které
se s vyspělostí a růstem organičnosti systému působením difuzních procesů postupně zmenšují.
Podle Hamplovy teorie hierarchie reality vznikají v procesu vývoje stále nové stimuly diferenciace,
zatímco u starších jevů dochází ke snižování regionálních rozdílů (Hampl, 1998). Mimo Hampla mají
výše uvedené koncepty základ v keynesiánské ekonomii. Ta za zásadní pro rozvoj ekonomiky považu‐
je stranu poptávky, resp. nutnost rovnovážného stavu spotřeby a investic, tak aby nedocházelo
k ekonomickému poklesu a nezaměstnanosti. Negativní stránky vývoje vyvolané nedokonalostmi
tržního prostředí je nutné řešit podporou investic, resp. spotřeby. Stěžejní je v tomto procesu multi‐
plikační role investice, význam obchodu a hlavně role státu, který má největší možnost dění na trhu
ovlivnit. Odtud plynou i doporučení pro regionální politiku. V tomto směru se první koncept teorií
zásadně liší od druhé skupiny, která zásahy do tržního prostředí nepředpokládá a odsuzuje je.
Druhou skupinou jsou neoklasické teorie růstu, které za základní vývojový trend považují postupné
snižování regionálních rozdílů. Při vysvětlování však tyto teorie vychází z řady nerealistických předpo‐
kladů, jako je dokonalá informovanost aktérů trhu, homogenita ve smyslu tyto informace využít, pri‐
mární úsilí o maximalizaci zisku, dokonalá mobilita výrobních faktorů, dokonalá flexibilita cen, mezd,
úrokových měr, ideální tržní prostředí (neexistence monopolů a oligopolů). Cenové odlišnosti odráže‐
jí rozdíly v dostupnosti zdrojů a v produktivitě jejich využití. Na základě těchto předpokladů vede tržní
mechanismus k rovnoměrnému rozmístění práce i kapitálu a ke snižování meziregionálních rozdílů.
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„Klíčový význam je tedy přisuzován komparativní výhodě založené na zděděném faktorovém vybave‐
ní.“ (Kadeřábková, 2002, s. 326), tedy na straně nabídky (rozdílná vybavenost pracovní silou a kapitá‐
lem). Základní princip zobrazuje obrázek 1.
Obrázek 1: Faktory nabídky a růstu regionálního produktu (neoklasický model)

Zdroj: upraveno podle Armstrong, Taylor (1993, s. 66)

Hlavním rozdílem mezi oběma skupinami je především časové měřítko, s jakým operují. Z krátkodo‐
bého hlediska je možné považovat vývoj regionálních rozdílů za spíše nerovnoměrný. Na ověření
konvergence z dlouhodobého hlediska chybí vzájemně srovnatelné časové řady ukazatelů. Každo‐
pádně poznatky obou typů jsou pro identifikaci faktorů RD velmi cenné a v případě vysvětlování roz‐
dílů by se měly vzájemně doplňovat, než si vzájemně konkurovat (Armstrong, Taylor, 1993). Hlavní
otázkou není totiž debata (jak již bylo zmíněno výše), zda je vývoj orientován tím, či oním směrem,
ale efektivita v usměrňování vývoje v duchu prosperity a sociální spravedlnosti.
Sledování územních nerovnoměrností ekonomické sféry bývá nejčastěji studovanou problematikou,
nejde však o nerovnoměrnosti jediné. Jednak z hlediska vazby na trh práce, množství spotřebitelů
(velikost trhu) nebo důchodovou politiku, hrají roli také nerovnoměrnosti z hlediska rozmístění oby‐
vatelstva a způsoby, které ho ovlivňují. Jde přitom v zásadě o kvalitativně jiné podmíněnosti souvise‐
jící s reprodukčním chováním obyvatel a mírou mobility. Proto se práce snaží zohlednit obojí. Výsled‐
né změny v sociogeografické organizaci (charakterizované například změnami ve struktuře osídlení)
totiž odráží (byť se zpomalením) jak ekonomické, tak populační stránky.
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2.3 Prostorové měřítko a geografické jednotky
Práce se zabývá problematikou středoevropského prostoru a jeho změnami z geografického pohledu.
Až doposud však nebylo přesně řečeno, na jaké geografické úrovni (řádu) budou komparativní analý‐
zy prováděny. Výběr vhodné regionální úrovně pro hodnocení socioekonomické diferenciace je zá‐
sadní rozhodnutí. Ideální by bylo uvažovat regiony vyššího řádu vycházející z přirozených nodálních
regionů, případně nodální regiony samotné. Překážkou je však dostupnost dat za sledované období.
Z tohoto důvodu se práce musí spokojit s daty za administrativně vymezené jednotky, které ne vždy
odpovídají sociogeografickému členění (v případě Česka např. Vysočina; městské regiony). První,
územně nejvíce podrobnou úrovní, za kterou lze za sledované období a spektrum sledovaných ukaza‐
telů získat data, je úroveň krajů (v Maďarsku župy /megye/, v Polsku tzv. subregiony). Tyto jednotky
zároveň odpovídají evropskému členění NUTS 3. Z hlediska územní podrobnosti je tedy výběr značně
omezený (tedy alespoň v případě možnosti dlouhodobého srovnávání v rámci všech čtyř zemí).
I v tomto případě se však musíme vypořádat se změnami administrativního členění, jež se ve sledo‐
vaném období odehrály.
V případě Česka funguje aktuální krajské členění od roku 2001. Většina potřebných údajů však byla
přepočítána (z hlediska nejproblematičtějších ekonomických dat jen do roku 1995). V Polsku byla
zásadní změna administrativního členění provedena v roce 1999. Do té doby (od roku 1975) existova‐
lo 49 nesamosprávných vojvodství. Ty byly nahrazeny 16 velkými vojvodstvími a více než 300 powiaty
(okresy). Obě dvě úrovně mají samosprávné postavení. Jako mezičlánek mezi těmito dvěma úrovně‐
mi bylo zavedeno 44, resp. od roku 2002 45 subregionů. Jedná se však pouze o statistické jednotky
(podobně jako u nás v současnosti okresy). Výhodou oproti předchozímu členění je především mož‐
nost sledování vývoje samotných (metropolitních) měst, která byla dříve agregována v rámci celých
vojvodství. Změna slovenského administrativního členění, jež se datuje k roku 1996, byla doprováze‐
na bouřlivou debatou (Sloboda, 2006). Původních 35 „velkých“ okresů nahradilo 79 malých. Nadřa‐
zenou úrovní se stalo 8 samosprávných krajů (jejich vymezení je však dosti heterogenní a není příliš
vhodné pro regionální analýzu, minimálně v rámci samotného Slovenska). Nic jiného ovšem nezbývá.
Zemí, které se nejméně dotkly administrativní změny, je Maďarsko. Během sledovaného období ne‐
došlo ke vzniku ani zániku žádné z žup, a proto můžeme považovat regionální data na začátku i konci
období za vzájemně srovnatelná. Přestože neměnné vymezení regionů existuje již dlouhou dobu (od
r. 1950), Maďarsko je nejvíce unitární zemí střední Evropy. Shrneme‐li předchozí debatu o změnách
administrativního členění, je jasné, že v některých případech nebude možné za aktuální členění dis‐
ponovat daty za začátek transformačního období (cca 1990–1994). V tomto případě se musí práce
spokojit s přebíráním poznatků uváděných v literatuře.
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Nyní se vraťme k diskuzi vybraných základních jednotek (NUTS 3) a vhodnosti jejich srovnávání. Již na
první pohled je vidět, že jsou srovnávány země různých (populačních i územních) velikostí. Vždyť jen
samotné Polsko předčí v obou kritériích ostatní tři zbývající země dohromady. Z toho plyne i rozdílný
počet základních jednotek. Existují dvě možnosti, jak srovnávat geografická data různých zemí. První,
založená na zhruba přibližné velikosti všech jednotek, a druhá, založená na zhruba stejném počtu
jednotek v rámci dílčích celků (zemí). V druhém případě by proto bylo vhodnější použít v Polsku jako
základní jednotky větší vojvodství. Velikostní rozdíly mezi regiony Polska a ostatních tří zemí by však
v tomto případě byly řádově jiné. Z důvodu „citlivějšího popisu regionálních rozdílů, který více zaru‐
čuje srovnatelnost ve všech čtyřech zemích“ (Tomeš, Hampl, 1999, s. 136), tak bude pracováno se
všemi regiony v neagregované podobě. Druhým problémem je otázka separovaného hodnocení hlav‐
ních měst, resp. městských regionů (metropolí). Především z hlediska ekonomických charakteristik je
posuzování střediska bez jeho organicky vázaného zázemí nesprávné. V analýzách tedy budou navíc
metropole (městské jednotky NUTS 3) sloučeny se svým zázemím – sousedním regionem NUTS 3.
Takto vzniklý celek bude v práci označován jako metropolitní areál daného města (např. krakovský
metropolitní areál). Zvláštní význam má také slezská konurbace (v práci chápaná jako celé slezské
vojvodství), která bude považováno také za metropolitní areál. Variabilita tak např. bude sledována
nejen v rámci všech regionů NUTS 3, ale také s ohledem na tyto areály. Z hlediska hodnocení hierar‐
chie budou tyto celky považovány za nejvyšší.

2.4 Statistická data a metody
Cílem této podkapitoly je seznámit čtenáře se základními postupy, indikátory a mírami, které jsou
použity v práci za účelem ověření vstupních otázek a předpokladů. Součástí je také diskuze jejich
vhodnosti a použitelnosti pro regionální analýzu v obecném smyslu. Kritické zhodnocení se týká také
problematiky vstupních dat (jejich kvality, srovnatelnosti apod.).

2.4.1. Ukazatele a dostupnost dat
Jedním z cílů práce je postihnout stav a vývoj relevantních oblastí socioekonomické úrovně regionů.
Tomu odpovídá především výběr adekvátních ukazatelů, jež je možné z tematického hlediska rozdělit
na ukazatele, které se vztahují k obyvatelstvu, resp. osídlení a ekonomice. Výběr těchto oblastí
a jejich charakteristik odpovídá především významu a závažnosti z pohledu vývoje geografických sys‐
témů a problematiky regionálního rozvoje.6 Vybrané ukazatele (viz dále), které byly použity

6

Samozřejmě nejde o výčet úplný. Existuje řada důležitých ukazatelů typu nezaměstnanost, podnikatelská aktivita, kvalita lidského kapitá‐
lu, věda a výzkum, vybavenost infrastrukturou aj. Kvůli zaměření a omezení daného doporučenou délkou práce však nebyly sledovány.
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s ohledem na vstupní otázky a teoretickou základnu, by tak měly poskytnout základní obraz o hlav‐
ních aspektech regionálního vývoje – proměně geografické organizace společnosti.
Z hlediska charakteru ukazatelů se jedná o indikátory velikostní (kvantitativní) a strukturální (kvalita‐
tivní) povahy, jež jsou v následných výstupech používány převážně v relativizované podobě (např.
k počtu obyvatel regionu). Nyní následuje jejich krátký přehled. Podrobnější diskuze těchto ukazatelů
se nachází v úvodech jednotlivých kapitol.
Obyvatelstvo: střední stav obyvatelstva, přirozený přírůstek, přírůstek (saldo) migrace, index stáří.
Osídlení: velikostní struktura obcí, populační velikost měst, míra urbanizace.
Ekonomika: hrubý domácí produkt (HDP); HDP na obyvatele, HDP v paritě kupní síly na obyvatele,
struktura přidané hodnoty dle sektorů ekonomiky, struktura zaměstnanosti dle sektorů ekonomiky.
S ukazateli bezprostředně souvisí datová základna práce. V ideálním případě by byla data za příslušné
charakteristiky regionálního vývoje dostupná za celé sledované období, s co největší územní podrob‐
ností, se srovnatelnou metodikou ukazatelů mezi jednotlivými státy a vysokou věrohodností. Bohužel
tomu tak není. V průběhu postkomunistické transformace se totiž netransformovaly/netransformují
jenom společnost, ekonomika, instituce a regionální struktury, ale měnilo se i statistické zjišťování,
které o těchto změnách vypovídá. Řada ukazatelů v době centrálního plánování (a na začátku 90. let
20. století) nebyla ani zjišťována, případně nebyla důležitá nebo byla agregovaná do širších skupin.
Z hlediska regionální dimenze je situace ještě žalostnější, především kvůli změnám administrativního
členění zemí (viz předchozí podkapitola).
Nejlépe dostupnými údaji jsou údaje o obyvatelstvu. I přes určitá úskalí je možné tato data podchytit
na potřebné (mezo)regionální úrovni za celou etapu počínaje rokem 1990 u všech čtyř států. Výcho‐
diskem jsou jednak pravidelná sčítání a poměrně dobrá demografická statistika. S novým regionálním
členěním se objevují i retrospektivní srovnání regionů. Nejvíce problematické je především sledování
migrace – neevidované vystěhovalectví, resp. emigrace. Pro reálné zhodnocení tohoto procesu tak
nejvíce pomáhají výsledky cenzů (a příslušné přepočty). Za současné administrativní členění je možné
vytvořit datové řady za základní demografické ukazatele7 na úrovni regionů od r. 1991 u Česka, 1990
u Maďarska, 1995 u Polska a u Slovenska.
S údaji za ekonomickou úroveň regionů je situace podstatně složitější. Adekvátní data jsou sledována
v dlouhodobé perspektivě především za státy jako celek (národní ekonomiky). Data o výsledné pro‐
dukci regionálních ekonomik se začínají ve statistikách objevovat nejdříve od roku 1993 v případě

7

Přirozenou měnu, migrace, střední stav obyvatelstva.
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Česka, 1994 Maďarska, 1995 u Polska a Slovenska.8 Postižení výchozího stavu toho nejdůležitějšího
ekonomického ukazatele regionální diferenciace je tedy z hlediska oficiální statistiky nemožné.9 Tento
údaj je cenný především tím, že ukazuje ekonomickou výkonnost, resp. stav regionálních disparit na
začátku transformačního období (ke konci socialismu), a umožňoval by tedy jednoznačně odpovědět
na otázku proměny regionální diferenciace zemí, případné změny v pořadí vyspělosti regionů apod.
Z tohoto důvodu je empirické sledování omezeno na hodnocení stavu a vývoje po roce 1995, kdy již
základní trendy vývoje byly nastartovány. I přesto však jsou tato data důležitá a umožňují vytyčit zá‐
kladní vývojové trendy a orientaci změn v posledních více jak deseti letech. Jistým zdrojem nekonzis‐
tence dat může být ještě metodika výpočtu, která se postupně měnila (viz např. Chlad, 1998).
Z pohledu nastínění základních trendů a díky aktualizacím starších dat (práce pracuje s aktuálními
přepočty) však lze tyto údaje považovat za věrohodné (běžně je přebírá a uvádí Eurostat).
Zdrojem konkrétních empirických dat jsou především národní statistické zdroje (ročenky, internetové
databáze statických úřadů). Údaje z Eurostatu mají většinou doplňující charakter. Konkrétní původ
zdrojových dat pod příslušnými výstupy (obrázky, grafy a tabulkami) je však ve většině případů uvá‐
děn pouze s odkazem na Seznam použitých zdrojů. Je to z důvodu široké škály zdrojů (kombinace
ročenek, internetových dat či jiných publikací) za dlouhé časové období. Použité hodnoty za vybrané
roky je možné nalézt v tabulkových přílohách práce.

2.4.2. Míry a použité statistické metody
Prostředkem empirické analýzy jsou statistické metody a míry, které z původních hrubých dat doká‐
žou získat potřebné informace jako podklad pro hodnocení. Kapitoly 3 a 5 jsou zaměřeny především
na sledování celkového stavu, resp. vývoje regionů, změny variability, koncentrace nebo otázky kon‐
vergence. Úkolem jednotlivých grafických a tabulkových výstupů je odpovědět na otázky:
(i)

Jak se vyvíjel celek (stát, státy) i jednotlivé regiony?

(ii)

Jak se měnila celková variabilita uvnitř zemí, dochází ke konvergenci (sbližování)?

(iii)

Byla prostorová změna plošná (rovnoměrná) nebo byla polarizovaná?

8

Sledování regionální produkce bylo zahájeno na doporučení Evropského statistického úřadu, který tuto charakteristiku používá jako hlavní
indikátor pro posuzování nároku na pomoc ze strukturálních fondů. Orientační data o regionální produkci z předchozí doby je možné nalézt
u Polska za roky 1992, 1986 v publikaci Wecłavowicz (1996). Orientační srovnání (odhad pro rok 1975) uvádí na příkladě Maďarska také
Nemes‐Nagy (2004). Metodika výpočtu byla ovšem jiná.
9
Možnou náhradou tohoto ukazatele je tzv. ekonomický agregát (Hampl, 2005). Jedná se součin průměrných mezd a pracovních příležitostí
v regionu. Výhodou je možnost sledování úrovně produkce na nižších územních jednotkách než jsou NUTS 3 regiony (obvykle okresy –
mikroregiony). Nevýhodou je však závislost na jednotlivých komponentech. Pracovní příležitosti jsou definovány jako součet ekonomicky
aktivních a salda dojížďky za prací daného území (reálný počet pracovníků vytvářejících přidanou hodnotu na daném území). Dojížďka, resp.
vyjížďka za prací je dostupná v případě Česka pouze z výsledků cenzů (cca 1/10 těchto pohybů je i přesto nepodchycena) a u ostatních států
jsou tyto statistiky nedostupné (resp. v literatuře ani běžně dostupných statistikách se neobjevují). Zaměnit tento ukazatel s lépe dostup‐
ným ukazatelem počtu zaměstnaných by bylo zavádějící, protože odráží pouze počet obyvatel s trvalým pobytem na daném území, kteří
jsou zaměstnaní (zaměstnanci, samostatně výdělečně činní). Druhou komponentou jsou průměrné mzdy zaměstnanců. Ty jsou sice nejroz‐
šířenějším typem příjmů domácností (důchodů obyvatelstva, cca 45–65 %; dle ekonomiky, času), ne však jediným (příjmy z podnikání,
příjmy z vlastnictví‐dividendy, úroky apod.). Na obranu je ovšem nutné říct, že na začátku transformace byl podíl mezd na důchodech téměř
výhradním zdrojem příjmů. I přes svá úskalí je tento ukazatel z hlediska srovnávání velmi cenný.
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Z jednoduchých metod, jež statistiky nabízí, se pro toto sledování hodí několik deskriptivních statistik.
Vynecháme‐li vysvětlení triviálních ukazatelů jako je aritmetický průměr a variační rozpětí, první mě‐
rou, která si zaslouží krátkou diskuzi, je směrodatná odchylka10 (SD):
∑

,

kde xi je hodnota ukazatele pro region i, x – aritmetický průměr všech regionů souboru, n – počet jednotek
(regionů) souboru.

Výhodou, ale i nevýhodou je závislost na průměrné hodnotě souboru. Výhodné je pro deskriptivní
analýzu stavu to, že ukazuje skutečnou odchylku v absolutní hodnotě. Ve většině případů je však po‐
třeba sledovat časové řady nebo srovnávat různé proměnné. Z tohoto důvodu představují rozdílné
aritmetické průměry rušivý element. V prvém případě je průměrná hodnota časově proměnná,
v druhém případě různá jednotková, případně řádová (např. stovky vs. miliony) odlišnost ukazatelů
znemožňuje vzájemné porovnání.
Výhodnější charakteristikou je proto v těchto případech variační koeficient (VK):

Velkou výhodou je „bezrozměrnost“ tohoto ukazatele, což umožňuje vzájemné srovnávání různých
veličin a ukazatelů. Hlavní nevýhodu tohoto ukazatele lze ovšem spatřovat ve zkreslení hodnot pro
průměry (jmenovatel) blížící se 0. Nelze tak například srovnávat variabilitu hrubých měr migrace nebo
přirozené měny, které se (nyní) obvykle pohybují kolem 0.
Další statistickou metodou variability (koncentrace) je poněkud výpočtově složitější metoda tzv. Gini‐
ho koeficientu. Číselné vyjádření odpovídá dvojnásobku obsahu plochy mezi grafem Lorenzovy křivky
a úhlopříčkou jednotkového čtverce. Koeficient může dosahovat hodnot v rozmezí 0 až 1; 1 pro abso‐
lutní koncentraci/nerovnoměrnost a 0 pro maximálně rovnoměrné rozložení jevu. Existuje přitom
více možností výpočtu (viz MacLachlan, Sawada, 1997), z nichž se jako nejlépe vyhovující zdá vyjád‐
ření podle následujícího vzorce:
1
Postup výpočtu spočívá ve vytvoření matice kumulovaných hodnot řazených ve směru růstu podílu
ukazatele X/Y. Dále je postupováno tak, jak je patrné z výše uvedeného vzorce. Výhodou oproti častě‐
10

Kromě jednoduché směrodatné odchylky je běžně užívána její vážená podoba, která zohledňuje významnost jevu z hlediska souboru jako
celku, jinými slovy každou z jednotek navíc váží její relativní velikosti vůči souboru jako celku (nejčastěji podle váhy populační či jiné velikos‐
ti). Vhodný je tento ukazatel například pro sledování variability nezaměstnanosti. V této práci ho však nebylo používáno.
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ji užívanému vzorci (pracovně Gini2) je především zahrnutí možnosti změny ukazatele X při porovná‐
vání v čase.
2

1
2

Výpočet (Gini2) přitom a priori předpokládá rovnoměrné rozložení ukazatele X (stejné frekvenční
vzdálenosti) a de facto měří nerovnoměrnost pouze jedné proměnné (Y) vůči jejímu ideálnímu rozlo‐
žení určeného počtem jednotek (regionů). I když jsou ukazatele Giniho koeficientu (Gini, Gini2) při
velkém počtu jednotek podobné, správnější se zdá být první metoda založená na postupném kumu‐
lování hodnot (X, Y) tak, jak by bylo postupováno při grafické konstrukci. Tohoto postupu se drží i tato
práce. Nevýhodou Giniho koeficientu/ů je však citlivost na vstupní počet jednotek. Z tohoto důvodu
není srovnávání absolutních hodnot mezi různými celky (například státy s různými počty regionů)
příliš vhodné. Vypovídací schopnost je silná hlavně při vývojovém srovnání stejných celků, kde odráží
dobře změnu koncentrace jevu (tzn. převážení jedné nebo více jednotek na úkor jednotek ostatních).
Z ostatních metod, které se často používají pro charakteristiku změn koncentrace (variability), lze jen
slovně uvést: Robin Hood index (Hooverův index), míru heterogenity (Hampl, Gardavský, Kűhnl,
1987) nebo výpočtově složitější Theilův T index (např. Gezici, Hewings, 2007, Novotný, 2007), jenž je
odolný vůči rozdílnému počtu jednotek a zároveň dokáže vyhodnotit variabilitu vně i mezi jednotka‐
mi. Protože se však jedná jen o jiné formy Giniho koeficientu, dá se předpokládat, že vývojová trajek‐
torie bude u všech podobná.11 Z tohoto důvodu s nimi není v práci počítáno.
Celkovou nevýhodou charakteristik koncentrace je však jejich neadresnost. Bez dodatečného znázor‐
nění např. pomocí kartogramu není prakticky jasné, kde (na jakém území) konkrétně ke koncentraci
jevu došlo, resp. jestli se koncentrace týká stejného území ve více časových horizontech. Arbia (2001)
tak za charakteristiky pravé prostorové koncentrace (ve smyslu polarizace) považuje až metody tzv.
prostorové autokorelace (blíže rozvádí např. Spurná, 2006). Jde např. o Moran‐I index nebo Getis‐Ord
G statistiku a další. Tyto charakteristiky (obecně) vycházejí z předpokladu, že proměnné s bližší vzdá‐
leností od sebe budou dosahovat podobnějších hodnot než v případě odlehlejších areálů. Jinými slovy
jde o rozvedení korelační analýzy do prostoru, kde se předpokládá korelace hodnot (sledovaného
ukazatele) na základě jejich vzájemné polohy (sousedství). Vysoká hodnota autokorelace pak odráží
význam (závislost z hlediska prostorového uspořádání) a vznik shluků. Nízká pak rozptýlený charakter
jevu v prostoru. Pro provedení této analýzy je především nutný dostatečný počet vstupních jednotek
tak, aby hodnota autokorelace nebyla považována za náhodnou. Z hlediska výrazně složité konstruk‐
ce (v jednodušším případě situování hodnot do centroidů regionů) je výhodné použít metod prosto‐
11

Viz porovnání vývoje více ukazatelů v pracích Štika (2002) nebo Ezcurra, Pascual, Rapún (2007).
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rové analýzy prostředí GIS, které takováto hodnocení umožňují (např. software ESRI ArcInfo, verze
9.2). Orientační použití této analýzy na příkladě regionů Visegrádu, však bylo nesignifikantní (nedo‐
statečná územní podrobnost, resp. počet jednotek), a proto od sledování tohoto zajímavého způsobu
hodnocení koncentrace bylo upuštěno.
Kromě hodnocení variability a koncentrace sledovaných jevů obyvatelstva a ekonomiky je v práci
sledována také konvergence regionálních ekonomik. Za stěžejní v tomto směru může být považována
práce Barro, Sala‐i‐Martin (1991), v níž autoři hodnotí vývoj regionálních ekonomik USA a vybraných
evropských regionů na základě neoklasických předpokladů růstu. Tito autoři zavádí přitom dva ukaza‐
tele – konvergenci β (beta) a σ (sigma). Podstatou beta konvergence je předpoklad, že regiony
s nízkou úrovní důchodů (produktu) budou dosahovat vyšší úrovně růstu, tedy konvergovat (přibližo‐
vat se, dohánět) regiony s vyšší úrovní důchodů. Existují přitom dva typy beta konvergence. Absolutní
(nepodmíněná) a podmíněná (reálná). Příčinou absolutní konvergence je zákon klesajících výnosů
(především kapitálu). Z tohoto důvodu dochází k přemisťování výrobních faktorů do oblastí s vyšší
výnosností (růstem mezního produktu). Původně chudší oblasti tak díky multiplikačnímu charakteru
investic budou vykazovat vyšší ekonomický růst a dohánět regiony bohatší. Tento typ konvergence je
možné vyjádřit následující regresní rovnicí (Slavík, 2005):
1

,

,

.

,

kde T je časový interval (počet let) mezi počátečním a koncovým bodem sledovaní, y – hodnota ukazatele regi‐
onu (např. HDP), i – konkrétní region, α, β – koeficienty regresní rovnice, u – odchylka od regresní přímky (resi‐
duum, náhodná veličina).

Zásadní význam má v tomto vztahu právě koeficient beta, který určuje míru a orientaci konvergence
(záporný pro konvergenci, kladný pro divergenci). Nevýhodou tohoto ukazatele je hlavně nezohled‐
nění role rozdílného faktorového vybavení mezi regiony na začátku období (t‐T) a role rozdílných
růstů technologického pokroku. Z tohoto důvodu bývá často používáno konceptu podmíněné kon‐
vergence, jež zohledňuje důležité velikostní nebo strukturální proměnné jako je akumulace kapitálu,
kvalifikace pracovní síly, obchod, věda a výzkum, strukturální charakteristiky ekonomiky aj. (Soukia‐
zis, 2003). Podmíněná konvergence bývá nejčastěji zdůvodňována na základě strukturálních změn,
resp. transferem zdrojů mezi méně a více produktivními odvětvími. V důsledku větší složitosti a limi‐
tace délky práce je však od sledování podmíněné konvergence upuštěno.
Ukazatel sigma konvergence sleduje vývoj rozptylů mezi regiony v čase. Pokud existuje mezi výcho‐
zím a konečným stavem sledovaného období signifikantní rozdíl z hlediska rozptylu proměnné, je
možné poukazovat na konvergenci (divergenci) v souboru regionů. Ke konvergenci, resp. divergenci
dochází podle toho, zda jde o signifikantní zvýšení nebo snížení rozptylu. Podstatou je porovnání lo‐
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garitmovaných hodnot rozptylů ve dvou časových horizontech s ověřením signifikance (např. pomocí
jednoduchého F‐testu). Jinými slovy jde o rozvedení triviální změny variability souboru a zohlednění
její statistické významnosti. Sledování sigma konvergence má proto v práci spíše doplňkový charak‐
ter. Mezi beta a sigma konvergencí existuje určitá vazba. Ta je následující: „Beta konvergence je nut‐
nou, ale nikoliv postačující podmínkou sigma konvergence neboli sigma konvergence implikuje beta
konvergenci, ale beta konvergence neimplikuje sigma konvergenci.“ (Slavík, 2005, s. 10).
Až doposud byly zmiňovány pouze základní (deskriptivní) charakteristiky, které jsou adekvátní pro
většinu práce hodnotící změnu dosažené socioekonomické (geodemografické) úrovně. Výsledná
hodnocení tak závisí na jednoduchém porovnávání výše zmíněných měr.
Předmětem podkapitoly 5.2 je testování vlivu horizontální geografické polohy na ekonomickou úro‐
veň regionů. Použitou metodou pro ověření této závislosti je metoda regresní analýzy.
Rovnice jednoduché lineární regrese má obecný tvar:
,
kde a, b – jsou regresní koeficienty, e – reziduum (náhodný faktor).

Korelačním koeficientem používaným v práci je Pearsonům korelační koeficient (r).
Větší význam je však přikládán koeficientu determinace (R): R = r2. Tento ukazatel říká, jaká část vari‐
ability závislé proměnné Y je vysvětlena nezávislou proměnnou X.
V případě porovnávání více rozdílných souborů nebo různých ukazatelů je třeba před započetím re‐
grese nutné provést standardizaci (eliminovat vliv různých jednotek a řádů proměnných) a převést
hodnoty na stejnou škálu. K tomuto účelu se běžně používá přepočtu na Z‐skóry (viz následující vzo‐
reček), které mají průměrnou hodnotu rovnou 0 a směrodatnou odchylku rovnou 1, nebo lze použít
také rozdělení na škálu 0 až 100 (viz podkapitola 5.2). Z‐skórů je použito i při mapovém znázorňování
diferenciace, kdy bylo potřeba zohlednit národní specifika, resp. rozdílné průměry a směrodatné od‐
chylky v jednotlivých zemích (viz např. obrázky 2 nebo 14).
,
kde

je hodnota daného ukazatele pro region i,

– průměrná hodnota státu jako celku, SD – směrodatná

odchylka souboru regionů.
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3. VELIKOST A VÝVOJ REGIONÁLNÍCH NEROVNOMĚRNOSTÍ
OBYVATELSTVA
První kapitola analytické části práce je věnována problematice obyvatelstva. Obsah kapitoly je násle‐
dující: první podkapitoly se věnují jednotlivým komponentům vývoje obyvatelstva a jejich vzájemné‐
mu porovnání (3.1, 3.2), závěr patří vyhodnocení celkového vývoje (3.3), včetně změn územní kon‐
centrace obyvatelstva (3.4).
Prostorový obraz rozmístění obyvatelstva, resp. jeho vývoj je výsledkem dvou základních procesů –
přirozené měny a měny mechanické. Ve srovnávacích studiích věnujících se regionální diferenciaci
postkomunistických zemí však často stojí tyto charakteristiky stranou a mají spíše doplňkový význam
k ukazatelům ekonomickým (opomeneme‐li národně orientované odborné práce, např. Pavlík, 2001,
Kupiszewski, 2005). Následující řádky se proto snaží provázat tyto dílčí poznatky a generalizovaně
zhodnotit vývoj těchto komponentů z makroregionálního hlediska.

3.1 Vývoj přirozené měny
Všechny postkomunistické země prodělaly velké změny populačního chování, které charakterizoval
především hluboký pokles natality a přechod do fáze úbytku obyvatel přirozenou měnou. Základní
otázkou při studiu tohoto vývoje (z hlediska zaměření práce) je, zda se uvedené změny projevily ve
všech zemích stejně, resp. zda a jak se proměnil regionální obraz jednotlivých zemí. Kromě těchto
aspektů se kapitola snaží o nalezení společných vývojových tendencí mezi regiony a o stanovení pří‐
čin hlavních rozdílností mezi nimi.
Použitým indikátorem monitorujícím změny v regionech přirozenou měnou je hrubá míra přirozené‐
ho přírůstku. Sledování tohoto syntetického ukazatele bylo vybráno záměrně, protože nejlépe zachy‐
cuje výslednou změnu demografického profilu regionů. Detailnější zmínky dílčích ukazatelů – porod‐
nosti a úmrtnosti nebyly podrobněji sledovány a jsou zmiňovány v textu jen na dokreslení, resp. ob‐
jasnění celkových změn.

3.1.1. Obecné trendy, tendence a kontext změn
„Zásadní změna politického systému a pád totalitních režimů v zemích východního bloku vyvolaly
převratné změny ekonomického systému a sociálních poměrů, na něž obyvatelstvo východoevrop‐
ských států reagovalo také urychlením změn reprodukčního chování.“ (Bartoňová in Hampl, 2001, s.
53). Tyto změny však nelze považovat za jev, který by byl něčím novým a permanentně spojeným jen
se státy postkomunistické Evropy. Již v 60. letech 20. století začalo docházet k podstatným změnám
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demografického chování západoevropských a severoevropských populací. Tento nový trend byl od‐
borníky nazván druhou demografickou revolucí. Základním znakem této změny byl (a je) hluboký
pokles plodnosti pod hranici prosté reprodukce při relativně stálé hladině úmrtnosti. Důsledkem je
pokles podílu dětí v populaci a její následné stárnutí. Doprovodnými znaky jsou mimo jiné: posun od
manželství k nesezdanému soužití, snižovaní průměrné velikosti rodiny, růst průměrného sňatkového
věku, růst rozvodovosti, zvýšené používání antikoncepčních prostředků atd. Příčiny této postupné
změny mají komplexní charakter a jsou podmíněny řadou faktorů, jež lze shrnout do několika bodů:
1.

faktory strukturální – spojené s přechodem společnosti do postindustriální éry vývoje

(garantované sociální zabezpečení, růst životní úrovně, růst sociální a profesní mobility a kva‐
lifikace, růst vzdělanosti, globalizace)
2.

sociálně‐psychologické (kulturní) faktory – vycházející z proměny hodnot, norem,

chování a postojů populace. Je upřednostňována zábava a spotřeba, sílí individualismus, vol‐
nomyšlenkářství a doba přináší možnost seberealizace širokým vrstvám. Tato podskupina bý‐
vá také považována za nejdůležitější, i když je oproti dalším nejméně empiricky dokazatelná
(„měkké“ ukazatele).
3.

sociálně‐ekonomické faktory – spojené se změnami potřeb a priorit v životě jednot‐

livců. Náročnější požadavky na trhu práce staví často mladé páry k otázce volby mezi rodinou
a kariérou, respektive schopností zajistit podmínky pro harmonický rozvoj potomků a rodiny
samotné.
4.

technologické faktory – zdokonalená antikoncepce, zlepšená zdravotní péče, dopra‐

va, komunikace. Volné cestování, šíření myšlenek a informací o okolním světě mělo nepo‐
chybně zásadní vliv na vznik a rozšiřování nového trendu demografických změn.
Výše popsaný model, i když v řadě dílčích modifikací, se postupně rozšiřoval od poloviny 60. let do
ostatních evropských zemí. Totalitní politické systémy střední a východní Evropy se v téže době po‐
dobným negativním reprodukčním změnám snažily zabránit řadou propopulačních opatření. Ke spon‐
tánní změně po vzoru západní Evropy však ani dojít nemohlo, protože tyto systémy samy o sobě ne‐
nabízely svým občanům možnost alternativní seberealizace (Bartoňová, 2001). Navíc vývoj demogra‐
fického chování v tomto období (1960–1980) byl ještě v řadě případů ve znamení doznívání samotné
demografické revoluce a poválečného populačního boomu (hlavně v Polsku). V tomto směru tak byly
postkomunistické země Evropy do značné míry izolovány od světového vývoje. Zásadní změny, kromě
Maďarska, tedy nastaly až po pádu totalitních politických systémů (viz graf 1).
Podle výchozího stavu na začátku 90. let minulého století a podobnosti vývoje můžeme sledované
země rozdělit do tří skupin. První skupinu tvoří Polsko a Slovensko, které na začátku devadesátých let
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vykazovaly poměrně vysoké hodnoty přírůstků přirozenou měnou. U obou zemí je nejvíce patrný
pokles mezi začátkem a koncem sledovaného období. Do druhé skupiny patří Česko, které vykazovalo
na začátku období přírůstky blízké nule. Období cca 10 let po roce 1994 bylo navíc obdobím, kdy do‐
cházelo k úbytkům přirozenou měnou.12 Jak již bylo nastíněno výše, nejméně vitální zemí bylo (a je)
Maďarsko, kde pokles pod nulovou hranici nastal již začátkem 80. let. Vývoj přirozené měny se dá
v případě tohoto státu charakterizovat jako pozvolný pokles s mírným zlepšením (stagnací)
v posledních letech.
Graf 1: Vývoj přirozené měny v zemích Visegrádu po roce 1989
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Zdroj: Institut national d'études démographiques
[http://www.ined.fr/en/pop_figures/developed_countries/situation/multiple_indicators]

Projevující se trendy, které jsou patrné u všech čtyř zemí (hlavně během devadesátých let) lze
v duchu teorie druhého demografického přechodu považovat za návrat do přirozené vývojové trajek‐
torie nastartované ve vyspělých evropských zemích o víc jak dvě desetiletí dříve. Rychlost, s jakou
tento proces nastoupil (hlavně u Polska a Slovenska), je jasnou reakcí na předchozí období „omeze‐
né“ volby.
Negativní demografický vývoj má také ekonomické konsekvence. Vymírání a stárnutí populací zemí
střední (a především východní!) Evropy znamená do budoucna velký nápor na důchodové a sociální
zajištění. Poklesem práceschopného obyvatelstva zároveň klesá i ekonomická výkonnost ekonomiky.
Řešení těchto otázek by mělo být proto prioritou každé z dotčených zemí. Řada západoevropských
zemí dosáhla změn v tomto směru benevolentnějším přístupem k pracovní migraci. Propopulační
opatření známá ze sedmdesátých let připadají jako málo pravděpodobná. Pozornost by teda měla být

12

Koncem minulého století přitom Česko patřilo k zemím s nejnižší plodností na světě vůbec (1999 = 1,13)
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věnována např. ženám na mateřské dovolené (kontakt s prací, kurzy apod.) a samozřejmě veřejné
diskuzi na toto téma.

3.1.2. Změna regionální variability přirozené měny
Vývoj na úrovni států, který byl, jak již bylo naznačeno, spíše ve znamení mírné homogenizace, však
skrývá

významné

regionální

diference.

Vývoj

regionální

diferenciace

přirozené

měny

v transformačním období byl ve znamení snižování jak hodnot přirozené měny, tak i její variability.
V roce 1990 bylo variační rozpětí mezi regionem Visegrádu s nejvyšší (Nowosądecki subregion
v jižním Polsku, 9,8 ‰) a nejnižší mírou přirozeného přírůstku (župa Budapest, ‐5,1 ‰) 14,9‰ bodu.
O 16 let později bylo variační rozpětí 11 bodů promile. Pro regiony Visegrádu jako celek je charakte‐
ristický pokles hrubé míry přirozeného přírůstku z 2,5 ‰ v roce 1990 až na hodnotu ‐0,6 ‰ (v roce
2006). Od roku 1995 tak průměrná hodnota přirozeného přírůstku regionů je záporná. Největší nega‐
tivní změna oproti výchozímu stavu postihla především polské regiony (Ełcki, Łomżyński, Rzeszowsko‐
tarnobrzeski, Krośnieńsko‐przemyski) a slovenský Prešovský kraj. V těchto případech se jedná
v zásadě o přirozený vývoj (reakci) vzhledem k velmi vysokým hodnotám přírůstku na začátku 90. let
v podmínkách relativně významnějšího zhoršení sociálně‐ekonomické situace periferních regionů.
Tabulka 1: Regionální rozdíly přirozené měny obyvatelstva
#
1
2
3
4
5

nejnižší
Budapest
m. Łódź
Békés
Csongrád
Vas

‰

1
2
3
4
5

přirozená měna v r. 1990 – extrémní hodnoty
nejvyšší
‰
Nowosądecki
9,8
Ełcki
9,3
Prešovský
9,3
Gdański
9,1
Słupski
8,8

4,3
3,7
3,5
2,4
2,3

#
1
2
3
4
5

nejnižší
Békés
Nógrád
m. Łódź
Heves
Vas

‰

1
2
3
4
5

přirozená měna v roce 2005 – extrémní hodnoty
nejvyšší
‰
Gdański
Prešovský
Nowosądecki
Poznański
Pilski, Słupski

1
2
3
4
5

změna 1990–2005
extrémní záporná
Ełcki
Łomżyński
Košický
Rzeszowsko-tarnobrzeski
Krośnieńsko-przemyski, Žilinský

bodů ‰
-7,1
-7,1
-7,1
-6,8
-6,6

#
1
2
3
4
5

extrémní kladná
Hlavní město Praha
Středočeský
m. Warszawa
m. Poznań
Budapest

#

#

#

průměrná změna souboru (84 regionů)

-5,1
-4,7
-3,4
-3,4
-3,3

-6,5
-6,1
-6,1
-5,5
-5,4

bodů ‰
2,5
1,6
1,2
1,1
0,7

-3,5

Zdroj: statistické ročenky a internetové stránky národních statistických úřadů (viz kapitola Literatura & zdroje; vlastní výpočty
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Obrázek 2: Proměna geografického obrazu přirozené měny zemí Visegrádu po roce 1989

Poznámka: Inverse distance weighting je geostatistická metoda interpolace prostorových dat v GIS. Výhodou je lepší optické porovnání
prostorového rozmístění jevu v podobě spojité veličiny; Vlevo dole jde o průměr let, vpravo dole o průměrnou změnu v období.
Zdroj: statistické ročenky a internetové stránky národních statistických úřadů (viz kapitola Literatura & zdroje); vlastní výpočty
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Aktuální obraz je následující. Přirozenou měnou nyní vymírají všechny české i maďarské regiony.
Z českých regionů nadprůměrně vyniká zejména oblast severních Čech (Karlovarský, Ústecký a Libe‐
recký kraj), ke které se přidává ještě relativně periferní Vysočina. Na Slovensku je možné úbytek po‐
zorovat v celé jihozápadní polovině země (hlavně Nitrianský kraj). Výrazné zastoupení maďarské
menšiny se projevuje hlavně na nižší měřítkové úrovni – okresy Komárno, Levice, Nové Zámky, resp.
v celém jihozápadním pohraničí s Maďarskem.
Mezi regiony s nejvyššími přírůstky stabilně patřily čtyři regiony: Nowosądecki subregion a Prešovský
kraj v Tatranské oblasti a subregiony Gdański a Słupski v severním Polsku. Velmi vysoká úroveň po‐
rodnosti v obou tatranských regionech a v zásadě stejný vývoj přirozené měny po celé sledované
období svědčí o vzájemné kulturní blízkosti obou regionů. V druhém případě si oba severopolské
regiony zachovaly vysokou míru přirozeného přírůstku hlavně proto, že se jedná o regiony (podobně
jako naše Sudety) dosídlené po odsunu Němců venkovskou populací, především z bývalých polských
východních teritorií. Tyto dva regiony, stejně jako téměř celý polský sever a západ, jsou proto demo‐
graficky „mladší“ a jejich obyvatelstvo dosahuje vyšší natality než zbytek země (Gorzelak, 1998). Nej‐
vyšší pokles přirozenou měnou vykazovaly naopak po celé sledované období maďarské župy (nejvíce
Békés) a zestárlý úzce vymezený subregion miasto Łódź.
Tabulka 2: Vývoj variability přirozené měny v rámci zemí Visegrádu
průměr země

variační rozpětí

směrodatná odchylka

1990

2006

změna 1990–2006

1990

2006

změna 1990–2006

1990

2004

změna 1990–2006

\ jednotka
Česko

‰

‰

bodů ‰

‰

‰

bodů ‰

-

-

-

0,1

0,1

0,0

5,9

1,3

-4,6

1,6

0,4

Maďarsko

-1,9

-3,1

-1,2

7,2

5,2

-2,0

1,9

1,4

-0,5

4,1

0,1

-4,0

14,6

10,9

-3,7

3,1

1,8

-1,3

\ rok

Polsko

Slovensko
4,7
0,1
-4,6
7,7
6,2
-1,5
2,5
1,9
Zdroj: statistické ročenky a internetové stránky národních statistických úřadů (viz kapitola Literatura & zdroje); vlastní výpočty

-1,2

-0,6

Největší pokles přirozeného přírůstku se týkal Polska a Slovenska (viz tabulka 2) a je ve velké míře
způsoben tím, že oba státy na začátku transformace vykazovaly velmi vysoké přírůstky. V případě
změny variability souboru regionů je situace trochu jiná. Největší proměna potkala opět Polsko, které
v tomto případě následuje Česko. V obou státech tedy byla změna nejdynamičtější. V Česku zasáhla
regiony bez ohledu na jejich polohu, tedy v zásadě plošně, u Polska se jednalo a změnu selektivní
(negativní věková struktura se projevila zejména u středního průmyslového Polska, ale také
i venkovského východu). Nejmenší proměna variability se týkala, vzhledem k dřívějšímu geodemogra‐
fickému rozdělení (resp. homogenitě země), Maďarska. U druhého Slovenska se změny
v demografickém chování projevily také jen nepatrně. Na rozdíl od Maďarska však zůstává variabilita
(úbytkový západ a jih a vitální sever a východ) zachována. Demografické sbližování regionů jaké pro‐
běhlo v Maďarsku a Česku je zejména v případě Slovenska otázkou delší budoucnosti.
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3.1.3. Shrnutí
Mezi sledovanými regiony, co se týče přirozené měny, nenacházíme prokazatelné souvislosti postu‐
pující geografické difúze či rozmístění ve směru geografické osy (typu západo‐východního gradientu).
Mozaikovité uspořádání je důsledkem několika faktorů:
1. V prvé řadě věkovou strukturu13, která je pro každý region vlastní a historicky formovaná
(např. Sudety).
2. Dynamickou složkou, která se podílela a podílí se na vývoji regionů, je proces tzv. druhé de‐
mografické revoluce projevující se především ve složce porodnosti. Technické změny typu
zlepšení zdravotní péče, životního prostředí a zdravějšího způsobu života mají vliv pochopi‐
telně i na druhou složku přirozeného přírůstku – úmrtnost.
3. V souvislosti se suburbanizací má na formování nového obrazu přirozené měny vliv i migrace,
která, pokud je dostatečně intenzivní, dokáže v delším časovém úseku pozměnit věkovou
strukturu regionů, jež jsou vystavené jejich působení. Ve výsledku pak migrace může změnit
celý jejich demografický profil.
4. Specifické chování vykazují prokazatelně městské regiony. Jejich charakteristickým znakem je
zvýšený podíl starších obyvatel, a tedy vyšší charakteristika úmrtnosti, než v regionech ostat‐
ních. Jejich profil z hlediska přirozené měny se ve většině případů během transformace vý‐
razně zlepšil.
5. Regionální rozdíly, patrné zejména na nižších měřítkových úrovních, připadají na kulturní od‐
lišnosti dané zastoupením určitého etnika (např. nevitální maďarské populace na jihu Sloven‐
ska, Romové v okresech Prešovského kraje) nebo zažitým stylem života a chováním obyvatel
u venkovských periferních oblastí (např. slovenský okres Námestovo, polské Tatry). Poslední
zmíněný faktor je patrný prokazatelně i na vyšších měřítkových úrovních a setkáváme se
s ním ve všech sledovaných zemích.
Při odhlédnutí od dílčích specifických změn a typů regionů hlavní (společnou) potvrzenou změnou
zůstává sblížení demografického chování obyvatelstva na regionální úrovni v celém Visegrádu. Zá‐
kladní obraz vývoje přirozené měny vytvořený kombinací kulturních faktorů (menšin) a poválečných
transferů obyvatel zůstává i přesto jasně patrný.

13

Vztah mezi věkovou strukturou (index stáří) ukazuje blíže příloha 20. Mimo pásy spolehlivosti (95 %) se vyskytují především městské
regiony, tzn., že z hlediska jejich věkové struktury by měly vykazovat vyšší úbytky přirozenou měnou.
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3.2 Migrace
Migrace neboli mechanický pohyb obyvatelstva, je nedílnou součástí celkové populační měny a patří
mezi nejvýznamnější procesy, které se podílejí na utváření podoby sídelních systémů a vytváření re‐
gionálních rozdílů (nivelizaci či mnohem častější diferenciaci). Z historického hlediska byla právě mi‐
grace hlavním nositelem změn, které se podílely a podílejí na změně sídelní struktury a má proto
výrazný geografický význam. „Analýza migračních procesů je tak důležitou součástí studia dlouhodo‐
bého vývoje geografické organizace společnosti a nezastupitelnou roli proto sehrává i při hodnocení
transformačních změn ve středoevropských zemích po roce 1989.“ (Čermák in Hampl, 2001, s. 27).
Svojí komplexní podmíněností a agregátní povahou reflektuje (ale zároveň i generuje) změny demo‐
grafického, sociálního, ekonomického, případně ekologického charakteru. Migrace však není jen re‐
akcí na objektivně probíhajících změny a stav prostředí. Je také výsledkem subjektivního faktoru oče‐
kávání (předpoklad budoucího vývoje cílového regionu). Z tohoto důvodu je možné migraci považo‐
vat za ukazatel atraktivity území (Armstrong, Taylor, 1993).
Smyslem části věnované vnitřním migracím je podat základní obraz o regionálních změnách distribu‐
ce obyvatelstva mechanickou měnou v rámci zemí Visegrádu v transformačním období. Kromě ko‐
mentování rozdílného chování regionů, resp. obyvatelstva se diskutovaná část práce pokouší o určení
základních faktorů dynamiky jejich vývoje a ve výsledku o stanovení několika hlavních typů regionů
podobné migrační bilance.
Na začátek je však nutné zmínit se o úskalích takovéhoto hodnocení. Komparativní analýzu, která by
objektivně zachytila stav na začátku a konci sledovaného období znemožňuje rozdílné vymezení regi‐
onů (viz kapitola 2.1). Druhou komplikaci představuje kvalita získaných informací. Nesrovnalosti mezi
skutečnými a statisticky zjištěnými údaji jsou zejména při sledování migrace známou skutečností.
Konkrétně se jedná o neshody údajů mezi cenzy a intercenzálním (tzn. průběžným ročním) sledová‐
ním pohybu obyvatel, které bývají přisuzovány právě migraci – neúplná evidence vystěhovalých (ČSÚ;
Pavlík, 2002; Kupiszewski, 2005). Extrémní nesrovnalost se například objevila v Polsku, kdy nebylo
zaevidováno mezi sčítáními 1988–2002 390 tis. osob. Počet obyvatel tak opticky (po zahrnutí dat ze
sčítání) klesl v této zemi meziročně o 1 %. Třetí překážku při sledování migrace představuje nepatně
odlišná metodologie jejího sledování u jednotlivých států (např. zahrnutí tzv. temporary migration
v maďarské statistice vnitřního stěhování nebo změnu sledování migrace v Česku od roku 2001; více
např. Pavlík, 2002). Další poznámka se týká územní podrobnosti sledování a míry agregace dat, kdy
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některé procesy nemusí být odhaleny.14 Všechny tyto skutečnosti je třeba mít při hodnocení na pa‐
měti a data brát s určitým respektem.15

3.2.1. Kontext změn a obecné trendy
Vývoj migrace v postkomunistických zemích střední Evropy v transformačním období je podmíněn
dvěma základními faktory. První skupinou jsou obecnější zákonitosti spojované s přechodem od in‐
dustriální do postindustriální fáze vývoje společnosti, druhou skupinou jsou specifické faktory souvi‐
sející s transformací postkomunistických zemí (dědictví socialistické nivelizace, selektivní vývoj spoje‐
ný s řadou deformací apod.). Základní vývojové trendy migrace souvisejí úzce s obecnými vývojovými
pravidelnostmi sídelních systémů a vývojem změn v ekonomice. Extenzivní fázi urbanizace, charakte‐
rizovanou fyzickým růstem podílu městského obyvatelstva s jednosměrnou orientací migrací
z venkova do měst, postupně začínají nahrazovat kvalitativní formy koncentrace, podmíněné nikoli
velikostní, ale vztahovou nadřazeností center (Hampl, 2005). Přechod do intenzivní fáze vývoje sídel‐
ních systémů se projevuje rozvojem nových tendencí a forem v systému osídlení. Jedná se především
o suburbanizaci, která se vyznačuje mj. změnou migračních toků z měst do jejich zázemí. Kromě mi‐
gračně atraktivních zázemí metropolitních areálů charakterizovaných rozvojem progresivních nevý‐
robních služeb a těžících z kvalitního životního prostředí, lze u vyspělých států Evropy rozlišit obecně
ještě dva typy oblastí s charakteristickým profilem migrace. V obou případech se jedná o území mi‐
gračně ztrátová. Prvním z nich jsou tradičně úbytkové periferní venkovské regiony a druhou skupinu
nově tvoří oblasti v minulosti úzce profilované na těžká průmyslová odvětví (těžbu uhlí, hutnictví,
těžké strojírenství, textilní průmysl aj.), které vzhledem k deindustrializaci a změnám v globální eko‐
nomice obecně ztratily svou konkurenceschopnost. Proto se, po více než čtyřicetiletém období „vytr‐
žení“ od celosvětového vývoje, dá očekávat v posttotalitních zemích střední Evropy podobný vývoj
regionálních změn migrace jako u zemí vyspělých.

3.2.2. Charakteristika změn migrace
Základním, a v podstatě jediným analyzovaným ukazatelem při sledování migrace v této kapitole je
migrační saldo relativizované k příslušnému střednímu stavu obyvatelstva daného regionu v daný rok
(popřípadě průměr let). Migrací se v této podkapitole rozumí migrace vnitřní, tedy změna bydliště
místních obyvatel mezi regiony v rámci jednotlivých zemí.

14

Práce pracuje s průměry hrubé míry migračního salda za regiony jako celek. Dílčí pohyby tak zůstávají neodhaleny (např. migrační zisky
vykazovaly okrajové oblasti regionálních středisek v Polsku již v 80. letech minulého století (Kupiszewski, Rees, Durham, 1996), nicméně
regionálního významu dosáhly až s vylidňováním měst v letech devadesátých.
15
Tabulky a mapy v práci zachycují oficiálně publikovaná data nebo jejich upravené (relativizované) přepočty. Případné nesrovnalosti, které
jsou evidentním „dílem“ nepřesností statistického sledování, jsou zmíněny v doprovodném textu.
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Tabulka 3: Změna variability vnitřní migrace v regionech Visegrádu
stát

rok

extrém

‰

region

variační směrodatná
rozpětí
odchylka

změna migračního salda
období extrém

bodů
‰

min
-1,7 Ústecký
4,9
1,1
max
9,1
max
3,2 Hlavní město Praha
1991–
ČESKO
2006
min
-4,3 Karlovarský
12,8
2,8
min
-4,5
2006
max
8,4 Středočeský
min
-7,0 Szabolcs-Szatmár-Bereg
14
3,2
max
11,5
1990
max
5,8 Budapest
1990–
MAĎARSKO
2006
min
-7,0 Borsod-Abaúj-Zemplén
21,5
4,5
min
-7,1
2006
max 14,5 Pest
min
-3,1 Łomżyński
6,5
1,3
max
7,9
1995
max
3,4 Warszawski
1995–
POLSKO
2006
min
-4,0 Bialskopodlaski
13,3
2,8
min
-4,5
2006
max
9,3 Warszawski
min
-0,8 Prešovský
1,8
0,6
max
2,1
1996
max
1,0 Bratislavský
1996–
SLOVENSKO
2003
min
-1,7 Prešovský
4,8
1,5
min
-0,9
2005
max
3,1 Bratislavský
Zdroj: statistické ročenky a internetové stránky národních statistických úřadů (viz kapitola Literatura & zdroje); vlastní výpočty
1991

region
Středočeský
Karlovarský
Pest
Budapest
Wrocławski
m. Poznań
Bratislavský
Prešovský

Jak ukazuje tabulka 3 a graf 2, vývoj regionální variability vnitřního stěhování má podobu prohlubující
se diferenciace. Ve všech čtyřech zemích došlo k prohloubení regionálních rozdílů hrubé míry mi‐
gračního salda. Největší prohloubení a zároveň největší variabilitu (kvůli vysokým přírůstkům Pesti)
vykazovaly maďarské regiony. V regionálním pohledu zcela zásadní proměna potkala Budapest, která
se z regionu s největším relativním přírůstkem obyvatelstva vnitřní migrací v roce 1990 stala naopak
migračně nejvíce ztrátovým maďarským regionem (po r. 2002 je však znatelné zlepšení). Budapešťský
metropolitní areál je také prvním metropolitním areálem střední Evropy, v němž došlo k nastartování
suburbanizace prokazatelné na úrovni regionů. Metropolitní Pest jako region vykazovala relativně
vysokou míru migračních zisků již na začátku období (3,0 ‰) a během následujících šestnácti let do‐
šlo ke zvýšení na meziroční přírůstky kolem 15 ‰. Pest, i přes své (mírné) ztráty přirozenou měnou,
představuje zároveň také populačně nejdynamičtěji rostoucí region ze sledovaných zemí s průměr‐
nými roční přírůstky obyvatel mezi lety 1990–2006 12,9 promile. U ostatních maďarských regionů se
výrazněji změna v pozitivním směru uplatnila u západně a severozápadně položených žup Komárom‐
Esztergom, Győr‐Moson‐Sopron a Fejér. Nové ekonomické poměry (vysoký příliv zahraničních inves‐
tic), blízkost Rakouska, neporušené životní prostředí a nepokřivená struktura hospodářství velmi při‐
spěly ke zvýšení migrační atraktivity této části země (Nemes‐Nagy, 2004). Dlouhodobě migračně zis‐
kovými župami zůstávají také Vas, Zala, Heves (lázně), Csongrád a Bács‐Kiskun. U posledních dvou je
migrační atraktivita spojována s rozvojem pracovních příležitostí a investic kolem nově postaveného
dálničního spojení (M5) do Jugoslávie (Szigetvári, 2001). Naproti tomu východní část Maďarska je
typickým příkladem migračně ztrátové periferie (Szabolcs‐Szatmár‐Bereg) postižené navíc konverzí
starých průmyslových odvětví (Borsod‐Abaúj‐Zemplén) (Fazekas, Ozsvaldová, 1998).
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směrodatná odchylka hrubé míry
vnitřní migrace [‰]

Graf 2: Vývoj variability vnitřní migrace v letech 1991 až 2006
6,0
5,0
4,0
3,0
2,0
1,0
0,0
1991

ČESKO

1993

1995

1997

MAĎARSKO

1999

POLSKO

2001

2003

2005

SLOVENSKO

Poznámka: údaje z let 1994 a 2000 u Maďarska vykazují významné statistické nesrovnalosti, proto jsou vynechány.
Zdroj: statistické ročenky a internetové stránky národních statistických úřadů (viz kapitola Literatura & zdroje); vlastní výpočty

Pro Polsko, stejně jako Slovensko, jsou první dostupné informace o migracích za nové regiony dato‐
vány k roku 1995, resp. 1996. V této době už můžeme nalézt první výrazné známky suburbanizace
hlavně u varšavského metropolitního areálu. Pozitivní migrační bilanci si dále udržovaly především
městské regiony (miasto Kraków, Poznań, Gdańsk‐Gdynia‐Sopot) včetně zázemí. Migrace do bezpro‐
středního sousedství Vratislavy však v této době byla negativní. Zajímavé je postavení subregionů
strukturálně postižené Hornoslezské pánve. Vnitřní migrací v roce 1995 tato oblast obyvatelstvo zís‐
kávala (Slezské vojvodství jako celek 0,9 ‰), avšak z hlediska celkové migrace již v této době vykazo‐
vala úbytek stěhováním (‐ 0,9 ‰), čili opačný trend. Ostatní polské regiony (tj. zhruba 2/3) vnitřní
migrací ztrácely. Jednalo se zejména o širší (venkovské) zázemí Varšavy (zbylá část Mazovského voj‐
vodství) a venkovského východu, nazývaného východní zdí (Kupiszewski, Rees, Durham, 1996). Ex‐
trém představuje dlouhodobě Łomżyński subregion. Překvapující jsou v tomto směru migrační pří‐
růstky u Białostocko‐suwalského subregionu. Ten je známý především jako oblast vyznačující se vyso‐
kými migračními zisky větších měst (Białystock, Suwalki) na úkor jejich venkovského zázemí, nikoli
jako migračně atraktivní oblast pro zbytek Polska (Kupiszewski, 2005). Vývoj v následujících deseti
letech v podstatě kopíroval a prohloubil trend migrace započatý v polovině 90. let. Údaje z roku 2006
ukazují výrazný vliv suburbanizace u všech metropolitních areálů s výjimkou restrukturalizujícího se
a environmentálně postiženého Slezska. Metropole a jejich regiony jsou zároveň jedinými ziskovými
oblastmi z hlediska vnitřní migrace v Polsku. Zbytek země tedy vnitřní migrací ztrácí, a to nyní včetně
tří ze čtyř slezských regionů, u nichž je absolutní úbytek obyvatel stěhováním kvůli své populační veli‐
kosti v porovnání s ostatními regiony nejvyšší (přírůstky si zachovává pouze Bielsko‐bialski region).
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Obrázek 3: Vývoj salda vnitřní migrace regionů Visegrádu v letech 1991 až 2006

Poznámka: * V případě Polska a Slovenska, mapa znázorňuje mapa data za období 1996–2006, resp. 1996–2005.
Zdroj: statistické ročenky a internetové stránky národních statistických úřadů (viz kapitola Literatura & zdroje); vlastní výpočty

Charakter vývoje migračních pohybů na úrovni regionů v Česku se vyznačuje řadou specifik. K celkově
nízké variabilitě přispívá kromě tradiční české usedlosti (Illner, 2001) a neochotě měnit místo trvalé‐
ho bydliště hlavně chybějící volný trh s byty16, který je základní podmínkou pro fungování migračního
procesu. Po období socialistické výstavby osmdesátých let tak následoval drastický útlum let devade‐
sátých (Čermák, 2001). Tato skutečnost se významně podepsala na poklesu frekvence migrací. Objem
veškeré migrace v Česku mezi lety 1993–2003 klesl o 17 % (Pavlík, 2002; ČSÚ). Není proto divu, že
výsledný obraz migrace jen nevýrazně odráží regionální rozdíly, které jsou v ekonomické sféře naopak
jasně zřetelné (podkapitola 5.1). V rámci celkové územní mobility obyvatelstva byla proto úloha mi‐
16

O podobném problému hovoří také Szigetvári (2001) u Maďarska.
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grace postupně nahrazena jinými formami, které nejsou spojené se změnou trvalého bydliště, jako je
dojížďka za prací nebo přechodná migrace. Druhým specifikem je změna metodiky sledování migrace
od roku 2001. Počínaje tímto rokem je do celkového počtu stěhování zahrnuto i stěhování cizinců
s dlouhodobým pobytem, zatímco do roku 2000 to bylo pouze stěhování občanů ČR a cizinců
s oprávněním k trvalému pobytu v Česku. Důsledky této změny jsou patrné hlavně u regionu Hlavního
města Prahy. Podle staré metodiky Praha v letech 1994 až 2000 vnitřní migrací ztrácela, kdežto letech
2002 a 2003 mírně získávala (od 2004 však opět mírný pokles). I přes tuto změnu však základní trendy
vnitřní migrace na úrovni krajů zůstaly zachovány. Největší pozitivní změnu zaznamenal Středočeský
kraj, kde se od poloviny devadesátých let začala výrazně projevovat suburbanizace. Dlouhodobě zis‐
kovými jsou nadále kraje Jihočeský a Plzeňský a mírně nad nulou se ještě pohybují kraje Liberecký
a Pardubický. Naopak ztrátová je nyní celá Morava. Dlouhodobě ztrátovými regiony jsou pak hlavně
pánevní oblasti v Podkrušnohoří (Karlovarský a Ústecký kraj), Vysočina a zejména kraj Moravskoslez‐
ský. Relativně nejvyšší ztráty malého Karlovarského kraje vnitřní migrací (‐5,1 ‰ v roce 2005) jsou
velké i z absolutního hlediska (úbytek 1543 osob, tedy druhé místo po Moravskoslezském kraji).
V tomto případě jde o výrazný projev vystěhovalectví do Prahy (ČSÚ, 2005). A to nejen push (struktu‐
rální problémy a nezaměstnanost), ale i pull (dobrá dostupnost a příležitosti v Praze) efekt.
Tabulka 4: Přírůstky vnitřní migrací podle metropolitních areálů
metropolitní areál

regiony
\ rok
\ jednotka

Průměrné migrační saldo za období
1991–1995 1996–2000
‰
‰

2001–2006
‰

pražský
Hlavní město Praha + Středočeský
0,6
0,5
budapešťský
Budapest + Pest
2,0
0,9
varšavský
m. Warszawa + Warszawski
n/a
3,1
lodžský
m. Łódź + Łódzki
n/a
-0,0
poznaňský
m. Poznań + Poznański
n/a
1,5
gdaňský
Gdańsk-Gdyńa-Sopot + Gdański
n/a
1,3
vratislavský
m.Wrocław + Wrocławski
n/a
1,2
krakovský
m. Kraków + Krakowsko-tarnowski
n/a
0,8
slezský
vojvodství ŚLĄSKIE
n/a
0,2
bratislavský
Bratislavský + Trnavský
n/a
0,7
Poznámka: * u Polska a Slovenska jde o období 1995‐2006, n/a – data jsou nedostupná.
Zdroj: statistické ročenky a internetové stránky národních statistických úřadů (viz kapitola Literatura & zdroje);

*1991-2006
‰

2,7
5,8
5,8
-0,2
2,2
1,8
2,6
1,5
-0,6
1,9

1,3
3,1
4,4
-0,1
1,8
1,5
1,9
1,1
-0,2
1,3

vlastní výpočty

Vývoj bilance vnitřního stěhování u Slovenska se vyznačuje nejmenším prohloubením regionální vari‐
ability, kdy k žádné zásadní změně (např. výměně pořadí regionů) ve sledovaném období nedošlo. Šlo
jen o prohloubení původního regionálního vzorce. Zemi tak lze na základě regionálního salda migrace
rozdělit na úbytkový sever a východ a atraktivní jih a západ. Příznivá poloha a hierarchické postavení
bratislavského metropolitního areálu způsobují jeho výjimečnou migrační atraktivitu umocněnou
navíc stále intenzivnější suburbanizací ve prospěch Trnavského kraje. Největší migrační ztráty se nao‐
pak týkaly periferního Prešovského kraje na severovýchodě.
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3.2.3. Shrnutí
Jak již bylo uvedeno na začátku, migrace obyvatelstva je komplexně podmíněným procesem. Změna
bydliště je vždy zásadní rozhodnutí, ať už pro jednotlivce či rodinu jako celek. Pro stěhování na větší
vzdálenosti, kterou migrace na úrovni regionů v zásadě je, musí existovat velmi silný stimul, jež by
převážil ztrátu bližších kontaktů s rodinou a sžívaní se s odlišným prostředím. Člověk vždy váží poziti‐
va a negativa, které mu změna bydliště přinese. Detailnějších studie (např. Polášek, 2005) se proto
věnují nejen výslednému obrazu, ale též faktorům strukturálním (jako věková struktura a vzdělání
migrantů) a motivačním (práce, služby, bydlení, životní prostředí apod.). Nelze opomenout také ob‐
jektivně existující vnější jevy (např. nezaměstnanost). Takto detailní pohled však nebyl cílem kapitoly.
Přijmeme‐li neoklasický výklad migrací a zohledníme‐li významné politické, sociálně‐ekonomické
a strukturální změny, kterými státy (regiony) od začátku 90. let minulého století prochází, lze za hlav‐
ní faktor migrační mobility na větší vzdálenosti u těchto zemí označit ekonomické podmínky. Kvantita
a kvalita trhu práce, dostupnost pracovních míst a diferencující se mzdové ohodnocení vytváří mi‐
grační atraktivitu regionů.
Jaké jsou tedy závěry? Nejpodstatnějším zjištěným znakem vývoje je zvýšení variability, které je způ‐
sobeno především nástupem suburbanizačního procesu. Specifické rysy, které hodnotí vývoj vnitřní
migrace, je možné vyjádřit pomocí následující typologie regionů. Během posledních více než patnácti
let se tak vyprofilovaly tři výrazné a dva dílčí (specifické) typy regionů podobného migračního chová‐
ní:
1. Výrazně migračně zisková zázemí metropolí (např. Pest, Středočeský, Trnavský kraj, Warsza‐
wski, Poznański, Wrocławski, Gdański).
2. Výrazně migračně ztrátové venkovské periferní regiony (např. polské subregiony Łomżyński,
Chełmsko‐zamojski, Bialskopodlaski, maďarské župa Szabolcs‐Szatmár‐Bereg, Prešovský kraj
a nevýrazně i Vysočina). U všech se jedná o historicky danou perifernost vůči centrům, s níz‐
kými investicemi do infrastruktury a celkovou relativní zaostalostí uvnitř jednotlivých států.
Tyto regiony migračně ztrácely již dříve a transformace pro ně neznamenala žádnou zásadní
změnu nebo obrat ve vývoji.
3. Za třetí to jsou migračně ztrátové, strukturálně postižené regiony (Centralny śląski subregion,
Jeleniogórsko‐wałbrzyski, Moravskoslezský a Ústecký kraj, župa Borsod‐Abaúj‐Zemplén). Po‐
stupné opouštění starých průmyslových odvětví a ztráta pracovních příležitostí měla za ná‐
sledek vystěhovalectví z těchto dříve výrazně migračně ziskových regionů.
4. Za čtvrtou skupinu lze považovat městské regiony, u nichž je však migrační vývoj nejedno‐
značný. Některé obyvatelstvo migrací získávaly (např. miasto Kraków) jiné naopak ztrácely
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(např. Praha, miasto Poznań). Z tohoto důvodu nelze určit jednoznačný trend. Společným ry‐
sem jsou však vysoké migrační obraty, resp. jejich intenzita. Z hlediska sledování celých met‐
ropolitních areálů, je trend (až na Lodž a Slezsko) jednoznačný.
5. Pátým typem, který se ovšem nevyskytuje u všech sledovaných zemí (např. v Polsku), je sku‐
pina regionů, které získaly na atraktivitě díky své příznivé makropoloze vůči vyspělému za‐
hraničí (Győr‐Moson‐Sopron, Vas, Zala v Maďarsku a Plzeňský a Jihočeský kraj v Česku). Příliv
zahraničních investic a nárůst pracovních příležitostí se podepsaly i na zvýšené migrační
atraktivitě regionů. Oproti migračním ziskům zázemí metropolí jsou tyto pohyby sekundární.
Přestože sledování migračních změn na úrovni regionů nemůže postihnout detailní změny na úrovni
nižších jednotek (okresů), své opodstatnění bezpochyby má. Slabá vyvinutost a nízká variabilita mi‐
grací v dobách velkých politických, sociálních a ekonomických změn ovšem signalizuje specifické de‐
formace a bariéry znemožňující adekvátní rozvinutí migrace (např. nedostatečná bytová výstavba,
resp. flexibilita bytového trhu). Zároveň se však nedá říct, že by mobilita obyvatel klesla. Migrace je
tedy nahrazována jinými formami mobility přechodného typu, které však nejsou statistikou sledová‐
ny.

3.3 Regionální aspekty populačního vývoje
Prostorová distribuce obyvatelstva je dána agregací jeho přirozené měny a výsledné migrační bilan‐
ce17 (vnitřní a zahraniční) za dané období. Úkolem následující podkapitoly je podat informaci o tom,
jak se změnil výsledný regionální obraz obyvatelstva (dynamika populačního růstu) a zároveň ukázat,
jakým způsobem se změnil význam jednotlivých dílčích komponent analyzovaných v předchozích
dvou podkapitolách.
Nejrozšířenějším a poměrně jednoduchým znázorněním vzájemné závislosti obou agregátů populační
měny je tzv. Webbova klasifikace. Podstata této metody spočívá ve vynášení relativních hodnot při‐
rozené měny a migrace do pravoúhlé x, y souřadné soustavy. Na základě pozice jednotlivých bodů
vůči čtyřem hlavním osám (2 souřadným a 2 diagonálním) lze jednotlivé regiony (jednotky) zařadit do
8 tříd (A až H). Každá z těchto tříd představuje skupinu se specifickým populačním chováním (viz ob‐
rázek 4). Vzhledem k nedostupnosti všech potřebných dat nebylo ovšem možné zachytit stav na za‐
čátku období (1990), a proto je uváděné hodnocení omezeno pouze na srovnání stavu v průměrů let
1995–6 a 2005–6.

17

V této podkapitole, na rozdíl od předchozí, je počítáno s celkovými migračními přírůstky
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Obrázek 4: Webbova klasifikace populačního vývoje regionů

Zdroj: upraveno podle Webba (1963) in Kupiszewski (1996).

Graf 3: Webbův graf populačního chování regionů Visegrádu v letech 1995–6 a 2005–6
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Poznámky: vlevo – průměr let 1995–96; 86 regionů (župa Pest – třída D, x=12,9; y=‐2,1 je mimo viditelný rozsah
vpravo – průměr let 2005–2006; 87 regionů (župa Pest – třída D, x=15,9; y=‐0,9 je mimo viditelný rozsah, blíže viz příloha 10.
Zdroj: statistické ročenky a internetové stránky národních statistických úřadů (viz kapitola Literatura & zdroje); vlastní výpočty
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10,0

Mezi lety 1995 až 2006 došlo k podstatným změnám v typologii regionů zemí Visegrádu. V letech
1995–6 byl počet regionů, jež populací rostly (tj. třídy A až D) přibližně vyrovnaný (40:43) s počtem
regionů, které obyvatelstvo ztrácely (tj. třídy E až H). O deset let později byl poměr 32:55. Původně
nejpočetnější třídu A (24) na konci období nahradila skupina regionů třídy H (17). Nejméně početný‐
mi skupinami byly v obou obdobích třídy B (8→1) a C (2→8) tedy regiony „přirozeně“ i migračně zis‐
kové. Příkladem mohou být regiony Gdański nebo Bielsko‐bialski. Nejdůležitější je ovšem výrazné
zvýšení regionů, na jejichž výsledný populační růst měla vliv migrace (C, D, G, H) z 18 na 53. Tento
vývoj je především důsledkem poklesu přírůstků přirozenou měnou po roce 1990. U skupiny A, B tedy
u regionů s dominancí přirozených přírůstků došlo naopak k výraznému snížení zastoupení z 32 na 10.
Obrázky 5: Klasifikace regionů Visegrádu podle Webba v letech 1995–6 a 2005–6

Zdroj: statistické ročenky a internetové stránky národních statistických úřadů (viz kapitola Literatura & zdroje); vlastní výpočty

Z hlediska prostorového rozmístění jednotlivých typů regionů lze dodat ještě několik doplňujících
informací vycházejících z porovnání obrázků 5. V letech 1995–6 (stejně jako v letech 2005–6) byla
největší část populačně ziskových regionů situována v Polsku. Přírůstky obyvatelstva vykazovala
v tomto období i většina Slovenska, maďarská župy Pest a Fejér a nevýrazně dva české regiony. Vět‐
šina Maďarska, Česka a části středního Polska v této době obyvatelstvo již ztrácela.
Během následujících deseti let se typologie regionů dosti výrazně proměnila. Česko, především kvůli
významnému podílu zahraniční migrace (ale také změny metodiky), téměř celé populačně roste. Vý‐
jimkou jsou jen Zlínský a Moravskoslezský kraj při východních hranicích. Strukturálně postižený Mo‐
ravskoslezský kraj, který ještě na začátku 90. let obyvatelstvo získával, po většinu transformačního
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období (konkrétně od roku 1995) obyvatelstvo ztrácel. V Polsku je situace opačná. V důsledku pokle‐
su významu přirozené měny a kvůli tradiční emigraci do zahraničí, tak v současnosti většina regionů
populačně ubývá. V Maďarsku kromě Pesti momentálně přibývá obyvatel jen v migračně atraktivní
župě Győr‐Moson‐Sopron. Na Slovensku se největší obrat týkal Trenčianského kraje, který začal oby‐
vatelstvo ztrácet jak přirozenou měnou, tak i migrací.
Obrázek 6: Vývoj počtu obyvatel regionů Visegrádu v letech 1991 až 2006

Poznámka: u Polska jde o období 1990–2006; vrstva šrafování byla zpracována na základě Webbovy klasifikace pro průměr za období 1991–
2006 za Česko a Maďarsko (byly zahrnuty korekce ze sčítání 2001), za Polsko a Slovensko za období 1995–2006 (bez zohlednění sčítání).
Zdroj: statistické ročenky a internetové stránky národních statistických úřadů (viz kapitola Literatura & zdroje); vlastní výpočty

Výsledný obrázek o celkové změně počtu obyvatel na závěr kapitoly ukazují obrázek 6 a graf 4. Vý‐
razný pozitivní skok mezi lety 2000 a 2001 u Maďarska je dán započtením údajů z cenzu. Nárůst po‐
čtu obyvatel byl dán mezinárodní imigrací (hlavně etničtí Maďaři, zejména ze sousedních zemí18).
U Polska census (2002) odhalil naopak vysoký podíl emigrace (absolutně 390 tisíc).

18

Gödri (2005) uvádí, že mezi lety 1988 až 2002 bylo z celkového počtu 295 tisíc 53 % imigrantů rumunského původu (Transylvánie).
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změna počtu obyvatel (1990=100)

Graf 4: Vývoj počtu obyvatel v zemích Visegrádu
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Zdroj: statistické ročenky a internetové stránky národních statistických úřadů (viz kapitola Literatura & zdroje); vlastní výpočty

Devadesátá léta s postupující sociálně‐ekonomickou transformací znamenala významnou změnu
trendů jak demografického chování obyvatel, tak migrace. Celkový populační vývoj v transformačním
období byl ve znamení dvou jevů – poklesu významu přirozené měny na celkových přírůstcích obyva‐
telstva a ve zvyšování důležitosti migrace, která se stala hlavním motorem populačního růstu někte‐
rých regionů (v zásadě metropolitních areálů – ve smyslu městských NUTS 3 a jejich zázemí). Hlavní
změny demografického chování obyvatel regionů (sblížení, plošný pokles porodnosti a celkově přiro‐
zené měny) přitom spadají přibližně do prvních pěti let transformace a prohloubení diferenciace
a zvyšování významu migrace pak spíše do části druhé (1996+). Tomu odpovídá i změna variability
a pořadí „vůdčích“ regionů. V letech 1990–1995 patřily mezi pětici populačně nejziskovějších regionů
ty, u nichž se hlavní měrou na přírůstcích obyvatelstva podílela přirozená měna (Nowosądecki, Słup‐
ski). V druhé etapě (1996–2006) je tomu naopak. Nejvíce přírůstkovými regiony se staly regiony ros‐
toucí díky vysokým migračním přírůstkům (např. Pest, Warszawski). Nejvíce populačně ztrátovými
regiony na začátku transformace byly městské regiony miasto Łódź a Budapest, a to zejména v dů‐
sledku vysokých ztrát přirozenou měnou. V druhé části transformačního období začaly navíc ztrácet
obyvatelstvo migrací. Výsledné (1990–2006) populační ztráty tak u těchto dvou regionů přesahují
10 %! (Budapest ‐15,8 %, miasto Łódź ‐10,1 %). Z ostatních depopulačních regionů to je většina ma‐
ďarských žup (hlavně Békés, Nógrád) nebo polský region Jeleniogórsko‐wałbrzyski. Situace u Brati‐
slavského kraje je rozporuplná, jelikož zahrnuje město včetně jeho nejbližšího venkovského zázemí.
Na úrovni okresů je snížení počtu obyvatel města Bratislavy výraznější (pokles o 4,0 % u okresů Brati‐
slava I–V v letech 1991–2005).
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3.4 Změny koncentrace obyvatelstva
Současné rozmístění obyvatelstva v regionech sledovaných zemí je výsledkem dlouhodobého histo‐
rického vývoje. V posledních dvou stoletích se na jeho rozmístění podílely zejména procesy urbaniza‐
ce spojené s vylidňováním venkova a růstem nejvyšších center. Nelze přitom opomenout ani rozdíl‐
nou diferenciaci plodnosti, resp. přirozené měny. Postindustriální etapa vývoje společnosti je dobou
dokončování extenzivní fáze koncentračních procesů a největší rozdíly a dynamika změn se přesouvá
do kvalitativně vyšších oblastí spojených s koncentrací pracovních příležitostí, resp. nejprogresivněj‐
šího sektoru ekonomiky – kvartéru (Hampl, 2005). Cílem následující podkapitoly je prozkoumat, zda
během sledovaného období došlo k prohloubení koncentrace obyvatelstva nebo zda se naopak zača‐
ly projevovat dekoncentrační tendence. Můžeme v tomto směru určit jednoznačné závěry? Dá se
mluvit o metropolizaci? Hlavním použitým analytickým nástrojem pro objasnění těchto otázek je
metoda Giniho koncentračního koeficientu. Z hlediska dostupnosti dat je však sledování tohoto uka‐
zatele pouze jednoúrovňové (regiony NUTS 3).
Každý stát vykazuje sobě vlastní míru územní nerovnoměrnosti rozmístění obyvatelstva (viz tabulka
5). Největší míru nerovnoměrnosti vykazuje Polsko19 (Gini = cca 0,35), nejmenší Slovensko (Gini = cca
0,17). U každého ze států byl však pro konstrukci brán jiný počet regionů daný jejich velikostí a vyme‐
zením, a proto nemá smysl brát takto měřenou úroveň koncentrace deterministicky.20
Tabulka 5: Vývoj územní koncentrace obyvatelstva v zemích Visegrádu
Giniho koncentrační koeficient
/obyvatelstvo:rozloha/
stát

ČESKO

MAĎARSKO

jednotky

stav k roku

změna mezi léty
19952000

20002006

19912006

0,0008

-0,0022

-0,0049

-0,0063

0,2324

-0,0006

-0,0009

0,0005

-0,0009

0,2944

0,2965

-0,0028

0,0008

0,0021

0,0001

0,2812

0,2827

0,2856

-0,0023

0,0014

0,0029

0,0021

1991

1995

2000

2006

všechny NUTS 3 (14)

0,2978

0,2986

0,2964

0,2915

po zohlednění metropolitních
areálů (13)

0,2334

0,2328

0,2319

všechny NUTS 3 (20)

0,2964

0,2936

po zohlednění metropolitních
areálů (19)

0,2835

19911995

všechny NUTS 3 (42)

0,3576

0,3522

0,3538

0,3529

-0,0055

0,0016

-0,0009

-0,0048

POLSKO

po zohlednění metropolitních
areálů (36)

0,3169

0,3126

0,3151

0,3164

-0,0043

0,0025

0,0013

-0,0005

všechny NUTS 3 (8)

0,1779

0,1763

0,1742

0,1715

-0,0015

-0,0021

-0,0027

-0,0064

SLOVENSKO

po zohlednění metropolitních
areálů (7)

0,1721

0,1704

0,1685

0,1663

-0,0017

-0,0019

-0,0022

-0,0057

Zdroj: statistické ročenky a internetové stránky národních statistických úřadů (viz kapitola Literatura & zdroje); vlastní výpočty

Výsledné hodnocení změny koncentrace je následující. Vývoj územní koncentrace obyvatelstva na
bázi regionů NUTS 3 byl po roce 1990 nevýrazný a nejednoznačný. Jednoznačný trend směrem

19

U Polska bylo nutné z hlediska srovnatelnosti dat brát Slezské vojvodství jako jeden region. To se také podepisuje na vysoké úrovni Giniho
koeficientu.
20
U semikomplexních systémů znamená obvykle větší počet jednotek větší nerovnoměrnost (viz např. Blažek, 1996, s. 268).
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k dekoncentraci („rozptýlení“ populace mimo dřívější „vůdčí“ centra – regiony s nejvyšší hustotou
zalidnění) je možné vnímat jen u Slovenska. Jde především o důsledek neorganického regionálního
členění země a výrazné dichotomie mezi populačně vitálním severovýchodem a nevitálním jihozápa‐
dem. Údaje z Česka a Polska sice ve výsledku navozují také dojem dekoncentrace, ale po zohlednění
metropolitních areálů má změna v posledních deseti letech spíše koncentrační charakter. To svědčí
o tom, že populační výměna se týkala především metropolitních území. U Maďarska je koncentrační
trend patrný po celé období, a to i bez zohlednění budapešťského metropolitního areálu (ten naopak
svůj podíl na populaci státu oproti roku 1991 mírně snížil). Nejednoznačný charakter je však v souladu
s teorií vývoje geografických systémů (Hampl, 1998), kdy nízká dynamika regionální distribuce obyva‐
tel svědčí: (a) o ustálení a ukončování extenzivní části koncentrace obyvatelstva a (b) o výrazné stabi‐
litě sídelních systémů (krátké období). Možnost prozkoumání změny koncentrace na nižších měřítko‐
vých řádech komplikuje především dostupnost retrospektivních dat za aktuální územně správní jed‐
notky. Powiaty (polské okresy) byly zavedeny rokem 1998 (navíc jejich počet ani hranice nebyly poté
úplně jednotné). V Maďarsku došlo ke změně hranic a zvýšení počtu subregionů.
Tabulka 6: Změna podílu metropolitních areálů na populační velikosti zemí Visegrádu
Metropolitní areál

rok
regiony \ jednotka

1991
(1990)

2006

změna
1990–2006

%

%

p. b.

pražský

Hlavní město Praha + Středočeský

22,59

22,89

0,30

budapešťský

Budapest + Pest

28,44

-0,15

varšavský

m. Warszawa + Warszawski

28,59
7,57

8,02

0,45

lodžský

m. Łódź + Łódzki

4,75

4,46

-0,29

poznaňský

m. Poznań + Poznański

4,33

4,54

0,21

gdaňský

Gdańsk-Gdyńa-Sopot + Gdański

4,32

4,52

0,20

vratislavský

m.Wrocław + Wrocławski

2,78

2,82

0,04

krakovský

m. Kraków + Krakowsko-tarnowski

5,49

5,66

0,16

slezský

vojvodství SŁASKIE

12,98

12,27

-0,71

bratislavský
Bratislavský + Trnavský
21,77
21,51
-0,27
Poznámka: u polských areálů rok 1990.
Zdroj: statistické ročenky a internetové stránky národních statistických úřadů (viz kapitola Literatura & zdroje); vlastní výpočty

V případě metropolitních areálů (tabulka 6) je vývoj také nejednoznačný. Většina polských metropo‐
litních areálů svůj podíl na systému zvýšila.21 Z hlediska velkého počtu regionů mají tyto změny
v Polsku větší význam než u zemí ostatních. Nepatrné zvýšení je viditelné také u pražského areálu.
V případě budapešťského a bratislavského areálu jde překvapivě naopak o pokles koncentrace.
U budapešťského areálu jde především o důsledek nepříznivého demografického vývoje, kdy byl mezi
lety 1991 až 2006 průměrný úbytek přirozenou měnou (‐4,2 ‰) vyšší než ve zbytku země (‐3,5 ‰).
Migrační výměna tohoto areálu s ostatními regiony, (či zahraničím) nebyla v tomto případě tak vý‐

21

Pokles slezského a lodžského areálu se dá vysvětlit především synergickým působením negativního demografického vývoje a emigrace.
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znamná, resp. naopak spíše vykazovala koncentrační směr. U Slovenska je tomu podobně s tím, že se
projevilo výrazné demografické rozdělení země.
Obrázek 7: Změna podílu regionů na populaci zemí Visegrádu mezi lety 1991 až 2006

Poznámka: u Polska jde o období 1990–2006.
Zdroj: statistické ročenky a internetové stránky národních statistických úřadů (viz kapitola Literatura & zdroje); vlastní výpočty

Promítnutím regionálních změn koncentrace obyvatelstva do mapy (viz obrázek 7) zároveň dostane‐
me bližší obraz o tom, jakým směrem byly změny koncentrace orientovány. Již základní kartografické
vyjádření dává informaci o podobě změn. Výsledný obraz vypovídá o hlavní pravidelnosti, která se
zde objevuje, a sice o selektivním zlepšení (zvýšení koncentrace) zejména zázemí metropolí. Tato
proměna je generována zejména rozvojem suburbanizace (viz podkapitola 3.2, 3.3, 4.4). Dobře rozli‐
šitelné jsou ale také regiony, jež dlouhodobě rostly přirozenou měnou (např. Prešovský kraj, nárůst
0,82 p. b.) nebo naopak strukturálně postižené Slezsko (‐0,71 p. b., nejvíce ze zemí Visegrádu), Mo‐
ravskoslezský kraj nebo Borsod‐Abaúj‐Zemplén. U regionů Jeleniogórsko‐wałbrzyského (‐0,22 p. b.)
a hlavně Opolského se na výrazném snížení koncentrace podílela také emigrace do zahraničí (vý‐
znamné německé etnikum).
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Obrázek 7 však blíže neodpovídá na otázku změny z hlediska makropolohové zonality. O změně podí‐
lu jednotlivých polohových zón22 na celkové populaci vypovídá blíže tabulka 7. Zvýšení koncentrace
západních regionů během sledovaného období je patrné pouze u Česka a Maďarska, u Slovenska však
naopak došlo k populačnímu posílení východu.
Tabulka 7: Podíl polohových zón na koncentraci obyvatelstva v letech 1990(1) a 2004
západní

stát
ČESKO
MAĎARSKO

střední

východní

metropolis

celkem

%

N

%

N

%

N

%

N

%

N

koncentrace OBY 1991

22,40

4

30,53

5

24,49

3

22,59

1

100,0

13

koncentrace OBY 2006

22,50

4

30,48

5

24,15

3

22,89

1

100,0

13

koncentrace OBY 1990

19,77

6

29,52

8

22,12

4

28,59

1

100,0

19

koncentrace OBY 2006

19,95

6

29,47

8

22,14

4

28,44

1

100,0

19

koncentrace OBY 1990

19,08

10

23,64

11

15,06

8

42,22

7

100,0

36

koncentrace OBY 2006

18,87

10

23,76

11

15,08

8

42,29

7

100,0

36

koncentrace OBY 1991

24,98

2

25,18

2

28,07

2

21,77

1

100,0

7

koncentrace OBY 2006
24,26
2
25,07
2
29,16
2
21,51
1
100,0
Poznámka: vymezení zón viz příloha 14; N – počet regionů, metropolis = metropolitní areály.
Zdroj: statistické ročenky a internetové stránky národních statistických úřadů (viz kapitola Literatura & zdroje); vlastní výpočty

7

POLSKO
SLOVENSKO

Závěrem se dá shrnout několik skutečností. Změny v koncentraci obyvatelstva jsou výsledkem spo‐
lečného působení faktorů na straně přirozené měny a migrace. Význam jednotlivých komponent na
celkovou změnu byl přitom různý (viz např. obrázek 6). Výslednou změnu koncentrace navíc neovliv‐
ňuje pouze vývoj těchto dvou komponent v daném regionu, ale i vývoj v regionech ostatních, resp.
zbytku země. Na základě těchto skutečností a krátkodobosti sledování, proto není možné jednoznač‐
ně (generalizovaně) odpovědět na otázku koncentrace či dekoncentrace obyvatelstva.23 Těžké je také
stanovit vliv faktoru geografické polohy a hierarchie (metropolizace). Tato zjištění jsou však plně
v souladu s předpokladem sníženého vlivu (koncentrace) obyvatelstva na regionální diferenciace
v postindustriální etapě vývoje společnosti.

22

Při vymezení byla brána kilometrická vzdálenost od významných center v západní Evropě (viz blíže kapitola 5.2 a příloha 14). Regiony byly
rozděleny do tří polohových skupin (západ, východ, střed; metropolitní areály byly brány zvlášť) na základě přibližné proporcionality (vzdá‐
leností). U některých „hraničních“ regionů (Csongrád, Opole) byla zohledněna vyšší dopravní infrastruktura a byly zařazeny do „západnější“
zóny. Výsledné rozdělení území Visegrádu do těchto zón, si však nese (i přes snahu o objektivizaci) jistou míru subjektivity.
23
Nejednoznačnost vývoje může být ovšem také přičítána nedokonalému vymezení areálů na základě agregace regionů NUTS 3.
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4. VÝVOJ SÍDELNÍCH SYSTÉMŮ
Se změnami populačních počtů obyvatel neodmyslitelně souvisí i důsledky, které tyto změny zane‐
chávají na sídlech, v nichž lidé žijí (bydlí, pracují, podnikají, tráví volný čas). Z hlediska velikostních
charakteristik může docházet k růstu nebo poklesu velikostí sídel, ke vzniku sídel (obcí) nových nebo
zániku starých. Výsledné dopady tak mají za následek koncentraci nebo dekoncentraci obyvatel do
určitých území nebo, z jiného pohledu, růst významu či propad určité kategorie obcí. Jakých charak‐
ter tedy měly změny v uplynulých osmnácti letech?

4.1 Charakter sídelních systémů v jednotlivých zemích
Dnešní rozmístění obyvatelstva je výsledkem dlouhodobého historického vývoje. Rozdílné politické,
kulturní a přírodní podmínky, stejně jako rozdílný nástup a průběh koncentračních procesů (urbani‐
zace) v posledních dvou set letech byly hlavními faktory, které se podepsaly na vytvoření čtyř speci‐
fických národních sídelních systémů, jejichž rozdílnost je patrná dodnes (obrázek 8). V čem se tedy
liší?
Obrázek 8: Hustota osídlení regionů Visegrádu v současnosti

Poznámka: data za Česko, Maďarsko – 2004, Polsko, Slovensko – cenzy 2002, resp. 2001.
Zdroj: statistické ročenky a internetové stránky národních statistických úřadů (viz kapitola Literatura & zdroje); vlastní výpočty
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Co se týče charakteru osídlení, nejvíce regionálně diferencovanou zemí Visegrádu je Maďarsko. Roz‐
díl je patrný především mezi západní a jihovýchodní částí země. Na západě převládají malá sídla
a obce, která jen výjimečně přesahují 1 000 obyvatel.24 To je hlavně případ žup bez výrazného regio‐
nálního centra (Vas, Zala, Somogy), kde se průměrná lidnatost v obci pohybuje kolem 1 300 obyvatel.
Podobně rozdrobený charakter mají ještě severovýchodní regiony sousedící se Slovenskem (původně
malá hornická sídla a městečka). Pro roviny Velké Uherské nížiny jsou naopak charakteristické velké
vesnice s 5 000 a více obyvateli obklopené zemědělskými usedlostmi (tanya). Druhým specifikem
maďarského sídelního systému je výjimečné postavení Budapešti, která (i přes výrazný pokles v 90.
letech) v sobě koncentruje 1/6 všech obyvatel státu. Tento učebnicový příklad superdominance „jed‐
ničky“ je důsledkem historického vývoje, kdy Budapešť byla centrem jedné z největších evropských
říší. Tento fakt potvrzuje i podle Zipfa nestandardní (ne)rozvinutí ostatních měst v pořadí (graf 5).
Druhé největší město Debrecín (204 tis. obyvatel v roce 2005) je s Budapeští v poměru 1:8. V roce
2004 mělo Maďarsko 2 889 vesnic a 256 měst. Po Budapešti jsou nejvíce urbanizovanými regiony
(díky velkým městům – Debrecínu, resp. Szegedu) župy Hajdú‐Bihar a Csongrád, v nichž více jak 70 %
obyvatel žije ve městech. Nejvíce rurálními regiony jsou naopak kopcovité župy Nógrád a Heves
s mírou urbanizace kolem 45 %.
Tabulka 8: Velikostní struktura obcí maďarských žup v roce 2004
region\ velikostní kategorie obce

< 1000

% na celkovém počtu obyvatel regionu
MAĎARSKO
Budapest
Pest
Fejér
Komárom-Esztergom
Veszprém
Győr-Moson-Sopron
Vas
Zala
Baranya
Somogy
Tolna
Borsod-Abaúj-Zemplén
Heves
Nógrád
Hajdú-Bihar
Jász-Nagykun-Szolnok
Szabolcs-Szatmár-Bereg
Bács-Kiskun
Békés
Csongrád
města bez Budapesti
vesnice
Zdroj: Magyar statisztikai évkönyv, 2004

7,7
0
1,3
3,9
4,2
18,5
11,3
27,6
25,8
21,5
23,5
12,1
12,8
7,1
19,1
2,2
2,4
10,1
2,9
2,5
2
0
21,9

1 000–
5 000
24,1
0
23,2
39,9
29,6
23,9
32,4
19,5
23,1
20,7
33,1
35,9
32,2
50,3
38,5
17,7
23,4
42,5
31,6
21,2
23
3
64,3

24

5 000–
9 999
9,5
0
19,8
11,1
10
9,2
2,5
3,4
5,5
1,8
5,1
10,4
7,7
4,4
2,9
15,9
24,5
12,5
14,7
21
8
11,9
10,8

10 000–
49 999
22,9
0
50,5
9,2
33,4
31,6
11,8
19,2
7,3
16,8
18
41,6
23,3
20,7
39,4
27
31,1
14,9
30,8
38,6
28,9
45,5
3

50 000–
99 999
7,5
0
5,3
12,2
22,7
16,7
12,8
30,2
38,2
0
20,4
0
0
17,4
0
0
18,5
0
0
16,7
0
15,7
0

> 100 000
28,3
100
0
23,7
0
0
29,2
0
0
39,2
0
0
24,1
0
0
37,2
0
20
19,9
0
38,2
23,9
0

Celkem
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

„Struktura sídel na západ od Dunaje a v Maďarském Středohoří spadá do typu středoevropského osídlení, osídlení na východ od Dunaje
je poznamenáno důsledky vpády Turků v 16. století. Během Turecké okupace se totiž venkovské obyvatelstvo začalo soustřeďovat do
větších obcí a do tzv. zemědělských měst s převážně protestantským obyvatelstvem.“ (Musil, 1977, s. 308).
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Populační velikost města [tis.] (2004)

Graf 5: Hierarchie sídelního systému Maďarska
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Pořadí města v hierarchii sídelního systému země
Zdroj: Magyar statisztikai évkönyv, 2004

Charakter polského sídelního systému je od ostatních tří zkoumaných zemí výrazně odlišný. Na rozlo‐
hu přes 312 tisíc km2 připadá pouze 2 478 obcí (gmin), tedy v průměru osm obcí na 1000 km2 (prů‐
měrná rozloha obce je v Polsku 126 km2). Plošně velké obce dominují kromě Gdańského subregionu
severu země, menší obce (města) se vyskytují v hustě zalidněném Slezském vojvodství, Malopolsku
a v zázemí Varšavy a Lodže. Polská statistika přitom rozděluje obce na městské (307), vesnické
(1 589) a přechodné městsko‐vesnické (582; počítané mezi města, s tím, že část obyvatel je počítána
za rurální)25. V Polsku je celkem 889 měst. Význam takto detailního dělení je dán historickým vývojem
a specifiky zaostalého venkova s výrazným kontrastem k městským sídlům26. To dokládá i fakt, že
donedávna, konkrétně do poloviny 60. let, bylo Polsko jako celek venkovskou zemí s urbanizací pod
50 %. Nejvíce venkovskými regiony jsou podle polské metodiky Malopolsko (bez Krakova) a regiony
sousedící s Ukrajinou a Běloruskem na východě (Krośnieńsko‐przemyski, Chełmsko‐zamojski) s mírou
urbanizace pod 40 %. Zdejší vesnice ovšem nezřídka kdy přesahují i víc jak 10 000 obyvatel, což znač‐
ně komplikuje případné srovnání s venkovskými regiony ostatních států (např. s Českem). Menší ves‐
nice (pod 5 000 obyvatel) jsou charakteristické pro německé příhraničí (Lubušské a Západopomořské
vojvodství) a severovýchod země (Podleské vojvodství). Na sídelní struktuře se tedy také odráží dlou‐
hé období autonomního vývoje jednotlivých částí Polska (1795–1919). Vesnice pod 2 000 obyvatel
jsou v zemi raritou. Největší míra urbanizace připadá samozřejmě na městské regiony a katovickou
konurbaci (subregion Centralny śląski, 89 %). Specifický historický vývoj, kdy během celého 19. století
25

údaje o počtu obcí a měst se vztahují k roku 2006.
Musil (1977) uvádí, že v souvislosti s rozdílnou urbanizací v různých částech země existuje významná nerovnost mezi sídly v regionech tzv.
staré urbanizace, kde mají města poměrně kvalitní zástavbu, dobrou infrastrukturu a lépe rozvinutou terciérní sféru a oblastmi „nové
urbanizace“ s nerozvinutou a nerovnoměrnou sítí měst, která se obvykle vyznačuje nízkou úrovní infrastruktury.

26
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Polsko neexistovalo, se podepsal i na zformování více regionálních středisek (Lodž, Krakov, Vratislav,
Poznaň a „trojměstí“ Gdaňsk, Gdyně, Sopoty mají více jak půl milionu obyvatel). Ve srovnání
s ostatními hlavními městy zemí Visegrádu tak na Varšavu připadá nejmenší podíl obyvatelstva státu
(cca 4,4 %).

Populační velikost města [tis.] (2004)

Graf 6: Hierarchie sídelního systému Polska
1 800
1 600
skutečná velikost

1 400

ideální velikost (Zipf)

1 200
1 000
800
600
400
200
0
1

3

5

7

9

11

13

15

17

19

21

23

25

27

29

31

33

Pořadí města v hierarchii sídelního systému země
Zdroj: GUS, 2006

Tabulka 9: Velikostní struktura obcí polských vojvodství v roce 2004
region\ velikostní kategorie obce
% na celkovém počtu obyvatel regio- < 2 000 < 5 000
nu
POLSKO
DOLNOŚLĄSKIE
KUJAWSKO-POMORSKIE
LUBELSKIE
LUBUSKIE
ŁÓDZKIE
MAŁOPOLSKIE
MAZOWIECKIE
OPOLSKIE
PODKARPACKIE
PODLASKIE
POMORSKIE
ŚLĄSKIE
ŚWIĘTOKRZYSKIE
WARMIŃSKO-MAZURSKIE
WIELKOPOLSKIE
ZACHODNIOPOMORSKIE

0,3
0,4
0,4
0,2
0,7
0,1
0
0,3
0,3
0,5
1,4
0,1
0,1
0,6
0,2
0,6
0,7

10
8,8
12,1
16,6
20,6
13,2
3,4
9,2
8,2
6
23,5
7,3
2,7
13,6
16
10,4
15,3

5 000–
9 999

10 000–
49 999

50 000–
99 999

100 000–
199 999

23,3
22,5
25,8
31,2
22,6
22,1
23,5
21,6
37,9
31,3
22,9
18
9,8
30,3
26,4
31,9
20,3

28,8
28,4
19,8
24,8
32,6
21,6
43,6
24,8
35,3
43,3
18,3
34,9
24,1
29,9
32,7
26,6
29,5

8,8
10,2
8,6
11,1
0
13,1
2,6
4,6
6,3
11,7
11
7,3
16
10
3,9
10,8
4,2

7,5
8,1
5,8
0
24,2
0
3,6
2,5
12,2
7,6
0
0
26,1
0
21,1
3,2
6,4

>
200 000

vesnice
0,3
19,7
51,8
28,5
0
0
města
0,4
3,9
5,5
29
14,3
12,3
Poznámka: z důvodu nedostupnosti regionálních dat (NUTS 3) jsou výjimečně považovány za regiony jednotky NUTS 2.
Zdroj: GUS, 2006

Celkem

21,5
22
27,9
16,3
0
29,9
23,3
37,3
0
0
24,2
32,6
21,2
16,3
0
17
24,4

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

0
35

100
100

Český systém osídlení se, i přes administrativní změny samosprávných obcí na začátku devadesátých
let 20. století, vyznačuje největší hustotou osídlení (obcí/100 km2) ze všech čtyř sledovaných zemí.
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V zemi je 6 248 obcí, z nichž 529 má status města (k roku 2006). Rozdíl v plošné výměře obcí je patrný
hlavně mezi malým Karlovarským a mozaikovitě rozdrobeným Středočeským krajem. Diferenciace ve
vztahu k obyvatelstvu se v extrémech poněkud liší. Průměrná populační velikost obcí je nejvyšší
v Moravskoslezském kraji (4 159 obyvatel), nejmenší na Vysočině (700 obyvatel). Výskyt velkého
množství populačně malých vesnic charakterizuje, až na dosídlené Podkrušnohoří, prakticky celé Če‐
chy. Ve srovnání s ostatními zeměmi Visegrádu se český systém nejvíce podobá ideálnímu rozložení
podle Zipfa (Pn=P1/n) viz graf 7. Česko je také nejvíce urbanizovaným státem Visegrádu (opět dle ná‐
rodní metodiky) s výrazným nadprůměrem severních Čech, kde se podíl městského obyvatelstva po‐
hybuje kolem 80 %. Tento stav má původ ve specifickém vývoji této oblasti po druhé světové válce
(odsun německého obyvatelstva, selektivní dosídlení, urbanizace a industrializace spojená s rozvojem
těžby hnědého uhlí v 50. letech 20. století). Za nejméně urbanizované se dají považovat kraje Středo‐
český, Vysočina a Olomoucký (pod 60 %).
Tabulka 10: Velikostní struktura obcí českých krajů v roce 2004
region\ velikostní kategorie obce

< 499

% na celkovém počtu obyvatel regionu
ČESKO
Hlavní město Praha
Středočeský kraj
Jihočeský kraj
Plzeňský kraj
Karlovarský kraj
Ústecký kraj
Liberecký kraj
Královéhradecký kraj
Pardubický kraj
Vysočina
Jihomoravský kraj
Olomoucký kraj
Zlínský kraj
Moravskoslezský kraj
Zdroj: ČSÚ, 2006

8,4
0
15,1
14,5
12,4
5
6,1
5,7
12,7
14,1
20,9
7,2
8,1
5,7
1,8

500–
1 999

2 000–
4 999

17,8
0
27,7
18,5
20,3
14,8
12,9
18,6
18,2
23,7
21,6
22
26
23,5
13

11,1
0
14,1
14,4
16,6
12,5
9,5
11,4
10,9
9,6
8,4
14,7
13,7
15,5
10,4

5 000–
9 999
8,9
0
8,4
15,2
7,8
12,3
7
15,6
16,5
12
13
8,4
3,9
11,9
8,7

10 000–
49 999

50 000–
99 999

21,2
0
28,6
22,1
13
38,4
26,1
25,8
24,2
23,1
26,5
14,7
32,4
30
19,9

11,9
0
6,2
15,2
0
17
38,4
22,9
17,4
17,6
9,7
0
0
13,4
21,4

>
100 000
20,7
100
0
0
29,8
0
0
0
0
0
0
32,9
15,9
0
24,8

Celkem
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

Slovenský sídelní systém je ze všech čtyř zemí nejvíce rurální. Ke konci roku 2005 bylo z 2 891 obcí jen
138 měst, což odpovídalo zhruba 56 % populace. Z hlediska regionálních odlišností připadá nejmenší
zastoupení městského obyvatelstva na Nitranský kraj následovaný kraji Trnavským a Prešovským
(všechny mírně pod 50 %). Na charakteru sídelního systému se v minulosti podílely výrazně přírodní
podmínky. Obyvatelstvo se původně koncentrovalo do úrodnějších nížinných oblastí na jihozápadě
a východě země a hornaté střední Slovensko bylo osídlováno později. Tento typ koncentrace je však
nutno chápat jako rozvoj vesnického typu osídlení. O soustředění obyvatel do měst před koncem
první světové války se nedá mluvit. Nástup industrializace a s ní spojené zvýšené dynamiky koncent‐
race obyvatel proto spadá až do období socialistického Československa (Hampl, Gardavský, Kühnl,
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1987). Historicky periferní postavení (v rámci Uher), jak z hlediska politického tak hospodářského, se
podepsalo i na sídelní hierarchii a nejopožděnějšímu nástupu urbanizace.

Populační velikost města [tis.] (2004)

Graf 7: Hierarchie sídelního systému Česka
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Zdroj: ČSÚ, 2006

V regionálním pohledu je současná struktura osídlení Slovenska následující. Největším počtem sídel
mozaikovitého uspořádání se vyznačuje periferní Prešovský kraj. K tomuto regionu se váže i nejmenší
průměrná velikost obce (1186 obyvatel). Největší průměrná velikost obcí kraje je spojená (logicky)
s regionem hlavního města. Vyšší zastoupení měst a zároveň větší průměrná velikost obce (více jak
2 000 obyvatel) je také charakteristická pro celé západní a severozápadní Slovensko. Nízká populační
velikost Slovenska jako státu se odráží i v počtu velikostních kategorií obcí (pouze dva kraje mají měs‐
to s více jak 100 000 obyvateli). Tyto dvě metropole – Bratislava a východoslovenské středisko Košice
dominují sídelní hierarchii. Poté následuje šestice ostatních krajských měst s tím, že hranici více jak
50 000 obyvatel překračují pouze tři další města (Martin, Poprad a Prievidza).
Tabulka 11: Velikostní struktura obcí slovenských krajů v roce 2004
region\ velikostní kategorie obce

< 499

500–
1999

% na celkovém počtu obyvatel regionu
SLOVENSKO
5,9
24,5
Bratislavský
0,5
8,3
Trnavský
3,1
27,5
Trenčianský
4,2
25,1
Nitrianský
4,5
30,4
Žilinský
3,8
22,5
Banskobystrický
10,7
26,4
Prešovský
11,4
27,4
Košický
7,0
26,5
Zdroj: Štatistická ročenka regiónov Slovenska 2006, vlastní výpočty

2 000–
4 999
14,2
7,7
19,6
14,7
16,1
20,9
10,5
14,3
10,5
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5 000–
9 999
7,2
3,7
6,5
3,9
6,8
12,1
9,5
4,4
9,7

10 000–
19 999

20 000–
49 999

> 50 000

8,4
5,5
13,1
11,9
6,5
6,9
12,6
9,9
2,5

15,6
3,5
17,7
22,3
23,6
12,9
18,0
14,2
13,2

24,1
70,7
12,5
18,0
12,1
20,8
12,4
18,5
30,5

Celkem
100
100
100
100
100
100
100
100
100

Populační velikost města [tis.] (2004)

Graf 8: Hierarchie sídelního systému Slovenska
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Zdroj: Štatistická ročenka regiónov Slovenska 2006

Obrázek 9: Míra urbanizace regionů Visegrádu v současnosti

Poznámka: kromě Polska – 2002 a Slovenska – 2001 se jedná o stav k roku 2003.
Vzhledem k rozdílnému vymezení městských obcí v jednotlivých zemích je míra urbanizace standardizovaná k průměru země
Zdroj: statistické ročenky a internetové stránky národních statistických úřadů (viz kapitola Literatura & zdroje); vlastní výpočty
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4.2 Změny velikostní struktury sídel
Období po druhé světové válce se pro sledované země vyznačovalo dokončováním urbanizačního
procesu a prodlužováním období industriálního vývoje společnosti. To společně se zaváděním sociál‐
ních a ekonomických plánovacích koncepcí významně ovlivňovalo vývoj populační bilance regionů.
Pomineme‐li specifickou situaci v Česku a v Polsku poloviny 40. let 20. století, kdy poválečný odsun
Němců měl za následek dosídlování příhraničních oblastí (hlavně Podkrušnohoří, Dolní Slezsko, Zá‐
padní Pomořansko, Gdaňsk), byly migrační pohyby orientovány z venkovských oblastí do měst. Jedna‐
lo se především o hierarchicky nejvýše postavená centra (Praha, Budapešť) a oblasti rozvíjejícího se
těžkého průmyslu (Ostravsko, podkrušnohorská pánevní oblast, industrializace Slovenska aj.). Výraz‐
ný populační nárůst těchto oblastí se však neshodoval s nivelizačními snahami a ideologií tehdejších
režimů a vyvolal řadu protiopatření snažících se nerovnoměrnému vývoji zabránit. Jednalo se přede‐
vším o vládní podporu administrativně nižších jednotek. U Česka (Československa) to byla například
středisková soustava obcí preferující okresní města nebo nové administrativní uspořádání Polska
z poloviny 70. let, kdy došlo ke zvýšení významu nově vzniklých center vojvodství. Výrazný růst Buda‐
pešti v poválečné éře měl v Maďarsku vyřešit koncept národního plánu osídlení (1971), snažící se
o posílení pěti největších provinčních měst (Debrecenu, Győru, Miskolce, Pecse a Szegedu), včetně
několika měst střední velikosti (Békescsaby, Kecskemétu, Szekesfehérváru, Szolnoku a Szombathely)
(Turnock, 2003, Musil, 1977). Z hlediska urbanizačního procesu jsou pak obzvlášť významné migrační
pohyby z venkova do měst u Polska v 70–80. letech. Lidé opouštěli zaostalý venkov především
z ekonomických důvodů a nízké životní úrovně spojované mimo jiné i s katastrofálním stavem infra‐
struktury (Kupiszewski, 2005). Společným rysem vývoje zemí Visegrádu do roku 1990 nicméně zůstá‐
vá, že města jako celek populačně rostla, kdežto venkov populaci ztrácel (Kupiszewski, 2005, Čermák,
2001, Brown, Kulcsár & Kulcsár, Obádovics, 2005).
Trendy v rozmístění obyvatelstva podle velikostních kategorií obcí se však v 90. letech oproti minu‐
losti výrazně změnily. Místo dřívější koncentrace obyvatelstva do měst, která v každé ze zemí měla
specifický průběh, nastoupila v tomto období suburbanizace, která se projevila mj. růstem obyvatel‐
stva v zázemí velkých měst (viz též obrázek 3). Z tabulky 12 je pak patrný zejména pokles nejvyšší
velikostní kategorie a zisky malých obcí do 5 000 obyvatel u všech čtyř zemí. U nejmenších sloven‐
ských obcí (do 2 000 obyvatel) jako celku došlo ovšem k mírné ztrátě. Regionálně se ale jednalo hlav‐
ně o periferní východní Slovensko, kde je koncentrace obcí této kategorie největší a dochází zde
k dokončování urbanizace. V případě takto zvoleného členění je ovšem nutno uvést metodickou po‐
známku týkající se oscilací na hranicích velikostních skupin (např. přechod Liberce, Słupsku nebo
Jastrzębie‐Zdróje do kategorie měst pod 100 tisíc obyvatel) nebo vzniku nových obcí. V případě de‐
tailnějšího (regionálního) členění by byly změny v jednotlivých kategoriích pronikavější, ale z hlediska
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retrospektivní dostupnosti dat za adekvátní (současné) územní jednotky není možné pokrýt všechny
čtyři státy. Obdobně větší by bylo i zkreslení oscilací. Ve výsledku lze proto hovořit nanejvýše o sub‐
urbanizačních trendech bez pronikavějších změn na koncentraci osídlení (Pavlík, 2002).
V mezistátním srovnání (viz tabulka 12) se největší změny směrem k deurbanizaci projevily u Česka
a u Maďarska. Nejmenší změny a více méně osobitý vývoj můžeme zato pozorovat u Slovenska, kde
se sice suburbanizační tendence projevují v menší míře také, ale ve vývoji městské sídelní sítě jsou
také patrné tendence k dokončování urbanizačního procesu, které jsou vázané především na nová
okresní města institucializovaná v roce 1996 (např. Stropkov, Snina, Poltár) (Falťan, Pašiak, 2004).
Tabulka 12: Změny ve velikostních kategoriích obcí států po roce 1990

1991

7,8

24,7

34,9

8,8

21,3

11,4

23,4

2006

8,3

26,3

37,4

9,2

21,0

11,8

20,7

SLOVENSKO

> 100 000

0,5

1,6

2,5

0,4

-0,3

0,4

-2,7

1990

2,6

16,5

30,5

8,4

22,4

7,6

31,1

2004

2,7

14,1

31,8

9,5

22,9

7,5

28,3

změna 1990–2004

0,1

-2,4

1,3

1,1

0,5

-0,1

-2,8

-

-

8,8

24,4

27,5

8,4

30,9
29,1

1990
POLSKO

< 5 000

50 000 –
99 999

ČESKO

MAĎARSKO

< 2 000

10 000 –
49 999

rok

změna 1990–2006

< 500

5 000 –
9 999

Stát

2002

-

-

10,0

23,3

28,8

8,8

změna 1990–2002

-

-

1,2

-1,1

1,3

0,4

-1,8

1991

6,2

30,7

43,9

6,6

24,6

12,1

12,8

2005

5,9

30,6

44,9

7,1

24,0

11,8

12,3

změna 1990–2001
-0,3
-0,1
1,0
0,5
-0,6
-0,3
-0,5
Poznámka: čísla v tabulce ukazují procentuální podíl dané velikostní kategorie obcí na celkové populační velikosti země. Změna je v p. b.
Zdroj: statistické ročenky a internetové stránky národních statistických úřadů (viz kapitola Literatura & zdroje); vlastní výpočty

4.3 Vývoj velkých měst
Města lze obrazně považovat za páteř sídelních systémů vyspělých zemí. Změny, které tyto organické
jednotky během času prodělávají, se bezesporu musí projevit i na sídelních systémech samotných.
Sledování těchto změn nejen z kvalitativního, ale i kvantitativného pohledu má značný význam. Jak
ukazuje obrázek 10, sledované období bylo v převážné většině ve znamení poklesu jejich populačních
velikostí.
U všech měst s více jak sto tisíci obyvateli v Česku, Maďarsku a na Slovensku došlo během let 1990 až
2007 ke snížení počtu obyvatel. Geografická poloha zde nehrála významnou roli. U kategorie středně
velkých měst, stejně jako u některých velkých měst v Polsku, je tomu ovšem jinak a regionální odliš‐
nosti začínají vycházet najevo.
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Obrázek 10: Vývoj počtu obyvatel velkých měst v transformačním období

Poznámka: za velká města jsou považována ta, která měla na začátku nebo na konci sledovaného období více než 50 000 obyvatel.
* období 1990–2007 pro Maďarsko, 1991–2007 pro Česko, 1992–2007 pro Polsko, 1990–2005 pro Slovensko.
** podle počtu obyvatel v r. 1990 (Maďarsko), resp. v roce 1991 pro Česko a Slovensko a 1992 pro Polsko.
Zdroj: http://citypopulation.de, vlastní výpočty

Zejména u Polska se setkáváme s velkými městy nad 100 tisíc obyvatel, která populačně vzrostla.
Například Olsztyn, Rzeszów a Bialystok zaznamenaly mezi lety 1992–2007 přírůstky 6,2 %, resp. 6,3
a 7,6 %. Největší přírůstek (8,3 %) zaznamenaly středně velké Suwalki. Velmi nápadná je přitom kon‐
centrace těchto měst na severovýchodě a východě země. Tyto, značně venkovské oblasti v součas‐
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nosti ztrácejí venkovské obyvatelstvo na úkor několika málo regionálních středisek (Kupiszewski,
Rees, Durham, 1996). Tento fakt odráží i zvýšení urbanizace v těchto regionech27. Jde tedy o doháně‐
ní urbanizace ve venkovských oblastech, které trpí nízkou vybaveností infrastruktury všeho druhu.
Mírný nárůst populace zaznamenaly z velkých polských měst nad 100 000 obyvatel už jen Krakov,
Toruň, Płock, Kalisz a těsně pod 1 % Gdynia, Gorzów Wielkopolski a Lublin. U ostatních velkých měst
pak došlo ke snížení počtu obyvatel, tak jako v ostatních zemích. Tento vývoj však v případě Polska
představuje významnou změnu oproti 80. letům 20. století, kdy všechny velká střediska nad 100 000
obyvatel v průměru populačně rostla. (Kupiszewski, Rees, Durham, 1996). Největší koncentrace úbyt‐
kového městského obyvatelstva se váže ke katovické konurbaci. V městech jako Ruda Śląska, Chor‐
zów a Katovice ubylo mezi lety 1992–2007 více než 12 % obyvatel.28
U velkých slovenských měst (nad 50 tis. obyvatel) je situace nejednoznačná. Mezi lety 1991–2007
populačně vzrostly jen ty na severu země (nejvíc Prešov, 4,4%). Ostatní velká města obyvatelstvo
ztratila. V případě malého Slovenska je ztotožňování velkých měst s hranicí 50 tis. obyvatel ovšem
dosti hrubé.29
Ze středně velkých maďarských měst téměř všechna v transformačním období obyvatelstvo ztrácela.
Extrémním případem je již několikrát zmiňovaná Budapešť (pokles 15,9 % oproti roku 1990). Popu‐
lačně ztrátová byla dále velká průmyslová centra Dunaújváros (‐15,2 %), Miskolc, Eger, nebo menší
Salgótarján a Kazincbarcika. Mezi velká města, která naopak populačně rostla, patří jen Érd v zázemí
Budapešťi, Kecskemét, příhraniční Sopron a středisko periferní župy Szabolcs‐Szatmár‐Bereg Nyíregy‐
háza.

4.4 Proměna sídelního systému suburbanizací
Kovács (1999) spojuje celkové změny (obrat trendů) v sídelní hierarchii s transformací postsocialistic‐
kým měst. Nový trend pak nazývá novým městským (sídelním) řádem. Ekonomická restrukturalizace
spojená s rozvojem sektoru služeb způsobila vzrůstající zájem o nerezidenční (obchodní, kancelářské
aj.) plochy ve vnitřních částech měst. Zvýšená poptávka po nemovitostech v centrálních částech měst
ze strany zahraničních investorů na jedné straně a ochota místních majitelů tyto prostory prodat
(pronajmout) na straně druhé vedly k rychlé změně funkčního členění největších středisek. Obytná
funkce byla nahrazena po vzoru západoevropských, resp. amerických měst funkcí obchodní a úplně
změnila tvář vnitřních částí metropolí. Zahraniční investice přitom v prvé řadě směřovaly do hlavních
27

V regionech Białostocko‐suwalski, Chełmsko‐zamojski, Łomżyński, ale i Ostrołęcko‐siedlecki byl nárůst počtu městského obyvatelstva
mezi lety 1995–2006 víc než 1 p. b. (celé Polsko naopak pokles ‐0,5 p. b.)
28
U řady měst však došlo také ke změně územního vymezení, proto údaje můžou být zkreslující. Jasným příkladem je například Wodzisław
Śląski, který ztratil téměř 45 % obyvatelstva.
29
Bližší údaje možné nalézt v příloze 12.
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měst zemí, jakožto vstupních bran k východoevropským trhům. Rozvoj středoevropských metropolí
dokumentují detailně například práce Sýkory (2001), Tasana (1999) nebo Dingsdalea (1999a).
U ostatních, hierarchicky nižších měst se s takovým boomem nesetkáváme. Z hlediska dopadů pak
takový vývoj neměl vliv jen na estetickou (nové budovy, infrastruktura), ekonomickou (komercializa‐
ce) a funkční stránku vývoje měst, ale vyvolal také zvýšenou socioekonomickou polarizaci mezi met‐
ropolemi a zbytkem země.
Nejvýznamnějším fenoménem postsocialistických měst reflektující výše zmiňovanou proměnu je již
vícekrát uváděná suburbanizace. Tento proces se dá definovat mnoha způsoby a vyznačuje se mnoha
projevy. Obecnou a zároveň výstižnou definici uvádí například Sýkora (2002): „K suburbanizaci do‐
chází příchodem nových lidských aktivit (bydlení, obchod, skladování, výroba) do lokalit ležících mimo
kompaktní zástavbu města a přitom v rámci metropolitního území.“ Z hlediska dostupnosti dat a za‐
měření kapitoly je kladen důraz zejména na obytnou funkci, resp. na změnu trvale bydlícího obyva‐
telstva v zázemí velkoměst a orientaci migračních toků v rámci metropolitních areálů. Prokazatelné
zvýšení počtu obyvatel v zázemí městských regionů NUTS 3 během transformačního období ukazuje
např. obrázek 6.
Sledování regionů jako celku však nedokáže odhalit menší migrační pohyby v rámci regionů samot‐
ných. Snížíme‐li ale řád sledování, suburbanizace se nám začne projevovat i u další větší měst, u kte‐
rých nepostihuje region jako celek, ale přesto je patrná. V Česku se to týká od poloviny 90. let zejmé‐
na Brna a Plzně a jejich venkovských okresů (viz tabulka 13). Ostrava se svými specifickými ekonomic‐
kými a sociálními problémy a charakteristickým městským osídlením v zázemí však zatím stála stra‐
nou tohoto vývoje (Pavlík a kol., 2002).
Tabulka 13: Migrační výměna obyvatelstva v českých velkoměstech s okresy v jejich zázemí

Zdroj: převzato z: PAVLÍK, Z. a kol. (2002): Populační vývoj České republiky 1990–2002, s. 78.

Rozvoj suburbanizace, dokumentovaný na základě migrační bilance, je nejlépe patrný u maďarské
metropole a jejího zázemí (obrázek 11). Výrazné přírůstky jsou ovšem viditelné ještě v rakouském
pohraničí (subregiony Sopron‐Fertöd, Köszeg) a na severovýchodním okraji Balatonu (Balatonalmád).
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Spíše ale než o suburbanizaci se v těchto případech jedná o stěhování do environmentálně a pracov‐
ně atraktivního prostředí, resp. rekreační oblasti.
Obrázek 11: Průměrné roční saldo migrace maďarských subregionů v letech 1990 až 2002

Poznámka: údaje jsou v jednotkách ‰.
Zdroj: převzato z: Main data by statistical subregions for regional development.HCSO, Budapest, 2004, s. 82.

Z hlediska celkových přírůstků obyvatelstva je situace obdobná. Např. okresy (subregiony) Budaörs
(jihozápadně od Budapešti), Gödöllő (severovýchodně od Budapešti), Pilisvörösvár (severozápadně
od Budapešti) nebo Szentendre (severně od Budapešti) dosáhly zvýšení počtu obyvatel mezi lety
1990–2004 o více než 20 %. Ostatní velké města však stojí ve stínu metropole a výraznější tendence
ke stěhování do jejich širšího zázemí u nich nenacházíme. Timár, Váradi (2001) uvádí, že přírůstky
obyvatelstva ve venkovských obcích ostatních velkých měst se začaly projevovat až po roce 1995.
Zároveň zde hrál a hraje roli také polohový faktor, kdy zázemí západně položených měst (Győr, Pécs)
vykazuje větší zisky migrací než tomu je u zázemí měst na východě (pokud vůbec rostou). Zajímavá
studie Brown, Kulcsár & Kulcsár, Obádovics (2005), shrnuje vývoj populační redistribuce
v transformačním období v Maďarsku v několika bodech. Maďarsko prochází dekoncentrací obyvatel‐
stva. Tato dekoncentrace (deurbanizace) započala již začátkem osmdesátých let minulého století, kdy
ochabla státem podporovaná urbanizace. Postsocialistická dekoncentrace zahrnuje obojí, jak subur‐
banizaci, tak i migraci na venkov. Migrační přírůstky se týkají pouze vesnic v malé vzdálenosti od
městských sídel (cca 30 km). Kromě rychle se rozvíjející suburbanizace v okolí Budapešti, jsou migrač‐
ní přírůstky venkovských sídel jen mírné a nevýrazné na to, aby dokázaly významným způsobem
změnit maďarský systém osídlení.
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Okresy s nejvyššími migračními přírůstky na Slovensku se nacházejí zejména v nejbližším zázemí Bra‐
tislavy (okresy Senec, Malacky, Pezinok, Galanta, Dunajská Streda). Společně pak vytvářejí souvislou
zónu obklopující hlavní město. Na východě se k nim přidává ještě okres Košice‐venkov. Okres Senec,
který zaznamenává nejvyšší migrační přírůstky (v roce 2005 20,5 ‰) se často stává novým trvalým
bydlištěm pro obyvatele Bratislavy, kteří se zde stěhují za kvalitnějším životním prostředím s dobrou
dopravní dostupností hlavního města a většinou zde stavějí rodinné domy (Populačný vývoj
v regiónoch Slovenskej republiky 2001).
Obrázek 12: Průměrné saldo migrace slovenských okresů mezi lety 1996 až 2001

Poznámka: údaje jsou v jednotkách ‰.
Zdroj: převzato z publikace Populačný vývoj v regiónoch Slovenskej republiky 2001. Bratislava, INFOSTAT, 2003, s. 66.

Příklady migrace do venkovských zázemí měst pochopitelně najdeme i v Polsku. O projevech subur‐
banizace se zmiňuje např. Kupiszewski (2005), který vývoj migrace v Polsku v transformačním období
popisuje následovně. Od poloviny 90. let dochází ke zvyšování počtu venkovských obcí s pozitivními
migračními přírůstky. V regionálním pohledu se tento vývoj ovšem netýká dlouhodobě ztrátového
venkova na východě země, kde naopak získávala nejvíce větší města (viz obrázek 10). Migrační pří‐
růstky se jinak týkaly venkovských obcí zejména v zázemí měst. Kromě velkých středisek typu Poznaň
či Varšava, u nichž se tyto tendence projevují i na regionální úrovni (viz obrázek 3), se migrační pří‐
růstky týkají také zázemí ostatních regionálních středisek. Výjimkou jsou pouze dvě oblasti – katovic‐
ká konurbace a město Opole. U velkoměst jako Varšava, Vratislav, Krakov nebo menších měst jako
jsou Szczecin, Olsztyn, Białystok nebo Zielona Góra získávala migrací zázemí i jádra samotná. U Lodže,
Poznaně, Gdaňsku, Bydhošti, Toruně, Rzeszówa, Lublinu a Kielce migračně získávalo pouze zázemí.
Stěhování do zázemí měst je však především záležitostí lidí, kteří jsou pracovně vázáni na městský trh
práce. Tento fakt pak v řadě případů také znamená vznik některých pracovních příležitostí v oblasti
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služeb v přilehlých obcích. To je případ hlavně živnostníků a malých firem, pro které přenesení svých
aktivit do zázemí města není finančně náročnou záležitostí. Nejcitelnějším projevem politických
a socioekonomických změn v Polsku v období transformace je však útlum státem iniciovaného stěho‐
vání do měst a aktivace tržních mechanismů zmiňovaných v mnoha ekonomických teoriích migrace.
Tento fakt je nadále umocněn tím, že ve městech, která se stále více „tercierizují“ (pokles manuálních
profesí) není uplatnění pro nekvalifikované venkovské obyvatelstvo. Výsledkem je tak přebytek pra‐
covních sil, nárůst nezaměstnanosti a neveselý výhled do budoucnosti pro zaostalou část Polska (Ku‐
piszewski, 2005).

4.5 Shrnutí
„Pád železné opony neznamenal jenom konec izolace bývalých socialistických zemí, ale také zrychlení
v diferenciaci národních systémů osídlení.“ (Turnock, 1997 in Kovács, 1999, s. 5). Města, i když větši‐
nou obyvatelstvo ztrácela, jsou souhrnně považována za vítěze s tím, že rozdíly mezi nimi výrazně
vzrostly. Některá města se dostala do hluboké hospodářské recese spojené s vysokou nezaměstna‐
ností a jejich celkovým úpadkem. To je případ hlavně skupiny nově vzniklých socialistických měst
a tradičních průmyslových center (Ózd, Most, Tychy). O úspěchu jednotlivých sídel v systému rozho‐
dovalo v prvé řadě jejich postavení v sídelní hierarchii (např. politická a ekonomická moc hlavních
měst), dále pak výhodná geografická poloha (např. Sopron) a v některých případech místní podmínky
jako adaptibilita obyvatel, specifická turistická atraktivita nebo dobrá rozhodnutí místní samosprávy
(marketing a propagace). Všechny tyto změny zároveň vedly k prohloubení polarizace a rostoucímu
soupeření uvnitř sídelních systémů ve východní Evropě (Kovács, 1999). Vývoj urbanizace (ve smyslu
koncentrace obyvatelstva do měst) se z hlediska jednotlivých zemí Visegrádu zastavil, resp. mírně
poklesl. Pokles populační velikosti se týkal především největších měst, v jejichž zázemí se naplno za‐
čala projevovat suburbanizace. Každá země si však nese určitá specifika a je těžké mluvit o globálním
projevu deurbanizace, i když převažuje. Dokončování, resp. dohánění urbanizace a růst měst můžeme
najít v řadě oblastí v Polsku nebo na Slovensku, kde jde nejčastěji o důsledek nízkého počtu měst‐
ských sídel a nedostatku kvalitní infrastruktury (technické i sociální).
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5. VELIKOST A VÝVOJ REGIONÁLNÍCH NEROVNOMĚRNOSTÍ
EKONOMIKY
Úzké pojetí transformace znamená především transformaci ekonomickou. Na začátku 90. let minulé‐
ho století stály země střední a východní Evropy před otázkou jakým způsobem přechod od státem
řízeného socialistického hospodářství k hospodářství tržnímu provést. Zároveň každá ze zemí si nesla
jiné dědictví z předchozího období. Ať už jsou země Visegrádu relativně vyspělostně nejbližší ze sou‐
boru posttotalitních zemí střední a východní Evropy, již na začátku transformace mezi nimi existovaly
rozdíly ve struktuře ekonomik, roli soukromého sektoru, v podnikové struktuře, stavu veřejných fi‐
nancí, zahraničním dluhu i ve vazbách na vyspělé země západní Evropy. Podle objektivního zvážení
těchto skutečností a politické podpory volily země Visegrádu (jejich vlády) ze dvou možných přístupů
k provedení první fáze transformace – mezi šokovou terapií a gradualismem. Každá z těchto strategií
měla své výhody i nevýhody. Tyto dva přístupy k provedení zásadních změn se lišily hlavně v předpo‐
kládané výši a časovém rozložení (nezbytného) hospodářského poklesu a nárazovosti negativních
sociálních dopadů. Šoková terapie předpokládala rychlou liberalizaci trhů (deregulaci cen, mezd, zru‐
šení subvencí a okamžité otevření domácích trhů zahraniční konkurenci). Nárazovost takovéhoto
řešení pochopitelně vyžadovala tvrdá stabilizační opatření bránící vysoké inflaci a rozvrácení platební
bilance. To znamenalo „šok“ pro podniky. Krátkodobý pokles i za cenu „utahování opasků“ byl pova‐
žován za lepší než dlouhodobé a nejisté (vyprchání odhodlání veřejnosti) řešení navrhované gradua‐
listy. Ti navrhovali pozvolné otevírání zahraničí s časovou rezervou na adaptaci podniků (Holman,
2000). Cestou šokové terapie se vydaly Československo a Polsko, naopak gradualismus se týkal Ma‐
ďarska, které navázalo na již započaté pro‐tržně orientované reformy z 80. let (existence drobného
podnikání). Žádné ze sledovaných zemí se však ekonomický propad nevyhnul (viz graf 9).
Jaké byly jeho příčiny? „Transformační pokles měl jednoznačně poptávkový charakter.“ (Holman,
2000, s. 38). Největší význam přitom měla vnější příčina poklesu poptávky – rozpad společného socia‐
listického trhu nazývaného Radou vzájemné hospodářské pomoci (RVHP). V podstatě přes noc ztratily
země Visegrádu stabilní odbytiště zboží. „Nalezení nových trhů nebylo přitom snadné, protože zá‐
padní trhy byly mnohem náročnější na kvalitu produkce.“ (Holman, 2000, s. 38). Pokles exportu vedl
k poklesu investic a prostřednictvím multiplikačních efektů i k omezení spotřeby. Ta navíc preferovala
dříve nedostatkové zboží pocházející ze západních zemí. To se samozřejmě odrazilo v poklesu neex‐
portních odvětví. Za vnitřní příčinu poklesu poptávky může být považována samotná transformace –
především důsledky restriktivních opatření souvisících se stabilizační fází šokové terapie (pokles reál‐
ných mezd, dostupnost úvěrů). K poklesu však došlo i v Maďarsku, a proto můžeme usuzovat na do‐
minantní roli ztráty trhů. Vysoká výše propadu produkce je nejčastěji vysvětlována tím, že socialistic‐
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ká hospodářství vyráběla nad potenciální produkt (nadměrně využívala zdroje, např. přezaměstna‐
nost). Depresi počátku devadesátých let (u Polska dříve) lze tedy z makroekonomického hlediska
považovat za návrat k potencionálnímu produktu. Na druhou stranu je však nutné zdůraznit, že veli‐
kost tohoto propadu nebyla ve skutečnosti tak velká a je svým způsobem statistickou iluzí. Statistika
hrubého domácího produktu (HDP) nedokázala zachytit takové jevy, jako je například zvyšování kvali‐
ty výrobků, zahrnutí rychle expandujícího sektoru služeb (zejména v zemích s poddimenzovaným
podílem tohoto sektoru) a netržní transakce typu domácí samovýroby, pouličního prodeje apod.
(Dunford, Smith, 2000). Negativní pokles reálných mezd v zemích se šokovou terapií znamenal pozi‐
tivní signál pro výrobce, kterým (díky úspoře nákladů za mzdy) dovolil rychleji překonat „šoky“. Tyto
tzv. mzdové polštáře, společně s kurzovými polštáři (vyvolanými v důsledku devalvací měn, resp. je‐
jich podhodnocením ve smyslu parity kupní síly), pomohly k rychlejšímu překonání poklesu výroby
a zvýšení exportu na zahraniční trhy (konkurence cenou). Maďarsko, kde naopak tyto polštáře neexis‐
tovaly, a růst mezd nebyl zastaven, tak naopak zažilo nepříznivou vlnu bankrotů.
Graf 9: Vývoj ekonomické produkce v zemích Visegrádu po roce 1989
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Následujícím a nezbytným krokem ekonomické transformace byla privatizace a restrukturalizace.
Privatizace neboli převedení (odprodání, vrácení, rozdělení) kolektivního (státního) majetku na sku‐
tečné vlastníky je považováno za jádro postkomunistické transformace. Soukromé podnikání bylo tím
klíčovým, co odlišovalo předchozí systém státem plánovaného hospodářství od systému tržního
(Holman, 2000). Pro efektivní řízení podnikání je především nutná role kontroly vlastníka. Ten pak
může provést potřebnou restrukturalizaci (zavřít neefektivní provozy, propouštět zaměstnance, roz‐
hodovat o změně sortimentu výroby, investicích, marketingu apod.). Stát v tomto směru, vzhledem
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k nedostatečným kapacitám a motivaci, většinou selhává. S formami a rychlostí privatizace, které
v jednotlivých zemích byly různé, souvisel také příliv zahraničního kapitálu do těchto zemí. Maďarsko,
které bylo zatíženo značným rozpočtovým deficitem kumulovaným ještě z dob socialismu, usilovalo
o co nejvyšší výnosnost privatizace. Z tohoto důvodu se významně zaměřilo na lákání zahraničních
investorů již v první polovině 90. let. Tomu odpovídalo i dominantní postavení z hlediska přílivu pří‐
mých zahraničních investic (FDI) mezi středoevropskými zeměmi (viz např. Žížalová, 2005). Česko
problémy s veřejnými financemi v té době netrápily. Neexistoval zde však prakticky žádný soukromý
sektor (například malí živnostníci v oboru personálních služeb). I to byl jeden z důvodů, proč byla
spuštěna (nestandardní) metoda kupónové privatizace.
Problematika privatizace by si vyžadovala mnohem větší pozornost (minimálně u Česka), práce si však
vystačí i s těmito útržkovitými informacemi, jejichž účelem bylo především osvětlit pozadí, které se
podepsalo na změně prostorového obrazu ekonomiky. Privatizace dala základ především pro restruk‐
turalizaci, jejímž důsledkem byly zásadní strukturální změny, odpovídající postindustriální etapě vývo‐
je společnosti a trendům v oblasti poptávky.
Výše nastíněné změny se samozřejmě promítly i do prostoru. Dosažený stav ekonomické úspěšnosti
regionů je dán jednak výchozí úrovní, se kterou do transformace vstupovaly a jednak samotným
transformačním vývojem, jež je rozhodující z hlediska nastolení předpokládaných nových trendů
a prostorových vzorců ekonomiky (Illner, Andrle, 1994). Regionální ekonomiky se proto vypořádávaly
s transformačními změnami svým vlastním způsobem. V literatuře převládá jednoznačně názor, že
dosavadní vývoj charakterizují pojmy jako diferenciace a selekce (Blažek, 2005). I když orientaci vývo‐
je můžeme považovat za danou, srovnání v dlouhodobějším horizontu (nyní již osmnáct let) může
odhalit možné změny (nebo náznaky změn) v těchto trendech. V jakém rozsahu a s jakými rozdíly
mezi jednotlivými zeměmi a regiony se tyto trendy projevovaly, se pokouší osvětlit následující řádky.
Nejpoužívanějšími ukazateli, které charakterizují míru vyspělosti ekonomiky, resp. (nepříliš správně)
životní úrovně obyvatelstva, jsou hrubý domácí produkt (HDP, resp. HDP/obyvatele) a produktivita
(HDP/zaměstnance). Význam (HDP) spočívá především v jejich agregátní povaze (Tomeš, Hampl,
1999). Ze tří všeobecně používaných definic (výrobní, výdajové, důchodové), je v souvislosti se sledo‐
váním regionálních ekonomik nejčastěji uváděna definice výrobní. HDP pak představuje finanční vy‐
jádření veškerých finálních (určených pro konečnou spotřebu) statků a služeb, jež byly v dané eko‐
nomice a v daném období (nejčastěji rok) vyprodukovány (a prošly tržním procesem). Z pohledu regi‐
onálních ekonomik se tedy sleduje (v ideálním případě) přidaná hodnota veškerého zboží a služeb
vyprodukovaných místními provozovnami. Cílem je tedy situovat přidanou hodnotu k místu, kde byla
skutečně vytvořena, a eliminovat zkreslení v důsledku jiného sídla firmy, na jehož základě jsou vybí‐
rány daně (příslušný finanční úřad). I přes postupné zlepšování statistik tohoto ukazatele (metoda
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bottom‐up; více např. Chlad, 1998), nedokáže (regionální) HDP zohlednit některé skutečnosti. HDP
neumí zachytit šedou, černou a neformální (např. domácí práce, barter) ekonomiku. Obecně platí, že
podíl těchto složek je vyšší v zaostalejších ekonomikách nebo v průběhu recese. Dalším významným
faktorem je zkreslení vycházející z aglomeračního efektu, kdy v důsledku dojížďky za prací vykazují
metropole daleko vyšších hodnot HDP. Chápání HDP jako ukazatele životní úrovně je také nepřesné
(nejedná se o peníze, kterými by disponovali jednotlivci). Z hlediska srovnávání nedokáže zohlednit
např. rozdílnou kvalitu výrobků a služeb, množství volného času, rozdílné (vynucené) náklady dané
vnějším prostředím, rozdílné konkurenční prostředí aj. Problematický je částečně také přepočet no‐
minálního HDP na reálné. Odhad pomocí deflátoru je závislý na výběru položek spotřebního koše.
Navíc deflátor, resp. růst cen bývá sledován za národní ekonomiky jako celek a tudíž pro každý
z regionů je stejný. Z tohoto důvodu neodráží rozdílné cenové hladiny mezi regiony (markantní může
být například položka bydlení). Poslední věcí, o které je vhodné se zmínit, je koncept Purchasing
Power Standarts (PPS). Jde o virtuální měnovou jednotku (na bázi eura) používanou např. Evropským
statistickým úřadem (Eurostat) pro hodnocení rozdílných národních ekonomik. Účelem jejího vzniku
bylo (kromě zohlednění rozdílné měnové bilance) především zohlednění rozdílných cenových hladin
(parity kupní síly), které jsou v každé zemi jiné. Ukazatel PPS proto odráží reálnější hodnotu ekono‐
mické výkonnosti s ohledem na skutečné ceny zboží a služeb mezi různými ekonomikami.
V relativizované podobě (na obyvatele) jej lze tedy svým způsobem považovat za ukazatel životní
úrovně regionů. Závěrem této krátké metodické části je třeba říct, že i přes svá úskalí je používání
ukazatele HDP pro sledování změn regionálního vývoje relevantní a často používané. K výsledkům
analýz vývoje regionálních ekonomik je však nutné přistupovat obezřetně a v širším (geografickém)
kontextu. O kritický přístup k hodnocení změn se pokouší i tato kapitola.

5.1 Vývoj regionálních disparit ekonomické výkonnosti
Následující podkapitola se snaží odpovědět na několik zásadních otázek týkajících se změn
v ekonomické úrovni regionů. Došlo ve sledovaném období k nárůstu regionálních nerovnoměrností
mezi regiony? Které regiony byly nejvíce progresivními jednotkami a „tahouny“ transformace? Které
naopak získaly nejméně? Změnila se pozice regionů zásadním způsobem? Jak se změnil regionální
obraz ekonomiky? Můžeme mluvit o konvergenci nebo divergenci mezi regiony? Úkolem je tedy
změny vyhodnotit a stanovit základní pravidelnosti v jejich vývoji.
Rozdílné velikosti zemí se samozřejmě odráží ve velikosti ekonomické produkce v absolutním vyjád‐
ření. Pro mezinárodní srovnání je nutný přepočet. Eurostat uvádí běžně hodnoty ekonomické pro‐
dukce v eurech nebo PPS (viz výše). Jak ukazuje tabulka 14, nejsilnější ekonomikou z absolutního
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hlediska je (zcela logicky) populačně největší Polsko. Z pohledu „životní úrovně“ měřené v PPS na
obyvatele je však Polsko nejzaostalejší zemí, a to v obou referenčních letech. Nejvýkonnější ekonomi‐
kou (na obyvatele) je Česko, které v relativním srovnání dosahovalo k roku 2005 76,6 % průměru
evropské unie (EU). Relativní nárůst ekonomické výkonnosti ve vztahu k EU byl však ze všech čtyř
zemí nejmenší (pouhé 3 p. b.) Na nízkém nárůstu se podepsala také ekonomická recese let 1997
a 1998. Největšího zlepšení oproti výchozí úrovni zaznamenalo Slovensko, a to 12,9 p. b. U Maďarska
i Polska bylo zlepšení také větší než 10 p. b. Tento vývoj tedy odpovídá konvergenčním předpokla‐
dům orientace vývoje, kdy původně hospodářsky slabší jednotky rostou rychleji, než jednotky bohat‐
ší.
Tabulka 14: Dosažená ekonomická úroveň zemí Visegrádu v letech 1995 a 2005
ukazatel
rok

EU_abs
1995

2005

PPS_abs
1995

2005

rEU
1995

rPPS
2005

1995

rEU_avg
2005

1995

rPPS_avg

2005

1995

2005

ČESKO

42 267,8

100 319,7

111 232,8

175 574,4

4 091,5

9 802,5

10 767,1

17 155,8

28,0

43,8

73,6

76,6

MAĎARSKO

35 041,5

88 913,9

78 534,0

145 181,8

3 392,5

8 814,6

7 603,3

14 392,9

23,2

39,4

52,0

64,3

106 362,8

244 420,1

240 678,4

438 155,1

2 778,9

6 405,0

6 288,1

11 481,8

19,0

28,6

43,0

51,3

14 960,9

38 480,3

37 428,5

73 067,1

2 789,5

7 143,0

6 978,6

13 563,3

19,1

31,9

47,7

60,6

POLSKO
SLOVENSKO

Poznámka: EU_abs=hodnota HDP v milionech eur, PPS_abs=hodnata HDP v milionech PPS, rEU=HDP/obyvatele země v eurech,
rPPS=HDP/obyvatele v PPS, rEU_avg=HDP/obyvatele v eurech ku průměru EU, rPPS_avg=HDP/obyvatele v PPS ku průměru EU.
Zdroj: Eurostat, Regio database, 2008

Hlavním cílem je však popsat vývoj regionální variability. Největší překážkou pro zhodnocení celého
transformačního období je však nedostupnost dat za první polovinu 90. let minulého století. Dá se ale
předpokládat, že v tomto období došlo k výrazným změnám prostorového uspořádání ekonomik,
které byly v následujícím období (1995+) dále profilovány (viz dále). Z údajů na národní úrovni a širší‐
ho kontextu změn, by se dalo usuzovat, že v první fázi transformace byly největším poklesem posti‐
ženy regiony s dominantním postavením odvětví vyvážejících do zemí bývalého východního bloku.
Detailnější studie však mluví o opaku.30 Další vývoj (období restrukturalizace) pak byl závislý přede‐
vším na endogenních faktorech (struktura ekonomické základny, kvalita lidských zdrojů, dobrá poloha
aj.) a přirozeném rozvojovém potenciálu (konkurenční výhodě) regionů ve světle nových pravidel hry
a mezinárodní dělby práce. Zároveň se dá předpokládat, že výchozí úroveň regionálních nerovno‐
měrností ekonomické úrovně nebyla velká. Socialistický způsob řízení územního rozvoje a ekonomiky
nevycházel primárně ze základního (neoklasického) principu úspory nákladů a maximalizace zisku
(např. lokalizace výrob na základě blízkosti zdrojů, minimalizace dopravních nákladů). V systémech
s uměle stanovenými cenami a řízením „shora“ vlastně tento princip neměl opodstatnění. Více než

30

Baláž (2007) u Slovenska uvádí, že největší pokles paradoxně nezasáhl jádrové regiony, ale naopak regiony periferní (za regiony v této
práci jsou považovány okresy). Relativně lepší postavení jádrových regionů je vysvětlováno přítomností regionálních administrativních
institucí a kvalitou lidského kapitálu. Reorientace na západní trhy zde byla relativně rychlejší. Periferní regiony, které dříve plnily sekundární
roli (zemědělství, lehký a potravinářský průmysl), začaly trpět celostátně sníženou poptávkou a začaly čelit výrazné konkurenci ze západu.
V případě Maďarska obdobně uvádí Nemes‐Nagy (2004), že nejdříve byly uzavřeny malé podniky na venkově (župa Szabolcs‐Szatmár‐
Bereg).
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ekonomické faktory tak hrály roli faktory ideologické (rovnost v příjmech, práce za dělníky, industria‐
lizace venkova apod.), politické (např. vazby na RVHP), případně vojenské povahy. To vyžadovalo
vysoké náklady spojené s masovou redistribucí zisků napříč společností i regiony (Baláž, 2007, Hol‐
man, 2000). Rozvoj přirozeně vůdčích center byl utlumován a naopak v některých oblastech vznikla
umělá centra, většinou monofunkčně industriálního charakteru (např. Dunaújváros, Tiszaújváros,
Nowa Huta, Tychy, Stalowa Wola, Havířov, Nová Dubnica aj.). Míra nivelizace územních nerovnoměr‐
ností byla přitom v každé ze sledovaných zemí jiná. Největšího úspěchu v tomto směru dosáhlo Čes‐
koslovensko, a to jak na mikro (středisková soustava osídlení), tak také na makro úrovni (Česko vs.
Slovensko). Tradiční východo‐západní gradient byl v řadě sfér zredukován. Nejmarkantnější bylo pře‐
devším ekonomické posílení Slovenska (Blažek, 2007, Illner, Andrle, 1994). V Polsku a Maďarsku díky
řadě specifik k tak výrazné nivelizaci rozdílů nedošlo, přesto však můžeme shrnout, že sledované ze‐
mě nebyly územně zdaleka tak diverzifikované jako některé západoevropské státy. Tento unikátní
stav tak mimo jiné přispěl i ke zvýšení zájmu odborníků o problematiku regionálního rozvoje a ověře‐
ní jeho trendů. Nyní je tedy na místě změny v ekonomické úrovni regionů charakterizovat.

5.1.1. Hodnocení stavu
V roce 1995 jsou již patrné nové rysy regionálního vzorce ekonomiky. Vůdčími jednotkami jsou jed‐
noznačně metropolitní oblasti hlavních měst. Tyto oblasti byly vůdčími jednotkami i během socialis‐
tického období, jejich význam se však v nových ekonomických podmínkách začal postupně zvyšovat.
O dosažené úrovni a stavu vypovídá tabulka 15 a obrázek 13.
U Polska výrazněji nadprůměrnou hodnotu ekonomické produkce ve vztahu k obyvatelstvu vykazova‐
ly metropolitní areály Vratislavy, Poznaně a Slezsko a dále pak regiony Legnicki a Szczeciński.31 Vysoká
ekonomická produkce Legnického regionu je dána především kvůli těžbě a výrobě mědi a stříbra.
Zdejší podnik KGHM Polska Miedź, sídlící v Lubinu, patří do první desítky největších polských firem
a největší producenty mědi (6. místo) a stříbra (2. místo) na světě (www.kghm.pl). Rostoucí poptávka
po těchto komoditách na světových trzích a úspěšná restrukturalizace a diverzifikace výroby vedla
k výraznému ekonomickému růstu nejen firmy, ale i celého regionu (největší zaměstnavatel, diverzi‐
fikované aktivity, přidružené firmy v oblasti služeb, spolupráce s místními podnikateli, samosprávou,
ekologické a sponzorské aktivity). Blízkost německých hranic (dálnice A 4) a výstavba speciální eko‐
nomické zóny v Legnici v nedávné době jsou také určitě faktory, jež se podílely na pozitivním vývoji
regionu (umocnění postavení k roku 2005). Nejméně ekonomicky prosperující regiony jsou naopak
spojeny s venkovskými oblastmi na východě a jihu Polska. U Česka se dá mluvit (k roku 1995) o pola‐

31

Gorzelak (1998) mluví o velkém písmenu „L“ (oblast táhnoucí se od Gdaňsku, přes Bydgost, Poznaň, Vratislav a dále pak na Katovice a
Krakov), které společně s „ostrovními“ Štětínem a Varšavou představují nejvýkonnější část země.
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rizaci Čechy versus Morava (bez Jihomoravského kraje).32 V roce 2005 jde už ale spíše o polarizaci
pražský metropolitní areál a zbytek země. Trojice nejúspěšnějších regionů přitom zůstala zachována.
Z trojice nejméně úspěšných zůstal na konci pořadí Olomoucký kraj, který na posledním místě vystří‐
dal kraj Karlovarský. Rozdělení Slovenska na dvě části, resp. polarita metropolitní oblast Bratislavy
(Bratislavský a Trnavský kraj) versus zbytek země, je patrné již v roce 1995 a je dlouhodobě neměnné.
Tabulka 15: Extrémní hodnoty dosažené ekonomické úrovně regionů v letech 1995 a 2005
regionální HDP/oby
stát

maximální hodnoty

minimální hodnoty
průměr
státu =
100

rok

#

region

1

pražský areál

1995

2

Plzeňský kraj

3

Jihomoravský kraj

95,8

1

pražský areál

151,3

2

Plzeňský kraj

93,5

3

Jihomoravský kraj

1

budapešťský areál

2

Győr-Moson-Sopron

3
1

ČESKO
2005

1995

MAĎARSKO
2005

1995

POLSKO
2005

1995

SLOVENSKO
2005

průměr
státu =
100

#

region

130,4

1

Olomoucký kraj

83,3

96,6

2

Vysočina

85,5

3

Moravskoslezský kraj

87,6

1

Karlovarsky kraj

75,4

2

Olomoucky kraj

75,7

90,9

3

Zlínský kraj

80,7

144,4

1

Nógrád

59,4

108,7

2

Szabolcs-Szatmár-Bereg

60,7

Vas

106,5

3

Heves

74,5

budapešťský areál

163,2

1

Nógrád

50,5

2

Komárom-Esztergom

114,2

2

Szabolcs-Szatmar-Bereg

54,7

3

Győr-Moson-Sopron

111,1

3

Békés

59,5

1

varšavský areál

162,9

1

Łomżyński

65,2

2

Legnicki

131,1

2

Nowosądecki

67,6

3

vratislavský areál

115,4

3

Ełcki

69,4

1

varšavský areál

210,5

1

Bialskopodlaski

58,1

2

Legnicki

143,7

2

Nowosądecki

58,8

3

poznaňský areál

131,6

3

Chełmsko-zamojski

59,0

1

bratislavský areál

165,0

1

Prešovský kraj

64,7

2

Trenčianský kraj

93,5

2

Žilinský kraj

81,1

3

Košický kraj

82,8

1

bratislavský areál

2
3

87,1

3

Banskobystrický kraj

178,8

1

Prešovský kraj

58,7

Nitrianský kraj

88,8

2

Banskobystrický kraj

71,8

Trenčianský kraj

88,2

3

Žilinský kraj

82,1

poměr
max/min
1,56

2,01

2,43

3,23

2,50

3,63

2,55

3,05

Zdroj: statistické ročenky a internetové stránky národních statistických úřadů (viz kapitola Literatura & zdroje); vlastní výpočty

Maďarsko, odhlédneme‐li od budapešťské metropolitní oblasti, je rozděleno z hlediska ekonomické
výkonnosti na vyspělejší západ a zaostalejší východ. V poslední době největší produkci vykazují seve‐
rozápadně položené regiony Komárom‐Esztergom, Győr‐Moson‐Sopron, poslední příčky stabilně
udržují župy Nógrád a Szabolcs‐Szatmár‐Bereg. Původní rozdělení země na průmyslovější sever
a zemědělský jih (modifikované plány socialistické decentralizace) bylo v transformačním období
stále více ovlivňováno geografickou polohou.33 Zásadní roli měl příliv zahraničních investic, který
znamenal jednak zrychlenou restrukturalizaci původních podniků, ale také rozvoj nových závodů na
zelené louce v oblastech s příznivou polohou vůči vyspělému zahraničí.

32

V této době se, na rozdíl od Moravskoslezského kraje, ještě neprojevil zásadním způsobem úpadek Podkrušnohoří.
Nemes‐Nagy (2004) uvádí, že „prostorový obraz /ekonomiky/ je silně ovlivněn blízkostí ekonomicky silných regionů v Rakousku, jižním
Německu a severní Itálii.“ Z politicko‐vojenských důvodů byly zejména příhraniční oblasti s Rakouskem marginalizovány, resp. nebyly zasa‐
ženy monofunkční industrializací (u Česka o tomto fenoménu hovoří např. také Illner, Andrle, 1994). Tyto regiony proto mají flexibilnější
strukturu ekonomické základny. Obě strany hranice jsou si navíc historicko‐kulturně blízké a existuje zde významná výměna pracovních sil
(kapitálu).
33
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Obrázek 13: Hrubý domácí produkt na obyvatele regionů Visegrádu v letech 1995 a 2005

Poznámka: u Slovenska se jedná o rok 2004 (obrázek 13 vpravo); údaje po zohlednění metropolitních areálů.
Zdroj: statistické ročenky a internetové stránky národních statistických úřadů (viz kapitola Literatura & zdroje); vlastní výpočty

5.1.2. Hodnocení dynamiky
O tom, jakým způsobem se transformace podepsala na regionální struktuře ekonomiky, nejlépe vy‐
povídá dynamika (reálného) ekonomického růstu regionů (viz grafy 10). Z hlediska států jako celku
bylo celé období etapou pozvolného růstu. Metropolitní areály hlavních měst vykazovaly vždy vyšší
nárůst ekonomické produkce než celostátní průměr (u bratislavského areálu jde spíše o oscilaci – vliv
Trnavského kraje). Nejvíce rovnoměrný nárůst regionů se týkal Slovenska, největší rozdíly v dynamice
růstu byly naopak u Polska. Většina regionů Visegrádu vykazovala podobný růst jako daná národní
ekonomika, existují však výjimky. Mimo regiony metropolitních areálů existují některé významně
odlišné regiony. V případě Česka jde především o Ústecký a Karlovarský kraj, které zažily významný
pokles ekonomické produkce. HDP/obyvatele ve stálých cenách u nich znovu dosáhlo úrovně roku
1995 až kolem roku 2003. Regionem s výrazným nárůstem produkce na obyvatele (zejména po roce
1999) byla naopak Vysočina. U Maďarska je dále zajímavé, že regionem, který vykazoval největší ná‐
růst produkce na obyvatele, nebyla Budapest (a to i přes úbytky obyvatel). Nejprogresivnějšími regi‐
ony byly v období cca 1995–2000 župy Fejér, Győr‐Moson‐Sopron, které v následujícím období
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(2000+) vystřídaly Komárom‐Esztergom a Pest. Tento vývoj se dá spojovat s rozdílným nástupem FDI.
U Polska nejnižší reálný růst vykazovaly regiony Bialskopodlaski (kumulovaně pouze 8 %), Kroś‐
nieńsko‐przemyski a Chelmsko‐zamojski na východě, ale i Opolski a Slupski. Po roce 2000 byla dyna‐
mika překvapivě nízká navíc i u Szczecińského regionu a miasta Wrocław. Z hlediska Slovenska jsou
rozdíly ve variabilitě růstu minimální, do roku 2001 vykazoval nejvyšší růst Košický kraj, poté ho před‐
stihl kraj Bratislava. Nejnižší dynamiku ve sledovaném období vykazovaly po celou dobu kraje Prešov‐
ský a Trnavský.
Graf 10: Reálný růst HDP/obyvatele regionů Visegrádu v letech 1995 až 2005
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Poznámka: grafy zobrazují kumulovaný reálný nárůst HDP, vypočteno na základě národních deflátorů HDP (www.imf.org).
Zdroj: statistické ročenky a internetové stránky národních statistických úřadů (viz kapitola Literatura & zdroje); vlastní výpočty
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Obrázek 14: Rozdíly v míře nárůstu reálného HDP/obyvatele mezi lety 1995 až 2005

Poznámka: u Slovenska jde o období 1995–2004; změna dynamiky je v jednotkách sigma (směrodatné odchylky od průměru země).
Zdroj: statistické ročenky a internetové stránky národních statistických úřadů (viz kapitola Literatura & zdroje); vlastní výpočty

Obrázek 15: Klasifikace regionů podle dynamiky a výchozího stavu HDP/obyvatele

Poznámka: velikosti sloupců kartodiagramu ukazují absolutní vzdálenost (v p. b.) od mediánu růstu HDP/oby mezi lety 1995–2005(4) dané
země. Výchozím rokem je rok 1995. Čím větší výška, tím významnější odlišnost od mediánu, u červených sloupců v pozitivním směru,
u zelených v negativním (výrazně „podprůměrný“ růst).
Zdroj: statistické ročenky a internetové stránky národních statistických úřadů (viz kapitola Literatura & zdroje); vlastní výpočty
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Jednotně shrnuje vývoj diferenciace růstu ekonomické produkce na obyvatele obrázek 14. Údaje jsou
přitom uváděny pro lepší srovnatelnost v jednotkách sigma (násobky směrodatné odchylky od prů‐
měrného reálného růstu HDP/obyvatele v dané zemi). Největší ekonomický růst zažívaly regiony
hlavních měst a jejich zázemí. Z obrázku 14 je také patrné, že role západo‐východního gradientu je
v tomto případě nejednoznačná. Bližší ověření role polohového faktoru proto bude prověřeno v pod‐
kapitole 5.2. Na druhou stranu je však nutné dodat, že není zohledněn výchozí stav, resp. význam
změny nebyl vážen. To se snaží napravit obrázek 15.
Na základě jednoduchého srovnání vycházejícího z rozdělení hodnot výchozí úrovně (1995) a dosaže‐
ného reálného ekonomického růstu (1995–2005) do čtyř kvadrantů (podle mediánů), můžeme regio‐
ny rozdělit do 4 skupin34, na regiony: dohánějící, zvyšující náskok, prohlubující ztrátu a oslabující
náskok.35 Kromě výše zmíněné typologizace obrázek 15 zobrazuje také význam růstu (kartodiagram).
Ve výsledku tedy synteticky zachycuje jak výchozí stav, tak i charakter a sílu ekonomického růstu. Co
z něj tedy vyplývá?
Řada regionů, které byly dříve preferované (s vyšší počáteční úrovní ekonomického výkonu na obyva‐
tele), dosahovaly podstatně horších výsledků z hlediska dynamiky ekonomického růstu. Šlo například
o regiony Tolna a Csongrád v Maďarsku, Opolski a Toruńsko‐włocławski v Polsku, Trenčianský a Tr‐
navský kraj na Slovensku nebo u nás o Karlovarský a Ústecký kraj. Opakem byly regiony s nižší počá‐
teční úrovní ekonomického výkonu na obyvatele (např. Pest, Vysočina), které tyto dříve výkonnější
regiony v dosažené úrovni dostihly, nebo dokonce předstihly.

5.1.3. Hodnocení variability
Vhodnou charakteristikou, která změny nerovnoměrnosti ekonomické úrovně během sledovaného
období popisuje, je variační koeficient (viz grafy 11). Tyto grafy poukazují na několik skutečností. Nej‐
větší úroveň regionálních disparit v souboru regionů NUTS 3 v ukazateli HDP/obyvatele vykazovalo
Slovensko. To svědčí o výrazné nerovnoměrnosti rozložení „bohatství“ ve státu. To však není spojené
jen s transformačním obdobím, ale má kořeny v minulosti. U malého počtu regionů by se dalo navíc
spíše předpokládat vyrovnanější rozložení.36

34

Použito např. v práci Kadeřábková (2002).
Diagramatické vyjádření je možno nalézt v přílohách 25–28.
36
Petrakos (2001), Portnov, Felsenstein (2005) se zmiňuje o tomto fenoménu v souvislosti s tvrzením, že větší státy dosahují menších
nerovnoměrností v důsledku vyššího podílu růstových center, které si konkurují a snižují svým způsobem dominanci „jedničky“. Samozřej‐
mě je nutné v tomto ohledu vždy přihlížet k charakteristikám a vývoji územních systémů. U malých zemí bývá spíše pravidlem polarizova‐
nější vývoj mezi metropolí a zbytkem země s malým množstvím rozvojových center.
35
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Graf 11: Vývoj variability HDP/obyvatele v zemích Visegrádu
11 a

mezi všemi regiony NUTS 3
0,50

variační koeficient (VK)

0,45
0,40
0,35
0,30
0,25
0,20
0,15
0,10
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
Česko

11 b

Maďarsko

VK - po agregaci hl. města se zázemím

Polsko

11 c

0,50

0,35

0,45

0,30

0,40

Slovensko

VK - bez hl. měst

0,25

0,35

0,20

0,30
0,15

0,25

0,10

0,20
0,15

0,05

0,10

0,00

Česko

Maďarsko

Česko

Maďarsko

Polsko

Slovensko

Polsko

Slovensko

Zdroj: statistické ročenky a internetové stránky národních statistických úřadů (viz kapitola Literatura & zdroje); vlastní výpočty

Vysvětlení spočívá ve dvou věcech. Zaprvé v neorganickém vymezení regionů a za druhé v dominanci
Bratislavy jako hlavního města, situovaného navíc u západních hranic s Rakouskem a blízkostí Vídně.
Jasný efekt slovenské metropole odhaluje graf 11c znázorňující výši variability bez hlavních měst. Zde
se Slovensko „propadlo“ až na třetí příčku. Nejmenší úroveň variability mělo po celé sledované obdo‐
bí Česko. Výrazná nivelizace ze socialismu tak stále přetrvává, i když z hlediska dynamiky je nárůst
variability nejvíc patrný. Nárůst nerovnoměrností je evidentní v případě prvních dvou grafů (11 a, b)
u všech čtyř zemí. Nejméně významné zvýšení diferenciace je u Slovenska. Období po roce 2000 však
naznačuje stagnaci a nejednoznačný vývoj rozdílů v ekonomické úrovni. Bez hlavních měst bychom
v případě Slovenska a Maďarska mohli hovořit dokonce o snižování regionálních rozdílů. Po zohled‐
nění fenoménu hlavního města jsou tedy výsledky nepatrně rozdílné.
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Bližší ozřejmění charakteru vývoje regionálních nerovnoměrností zemí Visegrádu podávají tabulka 16
a obrázek 16, které vyhodnocují charakter orientace vývoje z hlediska konvergence, resp. divergence.
V tomto případě jsou sledovány pouze nerovnoměrnosti mezi všemi regiony NUTS 3 (bez zohlednění
efektu aglomerace).
Tabulka 16: Konvergence regionů Visegrádu v letech 1995 až 2005
Model
země
ČESKO

MAĎARSKO

POLSKO

SLOVENSKO

BETA konvergence
období

α

β

Sig.

R2

SIGMA konvergence
závěr

F-stat.

Sig.

závěr

1995-2005

-0,141

0,037

0,009

0,450

β divergence

2,061

0,094

nejednoznačné

1995-2000

-0,217

0,055

0,020

0,373

β divergence

1,755

0,152

nejednoznačné

2000-2005

-0,042

0,014

0,198

0,134

nejednoznačné

1,175

0,384

nejednoznačné

1995-2005

-0,058

0,019

0,183

0,096

nejednoznačné

1,205

0,340

nejednoznačné

1995-2000

-0,157

0,045

0,020

0,266

β divergence

1,129

0,394

nejednoznačné

2000-2005

0,056

-0,011

0,589

0,016

nejednoznačné

1,068

0,443

nejednoznačné

1995-2005

-0,056

0,020

0,005

0,184

β divergence

1,600

0,066

nejednoznačné

1995-2000

-0,127

0,039

0,001

0,260

β divergence

1,543

0,082

nejednoznačné

2000-2005

0,007

0,002

0,691

0,004

nejednoznačné

1,037

0,453

nejednoznačné

1995-2005

-0,012

0,008

0,145

0,319

nejednoznačné

1,155

0,422

nejednoznačné

1995-2000

-0,004

0,005

0,516

0,074

nejednoznačné

1,056

0,470

nejednoznačné

2000-2004

-0,023

0,011

0,067

0,454

nejednoznačné

1,094

0,451

nejednoznačné

Zdroj: statistické ročenky a internetové stránky národních statistických úřadů (viz kapitola Literatura & zdroje); vlastní výpočty

Obrázek 16: Absolutní beta divergence regionů Visegrádu mezi lety 1995 až 2005

Poznámka: logGr95_05 = logaritmovaná hodnota průměrného ročního růstu HDP/oby mezi lety 1995–2005 (u Slovenska 2004),
logHDP_PPS95 = logaritmovaná hodnota HDP/oby v PPS v roce 1995.
R Sq Linear = koeficient determinace.
Zdroj: statistické ročenky a internetové stránky národních statistických úřadů (viz kapitola Literatura & zdroje); vlastní výpočty
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Z hlediska statistické významnosti můžeme mluvit o jednoznačném divergenčním charakteru rozvoje
(absolutní beta divergence) během sledovaného období pouze u Polska a Česka. Divergentní byl pře‐
devším vývoj v období let 1995–2000. U Maďarska se naopak pro období let 2000–2005 dokonce
objevuje konvergence (záporný beta koeficient). Ta je ovšem statisticky nejednoznačná. O nejedno‐
značnosti vývoje dále svědčí především statistika sigma konvergence, kdy nemůžeme zamítnout nu‐
lovou hypotézu shodnosti rozptylů souborů regionů mezi koncovými roky ani v jedné ze zemí.
Z tohoto důvodu (ale také nemožnosti podchycení počátku 90. let) zůstává otázka orientace regio‐
nálního vývoje otevřená. Pro další sledování pak může být zajímavé zkoumat, zda započetí realizace
regionálních politik EU po roce 2004 bude mít významný vliv na vývoj nerovnoměrností.

5.1.4. Hodnocení koncentrace
Výslednou charakteristikou popisující vývoj regionálních ekonomik ve sledovaném období je změna
územní koncentrace. Cílem je tedy vyhodnotit charakter koncentrace ekonomického produktu
v jednotlivých zemích. Význam sledování změn v koncentraci jevů různé progresivity má z hlediska
geografického sledování zásadní význam. Právě koncentrační proces můžeme považovat za zdroj
rostoucích nerovnoměrností a můžeme v něm hledat odpověď na to, zda uplynulé období bylo obdo‐
bím zvyšující se polarizace. Nacházíme v tomto směru mezi jednotlivými zeměmi jasné podobnosti ve
vývoji? Na tuto otázku se práce pokouší odpovědět s pomocí Giniho koeficientu.
Tabulka 17: Vývoj koncentrace ekonomiky mezi lety 1995 až 2005
Giniho koncentrační
koeficient
stát
ČESKO

MAĎARSKO

POLSKO

SLOVENSKO

ukazatel

po zohlednění metropolitních areálů
(nemetropolitní regiony+metropolitní areály)

všechny NUTS 3
1995

2000

*2005

19952000

2000*2005

1995*2005

1995

2000

*2005

19952000

2000*2005

1995*2005

hdp/km2

0,364 0,374

0,383

0,009

0,009

0,019 0,282 0,306

0,319

0,024

0,013

0,037

hdp/oby

0,101 0,142

0,151

0,040

0,010

0,050 0,082 0,128

0,136

0,046

0,007

0,054

hdp/km2

0,443 0,485

0,509

0,042

0,024

0,066 0,420 0,461

0,485

0,041

0,024

0,065

hdp/oby

0,200 0,236

0,253

0,037

0,017

0,053 0,165 0,202

0,224

0,038

0,022

0,059

hdp/km2

0,457 0,488

0,491

0,031

0,003

0,034 0,398 0,432

0,438

0,035

0,006

0,041

hdp/oby

0,163 0,204

0,209

0,041

0,005

0,046 0,128 0,171

0,178

0,043

0,007

0,050

hdp/km2

0,337 0,340

0,341

0,003

0,001

0,004 0,321 0,324

0,324

0,003

0,000

0,003

hdp/oby

0,182 0,186

0,192

0,004

0,006

0,010 0,170 0,173

0,178

0,004

0,005

0,008

Poznámka: údaje se týkají celkového HDP (není zohledněno obyvatelstvo); * u Slovenska jde o období 1995–2004.
Zdroj: statistické ročenky a internetové stránky národních statistických úřadů (viz kapitola Literatura & zdroje); vlastní výpočty

Tabulka 17 přitom rozlišuje mezi územní (sociogeografickou) a sociální (geosociální) nerovnoměrností
v distribuci ekonomické produkce. V prvém případě jde o nerovnoměrnost/koncentraci posuzovanou
ve vztahu k území (HDP/km2), v druhém ve vztahu k obyvatelstvu (HDP/obyvatele). Z hlediska obou
ukazatelů existují rozdíly z hlediska míry nerovnoměrnosti. U všech čtyř zemí je nerovnoměrnost
(koncentrace) „bohatství“ ve vztahu k území cca dvakrát vyšší. Existuje proto významný rozdíl mezi
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sociální a územní distribucí, který je způsoben jednak nerovnoměrností distribuce obyvatel
v prostoru a jednak kumulativními procesy koncentrace „bohatství“ z minulosti. Z hlediska otázek
nastíněných v úvodu práce má však větší význam změna těchto nerovnoměrností. V obou dvou pří‐
padech můžeme mluvit o jasném zvyšování koncentrace (u Slovenska však jen mírném; dáno
v zásadě podobnou rychlostí ekonomického růstu u všech regionů). Vyšší dynamika (větší změna)
nerovnoměrností ve vztahu k obyvatelstvu (až na Maďarsko) zároveň odpovídá vyšší proměnlivosti
geosociálních systémů v procesu vývoje (viz Hampl, 1998). „Výjimečné zvýšení geosociálních nerov‐
noměrností je ovšem nutno považovat za relativně krátkodobý a dočasný trend, za reakci na před‐
chozí ‚socialistickou nivelizaci‘ na jedné straně a na zásadní změnu společenského systému vedoucí
k pronikavé redistribuci ekonomiky na straně druhé.“ (Hampl, 2005, s. 64). Eventuelní možnost snižo‐
vání úrovně koncentrace do budoucna naznačuje i trend ve smyslu snižování nárůstu koncentrace,
který je patrný ze srovnání změn v období 1995–2000 a 2000–2005. Jaký bude skutečný vývoj, ukáže
až následující období.
Obrázek 17: Změna podílu regionů na ekonomické produkci země mezi lety 1995 až 2005

Zdroj: statistické ročenky a internetové stránky národních statistických úřadů (viz kapitola Literatura & zdroje); vlastní výpočty

Bližší informaci o tom, které regiony stály za zvyšováním úrovně koncentrace ekonomického produk‐
tu, podávají tabulky 18, 19 a obrázek 17. Z pohledu metropolitních areálů jsou závěry jednoznačné.
Metropolitní areály jsou vítězi transformace. Výjimkami jsou v tomhle smyslu pouze lodžský a slezský
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areál, u kterých je snížení koncentrace důsledkem strukturálního postižení a problematického vývoje
ve sledovaném desetiletí.
Tabulka 18: Podíl metropolitních areálů na národních ekonomikách v letech 1995 a 2004
Metropolitní areál

rok
regiony \ jednotka

1995

2004

změna
1995–2004

%

%

p. b.

pražský
Hlavní město Praha + Středočeský
34,25
4,97
29,28
budapešťský
Budapest + Pest
44,55
3,28
41,26
varšavský
m. Warszawa + Warszawski
12,18
15,88
3,70
lodžský
m. Łódź + Łódzki
4,45
4,34
-0,11
poznaňský
m. Poznań + Poznański
4,96
5,95
1,00
gdaňský
Gdańsk-Gdyńa-Sopot + Gdański
4,57
4,67
0,09
vratislavský
m.Wrocław + Wrocławski
3,20
3,26
0,06
krakovský
m. Kraków + Krakowsko-tarnowski
5,37
5,60
0,23
slezský
vojvodství SŁASKIE
15,13
13,85
-1,27
bratislavský
Bratislavský + Trnavský
35,85
35,97
0,11
Poznámka: údaje se týkají celkového HDP (není zohledněno obyvatelstvo).
Zdroj: statistické ročenky a internetové stránky národních statistických úřadů (viz kapitola Literatura & zdroje); vlastní výpočty

O významu metropolitních areálů a jejich polarizační funkci z hlediska prostorové distribuce ekono‐
miky svědčí také tabulka 19, kde právě v zásadě jenom metropolitní oblasti zvýšily podíl na celkové
ekonomické produkci u všech zemí. Z tohoto důvodu můžeme hovořit o metropolizaci ekonomických
aktivit. Ostatní polohové oblasti (až na západní Maďarsko a překvapivě, i když nevýrazně i střední
a východní Slovensko) snížily svůj podíl z hlediska ekonomické produkce.
Tabulka 19: Podíl polohových zón na koncentraci ekonomického produktu v letech 1995 a 2004
západní

stát
ČESKO
MAĎARSKO

střední

východní

metropolis

celkem

%

N

%

N

%

N

%

N

%

N

koncentrace HDP 1995

21,22

4

28,13

5

21,36

3

29,28

1

100,0

13

koncentrace HDP 2005

19,45

4

26,58

5

19,50

3

34,47

1

100,0

13

koncentrace HDP 1995

18,28

6

24,39

8

16,07

4

41,26

1

100,0

19

koncentrace HDP 2005

18,26

6

21,22

8

14,43

4

46,08

1

100,0

19

koncentrace HDP 1995

18,40

10

20,07

11

11,68

8

49,86

7

100,0

36

koncentrace HDP 2005

16,88

10

18,84

11

10,50

8

53,78

7

100,0

36

koncentrace HDP 1995

22,05

2

20,60

2

21,50

2

35,85

1

100,0

7

koncentrace HDP 2004
21,65
2
20,67
2
21,71
2
35,97
1
100,0
Poznámka: údaje se týkají celkového HDP (není zohledněno obyvatelstvo). Polohové zóny viz Příloha 14.
Zdroj: statistické ročenky a internetové stránky národních statistických úřadů (viz kapitola Literatura & zdroje); vlastní výpočty
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5.1.5. Strukturální proměna regionálních ekonomik
Poslední analytické hodnocení regionálních ekonomik se týká proměny jejich struktury.37 Nejzáklad‐
nější členění se týká rozčlenění produkce do tří sektorů, dvou výrobních: priméru (zemědělství, les‐

37

Samotná problematika je velmi široká a mohla by být předmětem samostatné práce. V této práci však má jen doplňkový charakter a jde
jen o postižení výsledného obrazu změn na „mapě“.
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nictví, rybolov), sekundéru (průmysl, stavebnictví) a nevýrobního sektoru služeb – terciéru38. Struktu‐
ru ekonomik je možné sledovat buďto: (a) z hlediska podílu zaměstnaných v daném sektoru nebo (b)
z hlediska podílu daného sektoru na celkové přidané hodnotě. Tato práce sleduje obojí. Jedním
z důsledků změny ekonomických systémů byla potřeba restrukturalizovat ekonomickou základnu
zemí a regionů, ozdravit podniky a umožnit opětovný ekonomický růst. Cílem bylo stát se opět kon‐
kurenceschopným. Rozdílná konkurenceschopnost jednotlivých odvětví a výrob se proto odrazila i na
celkové ekonomické struktuře. Náklady a přínosy, které tyto změny znamenaly, však nebyly všude
stejné, stejně jako čas potřebný na tuto obnovu. Důležitou roli zde sehrála také rozdílná investiční
aktivita. O tom, jakým směrem byly změny ve struktuře hospodářství orientovány a jaký byl jejich
regionální obraz, se snaží vypovědět ve zkratce následující řádky.
Tabulka 20: Vývoj struktury ekonomik zemí Visegrádu po roce 1995
stát

ČESKO
MAĎARSKO
POLSKO
SLOVENSKO

Struktura ekonomiky (podíl v %)

primér
1995 2000 2004

sekundér
1995–
2004

1995 2000 2004

terciér
1995–
1995 2000 2004
2004

1995–
2004

podle zaměstnanosti

6,4

4,8

4,0

-2,4

40,5

39,1

38,4

-2,1

53,1

56,0

57,6

4,5

podle HPH

5,0

3,9

3,3

-1,7

38,3

38,1

37,4

-0,9

56,7

58,0

59,3

2,6

podle zaměstnanosti

8,2

6,4

5,1

-3,0

33,1

33,9

32,9

-0,2

58,7

59,8

62,0

3,3

podle HPH

6,7

4,3

3,9

-2,8

30,9

33,2

30,9

-1,5

62,3

62,6

65,2

2,9

26,3

17,9

n/a

26,8

27,8

n/a

46,8

54,2

podle zaměstnanosti

n/a

podle HPH

8,3

5,0

5,0

-3,3

34,7

30,4

30,2

-4,6

57,0

64,7

64,8

podle zaměstnanosti

8,9

5,6

4,4

-4,5

37,2

35,1

34,6

-2,5

53,9

59,4

61,0

7,0

5,9

4,5

4,5

-1,4

37,8

36,2

35,3

-2,5

56,3

59,3

60,2

3,9

podle HPH
Zdroj: Eurostat, Regio Database, 2007

7,8

Tabulka 20 vypovídá o základním charakteru stavu a vývoje národních ekonomik z hlediska struktury
hospodářství. Nejmarkantnější rozdíl ve struktuře hospodářství vykazovalo Polsko. Jde o vysoký podíl
priméru na celkové zaměstnanosti, a i když pokles tohoto sektoru v posledních více než deseti letech
byl významný, stále neodpovídá struktuře moderních ekonomik (nebo minimálně ostatním třem ze‐
mím). Navíc vztah mezi zaměstnaností v priméru a ekonomickým přínosem měřeným podílem přida‐
né hodnoty byl více než 3:1, což svědčí o výrazně nízké produktivitě tohoto sektoru v této zemi. Vý‐
znam sekundéru byl během sledovaného období nejvyšší u Česka, což odpovídá průmyslové tradici
této země. Nejvyšší zaměstnanost ve službách (stejně jako na přidané hodnotě) naopak vykazovalo
Maďarsko. Disproporce mezi zaměstnaností a přidanou hodnotou služeb je nejvyšší u Polska. To od‐
ráží vyšší produktivitu tohoto sektoru v této zemi oproti ostatním třem státům. Z hlediska dynamiky
je vidět jasný trend k tercierizaci středoevropských ekonomik. To není sice žádným překvapením (jde
o přirozený vývoj, nápravu), tempo růstu však v každé zemi bylo rozdílné. Významné bylo především

38

Jednotlivé sektory dále dělí podrobněji klasifikace ISIC (resp. česká OKEČ, evropská NACE) na dílčí odvětví, pododvětví a výroby; často se
operuje také s pojmem kvartér jako nejdynamičtějším odvětví (sektoru) služeb – jeho vymezení bývá ovšem nejednotné (nestandardizova‐
né), společným jmenovatelem je vysoká produktivita, náročnost na lidský kapitál, používání moderních technologií.
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u Polska a Slovenska, kde jde o reakci na nižší počáteční úroveň. Snížení podílu sekundéru (průmyslu)
je nejnižší u Česka a Maďarska. Pestřejší obraz o strukturálních změnách odhaluje detailnější pohled
zaměřený na regiony (viz obrázek 18).
Obrázek 18: Vývoj sektorové struktury v regionech Visegrádu mezi lety 1995 až 2004

Poznámka: AGR=primér, IND=sekundér, SERV=terciér, (+) =nárůst podílu, (‐) = pokles podílu.
Zdroj: Eurostat, Regio Database, 2007. Vlastní výpočty na bázi hrubé přidané hodnoty (HPH)

V rámci Visegrádu můžeme vymezit tři skupiny regionů, které mají stejné charakteristiky proměny
ekonomické struktury. Společným rysem všem tří skupin je, stejně jako na národní úrovni, pokles
významu zemědělství (všechny regiony snížily podíl z hlediska přidané hodnoty). Nejpočetnější skupi‐
nou jsou regiony (53), které snížily podíl sekundéru a navýšily podíl v terciéru. Druhou, již méně po‐
četnou skupinou jsou pak regiony (19), které zvýšily podíl jak v sekundéru, tak i v terciéru. Poslední
skupinou jsou regiony (12), u nichž došlo oproti všeobecnému trendu, k poklesu služeb a k nárůstu
sekundéru. Tato klasifikace platí jak pro změny z hlediska přidané hodnoty, tak i zaměstnanosti.39

39

Z hlediska zaměstnanosti jsou dvě výjimky, kdy regiony Hlavní město Praha a Heves nepatrným způsobem (oproti roku 1995) zvýšily
zaměstnanost v priméru. Jde ovšem o zanedbatelnou změnu (<0,1 p. b.). Změny v sekundéru a terciéru jsou pak stejně orientované jako
z pohledu přidané hodnoty.
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Klasifikace pomocí těchto tří skupin ovšem neodhaluje dynamiku těchto změn. Největší odchylku od
všeobecného trendu (poklesu) z hlediska změny podílu priméru na přidané hodnotě vykazovaly
v negativním smyslu (>2

od průměru státu především městské regiony metropolí a regiony Heves

a Prešovský kraj. U městských regionů byl a je význam priméru zanedbatelný, a proto i změny
v tomto směru můžeme považovat za okrajové. U posledních dvou jmenovaných však jde o výrazné
zaostávání za všeobecným trendem poklesu významu zemědělství na celkové produkci. Nejvyšší sní‐
žení podílu (<‐ 1,75

od průměru státu se naopak týkalo regionů Wrocławski, Tolna, Vysočina,

Chelmsko‐zamojski, Nitrianský nebo Jihočeský kraj, kde jde o reakci na původní vysoký (nadprůměr‐
ný) stav. U sekundéru jsou příklady extrémních regionů následující. Mezi regiony, u nichž ztratil
sekundér nejvíce na významu (<‐1
město

Praha,

od průměru státu patří městské regiony miasto Poznań, Hlavní

Gdańsk‐Gdynia‐Sopot,

miasto

Warszawa

a

jeho

zázemí

(Warszawski),

z nemetropolitních oblastí pak hlavně Békés nebo Košický kraj. U regionů v rámci metropolitních
areálů je to logický důsledek tercierizace (zvýšení významu především výrobních služeb). Na opačném
konci jsou naopak regiony, které oproti všeobecnému trendu zvyšovaly podíl v sekundéru. Jde přede‐
vším o regiony Komárom‐Esztergom (nárůst 17,7 p. b.!), Wrocławski, Ciechanowsko‐płocki, Zlínský
nebo Žilinský kraj (všechny >2 od průměru státu). U těchto regionů jde především o důsledek vyso‐
ké míry investiční aktivity (především zahraničního kapitálu) a o úspěšnou restrukturalizaci či rozvoj
menších firem na základě průmyslové tradice.
Nárůst významu sekundéru v těchto regionech je zároveň spojen s výrazným poklesem z hlediska
služeb. U řady z těchto regionů (Zielonogórski, Komárom‐Esztergom, Žilinský, Zlínský kraj, Ostrolecko‐
siedlecki) bylo během sledovaného období snížení podílu v oblasti nevýrobní sféry nejvyšší v rámci
celého Visegrádu (<‐2 od průměru státu). Nejvyšší navýšení podílu v oblasti služeb se však netýkalo
městských regionů, kde byly přírůstky sice vysoké, ale ne nejvyšší. Nejvyšší navýšení podílu terciéru
(>1 od průměru státu) zaznamenaly regiony Warszawski, Békés, Tolna, Somogy, Košický kraj a Lu‐
belski, kde především u prvních třech šlo o reakci na podprůměrný podíl tohoto sektoru na začátku
sledovaného období.
Z hlediska vývoje struktury zaměstnanosti v jednotlivých sektorech, se rozdíly ve změně podílů jed‐
notlivých sektorů částečně liší (přinejmenším u extrémů). K regionům s nejvyšším nárůstem zaměst‐
nanosti ve službách patří Radomski40, Rzeszowsko‐tarnobrzeski, Borsod‐Abaúj‐Zemplén, Bánskobyst‐
rický nebo Královehradecký kraj. V případě poklesu zaměstnanosti ve službách jsou extrémy přibližně
stejné jako u přidané hodnoty. Výjimkou je však miasto Warszawa, které výrazným způsobem snížilo
zaměstnanost ve službách, ale naopak výrazně narostl podíl z hlediska přidané hodnoty. To svědčí
o vysoké produktivitě služeb v tomto regionu. Podíl z hlediska zaměstnanosti v sekundéru nejvíce
40

neuvěřitelných 18 p. b.!, zřejmě chyba statistiky, evidentní vazba na významný pokles priméru ‐25 p. b. U Polska jde o období 1998–2004.
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zvýšily regiony Radomski, Fejér, Komárom‐Esztergom, Wrocławski, Vas a Liberecký kraj. Významné
snížení podílu sekundéru v tomto směru se týkalo stejně jako u přidané hodnoty městských regionů
(např. miasto Łódź), dále pak Královéhradeckého kraje (přechod k terciéru) a dvou strukturálně posti‐
žených regionů (Borsod‐Abaúj‐Zemplén; Ústecký kraj – zde však nárůst mírný nárůst HPH). V případě
podílu zaměstnanosti v priméru se největší pokles týkal regionů Radomski, Fejér, Csongrád nebo Par‐
dubického kraje. Nejmenší pokles priméru byl spojen se stejnými regiony jako v případě přidané
hodnoty.
I když tento faktograficky nabitý přehled je do značné míry nepřehledný, můžeme zde najít určité
obecnější pravidelnosti (typologii). Ty se dají shrnout v následujících bodech:
‐

Všeobecný pokles priméru; nejvyšší pokles se týkal regionů s vysokým počátečním stavem
(podílem), relativně nízký pokles u regionů Heves a Prešovský kraj jsou výjimkou.

‐

Selektivní zvýšení (snížení) podílu sekundéru; nejvyšší bylo především u městských regionů,
mimo ně stojí jako výjimky např. Békés (podle HPH) nebo Královéhradecký kraj (podle za‐
městnanosti); největší nárůst podílu sekundéru byl spojen jednak s původními průmyslovými
regiony (Komárom‐Esztergom, Zlínský, Liberecký kraj) nebo s „nově se industrializujícími“ re‐
giony.

‐

Všeobecný nárůst sektoru služeb s několika výjimkami…; největší zisky byly otázkou metropo‐
lí a jejich zázemí nebo původně „poddimenzovaných“ zemědělských regionů Békés, Tolna,
Somogy, případně regionů s vysokou zaměstnaností v průmyslu (Královéhradecký kraj). Sní‐
žení významu služeb bylo selektivní (12 ze 75) a bylo spojeno s regiony s nejvyššími zisky
v sekundéru (viz výše).

Poměrně často zmiňovanou otázkou, která se skloňuje s tématem strukturálních změn, je vliv eko‐
nomické struktury na ekonomickou výkonnost regionů. Důležité je přitom zkoumat metropole (pří‐
padně celé metropolitní areály zvlášť), protože vysoký význam služeb je dán jejich výjimečným posta‐
vením v ekonomickém a sídelním systému.41 I při vyčlenění metropolitních regionů však není vazba
mezi ekonomickou strukturou a výkonností jednoznačná u všech zemí. Při použití Pearsonova kore‐
lačního koeficientu (výsledky viz příloha 19) nacházíme signifikantní závislost pouze u dvou zemí,
u Maďarska a u Polska, kde je dosažená ekonomická úroveň u nemetropolitních regionů pozitivně
korelována s podílem HPH v průmyslu a negativně ve službách a zemědělství (priméru). U ostatních
zemí prokazatelný vztah mezi strukturou hospodářství nebyl prokázán. Jaké jsou tedy závěry? Přesto‐
41

Adámek, Csank, Žížalová (2006) shrnují na příkladě Česka výjimečný význam metropolí ve třech bodech: (1) Metropole (především hlavní
města) představují vrchol řídící a funkční hierarchie územní organizace. Z tohoto důvodu se zde koncentruje rozhodující množství institucí
veřejného a soukromého sektoru, které se navzájem přitahují. (2) Kvůli této funkci metropole zároveň představují spojovací článek mezi
domácí a světovou ekonomikou. Odtud plynou také specifické nadstandardní potřeby, zejména v oblasti progresivních služeb. Tomu tedy
odpovídá i výrazně odlišná struktura ekonomiky ve srovnání s ostatními regiony. (3) Vysoký ekonomický růst je na druhou stranu statisticky
nadhodnocovaný v důsledku odtržení jádra od zázemí. Na místní ekonomice se výraznou měrou podílejí „nemístní“ pracovníci (zdroje).
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že nebyl doložen jednoznačný vztah mezi ekonomickou výkonností (stavem) a ekonomickou struktu‐
rou u všech zemí, je na základě poměrně silných vazeb u Polska a Maďarska možné usuzovat na silný
význam sekundéru na rozvoj ekonomik u nemetropolitních regionů (včetně zázemí městských regio‐
nů). Význam terciéru hrál (hraje) roli v ekonomické výkonnosti především u metropolitních areálů.
Pro bližší určení významnosti vazby ekonomické struktury na výkonnost je však nutné detailnější čle‐
nění na odvětví, především vymezení kvartéru a oborů s vysokou přidanou hodnotou. Provedení tak‐
to detailní (vývojové) analýzy na příkladě regionů Visegrádu ovšem brání nedostatek potřebných dat.
Pokusy o generalizující objasnění těchto závislostí na základě elementárního členění na tři sektory tak
jsou omezené a můžou být nejednoznačné (i scestné).

5.2 Vliv geografické polohy na stav a vývoj regionálních ekonomik
Závěrečná část kapitoly věnující se problematice prostorových aspektů ekonomiky se zabývá zhodno‐
cením relevantnosti horizontální geografické polohy z hlediska vysvětlování stavu a vývoje ekonomic‐
ké úrovně regionů Visegrádu. O adekvátnosti sledování vazby mezi ekonomickou, resp. celkovou
úspěšností transformačního vývoje a polohou daného regionu svědčí závěry řady prací na téma regi‐
onálního vývoje postkomunistických zemí (Hampl, 2005, Bachtler et al., 2000, Gorzelak, 1996, Illner,
Andrle, 1994, Petrakos, 2001 aj.). Je přitom rozlišováno mezi dvěma druhy geografické polohy: mezi
vertikální a horizontální polohou (viz kapitola 2.1). Úkolem následující kapitoly je prozkoumat roli
druhého faktoru, tedy horizontální geografické polohy na příkladu regionů Visegrádu. Význam verti‐
kální geografické polohy na úrovni regionů je v zásadě redukován pouze na polaritu mezi metropolit‐
ními areály a ostatními regiony.42 Jasný vliv tohoto faktoru na transformační vývoj regionálních eko‐
nomik ukazují např. tabulky 18 a 19.
Sledování faktoru horizontální geografické polohy je v souladu s druhou hypotézou práce. Ta je
v následující analýze zjednodušena na sledování západo‐východního gradientu. Hypotéza říká, že
západně položené oblasti u všech čtyř zemí vykazují vyšší zisky (ekonomickou úspěšnost) než oblasti
východní a význam této zonalizace se během transformace postupně zvyšuje. Tento předpoklad je
podložen především historicky dominantní (tradiční) orientací těchto zemí na západní Evropu, odkud
difúzně přicházely impulsy rozvoje (pokroku, modernizace). Socialistická nivelizace, „umělá“ orienta‐
ce na „Východ“ a marginalizace příhraničních oblastí se „Západem“ tento historicky vytvářený gradi‐
ent oslabovala. O opětovném nastolení tohoto gradientu v regionálním vývoji po roce 1989 mluví
většina geografických prací (na toto téma). Postavení regionu z hlediska makropolohového postavení
42

Možnost zachycení regionální hierarchie na základě jednotek velikosti krajů je omezená. Hampl (2005, s. 53) na příkladě Česka uvádí, že
se „bude projevovat pouze dominance Prahy, a to i v případě jejího spojení se Středočeským krajem.“
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lze považovat za jednu z možných strukturálních charakteristik území a za určitou charakteristiku
vybavenosti (zděděné predispozice, „zakořenění“). Nejedná se však jen o pouhou prostorovou vzdá‐
lenost od ekonomicky silných center v západní Evropě, ale také o endogenní potenciál a kvalitu spo‐
lečenského prostředí (schopnost kooperace, podnikatelský duch), které si dané prostředí nese z dob
minulých. Z tohoto důvodu je možné geografickou polohu považovat za umožňující nebo naopak
omezující faktor rozvoje území, o strukturu, jež ovlivňuje chování aktérů, kteří se vyvíjejí a působí na
daném území. Vysoká komplexnost a především otevřenost geografických systémů ale na druhou
stranu navozuje omezenou schopnost (míru determinace) jejího uplatnění (Blažek, Csank, 2007).
O snižující se roli prostorové vzdálenosti v procesu rozvoje svědčí nástup informačních a komunikač‐
ních technologií, nárůst mobility a úspory v dopravě (logistika) nebo finančnictví (rizikový kapitál).
I když role prostorové blízkosti z hlediska tradičních výrobních faktorů přestává mít v době globaliza‐
ce takový význam jako dříve, existuje stále řada faktorů, které jsou se specifickým geografickým po‐
stavením spojené. Jde především o místní, unikátní a prostorově nepřenosné tacit know‐how, jež je
v době, kdy se mluví o ekonomice založené na znalostech, stále více spojováno především s kvalitou
lidských zdrojů, schopností spolupráce, vyspělostí institucí a kvalitou podnikatelského a kulturního
prostředí. Tyto kvality zároveň můžou odrážet historicky zděděné výhody, které mohly být formovány
právě na základě výhodné geografické polohy. Bez ohledu na tyto argumenty zůstává otázka stejná.
Došlo ke zvýšení významu faktoru geografické makropolohy na ekonomickou úspěšnost regionů? Na
příkladu zemí (regionů) Visegrádu se snaží na tuto otázku odpovědět následující analýza. Předtím, než
k ní bude přistoupeno, je třeba ozřejmit metodologii sledování.43 Postup sledování vlivu horizontální
geografické polohy na vývoj ekonomické úspěšnosti regionů je založen na metodě regresní analýzy.
Před započetím regresní analýzy bylo nutné nejdříve kvantifikovat horizontální polohu regionů.44
Nejdříve byla vybrána odpovídající referenční střediska v zemích západní Evropy, od kterých pak byla
následně počítána vzdálenost. V případě Polska se jednalo o Berlín, u Česka Norimberk a u Maďarska
a Slovenska Vídeň. Vzdálenost daného regionu od referenčního střediska byla měřena od největšího
centra v regionu v kilometrech podle nejkratší cesty po silnicích první a vyšší třídy.45 Přestože uvažo‐
vání pouze silniční dopravy nezohledňuje veškerou možnost spojení s vyspělým zahraničím, alespoň
orientační vypovídající smysl má. Výsledné vzdálenosti byly následně standardizovány na škálu
v rozmezí 0 až 100.46 V této podobě pak tato data vstupovala do regresní analýzy jako nezávisle pro‐
měnná. Závisle proměnnou byl HDP/obyvatele relativizovaný k průměru státu (průměr státu = 100)
43

Metodika výpočtu je inspirována prací Blažek, Csank (2007). Ta však za výchozí jednotky považuje velikostně menší okresy.
Uvažovány přitom byly pouze nemetropolitní regiony. Použití všech regionů, tedy včetně metropolitních areálů, by v tomto případě mělo
významný zkreslující vliv. V případě Česka byly navíc hodnoty spočítány také po zohlednění (vyřazení) pánevní oblasti severních Čech –
Ústeckého, ale i Karlovarského kraje (podobně též Hampl, 2005).
45
Vzdálenosti byly spočítány webovou aplikací na vyhledávání silničního spojení www.multimap.com, v případě Maďarska
www.viamichelin.com; zvolená možnost trasy byla „shortest way“. Blíže příloha 13.
46
Nejvyšší jednotka (podle země) má hodnotu 100 a region s nejnižší hodnotou 0. Zbylé regiony nabývají hodnot na základě lineárního
rozdělení v tomto rozmezí.
44
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v daný rok. Celkem byly zvoleny tři časové úseky, a sice roky 1995, 2000 a 2005 (u Slovenska 2004).
Pro výpočet výsledných koeficientů (signifikance, determinace a sklonu regresní přímky) bylo použito
programu SPSS a metody Enter. Výše signifikance a determinace ukazují relevantnost, resp. orientaci
závislosti ukazatele horizontální geografické polohy, změna sklonu regresní přímky mezi dvěma lety
pak vyjadřuje zvýšení, resp. snížení významu polohového faktoru na ekonomickou úspěšnost.
Přestože sledování vlivu geografické polohy na ekonomickou úspěšnost regionů je dosti hrubé,
umožňuje alespoň orientačně odhalit relevantnost a vývoj těchto vazeb. Neexistence (nejednoznač‐
nost) závislosti, která může být také výsledkem sledování, však nemusí znamenat nutně neexistenci
určité pravidelnosti v prostorovém uspořádaní (ekonomiky). Buďto může jít o jiný směr zonálního
uspořádání (např. sever – jih), nebo případný nezonální mozaikovitý obraz může být výsledkem jiných
faktorů specifického charakteru. Přínosné je především to, že „upřesňuje“ (na základě jasně defino‐
vaných pravidel) zjištění, která z pohledu jednoduchého mapového zobrazení nemusí být evidentní.
Sledování vlivu geografické polohy není omezené jen na ukazatel regionálního produktu, ale může
být použito i na jiné ukazatele sociální a demografické sféry. Z hlediska zaměření práce a omezené
signifikance u jiných ukazatelů než ekonomické povahy (viz Blažek, Csank, 2007) je tato analýza apli‐
kována jen na výše uváděný příklad. Jaké jsou tedy výsledky?
Tabulka 21: Výsledky analýzy vlivu makro polohy na ekonomickou úroveň regionů Visegrádu
horizontální geografická poloha

HDP/oby (ve vztahu k průměru země)
Země
1995

0,020
-0,050
-0,275
0,106

r (koeficient determinance)

0,561

0,561

0,551

-0,010

signifikance

0,056

0,053

0,056

r (koeficient determinance)
bez regionu KV, UnL
bez regionu KV, UnL

SLOVENSKO

1995–2005

-0,067
-0,139
0,116
0,459
0,28
0,031
-0,429
0,602
0
-0,365
0,417
0
-0,703

signifikance

POLSKO

*2005

-0,093
-0,154
0,239
0,559
0,106
0,013
-0,519
0,595
0
-0,367
0,521
0
-0,679

2

MAĎARSKO

2000

-0,087
-0,089
0,39
0,353
0,03
0,07
-0,304
0,595
0,001
-0,345
0,521
0
-0,671

sklon (b koeficient)
bez regionu KV, UnL

ČESKO

změna

bez MA**
regresní koeficienty / rok

sklon (b koeficient)
2
r (koeficient determinance)
signifikance
sklon (b koeficient)
2
r (koeficient determinance)
signifikance
sklon (b koeficient)
2

-0,126
0,006
-0,020
-0,104
-0,032

Poznámka: U Slovenska bylo počítáno i s bratislavským areálem, jednak kvůli malému počtu regionů, ale i významu v regionální struktuře
země. V případě nezapočtení by evidence jinak zřetelného západo‐východního rozdělení země nebyla prokazatelná; KV=Karlovarský kraj,
UnL=Ústecký kraj.
Zdroj: statistické ročenky a internetové stránky národních statistických úřadů (viz kapitola Literatura & zdroje); www.multimap.com,
www.viamichelin.com; vlastní výpočty

Význam faktoru horizontální makropolohy na výši dosažené ekonomické úrovně je evidentní a mů‐
žeme mluvit o statisticky významné závislosti (viz koeficient determinace). Nejvyšší je u Maďarska
a u Slovenska (zde je však signifikance těsně nad hranicí 0,05), nejmenší u Česka (viz rušivý vliv pá‐
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nevních oblastí). Negativní hodnoty b–koeficientů potvrzují to, že s rostoucí vzdáleností od vyspělé
Evropy klesá hodnota dosahované ekonomické produkce na obyvatele.
Z vývojového pohledu (období 1995 až 2005) je role tohoto faktoru přinejmenším rozporuplná a není
možné učinit jednoznačný závěr za všechny sledované země. Prokazatelně nejvyšší posílení západních
regionů je jednoznačné jen u Maďarska, kde s nárůstem sklonu (v absolutní hodnotě) souviselo i zvý‐
šení determinace. U Polska sice k nárůstu sklonu došlo mírně také (∆ |b|= 0,020), nebylo však dopro‐
vázeno zvýšením determinace. Podobně tomu bylo i u Slovenska. U Česka je situace komplikovanější.
Signifikantního významu po zahrnutí všech nemetropolitních regionů bylo dosaženo pouze pro rok
1995. V případě ostatních sledovaných let byla statistická významnost prokázána jen po vyčlenění
dvou severočeských krajů. Ve vývojovém srovnání tak není možné učinit objektivní závěr. V případě
Česka se tak zděděná specializace dá považovat za významnější faktor regionální diferenciace eko‐
nomiky. Nevýrazné (nejednoznačné) posílení západo‐východního gradientu u Polska může být dané
jednak slabší možností spolupráce s relativně zaostalejší částí Německa, a jednak specifickými pro‐
blémy a heterogenitou regionů západní části Polska, kde řada z nich trpěla/trpí vysokou nezaměstna‐
ností (např. Zielonogórski). V případě bližšího pohledu, jejž nabízí příloha 23, je možné navíc u Polska
vyčlenit dva regiony (Ciechanowsko‐płocki a Legnicki), které se výrazně liší od modelu. V obou dvou
regionech mají sídla velké firmy (Polski Koncern Naftowy ORLEN, resp. KGHM Polska Miedź), jejichž
produkční potenciál se významnou měrou podílí na vysokých hodnotách regionálního HDP/obyvatele.
Existují tedy i jiné faktory. Jejich uplatnění je však jen parciální a regionálně specifické. V případě Slo‐
venska je možné přičítat nejasný charakter v posilování západo‐východního gradientu širokému vy‐
mezení bratislavského metropolitního areálu (oslabující vliv Trnavského kraje), zaostávání Trenčian‐
ského kraje (problémy zbrojního průmyslu v Pováží) a posilování košického regionu.
Závěrem lze tedy shrnout, že uplatnění makropolohového faktoru je opodstatněným faktorem, který
ovlivňuje vývoj regionální ekonomické výkonnosti, nelze jej však brát deterministicky. Výsledky výše
provedené analýzy tedy potvrzují výchozí hypotézu jen částečně. I přes svou nejednoznačnost je ale
lze považovat za jeden z příspěvků do širší diskuze na toto téma.
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6. ZÁVĚR
Cílem této práce byla komparativní analýza čtyř postkomunistických zemí střední Evropy z pohledu
proměny jejich geografické organizace a systému osídlení. Transformace, jakožto všeobecně použí‐
vaný termín pro zásadní společenské a ekonomické změny po roce 1989 se výraznou měrou promítla
do prostoru. S obnovením tržních procesů a celkovým „otevíráním“ se mohly začít projevovat přiro‐
zené rozdíly mezi městy a regiony, které byly v předchozím období potlačovány. Z tohoto důvodu je
možné sledované období nazývat návratem k přirozené trajektorii regionálního vývoje. S rozdílným
potenciálem měst a regionů, jenž je výsledkem jak zděděných struktur, tak výsledkem aktivit místních
aktérů, se začaly objevovat a zvýrazňovat regionální diferenciace. Ty je možné považovat za následek
koncentračního procesu, který se řídí obecnými pravidelnostmi vývoje sociogeografických systémů.
Na druhou stranu zde existovala celá řada specifik, jež byla dána jednak místními odlišnostmi (eko‐
nomickou základnou, kvalitativními charakteristikami obyvatelstva apod.) a unikátností postsocialis‐
tické transformace obecně. To vše se promítlo na výsledné proměně regionálního obrazu zemí Vise‐
grádu. Úkolem práce bylo tyto proměny prozkoumat a vyhodnotit. Výsledky práce shrnují následující
odstavce.
První sledovanou oblastí bylo obyvatelstvo. Proměna geografického obrazu obyvatelstva – jeho kon‐
centrace či dekoncentrace – je dána společným působením faktorů na straně přirozené měny a mi‐
grace. Pro objektivní posouzení změny koncentrace obyvatelstva bylo nutné vyhodnotit každou slož‐
ku zvlášť. V oblasti přirozené měny obyvatelstva bylo prokázáno sblížení populačního chování regionů
jako celku. Jedná se tak o jedinou ze sledovaných oblastí, u níž nedošlo k navýšení meziregionálních
rozdílů. Hlavní vliv na této změně měl především celkový pokles natality obyvatelstva spojovaný
s působením fenoménu druhého demografického přechodu. Změny v jednotlivých zemích ovšem
proběhly diferencovaně. V nejpokročilejší fázi, charakterizované celkovým úbytkem populace přiro‐
zenou měnou, se nachází maďarské regiony. Tento stav zároveň podporuje i nízká variabilita v soubo‐
ru regionů. K hlavním změnám totiž u Maďarska došlo již v 80. letech, kdy se utvářely základní vzorce
současného uspořádání. Transformační období pak již bylo jenom fází dokončování započatých změn.
Po Maďarsku by mohlo následovat Česko, u něhož došlo v zásadě k plošné změně na celém území.
Nízká variabilita na začátku transformace byla během následujících let ještě umocněna a české regio‐
ny si jsou ze všech sledovaných zemí v současnosti demograficky nejvíce podobné. Jako třetí v pomy‐
slném pořadí následuje Polsko, u kterého byly změny v transformačním období nejvíce viditelné.
Z původně homogenního, výrazně vitálního státu se stala země geodemograficky rozdělená. Přiroze‐
nou měnou nyní ubývá průmyslový a více urbanizovaný střed a české příhraničí. K těmto oblastem se
ještě přidává periferní a stárnoucí východ, který evidentně ztrácí i migrací. Zbytek země, především
bývalé polské Sudety a jihovýchod při hranicích se Slovenskem obyvatelstvo přirozenou měnou získá‐
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vá nadále. V tomto případě jsou jasně patrné historické souvislosti dosídlování, které se odrážejí
v lepší věkové struktuře regionů. Na jihovýchodě se dají změny připsat vysoké míře tradicionalismu
venkovského způsobu života. K nejmenší změně v diferenciaci regionů podle přirozené měny došlo
na Slovensku. I když byl pokles ve slovenských regionech největší, týkal se celého území. Jasné rozdě‐
lení na méně vitální jižní a jihozápadní část a úbytkovou severní a severovýchodní část země zůstalo
zachováno i nadále. Za samostatnou skupinu lze dále vyčlenit městské regiony (metropole), které
během sledovaného období nejvíce vylepšily svůj profil z hlediska přirozené měny. I když se ve větši‐
ně případů jedná stále o ztráty přirozenou měnou, svou nízkou hodnotou neodpovídají jejich výrazně
starší populaci.
Ke změně počtu obyvatelstva přispívala také migrace. Prostorová distribuce migrace obyvatelstva
byla v transformačním období v prvé řadě spojena s rozvojem suburbanizace. Největší migrační zisky
byly, oproti minulosti, vázány na regiony v zázemí velkých metropolí a ne na metropole samotné, jak
tomu bylo dříve. V závislosti na progresivitě těchto procesů začaly metropole migrací obyvatelstvo
ztrácet. Celkově byl však u této kategorie vývoj nejednoznačný a především v poslední době s rozvíje‐
jícím se trhem s realitami se městské regiony (Budapest, Praha) stávají opět atraktivními. Největší
zisky však byly vázány na zázemí těchto regionů. Na regionální úrovni tento vývoj postihl nejdříve
Pest následovanou Středočeským krajem a subregionem Warszawski. Projevy těchto změn byly
ovšem hlavně patrné na nižších měřítkových úrovních, kde atraktivita bezprostředního zázemí vel‐
kých měst vynikala mnohem výrazněji. Migrační zisky jedněch musí (v případě vnitrostátní migrace)
odpovídat migračním ztrátám druhých. Úbytkové regiony lze přitom rozdělit do dvou kategorií. První
skupinu tvoří dlouhodobě ztrátové periferní oblasti s nerozvinutou infrastrukturou a zaostalostí vše‐
ho druhu. Druhou, nově vyprofilovanou skupinu reprezentují regiony prodělávající konverzi starých
průmyslových odvětví spojených s nárůstem nezaměstnanosti. Z prostorového hlediska se dá konsta‐
tovat, že dochází k hierarchické determinaci migrace, orientované ne přímo do nejvýše postavených
jednotek, ale do jejich zázemí. K migračně ziskovým se dají navíc také počítat oblasti environmentál‐
ně kvalitní, s dobrou dostupností k centrům, turisticky atraktivní oblasti a regiony prodělávající hos‐
podářský boom. Ostatní regiony vůči těmto dvěma skupinám migračně ztrácí. Pomineme‐li metropo‐
litní území, význam migrace na populační změnu většiny území je malý, resp. rovnoměrně rozložený
na ostatní regiony. To bylo způsobeno jednak výrazným útlumem stěhování během devadesátých let
minulého století (snížení bytové výstavby) a nárůstem dominance a přitažlivosti metropolitních areá‐
lů. Naproti tomu však celková mobilita obyvatelstva oproti začátku 90. let minulého století vzrostla.
Migraci tak nahradily jiné formy mobility jako je dojížďka za prací či přechodná migrace. Z hlediska
změny diferenciace migrace tak bylo prokázáno její prohloubení, generované zejména vysokým ná‐
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růstem zázemí metropolí. Mezi nimi a zbytkem země tak vzniká nová polarita. Tento trend je patrný
u všech sledovaných zemí a rozdíly byly jen v míře, s jakou se uplatňoval.
Celková změna regionálního obrazu obyvatelstva se dá charakterizovat následovně: (1) Zvýšení počtu
populačně ztrátových jednotek dané především poklesem přirozené měny. Přechod do kategorie
populačně ztrátových regionů se týkal většiny regionů. (2) Hierarchicky selektivní, ale ve všech stá‐
tech stejně orientované zvýšení významu migrace na celkové změně obyvatelstva regionů. Role za‐
hraniční migrace byla pro řadu regionů také důležitým faktorem, který se podepsal na celkové změně
počtu obyvatelstva (Varšava, Dolnoslezsko a Opolsko), případně v současnosti tvoří „jazýček na va‐
hách“, jež rozhoduje o přírůstku nebo úbytku obyvatelstva (české regiony). (3) Z hlediska koncentrač‐
ního procesu obyvatelstva se však dosavadní vývoj po roce 1989 dá označit (na úrovni NUTS 3) jako
nejednoznačný. I když projevy směrem k metropolizaci (hierarchizaci) můžeme považovat za nejvý‐
znamnější, v případě Maďarska a Slovenska nebyly doprovázeny zvýšenou koncentrací obyvatel do
těchto areálů. To je výsledkem především rozdílů na straně přirozené měny. Nejednoznačné výsledky
a nízké hodnoty změny koncentrace tak nedovolují potvrdit tu část čtvrté hypotézy práce, která
předpokládá nárůst koncentrace obyvatelstva do metropolitních areálů u všech čtyř zemí.
Proměna regionálního obrazu ekonomiky je odrazem především rozdílného endogenního potenciálu
a adaptability regionů na „nové“ tržní prostředí. Jako hlavní faktor, jež se podepsal na formování
nových a staronových vzorců ekonomiky, byla potvrzena vertikální geografické poloha, která má však
na úrovni regionů (NUTS 3) podobu pouze polarizace metropolitní areály a zázemí. To se odrazilo
především ve smyslu zvýšené koncentrace, která se dále podílela na zvyšování regionálních nerov‐
noměrností. Význam z hlediska administrativy (řídící funkce), aglomerační efekty a nejsnazší možnost
spolupráce se zahraničím poskytly těmto regionům řadu výhod, které posílily jejich postavení a ovliv‐
nily i regionální systém samotný. Všeobecné působení tohoto faktoru se týká všech sledovaných ze‐
mí, což dokládá platnost první hypotézy práce.
Druhým faktorem, který se podílel na vývoji regionálního obrazu ekonomiky zemí Visegrádu, byla
makropolohová pozice regionu vůči vyspělé Evropě. Působení tohoto faktoru bylo všeobecné,
z hlediska dynamiky však svůj význam posílilo jednoznačně pouze Maďarsko. V případě tohoto státu
můžeme považovat hierarchickou a horizontální polohu za dva nejvýznamnější faktory, jež se pode‐
psaly na proměně regionálního obrazu země. Význam západo‐východní dichotomie je nejvíce patrný
u Slovenska, zde však posílení makropolohového gradientu nebylo jednoznačné a na vývoji regionál‐
ního obrazu ekonomiky se podílely ve zvýšené míře i další faktory (investiční aktivita, strukturální
faktory aj). Zděděné nepříznivé strukturální charakteristiky jsou významným faktorem celkové pro‐
měny regionálního obrazu především u Česka. Karlovarský a Ústecký kraj, které vykazovaly nejnižší
ekonomický růst, tak výrazným způsobem odporují jinak relativně dobře patrnému západo‐
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východnímu gradientu země. Význam makropolohové zonality u Polska je také významný, přesto
však stojí ve stínu sídelní hierarchie. Právě polycentrické uspořádání země je hlavním faktorem roz‐
dílné ekonomické úspěšnosti. Jde vlastně o opětné zdůraznění faktoru vertikální geografické polohy.
Význam makropolohy u nemetropolitních regionů podtrhuje také dědictví minulosti (zděděná specia‐
lizace), tedy rozdíl mezi vyspělejší, západní spíše průmyslovou částí Polska, která byla dříve součástí
Německa, a periferním a zemědělským východem země. Strukturální postižení vázané na oblasti vy‐
soké koncentrace starých průmyslových odvětví se projevilo odlišně u různých regionů, zejména však
u Slezska nebylo doprovázeno výraznějším poklesem produkce. To odráží jednak vyšší heterogenitu
průmyslových odvětví, jednak opožďování restrukturalizace. Za strukturálně postižené regiony lze
označit spíše ty, které byly spojeny se socialistickým kolektivním zemědělstvím (velkými farmami).
Tyto regiony byly postiženy transformací nejvíce (nárůst a dlouhodobé udržování vysoké nezaměst‐
nanosti). Jde především o sever a západ země. I tento fakt se tak podepsal na nejednoznačnosti posi‐
lování ekonomické výkonnosti západního Polska. Globálně však můžeme říct, že dříve marginalizova‐
né pohraničí se „Západem“ má u všech zemí lepší podmínky pro další rozvoj než je tomu na východě.
Druhou hypotézu můžeme tedy s vědomím výše uvedených specifik přijmout.
Předmětem třetí hypotézy byl nárůst územních nerovnoměrností. Z pohledu dosavadního vývoje
regionální diferenciace ekonomik je možné uplynulou etapu vývoje označit za prohlubování rozdílů
mezi regiony. Tomu odpovídá evidentní nárůst variability v zemích Visegrádu. Ta byla generována
především dynamickým růstem metropolí, resp. celých metropolitních areálů na jedné straně, a pro‐
padem dříve preferovaných oblastí s koncentrací těžkého průmyslu nebo prohlubováním zaostávání
periferií a venkova na druhé straně. První můžeme označit za vítěze transformace, druhé za poraže‐
né. Rozvoj, resp. obnovení regionálních disparit v transformačním období je však přirozený a v řadě
ohledů žádoucí jev, jenž umožňuje efektivnější územní dělbu práce a využívání zdrojů. Na druhou
stranu extrémní nerovnosti přináší řadu problémů, které je výhodnější řešit dříve, než se projeví
v plné míře. Určitá míra pomoci formou regionální politiky je v tomto smyslu proto žádoucí.
Změny v oblasti obyvatelstva a ekonomiky se odrazily také ve struktuře osídlení. Sledování dosavad‐
ního období transformace neukázalo v tomto ohledu velké změny, což ani vzhledem k jeho délce
nebylo možné očekávat. K některým signifikantním změnám přece jen došlo. Zastavila se tradiční
extenzivní koncentrace obyvatelstva do měst, resp. velkoměst a populačně začaly získávat malé obce
a města, a to dokonce i takové, které dříve představovaly vylidňující se venkov. Tomu významně při‐
spěla zvyšující se mobilita obyvatel a vyšší nároky na kvalitu života. Charakteristickým rysem byla pak
depopulace největších měst s výjimkou některých měst polského severovýchodu, profitujících ještě
z relativně vysokého přirozeného přírůstku a vysoké zaostalosti venkovských sídel v jejich zázemí.
„Depopulační“ extrém představovala zejména dlouhodobě ztrátová Budapešť, Lodž a města struktu‐
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rálně postižené katovické konurbace, v jejichž případě došlo k nejsilnějšímu synergickému efektu –
progresivnímu úbytku přirozenou měnou i migrací. Nejvýznamnější změnu v rámci národních systé‐
mů osídlení ovšem reprezentuje zvýšení podílu a počtu obyvatel migračně nejatraktivnějších oblastí
v zázemí metropolí (mimo zmiňovanou Lodž a katovickou konurbaci) a rozšiřování a zahušťování are‐
álů metropolitních oblastí. Uvedené změny, ač kvantitativně nepříliš významné, však představují kva‐
litativně novou etapu vývoje, zjevnou změnu předchozích trendů a ukazují, že sledované země stře‐
dovýchodní Evropy následují vyspělejší část Evropy a světa i v tomto ohledu.

‐ 94 ‐

LITERATURA & ZDROJE
ADÁMEK, P., CSANK, P., ŽÍŽALOVÁ, P. (2006): Regionální hospodářská konkurenceschopnost ‐ příručka
pro představitele veřejné správy. Berman Group, 62 s.
[www.czechinvest.org/data/ files/prirucka‐verejna‐sprava‐208.pdf]
ARBIA, G. (2001): The role of spatial effects in the empirical analysis of regional concentration. Journal of
geographical systems, 3, č. 3, s. 271–281.
ARMSTRONG, H., TAYLOR, J. (1993): Regional economics and policy. 2. vydání. Harvester Wheatsheaf,
New York, 397 s.
BACHTLER, J., DOWNES, R., GORZELAK, G. (eds.) (2000): Transition, cohesion and regional policy in cent‐
ral and eastern Europe. Ashgate, Aldershot, 378 s.
BALÁŽ, V. (2007): Regional polarization under transition: The case of Slovakia. European Planning Studies,
15, č. 5, s. 587–602.
BARJAK, F. (2001): Regional Disparities in Transition Economies: a Typology for East Germany and Poland.
Post‐Communist Economies, 13, č. 3, s. 289–311.
BARRO, R. J., SALA‐I‐MARTIN, X. (1991): Convergence across States and Regions. Brooking Papers on
Economic Activity, 1991, č. 1, 107–158.
BARTA, G. (ed.) (2005): Hungarian Spaces and Places: Patterns of Transition. Centre for Regional Studies
HAS, Pécs, 595 s.
BARTOŇOVÁ, D. (2001): Demografické chování populace České republiky v regionálním a evropském
kontextu. In: Hampl, M. a kol.: Regionální vývoj: Specifika české transformace, evropská integrace a obec‐
ná teorie. Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, katedra sociální geografie a regionálního
rozvoje, Praha, s. 45–74.
BLAŽEK, J. (1996): Meziregionální rozdíly v České republice v transformačním období. Geografie – Sborník
ČGS, 101, č. 4, s. 265–277.
BLAŽEK, J. (1999): Regional Development and Regional Policy in Central East European Countries in the
Perspective of EU Enlargement. In: Hampl, M. et al.: Geography of Societal Transformation in the Czech
Republic. Charles University, Faculty of Science, Prague, s. 181–207.
BLAŽEK, J. (2005): Trends to regional disparities in the Czech Republic in pre‐accession period in the euro‐
pean context. Geographia Polonica, 78, č. 2, s. 91–106.
BLAŽEK, J., CSANK, P. (2007): The West‐East gradient and regional development: The case of the Czech
Republic. Acta Universitatis Carolinae – Geographica, 40, č. 1–2, s. 89–108.
BLAŽEK, J., UHLÍŘ, D. (2002): Teorie regionálního rozvoje: nástin, kritika, klasifikace. Karolinum, Praha,
211 s.
BRADSHAW, M., STENNING, A. (2000): The progress of transition East Central Europe. In: Bachtler, J.,
Downes, R., Gorzelak, G. (eds.) (2000): Transition, cohesion and regional policy in central and eastern
Europe. Ashgate, Aldershot, s. 11–32.

‐ 95 ‐

BROWN, D., KULCSÁR, L. J, KULCSÁR, L., OBÁDOVICS, C. (2005): Post‐socialist restructuring and populati‐
on redistribution in Hungary. Rural sociology, 70, č. 3, s. 336–359.
BROWN, D. L., SCHAFFT, K. A. (2002): Population deconcentration in Hungary during the post‐socialist
transformation. Journal of Rural Studies, 18, č. 3, s. 233–244.
ČERMÁK, Z. (1996): Transformační procesy a migrační vývoj v České republice. In: Hampl, M. a kol.: Geo‐
grafická organizace společnosti a transformační procesy v České republice. Univerzita Karlova v Praze,
Přírodovědecká fakulta, katedra sociální geografie a regionálního rozvoje, Praha, s. 179–198.
ČERMÁK, Z. (2001): Vývoj migrační mobility v devadesátých letech v České republice. In: Hampl, M. a kol.:
Regionální vývoj: Specifika české transformace, evropská integrace a obecná teorie. Univerzita Karlova v
Praze, Přírodovědecká fakulta, katedra sociální geografie a regionálního rozvoje, Praha, s. 87–98.
DINGSDALE, A. (1999a): Budapest´s built environment in transition. GeoJournal, 49, č. 1, s. 63–78.
DINGSDALE, A. (1999b): New geographies of post‐socialist Europe. The Geographical Journal, 165, č. 2,
145–153.
DOSTÁL, P., HAMPL, M. (2002): Regional development in the Czech Republic: Specific and general ten‐
dencies. In: Domanski (ed.): Cities and regions in en enlarging European Union. Committee for Space Eco‐
nomy and Regional Planning, Polish Academy of Sciences Warszaw, s. 129–149.
DUNFORD, M., SMITH, A. (2000): Catching up or falling behind? Economic performance and regional
trajectories in the "New Europe". Economic Geography, 76, č. 2, s. 169–195.
DZÚROVÁ, D. (2001): Demografické stárnutí v České republice. In: Hampl, M. a kol.: Regionální vývoj:
Specifika české transformace, evropská integrace a obecná teorie. Univerzita Karlova v Praze, Přírodově‐
decká fakulta, katedra sociální geografie a regionálního rozvoje, Praha, s. 75–86.
ENYEDI, G. (2005): Processes of regional development in post‐socialist Hungary. In: Barta,G. ed. (2005):
Hungarian Spaces and Places: Patterns of Transition. Centre for Regional Studies HAS, Pécs, s. 18–27.
EZCURRA, R., PASCUAL, P., RAPÚN, M. (2007): The Dynamics of Regional Disparities in Central and Eas‐
tern Europe during Transition. European Planning Studies, 15, č. 10, s. 1397–1421.
FALŤAN, Ľ., PAŠIAK, J. (eds.) (2004): Regionálny rozvoj Slovenska – Východiská a súčasný stav. Sociologic‐
ký ústav SAV, Bratislava, 88 s.
[http://www.sociologia.sav.sk/old/dokument/Regionalny‐rozvoj‐3.pdf – 7. 3. 2007]
FAZEKAS, K., OZSVALDOVÁ, É. (1998): Transition and Regional Policies: The Case of Hungary, in: Maarten,
K. (ed.): Regional Development and Employment Policy. Lessons from Central and Eastern Europe. Inter‐
national Labour Organisation, Geneva, s. 15–61.
GARDAVSKÝ, V., HAMPL, M. (1982): Základy teoretické geografie. Státní pedagogické nakladatelství, Pra‐
ha, 85 s.
GEZICI, F., HEWINGS, G. J. D. (20007): Spatial Analysis of Regional Inequalities in Turkey. European Plan‐
ning Studies, 15, č. 3, 383–403.
GÖDRI, IRÉN (2005): The nature and causes of immigration into Hungary and the integration of immi‐
grants into hungarian society and labour market.
[http://www.demografia.hu/Dem_angol/2005/Godri.pdf]

‐ 96 ‐

GORZELAK G. (1996): The Regional Dimension of Transformation in Central Europe. Jesica Kingsley Pub‐
lishers, London, 152 s.
GORZELAK G. (1998): Regional and Local Potential for Transformation in Poland. European Institute for
Regional and Local Development, Regional and Local Studies vol. 14, Warsaw, 186 s.
GORZELAK, G., EHRLICH, E., FALŤAN, L., ILLNER, M. (eds.) (2001): Central Europe in transition: towards
EU membership. Scholar Wydawn. Naukowe, Warsaw, 371 s.
HAMPL, M. (1998): Realita, společnost a geografická organizace: hledání integrálního řádu. Přírodovědec‐
ká fakulta Univerzity Karlovy, Praha.
HAMPL, M. (2005): Geografická organizace společnosti v České republice: transformační procesy a jejich
obecný kontext. Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, Praha, 147 s.
HAMPL, M. a kol. (1996): Geografická organizace společnosti a transformační procesy v České republice.
Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy, Praha, 395 s.
HAMPL, M. a kol. (2001): Regionální vývoj: specifika české transformace, evropská integrace a obecná
teorie. Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy, Praha, 328 s.
HAMPL, M. et al. (1999): Geography of societal transformation in the Czech Republic. Charles University,
Faculty of Science, Prague, 242 s.
HAMPL, M., GARDAVSKÝ, V., KÜHNL, K. (1987): Regionální struktura a vývoj systému osídlení ČSR. Uni‐
verzita Karlova, Praha, 255 s.
HEIDENREICH, M. (2003): Regional inequalities in the enlarged Europe. Journal of European Social Policy,
13, č. 4, s. 313‐333.
HENDL, J. (2004): Přehled statistických metod zpracování dat. Portál, Praha, 584 s.
HOLMAN, R. (2000): Transformace české ekonomiky: v komparaci s dalšími zeměmi střední Evropy. Cent‐
rum pro ekonomiku a politiku, Praha, 106 s.
HORVÁTH, G. (2000): Hungary. In: Bachtler, J., Downes, R., Gorzelak, G. (eds.) (2000): Transition, cohesion
and regional policy in central and eastern Europe. Ashgate, Aldershot, s. 115–132.
HORVÁTH, G. (2004): The competitiveness of regions and localities in Central and Eastern Europe. Work‐
paper. Seventh Spring Seminarof the Economic Commission for Europe, Geneve, (February, 23, 2004)
United Nations. [www.unece.org/ead/sem/sem2004/papers/Horvath.pdf – 8. 10. 2006]
CHLAD, M. (1998): Regionalizace hrubého domácího produktu v České republice. Statistika, 35, č. 6, s.
257–269.
ILLNER, M., (2000): Regional development in the Czech republic: The 1993 scenerio revisited. In: Gorzelak,
G., Ehrlich, E., Falťan, L., Illner, M. (eds.) (2001): Central Europe in transition: towards EU membership.
Scholar Wydawn. Naukowe, Warsaw, s. 264–286.

ILLNER, M., ANDRLE, A. (1994): The regional aspects of post‐communist transformation in the Czech Re‐
public. Czech sociological review, 2, č. 1, 107–127.

‐ 97 ‐

KADEŘÁBKOVÁ, A. (2002): Regionální charakteristiky strukturálních změn české ekonomiky. In: Spěváček,
V.: Transformace české ekonomiky: politické, ekonomické a sociální aspekty. Linde, Praha, s. 325–344.
KOVÁCS, Z. (1999): Cities from state‐socialism to global capitalism: an introduction. GeoJournal, 49, č. 1,
s. 1–6.
KUPISZEWSKI, M. (2005): Migration in Poland in the Period of Transition – the Adjustment to the Labour
Market Change. PIE Discussion Paper Series, Institute of Economic Research, Hitotsubashi University.
[http://www.ier.hit‐u.ac.jp/pie/Japanese/seminar/A6‐workshop0503/kupiszewski‐paper.pdf ‐ 18. 3. 2007]
KUPISZEWSKI, M., REES, P., DURHAM, H. (1996): Internal migration and regional population dynamics in
Europe: Polish case study. Working paper 97/03
[http://www.geog.leeds.ac.uk/wpapers/97‐3.pdf – 17. 3. 2007 ]
MacLACHLAN, I., SAWADA, R. (1997): Measures of income inequality and social polarization in canadian
metropolis areas. Canadian geographer, 41, č. 4, s. 377–397.
MUSIL, J. (1977): Urbanizace v socialistických zemích. Svoboda, Praha, 360 s.
NEMES‐NAGY, J. (2004): Elements of regional disparities in the new regional pattern. In: Enyedi,
Gy.,Tózsa, I. ed.: The Region. Regional development, policy, administartion and e‐government, Akadémiai
Publ., Budapest., s. 62‐79. [http://geogr.elte.hu/ref/PDF/theregio.pdf – 14. 4. 2007]
NOVOTNÝ, J. (2001): Regionální ekonomické struktury v České republice a jejich současné vývojové ten‐
dence. Magisterské práce, katedra sociální geografie a regionálního rozvoje PřF UK, Praha, 102 s.
NOVOTNÝ, J. (2007): On the measurement of regional inequality: does spatial dimension of income
inequality matter? In: The Annals of Regional Science, 41, č. 3, s. 563‐580.
PAVLÍK, Z. a kol. (2002): Populační vývoj České republiky 1990–2002. Katedra demografie a geodemogra‐
fie, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova, Praha, 97 s.
PETRAKOS, G. (2001): Patterns of Regional Inequality in Transition Economies. European Planning Studies,
9, č. 3, s. 359–383.
POLÁŠEK, V. (2005): Vnitřní stěhování v ČR 1991 až 2004. ČSÚ, Olomouc, 87 s.
PORTNOV, B., FELSENSTEIN, D. (2005): Measures of regional inequality for small countries. In: Felsenstein
D., Portnov B. (eds.): Regional Disparities in Small Countries. Springer, Heilderberg, s. 47–62.
RADOSEVIC, S. (2002): Regional Innovation Systems in Central and Eastern Europe: Determinants, Organi‐
zers and Alignments. Journal of Technology Transfer, 27, č. 1, s. 87–96.
SLAVÍK, C. (2005): Reálná konvergence České republiky k EU v porovnání s ostatními novými členskými
zeměmi. Edice PSSS, Verejná politika a prognostika PPF‐003, FSV UK, 32 s.
SLOBODA, D. (2006): Slovensko a regionálne rozdiely ‐ Teórie, regióny, indikátory, metódy. Konzervatívny
inštitut M. R. Štefánika, Bratislava, 49 s.
[http://www.konzervativizmus.sk/upload/pdf/Slovensko_a_regionalne_rozdiely.pdf – 15. 2. 2007]
SMITH, A. (1997): Breaking the old and constructing the new? Geographies of uneven development in
central and eastern Europe. In: Lee, R., Wills, J. (eds.): Geographies of economies. Arnold, London, s. 331–
345.

‐ 98 ‐

SOUKIAZIS, E. (2003): Regional convergence in Portugal. Discussion Paper nº14, CENEUROP, FEUC, 19 s.
[http://www4.fe.uc.pt/ceue/working_papers/iconvport_elias.doc – 12. 10. 2007]
SPĚVÁČEK, V. (2002): Transformace české ekonomiky: politické, ekonomické a sociální aspekty. Linde,
Praha, 525 s.
SPURNÁ, P. (2006): Současné trendy v kvantitativní analýze geografických dat: se zaměřením na využití
metody geograficky vážené regrese. Diplomová práce, katedra sociální geografie a regionálního rozvoje
PřF UK, Praha, 150 s.
SÝKORA, L. (2002): Suburbanizace a její sociální, ekonomické a ekologické důsledky. Ústav pro ekopolitiku,
Praha.
SZIGETVÁRI, T. (2001): Regional development in Hungary. In: Gorzelak, G., Ehrlich, E., Falťan, L., Illner, M.
(eds.) (2001): Central Europe in transition: towards EU membership. Scholar Wydawn. Naukowe, Warsaw,
s. 287–309.
ŠTIKA, R. (2002): Vývoj meziregionálních rozdílů na území Česka po roce 1918. Magisterská práce, katedra
sociální geografie a regionálního rozvoje PřF UK, Praha, 118 s.
TASAN, T. (1999): Warsaw under transformation: new tendencies in the housing market. GeoJournal, 49,
č. 1, s. 91–103.
TIMÁR, J., VÁRADI, M. (2001): The uneven development of suburbanization during transition in Hungary.
European Urban and Regional Studies, 8, č. 4, s. 349–360.
TOMEŠ, J., HAMPL, M. (1999): The development of regional differentation in Easter Central European
countries during the transformation era. In: Hampl, M. et al. (1999): Geography of societal transformation
in the Czech Republic. Charles University, Faculty of Science, Prague, s. 131–152.
TURNOCK, D. (2003): The human geography of East Central Europe. Routledge, London, 423 s.
WECŁAWOWICZ, G. (1996): Contemporary Poland – Space and society. UCL Press Limited, London, 200 s.
ŽÍTEK, V., KUNC, J., TONEV, P. (2006): Vybrané indikátory regionální konkurenceschopnosti a jejich vývoj.
Working paper č. 21, Centrum výzkumu konkurenční schopnosti české ekonomiky, Brno, 38 s.
[http://is.muni.cz/do/1456/soubory/oddeleni/centrum/papers/wp2006‐21.pdf – 10. 5. 2007]
ŽÍŽALOVÁ, P. (2005): Regionální analýza přímých zahraničních investic v zemích střední Evropy. Magister‐
ská práce, katedra sociální geografie a regionálního rozvoje PřF UK, Praha, 92 s.

‐ 99 ‐

Další zdroje literatury:
Třetí zpráva o hospodářské a sociální soudržnosti. European Commission, 2004.
Čtvrtá zpráva o hospodářské a sociální soudržnosti. European Commission, 2007.
[http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/official/repor_en.htm]
Populačný vývoj v regiónoch Slovenskej republiky 2001. INFOSTAT. Bratislava. 2003.
[www.infostat.sk/vdc/pdf/popul2001regfinal.pdf – 4. 10. 2007]
Obyvateľstvo Slovenska podľa výsledkov SODB. INFOSTAT. Bratislava, 2005.
[www.infostat.sk/vdc/pdf/obyvatSOBD.pdf – 4. 5. 2005]
Main data by statistical subregions for regional development – Main data by subregions in 2002 based on
terrritorial breakdown as of 1 January 2004. Hungarian Central Statistical Office. 2004
[http://www.pontmagazin.hu/images_all/doc/kisters_adatok.pdf – 4. 10. 2007]

Zdroje statistických dat:
ČSÚ – Český statistický úřad [www.czso.cz]
GUS – Główny Urząd Statystyczny w Warszawie [www.stat.gov.pl]
ŠÚSR – Štatistický úrad Slovenskej republiky [www.statistics.sk]
KSH – Központi Statisztikai Hivatal [portal.ksh.hu]
EUROSTAT – Evropský statistický úřad [ec.europa.eu/eurostat]
Rocznik statystyczny województw 1990, 2002.
Rocznik statystyczny rzeczypospolitej Polskiej 2004.
Magyar statisztikai évkönyv 1996, 1999, 2001, 2006.
Statistical yearbook 1989–1990. Budapest, Hungarian Central Statistical Office, 1991.
Štatistická ročenka regionov Slovenska 2006
Štatistická ročenka Slovenskej republiky 1996–1999

SEZNAM ZKRATEK
EU
Eurostat
FDI
HDP

Evropská unie
Evropský statistický úřad
přímé zahraniční investice
hrubý domácí produkt

p. b.
PPS
RD
RVHP

procentní bod
parita kupní síly
regionální rozvoj
Rada vzájemné hospodářské pomoci

HDP/oby

hrubý domácí produkt na obyvatele

s.

strana (stránka)

HPH

hrubá přidaná hodnota

m.
MA
min
max
n/a

město (miasto)
metropolitní areál
minimální hodnota
maximální hodnota
nedostupné údaje

směrodatná odchylka (sigma)
SLDB
SVE
UK
USA
VK

‐ 100 ‐

sčítání lidu, domů a bytů (cenzus)
střední a východní Evropa
Univerzita Karlova
Spojené státy americké
variační koeficient

SEZNAM PŘÍLOH
Příloha 1: Mapa regionů Visegrádu
Příloha 2: Maďarsko – vybraná data
Příloha 3: Slovensko – vybraná data
Příloha 4: Česko – vybraná data
Příloha 5: Česko – demografické ukazatele (vybrané roky)
Příloha 6: Maďarsko – demografické ukazatele (vybrané roky)
Příloha 7: Slovensko – demografické ukazatele (vybrané roky)
Příloha 8: Polsko – vybraná data
Příloha 9: Polsko – demografické ukazatele (vybrané roky)
Příloha 10: Webbova klasifikace (Česko, Maďarsko, Slovensko, Polsko)
Příloha 11: Vývoj populační velikosti měst (Polsko)
Příloha 12: Vývoj populační velikosti měst (Česko, Maďarsko, Slovensko)
Příloha 13: Polohové "indexy" (Česko, Maďarsko, Slovensko, Polsko)
Příloha 14: Vymezení makropolohových zón a metropolitních areálů
Příloha 15: Maďarsko – ekonomická data (vybrané charakteristiky)
Příloha 16: Slovensko – ekonomická data (vybrané charakteristiky)
Příloha 17: Polsko – ekonomická data (vybrané charakteristiky)
Příloha 18: Česko – ekonomická data (vybrané charakteristiky)
Příloha 19: Korelace ekonomické výkonnosti a sektorové struktury hospodářství
Příloha 20: Graf závislosti přirození měny na věkové struktuře regionů (indexu stáří)
Příloha 21: Graf lineární regrese mezi faktorem makropolohy a ekonomickou úrovní (Česko)
Příloha 22: Graf lineární regrese mezi faktorem makropolohy a ekonomickou úrovní (Maďarsko)
Příloha 23: Graf lineární regrese mezi faktorem makropolohy a ekonomickou úrovní (Polsko)
Příloha 24: Graf lineární regrese mezi faktorem makropolohy a ekonomickou úrovní (Slovensko)
Příloha 25: HDP na obyvatele a jeho změna (Česko)
Příloha 26: HDP na obyvatele a jeho změna (Maďarsko)
Příloha 27: HDP na obyvatele a jeho změna (Polsko)
Příloha 28: HDP na obyvatele a jeho změna (Slovensko)
Příloha 29: Sektorová struktura hospodářství v roce 1995

‐ 101 ‐

