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Abstrakt

Tato práce se zabývá procesy metropolizace a periferizace ve dvou polských vojvodstvích 
a jednom českém regionu NUTS 2, tyto procesy dokumentuje a srovnává. Nejprve jsou 
analyzovány  použité  ukazatele,  na  základě  nichž  jsou  shlukovou  metodou  vymezeny 
metropolitní areály, periferie a další území. Dále je řešen vývoj částí regionu a především 
metropolitních  areálů,  jež  jsou  blíže  rozebrány.  Další  části  práce  jsou  zaměřeny  na 
dojížďkové vztahy v metropolitních areálech i celých regionech.

Klíčová slova: metropolizace, periferizace, Česko, Polsko, regionalizace

Abstract

This master's thesis deals with the metropolitanization and peripherization in two Polish 
voivodeships and one Czech NUTS 2 region, documents and compares these processes. 
Firstly,  the  used  indicators  are  analyzed,  metropolitan  areas,  peripheries  and  other 
territories are delimited by the cluster method. Furthermore, the development of parts of 
the region and, above all, metropolitan areas are dealt with. Other parts of the thesis are 
focused on commuting relations in metropolitan areas and entire regions.

Key words: metropolitanization, peripherization, Czechia, Poland, regionalization
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Úvod   

Základním předmětem zájmu regionální geografie je studium regionálního vývoje, 

regionální  diferenciace,  resp.  regionálního  obrazu,  jenž  je  tvořen  především  sídelním 

systémem.  V rámci  regionálního  vývoje  se  stále  více  pozornosti  věnuje  proměnám 

regionálního  obrazu  zemí,  jejich  regionálního  systému,  zjišťování  pravidelností  a 

vývojových tendencí regionální diferenciace a organizace. Vývoj a proměny regionálního 

obrazu  formuje  řada  procesů,  jejichž  výsledkem  je  mimo  jiné  hierarchické  postavení 

prostorových jednotek (regionů – územně správních jednotek i jiných funkčních regionů) 

v rámci vyšších socioekonomických nebo politicko-geografických struktur. Tyto procesy 

formují  rozmanité  regiony  a  diferencují  území  kontinentů  i  států  v regionech,  jež 

charakterizují vztahy závislosti – regiony jádrové (metropolitní) a periferní; prostor mezi 

nimi  – jak ve fyzickém,  tak politicko-geografickém (hierarchickém)  smyslu  – vyplňují 

semiperiferie, podle Wallersteina (bez ohledu na řádovostní úroveň) přechodná území, jež 

se  vyznačují  slabou  integritou,  proměnlivou  orientací  a  vnitřní  diferenciací.  Postavení 

těchto  území  v hierarchii  systému  i  v rámci  národních  ekonomik,  stejně  jako  jejich 

struktura se může v čase měnit, vždyť i region je proměnlivým až pomíjivým konceptem. 

To je v souladu např. s prací Hynka et al. (2005), která semiperiferie vnímá jako periferie 

na  vzestupu.  Z oblastí  bývalých  (místy  umělých  či  dočasných)  periferií  se  mohou  stát 

atraktivní regiony, stejně jako některé dříve metropolitní (jádrové) regiony mohou upadat. 

Takové  změny,  jež  se  odehrávají  v řádu  desetiletí,  lze  však  očekávat  jen  v  kontextu 

velkých společenských,  ekonomických a geopolitických změn.  Klasickým příkladem je 

průmyslová  revoluce,  zejména  její  druhá  fáze,  která  od  19.  století  začala  významně 

proměňovat  nejdříve  regionální  obraz  Anglie  a  Velké  Británie  a  posléze  všech  zemí 

západní,  střední  a  východní  Evropy a  položila  základy jejího  regionálního  a  sídelního 

systému.

Region střední Evropy, resp. postkomunistických států, vedle zmíněných procesů 

průmyslových  revolucí  a  urbanizace,  jež  vytvořily  základní  obraz  sídelního  systému, 

prodělal  na  rozdíl  od Evropy západní  ještě  jednu významnou změnu.  Tu způsobil  pád 

železné  opony a postupná,  více  či  méně rychlá,  reintegrace  do struktur  sjednocující  se 

Evropy,  resp.  Evropské unie a transformační  procesy,  jež tento vývoj charakterizovaly. 

Prvním  procesem  byla  tranzice  –  přechod  od  socialistické  plánovité  a  regulované 

ekonomiky  ke  svobodnému  trhu  a  s ní  související  obrat  od  východních  trhů  bývalého 

Sovětského  svazu  k západním.  Tento  proces  vedl  na  jedné  straně  k rozvoji  dříve 

periferních oblastí na západě (při hranicích s Německem) a také k vyšší intenzitě tradičních 

a obnovení dříve utlumených procesů, jež formují sídelní a regionální systémy – konkrétně 

migrace,  suburbanizace či  dojížďka a vyjížďka.  Za nejvýznamnější či výslednou formu 
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takových, resp. uvedených procesů lze označit metropolizaci a periferizaci, tedy procesy, 

jež člení země do dvou až tří základních typů regionů – na metropolitní a periferní (třetí  

kategorii  představují přechodná území – semi-metropolitní  či semiperiferní),  přičemž je 

zřejmé,  že  tyto  procesy  formování  zmíněných  regionů  jsou  vzájemně  propojené  – 

komplementární.  Právě  tyto  procesy  představují  stěžejní  předmět  práce,  která  se  na 

příkladu tří  relativně  velkých (komplexních)  regionů NUTS 2 Polska a  Česka pokouší 

analyzovat a srovnat intenzitu a výsledky zmiňovaných procesů. Regionální proměny jsou 

sledovány  na  úrovni  základních  administrativních  jednotek  (gminy,  obce  –  NUTS  5), 

event.  powiatů (okresů; NUTS 4) a ORP. Vybrány byly charakterové rozdílné regiony: 

Mazovské vojvodství, jež pro svoji plošnou i populační velikost reprezentuje region, který 

zmíněné procesy člení do rozmanitých oblastí  rozdílné hierarchické úrovně od globální 

metropole a jejího rozvíjejícího se metropolitního areálu přes území metropolí  druhého 

řádu až po zaostávající periferie. Druhý sledovaný region – Západopomořanské vojvodství 

– představuje do určité míry specifický region, jak svojí historií, tak příhraniční polohou na 

severozápadě  Polska  a  excentricky  lokalizovanou  metropolí  (Štětín)  v jeho  rámci. 

Posledním studovaným regionem je  českomoravský Jihovýchod (NUTS 2),  který je ve 

srovnání  s polskými  poněkud neorganický,  neboť jej  tvoří  dvě  rozdílné  administrativní 

jednotky úrovně NUTS 3 (kraj Jihomoravský a kraj Vysočina). Srovnatelnost vybraných 

regionů z hlediska statistického (NUTS) je formální (nepodstatná), práce totiž sleduje, zda 

se v regionech, jež jsou znatelně rozdílné, projevují sledované procesy podobně, či zda se 

nějak liší. 

Cílem  práce  je  hodnocení  výsledku  procesů,  jež  diferencují  a  člení  prostor 

sledovaných regionů a určení základních tendencí jejich regionálního vývoje.  Komparace 

rozdílných  regionů  dvou zemí  do  určité  míry  rozdílné  hospodářské  úrovně a  struktury 

prodělávajících  současně  sociálně  ekonomickou  tranzici  (transformaci),  sleduje  nakolik 

jsou tyto procesy podobné, jak ve smyslu vývoje geografického obrazu, tak intenzity a 

času.  Dílčím  cílem  je  prověřit,  které  faktory,  resp.  ukazatele  nejlépe  dokumentují 

sledované procesy a regionální diferenciaci srovnávaných regionů. 

K naplňování uvedených cílů práce slouží následující výzkumné otázky: 

 Jak  se  projevily  procesy  tranzice  a  transformace  (zavedení  svobodného  trhu, 

liberalizace,  napojení  na  evropské  struktury  –  vstup  do  EU)  v  regionální 

diferenciaci Polska a Česka?

 Lze považovat procesy metropolizace a periferizace za nejvýznamnější – výsledné 

či základní regionalizační procesy?

 Determinují  procesy metropolizace  a periferizace celý regionální  vývoj? Pakliže 

ano, jakým způsobem?
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 Projevují  se  sledované  procesy  v  Česku  a  Polsku  stejně?  Nebo  se  v nějakých 

ohledech liší, např. podle řádovostní úrovně, intenzitou, v čase?

 Jaké  jsou  základní  tendence  regionální  diferenciace  ve  sledovaných  regionech 

NUTS 2?

 Dochází  v  rámci  uvedených  procesů  k  neustálému  prohlubování  regionálních 

rozdílů nebo se situace v průběhu vývoje mění a v jakých souvislostech (např. v 

období konjuktury a krizí)?

 Jak  difuze  metropolizace  ovlivňuje  územní  změny  ve  smyslu  prostorovém  i 

hierarchickém?

Na uvedené výzkumné otázky navazují následující hypotézy: 

1. Po  roce  1989  došlo  v  obou  sledovaných  zemích  k  obnovení  přirozené 

trajektorie  regionálního vývoje,  v jejímž rámci  se předpokládá jak dynamizace 

procesů  metropolizace,  tak  periferizace,  neboť  onen  návrat  vyvolal  reakci  v 

podobě divergenčních tendencí (Hampl, Marada 2016).

2. Tyto procesy, které inklinují k regionální divergenci (Gaussier a kol. 2003; 

Smętkowski  a  kol.  2009)  v  průběhu sledovaného  období  nabývaly  stále  vyšší 

intenzity, a představují hlavní výsledek prohlubování regionálních rozdílů.

3. Zmíněné  procesy  budou  mít  relativně  nejsilnější  efekt  v  případě 

Mazovského  vojvodství,  nejslabší  v  rámci  Západopomořanského  vojvodství. 

Metropolizace  je  totiž  výsadou  zejména  velkých  měst,  které  si  vzájemně 

konkurují  na  mezinárodní  úrovni  (Gaussier  et  al.  2003),  Západopomořanské 

vojvodství je pak znevýhodněno odlehlou polohou.

4. Výrazně hlubší rozdíly se projevují v případě polských regionů NUTS 2 v 

porovnání  s  českým  regionem.  Největší  kontrast  se  pak  předpokládá  v 

Mazovském vojvodství, a to vzhledem k jeho velikosti  a struktuře a také silné 

růstové  tendenci  Varšavy  (Kubeš,  Kebza  2016,  Valášková  2013),  když  vedle 

regionu hlavního města země zahrnuje i relativně odlehlé a venkovské oblasti.

5. Difuze  metropolizačních  procesů  bude  probíhat  jednak  na  hierarchické 

úrovni, tj. přejímání procesů menšími středisky (podobně jako se přelévá zájem 

investorů podle teorie polarizovaného rozvoje, viz Bański 2010) a jednak prostým 

šířením v prostoru, neboť jak uvádí Czyż (2014), během metropolizace dochází k 

rozptýlení socioekonomických funkcí do zázemí.

6. Na  základě  hierarchického  postavení  měst  ve  státě  lze  předpokládat 

výraznější  projev metropolizace  v Brně než ve Štětíně,  protože u sledovaných 

procesů, konkrétně metropolizace, hraje mimo samotné populační velikosti města 
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roli i jeho národní význam, resp. význam v hierarchických strukturách sídelního 

systému dané země, což dokazuje i empirický výzkum Göddecke-Stellmann a kol. 

(2011). 

1 Diskuse s literaturou

Cílem  této  kapitoly  je  představit  a  diskutovat  poznatky  o  regionálním  vývoji 

s primárním zaměřením na procesy, jež formují metropolitní a periferní regiony, resp. jak 

se mění regionální obraz regionů v rámci procesů ekonomické tranzice a integrace Evropy 

a které faktory jsou v rámci těchto procesů nejvýznamnější. 

Hampl  (2005)  rozlišuje  dvě  úrovně  hodnocení  vývojových  tendencí:  první 

představuje  hierarchické  odlišení  hlavních  vývojových fází,  jež  reflektuje  teorie  stádií, 

resp.  polarizovaného  vývoje  à  la  Friedmann  (1967).  Teorie  stádií  (Hampl  2005) 

předpokládá  tři  fáze  (vývoje)  geografické  organizace  prostoru.  Každou  z  nich 

charakterizují podmiňující principy a mechanismy. Pre-industriální (statickou) fázi provází 

determinace socioekonomického uspořádání fyzicko-geografickým prostředím, která vede 

k  malé  proměnlivosti  struktur,  včetně  mocenských.  Industriální  (dynamickou)  fázi 

charakterizuje  konkurenční  prostředí  v  rámci  trhu,  politické  volby  i  dalších  sférách. 

Konkurence vedla k dynamizaci měst, regionů i celých zemí a k jejich nerovnoměrnému 

rozvoji.  Poslední  fázi  –  post-industriální  (či  organickou)  charakterizují  konkurenčně-

kooperační  mechanismy;  autor  zmiňuje reprodukci  hierarchických organizací  s  rostoucí 

flexibilitou a na ní navazující možnost progrese periferií, aniž by však šlo o nivelizační 

procesy  v původním  slova  smyslu.  V  organickém  stádiu  je  stále  důležitý  dynamický 

rozměr,  přičemž  dominují  kvalitativní  formy  růstu,  zatímco  v  dynamickém  stádiu  se 

prolínají  kvalitativní  i  kvantitativní  formy.  Lze  předpokládat,  že  uvedená  stadia  lze 

identifikovat i v rámci sledovaných procesů a regionů, neboť v nich lze pozorovat vývoj 

regionů i jejich dílčích částí.

Jedním z  průvodních  projevů regionálního  vývoje  je  diferenciace  a  v některých 

případech (zejména v transformačním období) její extrémní projev – prostorová polarizace. 

Regionální  diferenciace  je  –  podobně  jako  diferenciace  sociální  –  přirozený  jev.  Za 

negativní se považuje, pokud ji charakterizuje neustálé prohlubování regionálních rozdílů, 

jež v některých případech vede až k polarizaci, tj. obvykle nevratnému rozdělení zemí na 

dva či více regionů protikladného vývoje. Řada studií se při hodnocení takového vývoje 

opírá o klasickou práci (Friedmann 1967), jež analyzuje regionální vývoj na případu Chile 

a  naznačuje,  že  regionální  polarizace  (core-periphery  model)  je  typickým  jevem 

v rozvojových  zemích.  V podmínkách  Evropy  a  zejména  západní  a  střední  Evropy  je 
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takový vývoj spíše výjimkou (severní x jižní Itálie, athénská metropolitní oblast x řecké 

periferie).  Vliv  polarizovaného  regionálního  vývoje  na  vývoj  hospodářský  v  zemích 

Evropské unie analyzovali např. Ezcurra a Pascual (2007). 

Základním trendem je regionální diferenciace na bázi vztahů centra osídlení (města) 

a venkov (nikoli  polarizace,  která je jen jedním – spíše extrémním projevem),  která se 

reprodukuje na různých úrovních v kontextu historických a sociálně ekonomických změn. 

V preindustriálním období je zásadně podmíněna přírodními podmínkami a modifikována 

obchodními vztahy; k prostorovému šíření osídlení dochází v situaci, kdy je v lokalitě málo 

obživy.  Na  tuto  fázi  navazuje  průmyslem  podnícená  koncentrace  obyvatelstva 

(urbanizace),  její  dynamizaci  však  způsobily  společenské  změny  –  zrušení  otroctví  a 

centralizace států. Tyto etapy charakterizují např. Friedmannovy (1966) fáze rozvoje státu 

–  preindustriální,  transformační,  industriální  a  postindustriální,  přičemž  každá  má  své 

specifické  potřeby  při  tvorbě  regionálních  politik.  Termín  transformační  je  používán 

v souvislosti s transformací sociálně ekonomickou nejdříve od z čistě agrární společnosti 

v agrárně  obchodní,  jež  od  středověku  do  začátku  první  průmyslové  revoluce  pomalu 

přetvářela  systém osídlení  Evropy,  přičemž největší  rozdíly mezi  vznikajícími  státními 

útvary byly způsobeny politicko-mocenskými faktory. Staré státy obvykle charakterizovala 

vyšší  míra centralizace a tím i  koncentrace obyvatel  (jedno velké jádro). Zatímco státy 

nové,  sjednocené  až  v 19.  století  (Itálie,  Německo),  nebo  ty,  které  podléhaly  velkým 

teritoriálním změnám pod tlakem sousedních mocností (Polsko a jeho trojí dělení) zdědily 

polycentrickou strukturu osídlení s řadou relativně velkých center. Jak v tomto kontextu 

hodnotit  regionální  vývoj  a  jeho  polarizaci  je  poměrně  obtížné,  resp.  nejednoznačné. 

Socialistická plánovitá  ekonomika cílená na snižování  rozdílů mezi  městy a venkovem 

výstavbou nových velkých průmyslových podniků i měst přispěla k utlumení přirozeného 

vývoje  až  určité  nivelizaci  regionálního  vývoje  (Enyedi  1990,  1992,  Nováček  2005, 

Turnock 2006).  V prostoru středovýchodní  Evropy je  transformace spojena s rozpadem 

socialistického  bloku,  postupnou  reintegrací  do  evropských  struktur  a  s návratem 

k přirozenému  vývoji  a  obnovení  trendů,  jež  znamenají  i  v  geografickém  smyslu 

„dohánění“ vyspělé západní Evropy (Dostál 2000, Dostál a Hampl 2002, Gorzelak 2002). 

Tento  vývoj  měl  v zemích  středovýchodní  Evropy společné  i  rozdílné  rysy,  jež  v řadě 

ohledů ještě nebyly dostatečně prozkoumány. 

Prostor byl procesu dlouhého vývoje rozčleněn v geografické regiony, jež lze různě 

rozlišovat  či  klasifikovat,  ale  hlavní  přístupy  musejí  zohledňovat  jak  jejich  vývoj 

(historické faktory), tak současné procesy jejich proměny – transformaci, polohu vůči EU, 

regionální politiku, decentralizaci apod. Například Hospers (2003) rozlišuje tři modelové 

typy regionů v rámci evropského sociálně-ekonomického, resp. geografického systému, a 

to území (areály, koncentrace) jádrových služeb (core services), průměrné či spíše tradiční 
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průmyslové  oblasti  a  periferní  rurální  oblasti.  Barjak  (2001)  průmysl  hodnotí  jako 

nezbytnou základnu ekonomiky,  regiony na něm založené již však vesměs nepatří mezi 

nejvyspělejší a podle autora je v nich vhodné rozvíjet služby. Je však třeba dodat, že služby 

nemohou být rozvíjeny univerzálně. 

Zmíněné  jádrové  areály  s  dominujícím  sektorem  služeb  lze  v  Hospersově 

klasifikaci  považovat  za  nejrozvinutější,  a  tedy  i  potenciálně  metropolitní.  Kolem 

metropolitních areálů, ostatně jako i u jiných konceptů, panuje terminologický nesoulad, 

jak připomíná např. Czyż (2011) nebo Parysek (2002). Definiční problémy se objevují i 

v případě  zázemí  center  a  jejich  rozvoje.  Czyż  (2011)  např.  diskutuje  pojmy městské 

aglomerace a metropolitního areálu.  Dochází  k zjištění,  že někteří  autoři  je rozlišují na 

základě jejich struktury, přičemž městské aglomerace by měly být rozlišovány pouze na 

základě  morfologické  struktury,  zatímco  metropolitní  areály  charakterizuje  jak 

morfologická  struktura,  tak  funkční  vazby.  Autorka  zmiňuje  i  přístupy,  jež  městské 

aglomerace  považují  za  předcházející  stádium  metropolitního  areálu  na  pomyslné  ose 

vývoje urbanizace (Jędraszko 2005).  Parysek (2005), který se zabýval  vývojem měst  v 

Polsku mezi lety 1990 – 2002, rozlišuje několik faktorů socio-ekonomického rozvoje měst, 

přičemž je dělí do dvou skupin, a to endogenních a exogenních. Mezi endogenní faktory 

řadí  míru  transformace  systému,  demografické  a  sociální  parametry  a  změny,  lokální 

faktory a limity růstu (které mohou pramenit např. z fyzicko-geografických podmínek). Za 

exogenní  faktory  považuje  změny,  jež  vyvolalo  post-industriální  období,  evropská 

integrace a také procesy globalizace a metropolizace.

Podle  Czyż  (2011)  jsou  metropolitní  areály  teritoriálním  sídelním  systémem 

s prvky, vazbami a procesy odlišnými od jiných území, mezi které patří socioekonomické 

vazby  v rámci  celého  systému  metropolitního  areálu  (nikoli  jen  v  nejtěsnějším  okolí 

centra),  určitá  úroveň vnějších  vazeb,  nebo  rozvinuté  dojížďkové  vztahy.  Czepczyński 

(2014)  popisuje  metropolitní  areály  spíše  jako  velké  produkční  a  spotřební  systémy. 

Základní charakteristikou metropolitních areálů jsou aglomerace ekonomických aktivit a 

intra-regionální dopravní infrastruktura schopná zajistit masivní přesuny obyvatel; z toho 

plyne i jejich další rys, a to relativně vyšší intenzita dojížďky oproti jiným částem šířeji  

vymezeného  území.  Autor,  jenž  se  ve  studii  zabývá  morfologicky  zajímavým,  až 

unikátním, polycentrickým Gdańským metropolitním areálem (Trojměstí), metropolitním 

areálům přisuzuje další dva typické znaky. Jsou jimi funkce vstupní brány a vnější vazby. 

Poněkud  stručnější,  resp.  výstižnější  terminologické  vysvětlení  používá  Hampl  (2005), 

který metropolitní areály označuje jako nadnodální formu jader.

Rozmanité  přístupy  se  objevují  a  diskutují  v  otázce  územního  vymezování 

metropolitních  areálů.  Například  Gaussier  et  al.  (2003)  v  obecné  rovině  stanovuje  i 

podmínky  procesů  metropolizace,  jež  zároveň  mohou  představovat  kritéria  vymezení 
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metropolitních  areálů:  populační  velikost  (nad  1  mil.  obyvatel),  snadnou  dostupnost, 

koncentrace rozvoje nových technologií a digitalizace a nakonec i soustředění technického, 

politického  a  symbolického  kapitálu.  Fuguitt  et  al.  (1988)  představuje  severoamerický 

přístup,  který  odráží  statistické,  tedy  v  zásadě  kodifikované  vymezení  metropolitních 

území v USA mezi lety 1950 a 1980. Například v roce 1950 se metropolitním areálem 

rozumělo město s alespoň 50 tisíci obyvatel; o dvě dekády později už muselo být stejně 

velké  město  obklopeno  alespoň  25ti  tisícovým zázemím s určitou  hodnotou  minimální 

hustoty zalidnění. Podle tohoto přístupu tak metropolitní areál může být i poměrně malou 

územní jednotkou. K tomu Gaussier et al. (2003) poznamenává, že procesy metropolizace 

se mohou (do určité míry) projevovat v každé urbánní struktuře o libovolné velikosti.

Práce  Viturky  et  al.  (2017)  zdůrazňuje  tři  parametry,  jež  definují  metropoli: 

populační velikost, progresivní ekonomický model a atraktivita pro rezidenční a komerční 

funkce. Polský kontext vymezování metropolitních areálů vysvětlují např. Biczkowski et 

al. (2014). Zmiňují jak nejednotnost vymezování a definicí (podobně Smętkowski et al. 

2009), tak jejich zakotvení v polském právním řádu; metropolitní areál má mít více než 0,5 

mil. obyvatel, maximální radius 50 km od centra a má také splňovat podmínku kontinuity 

nebo kompaktnosti. Podle Smętkowski et al. (2009) se za metropoli v literatuře obvykle 

označuje  město  s  více  než  milionem obyvatel,  za  regionální  metropoli  s  více  než  půl 

milionem obyvatel. Někteří autoři mají poněkud odlišný názor na populační velikost jako 

určující faktor pro vymezení metropolitních areálů a nepovažují jej za rozhodující (Parysek 

2002). Existuje řada jiných pohledů a kritérií, které při vymezování metropolitních areálů, 

jež zejména odkazují na míru závislosti či integrace, přičemž významným ukazatelem je 

dojížďka (Navarro 2012). Při vymezování metropolitních areálů je nutné posuzovat nejen 

význam (populační velikost) samotného jádra a suburbánní zóny, ale také vybrané funkce, 

například propojenost s dalšími metropolemi, zda centra fungují jako velké dopravní uzly 

nebo uzly služeb či  financích  institucí  (Smętkowski  et  al.  2009).  Pravidlo  vymezování 

areálů  např.  podle  předem  daného  počtu  obyvatel  může  vést  k  poněkud  umělému  a 

nepřirozenému vymezování  naddimenzovaných území (např.  Göddecke-Stellmann et  al. 

2011 pro Brno),  které  ve  skutečnosti  nemají  integritu  a  další  vlastnosti  metropolitních 

areálů.  Podobnou  optiku  má  i  Hampl  (2005),  jenž  tvrdí,  že  populační  velikost  je 

nedostatečné kritérium pro vymezení metropolitního areálu a jako další kritérium uvádí 

právě socioekonomickou strukturu populace.

Metropolitní  areály  se  podle  Paryska  (2002) vyznačují  následujícími  atributy  či 

funkcemi:  1)  přítomností  manažerských  struktur  finančních  institucí  a  dalších  institucí 

kontrolujících  kapitál,  jakými  jsou  pojišťovny  nebo  směnárny,  2)  lokalizací  institucí 

představující  management  nadnárodních  korporací  (TNC),  3)  existencí  uzlů  rychlé  a 

frekventované  dopravy  (letecká,  VRT)  a  spojení  s  dalšími  metropolemi  alespoň  v 

13



kontinentálním měřítku, 4) přítomností vědeckých a technologických institucí s nejvyšší 

přidanou  hodnotou  (univerzit,  výzkumných  center,  technologických  parků  atp.),  5) 

koncentrací nejvýznamnějších kulturních institucí, 6) specifičností prostředí metropolitního 

areálu,  která pramení z charakteru jeho původního území,  7) dominancí  vazeb s jinými 

metropolemi nad vazbami v rámci regionu metropolitního areálu. Göddecke-Stellmann et 

al. (2011) v teoretické části práce uvádí čtyři funkce, jež se s výše uvedenými částečně 

překrývají. Jde o funkce vstupní brány (viz také Czepczyński 2014), symbolickou funkci, 

inovační a kompetitivní funkci a decizní a kontrolní funkci. Ve vlastní práci pak definuje 

celkem pět funkcí metropolitního areálu, jež jsou identifikovány a klasifikovány na základě 

hodnot ukazatelů ze sféry politiky, ekonomiky, vědy, dopravy a kultury.

Parysek (2002) u metropolitních  areálů,  resp.  urbánních areálů  s  metropolitními 

funkcemi, rozlišuje charakter jejich územně-funkčního významu coby centra. Mezi ně patří 

funkce centra administrativního či politického, ekonomického a obchodního, dopravního 

(dopravní uzly) a také kulturního. Administrativně politická funkce reflektuje pozici center 

jako privilegovaných míst v prostoru (Chromý 2003). Metropolitní areály se také od jiných 

území  liší  v řadě  důležitých  charakteristik.  Podle  Hosperse  (2003)  jádrové  oblasti, 

konkrétně v případě jádrových regionů „Modrého banánu“, vynikají  vyššími  hodnotami 

HDP  na  obyvatele  (příjmy  domácností),  nižší  mírou  nezaměstnanosti,  rozvinutou 

infrastrukturou  a  také  se  odlišují  charakteristikami  demografickými,  ekonomickými, 

kulturně-vzdělávacími.  

První  metropolitní  areály  se  začaly  vyvíjet  v na  území  Anglie  v  souvislosti  s 

masivní  koncentrací  obyvatelstva  v důsledku  průmyslových  revolucí  a  pohybem  za 

pracovními příležitostmi. Také v Anglii se objevila první satelitní města „garden cities“, 

předměstská sídla s příjemnějším životním prostředím, než které bylo ve velkých městech. 

Tento  jev  se  postupně  šířil  do  zbytku  Evropy,  například  v  Praze  byly  silnější 

suburbanizační tendence pozorovány v 19. a na začátku 20. století. Ouředníček (2003) ale 

upozorňuje  na  smíšené  uplatňování  koncentračních  a  dekoncentračních  procesů  na 

příkladu  Vinohrad  (migrace  z  Prahy)  a  Žižkova  (migrace  z  venkova).  V  některých 

zázemních územích  se také rozvíjel  průmysl.  Hampl  (2005) píše také  o dělbě  práce v 

metropolitních  areálech.  Zatímco  pro jádro je  typická  koncentrace  pozic  s  vysokou  až 

velmi  vysokou přidanou hodnotou,  řada dalších aktivit  je přesouvána do suburbií  – na 

příkladu Prahy jde např. o Průhonice nebo Rudnou, v případě Brna především o Modřice 

(Sýkora, Ouředníček 2007). Tyto aktivity mají často charakter služeb s nízkou přidanou 

hodnotou (sklady, spediční a průmyslové areály, obchodní plochy). Zajímavostí, opět na 

příkladu  Prahy,  může  být  příklad  nových  vědeckotechnických  center  ve  Vestci  a 

Hodkovicích,  kde  se  mají  koncentrovat  pozice  s  velmi  vysokou  přidanou  hodnotou, 
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nicméně jejich umístění do suburbií není dáno přirozenými zákonitostmi,  ale systémem 

dotační podpory z fondů EU.

Hampl a Marada (2016) vymezují metropolitní  areály,  které dělí do celkem čtyř 

kategorií  podle velikosti  a významu.  Např. Brno se nachází v druhé kategorii,  přičemž 

hranice jeho metropolitního areálu se shodují s hranicemi ORP. Pro úplnost lze uvést, že 

do poslední  kategorie  spadají  mj.  Liberec,  České Budějovice,  ale i  Karlovy Vary nebo 

Most.  Jihlava,  která  je v této diplomové práci  také sledována,  metropolitní  areál  podle 

Hampla  a Marady (2016) nevytváří.  Brněnský metropolitní  areál  je studován i  v práci 

Sýkory a Ouředníčka (2007), kde byl vymezen jednoduše jako okresy Brno-město a Brno-

venkov.

Další  problematikou  jsou  vývojové  trendy  metropolitních  areálů.  Metropolitní 

areály se v literatuře objevují zpravidla jako body růstu. Jak ale také uvádí Biczkowski et 

al. (2014), metropolitní areály ovlivňují především jejich bližší okolí a rozvíjí ho, zatímco 

zbytek „neovlivněného“ regionu se relativně zhoršuje.  Zvětšování rozdílů mezi jádrem a 

periferií zmiňují i Smętkowski et al. (2009). Na divergentní trend také poukazují Gaussier 

et  al.  (2003).  Metropolitní  areály  podle  nich  stimulují  teritoriální  a  ateritorální  vazby; 

teritoriálními  se  chápe  vyprazdňování  odlehlých  periferií  (čili  divergentní  tendence)  a 

ateritorálními vnější vazby,  které překonávají  regionální  kontext (Gaussier et  al.  2003); 

mezi  ně  lze  zařadit  například  propojení  dopravními  tepnami  (dálnice,  vysokorychlostní 

železnice). Někteří autoři (Parysek 2002, Korcelli 1998) rozlišují třístupňovou hierarchii 

metropolitních areálů, resp. center: regionální metropole, národní metropole a nadnárodní 

metropole, přičemž i poslední jmenované mají stále vliv na svůj „domovský“ region. Jeden 

z výsledků této práce by mělo být i empirické potvrzení či vyvrácení právě této prostorové 

difuze v okolí metropolí.

Terminologický  nesoulad  panuje  i  v  případě  pojmenování  procesu,  či  procesů 

utváření metropolitních areálů, tedy metropolizace. Například Czepczyński (2014) ve své 

práci uvádí „úroveň metropolizace“, aniž by však popsal samotný význam jevu. Může to 

vypovídat nejen o snaze svého vlastního výkladu, ale i o alespoň rámcové automatizaci 

pojmu. Gaussier et al. (2003) ale vyjadřují shodu odborníků nad tím, že metropolizace je 

souborem  procesů,  které  vylepšují  kvalitu  velkých  urbánních  areálů  a  které  vedou  a 

restrukturalizaci území a které se týkají vnitřních i vnějších vazeb.

Pojem  metropolizace  má  charakterizovat  vývoj  plošně  rozsáhlého  urbánního 

prostoru,  který  řadou  procesů  strukturován  podle  sídelních,  ekonomických,  územně-

správních a dalších funkcí (Parysek 2002). Gaussier et al. (2003) tvrdí, že metropolizace 

přesahuje balík jevů spojených s urbánním růstem, které se pojí např. s  urban sprawl. A 

jako příklad uvádí koncentraci kreativitních aktivit, resp. kreativní populace v pojetí podle 

Floridy (Czyż 2014), koncentraci kontrolních (mocenských) funkcí a institucí koordinace, 
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sama má pak přispívat i k disperzi, polarizaci a difuzi (Gaussier et al. 2003). Sama je pak 

tažena  především  ekonomickým  a  technickým  rozvojem  (Kübler  2012).  Urbánní 

geografové používají termín metropolizace často ve spojitosti s územní dynamikou, která 

transformovala urbánní území v metropolitní areál (Kübler 2012). Autor také zmiňuje čtyři 

základní  charakteristiky metropolizace.  První představuje  urban sprawl,  jímž se rozumí 

suburbanizace a expanze zástavby jako takové. Druhým prvkem je funkční specializace 

prostoru, jejímž výsledkem je zonalizace města v relativně homogenní prostory, což má za 

následek mj.  sociální  segregaci.  Třetím prvkem je podle Küblera intenzivní  prostorová 

mobilita  obyvatel,  zboží  a  informací,  za  využití  relevantní  dopravní  infrastruktury. 

Posledním prvkem autor rozumí kosmopolitní lokalismus, kde jsou místní ekonomiky, jež 

byly  původně  nějak  ekonomicky  a  kulturně  zakořeněné,  jsou  nyní  charakterizovány 

nadregionálními až globálními vazbami a přitahují a koncentrují stále větší kosmopolitní 

populaci.  

Gaussier et al. (2003) při hodnocení metropolizačních procesů rozlišuje tři základní 

hierarchické úrovně, a to globální, regionální a lokální. Tyto úrovně se odlišují jak silou a 

zónou vlivu, tak charakterem (funkční) dělby práce nebo transakčními náklady.

Czyż (2014) metropolizaci zasazuje do širšího časového kontextu; regionální rozvoj 

je spjat s koncentrací ekonomických aktivit a urbanizací (koncentrací populace), ale nové 

(nové v transformujících se společnostech a ekonomikách) procesy původní koncentraci 

proměňují,  když  do zázemí  se  stěhují  jak  výrobní  a  logistické  aktivity,  tak  rezidenční 

výstavba a formují se metropolitní areály.

Elliott  (1997)  představuje  tři  fáze  vývoje  či  procesu  metropolizace,  které  byly 

zjištěny  při  studiu  amerických  metropolitních  areálů.  Autor  rozlišuje  fázi  urbanizace, 

suburbanizace  a  dekoncentrace.  V  první  fázi  má  docházet  ke  koncentraci  obyvatel  a 

koncentraci pracovních příležitostí,  které se vzájemně ovlivňují, přičemž také dochází k 

nutné územní expanzi města. Druhou fázi charakterizuje silnější diferenciace v distribuci 

příjmů  urbanizovaných  obyvatel  a  rozvoj  dopravní  infrastruktury  (bohatší  se  začínají 

stěhovat do zázemí, chudší zůstávají blíže centra). Následuje „spillover“, odliv obyvatel z 

měst do nově se formujících suburbií. V třetí fázi dochází k přesunu obyvatel za hranice 

metropolitního  areálu.  Podobně  je  možné  chápat  desurbanizaci,  kterou  lze  jednoduše 

charakterizovat  jako  populační  úbytek  metropolitního  areálu.  Mimo  tuto  třífázovou 

typologii  je  však  pojmenována  například  reurbanizace,  ta  však  může  být  v  případě 

silnějšího  úpadku  metropolitního  areálu  výrazně  selektivní  (s  lehkým  odkazem  na 

severoamerický Rustbelt). Právě reurbanizaci ve spojitosti s metropolizací vnímá Parysek 

(2002), jenž tvrdí, že cílem procesu má být obnova centra jádra a ve výsledku rozvoj jádra 

jako celku. Hampl a Marada (2016) urbanizační cyklus v případě metropolizace vnímají 

odlišně.  Sama metropolizace je podle autorů urbanizací  na vyšším řádu;  suburbanizace 
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nemůže  být  hodnocena  jako  samostatné  vývojové  stadium.  Význam  deurbanizace  a 

reurbanizace má být krátkodobý a často nedostatečně prokazatelný. Reurbanizaci zmiňuje i 

Ouředníček (2000), avšak ve spojitosti s regenerací starých průmyslových měst, u nichž 

představuje jediné možné východisko.

Jiný  pohled  předkládá  Parysek  (2002).  Podle  něj  totiž  metropolizace  vytváří 

intenzivnější kompetitivitu, až konkurenci mezi metropolitními areály. Vedle kooperace, 

kterou lze  chápat  jako propojení  dvou či  více  metropolitních  areálů vnějšími  vazbami, 

existuje  někdy  i  silná  konkurence  právě  o  kontrolu  těchto  vazeb,  tedy  o  spolupráci. 

Popisovaný jev má negativní dopad zejména na menší města, která jsou v tomto „boji“ 

nekonkurenceschopná. V praxi je možné si podobný jev představit jako „problém slotu“ v 

lukrativních metropolích, o jejichž vazbu soupeří méně atraktivní nebo vyspělé metropole. 

Problém slotu si  lze  nejlépe představit  na příkladu letišť.  Nejvíce frekventovaná letiště 

nemohou být propojena se všemi a z jejich strany probíhá selekce.

Parysek (2002) také tvrdí, že se metropolizace právě v Evropě rychle rozvíjí, což 

může  podnítit  další  impulsy  pro  zkoumání  tohoto  procesu,  či  souboru  procesů,  v 

evropském  nebo  snad  i  středoevropském  prostoru,  který  je  vzhledem  k  turbulentním 

etapám (mj. přerušení přirozené trajektorie vývoje) regionálního vývoje velmi specifický.

Opakem  metropolí  a  metropolitních  území  jsou  periferie.  Vznik  periferií  je 

výsledkem  geografické  organizace  prostoru;  jde  o  specifická  území  s  negativními 

hodnotami různých charakteristik (Pileček, Jančák 2011). Podle Chromého (2003) navíc i 

odlišné  a  závislé  na  centrech,  které  je  kontrolují.  Také  se  uvádí  porucha  funkčně  – 

prostorových vztahů (Havlíček  et  al.  2005;  Havlíček  2007).  Periferie  bývá také  někdy 

ztotožňována s venkovem, toto však také řada autorů odmítá. Například Perlín et al. (2010) 

tvrdí, že není možné uvažovat jen v jednoduché v dichotomii „město – venkov“ a rozlišuje 

více  venkovů,  z  nichž  jen  některé  jsou  periferními.  Vícerozměrnost  či  mnohoznačnost 

venkova uvažují i například Blunden et al. (1998).

Vznik periferií je spojován s celou řadou faktorů. Tyto faktory lze rozlišovat podle 

povahy  na  fyzickogeografické,  geometrické,  ekonomické,  sociálně-demografické, 

ekologické,  kulturní,  náboženské,  nebo  také  politické  (Havlíček  et  al.  2005;  Havlíček 

2007).  Pro periferii  může být  tak klíčová  poloha,  neboť se jedná o odlehlé  či  (vlivem 

bariéry) nedostupné oblasti. Ty mohou mít za následek malý příliv investic, nízký stupeň 

rozvoje a populační úbytek. Klasifikovány jsou i nevýhody periferií, jež mohou být řazeny 

do tří skupin – kauzální, kontingentní a související (causal, contingent, associated) (Copus 

2001; Copus, Scuras 2006).

Často se v rámci pojednání o periferiích objevuje pojem okrajová oblast (margin), k 

němuž autoři přistupují různě, převládá však přesvědčení, že se jedná o marginalizované 

oblasti jako eskalované periferie zasažené totální izolací, které nejsou tržně integrovány a 
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jsou neproduktivní (Pileček, Jančák 2011; Havlíček, Chromý 2001). S odkazem na výše 

uvedené  lze  koncept  jádro  –  periferie  rozšířit  do  méně  generalizované  podoby  „jádro 

(metropolitní  areál)  –  semi-metropolitní  areál  –  semiperiferie  –  periferie  –  marginální 

oblasti“. Podobně modifikovaný koncept uvažuje i Sokol (2001), avšak semi- a marginální 

oblasti jsou nahrazeny více typy „superperiferií“, ovšem pro kontinentální měřítko.

Ačkoli  většina  autorů  k  vymezování  periferií  přistupuje  z  „komplexnějšího“ 

pohledu  (Halás  2008),  někteří  se  soustředí  na  vybrané  aspekty  perifernosti  (např. 

Szymańska et al. 2009) a jako hlavní charakteristiku periferií zdůrazňují stárnutí obyvatel. 

Jiní  autoři  vyzdvihují  populační  a  sociální  nestabilitu  a  špatnou  dopravní  dostupnost 

(Kubeš, Kraft 2011). Mnoho autorů včetně uvedených vymezují tzv. vnitřní periferie, které 

představují specifický problém. Vnitřní periferie bývají chápané jako nehraniční, úbytkové, 

nerozvojové,  s  horší  infrastrukturou,  někde  postižené  sociální  exkluzí  (Musil,  Müller 

2008). V literatuře se objevuje i jiné členění do více typů periferií; například Grosse (2007) 

je stanovuje jako vzdálená centrům a z ekonomického pohledu, kdy mají slabé hodnoty 

HDP per capita, specializují se na primér a nejsou schopny inovací a endogenního rozvoje. 

Jednoduše podle ekonomické výkonnosti rozlišuje periferie  Czyż (2002), a to na periferie 

s  nízkou  a  průměrnou  úrovní  socio-ekonomického  rozvoje.  Ačkoli  může  současně 

existovat  více  typů  periferií,  které  jsou  definovány  lokalizací  nebo  kvalitou  prostředí, 

všechny  spojují  nevýhody,  které  jsou  diskutovány  výše.  Tyto  nevýhody  se  obvykle 

promítají  do vyšších  nákladů na dopravu včetně  vyjížďky za  prací  a  do slabší  kvality 

lokálních  vlád.  Přesto  nelze  o  periferiích  přemýšlet  jen  jako  o  území  s výhradně 

negativními vlastnostmi.  Zejména kvalitní  životní prostředí,  klid a další měkké faktory, 

mohou ovlivnit rozvoj periferie (či zpomalit úpadek) v určitých odvětvích, jako je např. 

cestovní ruch nebo biozemědělství.

Za účelem možné predikce je vhodné představit několik pohledů z Česka a Polska a 

také ze západního světa, kde jsou metropolitní areály vzhledem k nepřerušené přirozené 

trajektorii vývoje více rozvinuté. 

Metropolitní  areály  ve  střední  Evropě  jsou  jednak  ovlivněny  společenskou 

transformací, která měla za výsledek nastolení volného trhu a různorodé efekty na rozvoj 

měst  (Parysek 2005).  V Polsku byl  do 90.  let  populační  přírůstek ve městech,  což ale 

změnil mj. i volný trh s pozemky a nemovitostmi spolu s dalšími mnohými aspekty, situace 

tudíž  vyústila  v  masivní  suburbanizaci  (Parysek  2005).  Jak  zjišťuje  Raźniak  (2007), 

suburbanizace probíhá v menší míře v průmyslových či strukturálně postižených oblastech 

(Katowice x Toruń). 

Hampl  a  Marada  (2016)  tvrdí,  že  formování  metropolitních  areálů  vede  k 

významové  selekci.  Na příkladu Poznaně Parysek  a  Mierzejewska (2006) dokumentují 

rozvoj metropolitních funkcí u metropolí nižšího řádu (či urbánních aglomerací podle Czyż 
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2011), kdy se i v těchto městech kumulují funkce multinodálního dopravního uzlu, nové 

kontrolní funkce (sídlo velkých firem) aj.

Zatímco  západní  metropole  a  aglomerace  procházet  nemusely  procházet 

společenskou transformací, ale pouze ekonomickou (přechod od zemědělství k průmyslu) 

v  dřívějších  dobách.  Navarro  (2012)  na  příkladu  Španělska  uvádí,  že  metropole  jsou 

vnímány  spíše  jako zdroj  problémů  –  environmentálních,  sociálních  aj.  –  jakkoli  jsou 

nadále motory ekonomiky a vývoje společnosti.  Gaussier et  al.  (2003) se zase zabývají 

polarizací uvnitř metropolitních areálů.

Dalším  z  faktorů  rozdílnosti  je  „formalizace  metropolizace“,  jak  to  nazývá 

Czepczyński (2014). Ten uvádí případ Gdańského metropolitního areálu, při němž v roce 

2011 vznikla  „samospráva“,  tzv.  GOM. V polském (i  českém) národním měřítku  však 

jejich  právní  zakotvení  chybí.  Naopak v západní  Evropě,  či  v  USA je  formální  pojetí 

metropolitních regionů poměrně běžné (severoamerické případy rozebírají např. Fuguitt et 

al. 1988).

Tato  práce  se  zabývá  třemi  vzájemně  odlišnými  regiony.  Západopomořanské 

vojvodství  na  severozápadě  Polska  slouží  jako  příklad  specifického  území  s velmi 

turbulentní historií, zároveň specifické svou sociogeografickou polohou v rámci Polska i 

střední Evropy; dále pak Mazovské vojvodství jako příklad stabilního regionu s metropolí 

nejlidnatějšího středoevropského státu a region Jihovýchod složený ze dvou krajů. Řada 

prací se zabývá jednotlivými – zpravidla problematickými - středoevropskými regiony, ať 

už  kvůli  poválečným pohybům obyvatel  a  následným procesům,  odlehlé  poloze,  nebo 

negativním hodnotám různých  socio-ekonomických  indikátorů.  V českém prostředí  lze 

zmínit  Kubeše  a  Krafta  (2011),  kteří  se  zabývali  na Jihočeským krajem.  Příkladem ze 

Slovenska  může  být  například  práce  Chrenekové  et  al.  (2015),  která  se  zaměřuje  na 

Žilinský kraj. Řada textů se zaměřuje na polské regiony; Bański et al. (2014), se zabýval 

Podkarpackým vojvodstvím,  Ślusarczyk and Herbuś (2011) strukturálně problematickým 

Slezským vojvodstvím, Bański a Czapiewski (2015) se zabývali Mazovským vojvodstvím, 

tedy jedním ze zde sledovaných regionů.

2 Metodická východiska práce

Výběr typově různých regionů se jevil  jako zásadní pro možnost  porovnávání a 

hodnocení sledovaných procesů. Pro jejich analýzu byly použity tři socio-ekonomické a tři 

primárně geografické (zohledňující vzdálenost a směr ke střediskům školství, obchodu a 

práce) ukazatele, u nichž byl možný sběr dat za sledované období na úrovni NUTS 5 (LAU 

2). Statistická analýza byla postavena na použití metod odchylek od mediánu, z-score a 

metody  pořadí,  ze  kterých  byly  vypočteny  agregované  ukazatele.  Ty  pak  s  využitím 
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shlukové analýzy sloužily pro finální regionální diferenciaci (typologii) území v regionech 

za použití shlukové analýzy.

2.1 Studované regiony

Pro účely této práce byly vybrány tři charakterem odlišné regiony, zejména proto 

by bylo možné potvrdit, že sledované procesy mají univerzální platnost. Regiony se liší 

primárně obrazem sídelního systému. Mazovské vojvodství je populačně veliký region s 

centrálně umístěným centrem, či nódem. Přítomnost hlavního města Varšavy v kombinaci 

s  rozsáhlou  plochou  území  indikuje  výraznou  intraregionální  diferenciaci,  jak  také 

předpokládá jedna z hypotéz. Západopomořanské vojvodství se liší především umístěním 

centra regionu na jeho okraji, což obvykle znamená nejednoznačný (nerovnoměrný) vývoj 

oblasti. Region Jihovýchod se jeví poněkud neorganický, neboť spojuje (do statistického 

NUTS  2)  dvě  svébytné  jednotky  krajů.  Pozice  brněnského  centra  je  proto  lehce 

excentrická, avšak v rámci územně správního uspořádání jsou obě krajská města – Brno a 

Jihlava – lokalizována víceméně ve středu regionů.

Existují  práce,  které  se  zabývají  vývojem  regionální  sociálně  ekonomické 

diferenciace postkomunistické střední Evropy a používají pro analýzu jednotky NUTS 2 

nebo  NUTS  3  (např.  Kebza,  Kubeš,  Nováček  2015;  Kubeš,  Kebza,  Nováček  2016; 

Nováček 2014; Minarčíková 2015; Poledníková, Lelková 2012; Zdražil, Kraftová 2012). 

Část autorů používá i jednotky menší (např. Chaberko et al. 2012; Chreneková et al. 2015; 

Kubeš,  Kraft  2011;  Smutek  2012;  Zborowski  et  al.  2012;  jde  ale  spíše  o  sledování 

parciálních témat než komplexních procesů socioekonomické diferenciace), řada starších 

prací tematicky spojených s Polskem pak využívá staré členění vojvodství (Barjak 2001), 

případně překryv obou regionalizací (Chidlow et al. 2009; Czyż 2002). V rámci této práce 

představují  hlavní  objekt  analýzy  nejnižší  správní  jednotky,  tedy  obce  (LAU  –  local 

administrative  unit),  v případě  Polska  se  jedná o gminy,  v Česku jsou to  obce  (NUTS 

5/LAU 2),  doplňkově  jsou využívány  jednotky o  řád  vyšší  (powiaty  a  ORP,  případně 

okresy).  Zatímco  použití  větších  územních  jednotek  má  výhodu  v  lepší  dostupnosti 

statistických dat, menší až malé jednotky podávají lepší obraz o diferenciaci vybraných 

regionů,  zejména  zázemí  metropolí,  a  mohou  lépe  dokumentovat  sledované  procesy. 

Některá  žádoucí  data  však  nejsou  pro  tuto  nejnižší  úroveň  dostupná  (např.  průměrné 

měsíční mzdy). Polské NUTS 5 jsou poměrně organické jednotky zahrnující někdy i řadu 

menších sídel, z nichž jedno plní střediskovou úlohu; zejména ve srovnání s Českem, kde 

je sídelní soustava extrémně roztříštěna do velmi vysokého počtu malých obcí (NUTS 5). 

Gminy jsou tak dostatečně velké (nejmenší gmina Západopomořanského vojvodství Nowe 

Warpno  má  1655  obyvatel,  v  Mazovském vojvodství  je  to  Szulborze  Wielkie  s  1747 
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obyvateli  (GUS 2017),  nejmenší  obcí  v  regionu Jihovýchod byla  k roku 2015 Vysoká 

Lhota  na  Pacovsku  s  15  obyvateli,  pakliže  neuvažujeme  vojenský  újezd  Březina  na 

východě regionu (ČSÚ, 2017). Proto v případě krajů Jihomoravského a Vysočina budou 

použity také údaje za ORP. 

Obr. 1: Nejlidnatější města Západopomořanského vojvodství k roku 2015

Zdroj dat: GUS (2017)
Pozn.: Štětín je růst stimulující centrum s rostoucí aglomerací a Koszalin (na úrovni 

např.  nedalekého Słupsku nebo hlavních měst  Lubušského vojvodství) pak významným 
regionálním centrem (Bański 2010)

Západopomořanské vojvodství (Obr. 1) se člení do 114 gmin, Mazovské pak do 

314  gmin,  a  protože  většina  plní  střediskovou  funkci  (i  když  některé  mají  charakter 

zázemí),  jako např. Wałcz nebo Szczecinek,  je název střediska i  gminy stejný. Je tedy 

splněna podmínka respektování administrativních hranic, kterou kladou v rámci metodiky 

výběru územních jednotek Hampl a Müller (2011). Na druhou stranu, například Musil a 

Müller  (2008)  charakterizují  elementární  organické  lokální  jednotky  na  základě 

přítomnosti  základních služeb. Ta je jedním z pravidel  vymezování  těchto organických 

jednotek. Potíž může být také v celkovém počtu obcí, který je výrazně vyšší v českém 

regionu,  než  v  populačně  podobně  velkém  Západopomořanském  vojvodství.  Region 

Jihovýchod zahrnuje 1377 obcí (1376 v roce 2005). Potenciální nevýhodou pro hodnocení 

procesů jsou velikostní rozdíly a problematika MAUP. V této práci ale jde především o 
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komparaci řádově stejných jednotek, které jsou odvozeny z jednotné evropské klasifikace, 

jejímž dílčím účelem je ostatně i možnost komparace.

Západopomořanské vojvodství bylo vybráno z více důvodů: 

1)  je  v  literatuře  víceméně  opomíjeno,  neboť  analýzy  na  vyšších  řádovostních 

jednotkách je hodnotí jako víceméně průměrné (kromě Minarčíková 2015, v jejíž práci se 

nachází  na posledním místě  mezi  regiony Česka,  Polska a Slovenska).  Autoři  se spíše 

zaměřují na více zaostalé regiony zejména na východě země, např. Lubelskie (Szymoniuk 

2008),  Podkarpackie  (Bański  et  al.  2014),  Podkarpackie,  Podlaskie  a  Lubelskie 

(Lewandowska et al. 2015) či strukturálně postižené (Śląskie – Ślusarczyk a Herbuś 2011) 

nebo regiony heterogenní – Mazovské (Bański a Czapiewski 2015). Obvykle převládají 

analýzy  regionálního  vývoje  celého  státu,  přičemž  vývoj  a  struktura  vojvodství  je 

opomíjena (Bański 2005, 2010; Barjak 2001; Blazyca et al. 2002; Chaberko et al. 2012; 

Chidlow et al. 2009; Czyż 2002; Zborowski et al. 2012); 

2) je opomíjeno v rámci rozvojových plánů, konkrétně výstavby dopravních cest 

(od roku 1990 se nepostavil ani kilometr dálnice, převažovala výstavba rychlostních silnic 

ve formě obchvatů (GDDKiA 2016) a je tak poměrně špatně propojeno s většinou Polska; 

3) kvůli silně excentrické poloze Štětína, které je 7. největším městem země (GUS 

2017), a zároveň správním centrem vojvodství a vedle administrativní role plní i funkci 

největšího centra služeb; Biczkowski et al. (2014) jej proto považuje za  metropoli; 

4) sídelnímu systému, kde sekundární regionální střediska jsou relativně malá; 

5)  zajímavému  historicko-geografickému  kontextu,  a  to  především  z  pohledu 

problematiky státního uspořádání a hranic, které se měnily, procházely „érami uzavírání, 

vízových styků i otevírání“ (Stokłosa 2013).

Mazovské  vojvodství  (Obr.  2)  pak  bylo  vybráno  kvůli  přítomnosti  hlavního  (a 

největšího)  města  Polska  a  zároveň  velmi  odlehlých  oblastí  při  okrajích  vojvodství. 

Tomuto regionu, jako dominantnímu vojvodství v Polsku, se věnuje řada autorů (Bański, 

Czapiewski 2015; Czapiewski et al. 2016). V analyzovaném časovém období lze sledovat 

snahu o napojení tohoto vojvodství na evropské dopravní systémy. Zatímco v roce 2005 

nebyl ve vojvodství ani kilometr dálnic, v roce 2015 již byla v provozu část plánované 

radiální silniční sítě v podobě dálnic a rychlostních silnic. V souvislosti s regionem lze 

uvést plánovaný rozvoj železnic, který je v Polsku vhodně spojen s VRT. V porovnání se 

Štětínem je Varšava lokalizovaná víceméně uprostřed vojvodství, což mj. předznamenává 

pravidelnější rozložení periferií v regionu, které ovšem souvisí rovněž s celým sídelním 

systémem a sekundárními středisky.

Jejich velikost  není  marginální  a  mimo jiné jejich rozložení  víceméně odpovídá 

poznatkům Christallerovy teorie centrálních míst. Oproti Západopomořanskému vojvodství 
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má také Mazovské méně turbulentní historicko-geografický vývoj ve smyslu změny hranic 

a administrativního uspořádání. 

Obr. 2: Nejlidnatější města Mazovského vojvodství k roku 2015

Zdroj dat: GUS (2017)
Pozn.:  Varšava je  velmi  rozvinutá  metropole;  prostor  na západ od osy Płock – 

Varšava – Radom je oblast zrychleného nebo nadprůměrného růstu (Bański 2010)

Region  Jihovýchod  (Obr.  3)  byl  vybrán  jako  český  zástupce  pro  jeho  vnitřní 

rozmanitost, ale také proto, že nenese významné historické dědictví poválečného odsunu 

německých obyvatel; alespoň tedy v takové míře jako například regiony Jihozápad nebo 

Severozápad,  jejichž  pohraniční  oblasti  jsou  mnohem  rozsáhlejší  než  jihomoravské. 

Jihovýchodu  samotnému,  resp.  jeho částem se  věnují  například  práce  Krafta  a  Blažka 

(2012) nebo Nováčka a Semiana (2015) vztažené k Vysočině, nebo Sýkory a Ouředníčka 

(2007), která se týká mj. brněnského metropolitního areálu. Ten tvoří jádro organičtější 

správní jednotky,  tj.  Jihomoravského kraje, ale v rámci regionu NUTS 2 Jihovýchod (v 

případě Česka jen statistická jednotka pro potřeby orgánů EU) má poněkud excentrickou 

polohu. Poloha Jihomoravského kraje a vývoj jeho metropolitního areálu byl ovlivněn jak 

blízkostí  Vídně  v minulosti,  tak  jeho  opomíjením  v éře  plánovitého  socialismu,  jež 

protežoval Bratislavu i Ostravsko. 
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Obr. 3: Nejlidnatější města regionu Jihovýchod k roku 2011

Zdroj dat: ČSÚ (2016)

Tab 1. Počet obyvatel sledovaných regionů v letech 1995, 2005 a 2015

Zdroj dat: ČSÚ (2017), GUS (2017)

I  tyto  jednoduché  údaje  naznačují  nepoměrně  vyšší  dynamiku  Mazovského 

vojvodství  díky lokalizaci  největšího  metropolitního  areálu  v rámci  postkomunistických 

zemí EU. 

2.2 Výběr indikátorů a jejich definice

Každá analýza regionální  diferenciace je obvykle determinována dostupností  dat 

nejvhodnějších  ukazatelů  za delší  časové období,  bez  nichž  je  sledování  dlouhodobých 

procesů nemožné.  V rámci  této práce bylo sledováno dvacetileté  období,  pro nějž  byly 

dostupné údaje. Pro vlastní statistickou analýzu použita data primárně z let 2005 a 2015. 
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region
Západopomořanské v. 98 101 99 114
Mazovské v. 102 104 106 314
Jihovýchod 99 103 101 1 377*

1995   
(v tis.)

2005   
(v tis.)

2015   
(v tis.)

index 
změny 
05/95 (v 
%)

index 
změny 
15/05 (v 
%)

index 
změny 
15/95 (v 
%)

počet 
jednotek 
NUTS 5

1 721 1 694 1 710
5 060 5 158 5 349
1 664 1 641 1 684



Ukazatele se dělí do dvou hlavních skupin: sociálně-ekonomické a primárně geografické 

(zohledňující směr k centrům vybraných služeb a vzdálenost k nim). Do první skupiny patří 

míra nezaměstnanosti,  migrační  saldo a podíl  postproduktivní  populace;  do druhé  pak 

cestní vzdálenosti (v km) od vybraných služeb, které jsou nebo mohou být zásadní pro 

běžný život a sociogeografickou organizaci v rámci vojvodství. Jde o dostupnost středisek 

obchodu,  školství a  práce  – tak jsou i  tyto  ukazatele  v práci  nazvány.  Zdrojem socio-

ekonomických dat byly Český statistický úřad (ČSÚ 2017), MPSV (2016) a Główny Urząd 

Statystyczny (GUS 2017), národní statistické úřady byly také zdrojem dat za dojížďku za 

prací.  Vzdálenosti  za  účelem vytvoření  primárně  geografických  dat  byly  měřeny skrze 

portál  mapy.cz  (podobně  Halás,  Klapka  2015),  bližší  charakteristika  primárně 

geografických dat je rozebrána v odstavcích níže.

Ne  pro  všechny  ukazatele  však  bylo  ve  zmíněných  letech  možné  data  získat. 

Například v případě migračního salda v Polsku byla k dispozici data pouze do roku 2014. 

Nedostatek dat ještě ovlivnil vymezení center práce, která byla spočtena pro roky 2001 v 

Česku, resp. 2006 v Polsku a 2011 vzhledem k dostupnosti dat za dojížďku za prací právě 

v těchto letech. Absentující složky datové základny mohou omezit pole výzkumu (např. 

Hampl,  Müller  2011;  Minarčíková  2015),  například  kvůli  nedostatku  ekonomických 

ukazatelů.  Hampl  a Müller  (2011) zmiňují  nedostupnost  dat  za HDP pro nižší  územní 

jednotky  a  používají  ekonomický  agregát  koncipovaný  jako  součin  průměrné  měsíční 

mzdy a počtu zaměstnaných obyvatel (také použito v Kubeš, Kebza, Nováček 2016). Pro 

tak malé územní jednotky nebyly k dispozici data za HDP, ale často chybějí také (dříve 

poměrně běžně) publikované průměrné měsíční mzdy, jež by byly pro podobný výzkum 

velmi  vhodné.  Jediným ekonomickým indikátorem,  který je  v  práci  použit  je  tak  míra 

nezaměstnanosti.  Jde  o  velmi  hojně  používaný  indikátor,  který  může  poukázat  na 

závažnost problémů v regionu z ekonomického pohledu, ačkoli se překrývá s pohledem 

sociálním (Nováček 2014). 

Pro  ten  byly  použity  další  dva  socio-demografické  ukazatele,  které  mohou 

poukazovat na  stav území, resp. regionální vývoj. Důležitý faktor pro rozvoj je přírůstek 

obyvatelstva,  který  je  z  pohledu  atraktivity  území  lépe  vystižen  migračním saldem.  V 

tomto ukazateli se mohou projevit jak silně depopulační oblasti, tak i přírůstkové, podle 

obecného  předpokladu  zejména  suburbánní  zóny  velkých  měst.  Velmi  významným 

problémem spojeným s migrací je, zejména v Polsku, odliv mladých, kteří míří do větších 

měst  nebo  zahraničí.  Jak  navíc  uvádí  Bański  (2005),  pro  periferie  je  typičtější 

postproduktivní  obyvatelstvo,  než  pro jiné oblasti.  K postihnutí  tohoto  jevu byl  použit 

podíl postproduktivní populace. Kromě zmíněných by bylo vhodné použít i jiné ukazatele, 

například podíl vysokoškolsky vzdělaných obyvatel (podobně v Kebza, Kubeš, Nováček 

2015). Problémem je však opět nedostatek dat na analyzované územní úrovni pro delší 
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časový úsek. Protože migrace může v jednotlivých letech vykazovat značné výkyvy,  je 

hodnota migračního salda průměrem sald za pět let. Byla měřena období 2003 – 2007 a 

2011 – 2015, resp. 2010 – 2014 v polských regionech, kde novější data chybí.

Jak uvádí Chromý (2003) nebo Pileček a Jančák (2011), periferie jsou závislé na 

jádrech,  vzdálenost  byla  změřena  mj.  i  jako  demonstrace  vztahu  mezi  nimi,  a  to 

prostřednictvím  jmenovaných  třech  primárně  geografických  ukazatelů,  které  poskytují 

relativně  větší   možnosti  při  sběru  dat.  Inspirující  je  přístup  Haláse  (2008),  který 

vymezoval periferie podle úrovně lidských zdrojů, ekonomického potenciálu, vybavenosti 

a  dostupnosti  (vzdálenosti)  center,  přičemž  výsledkem  byla  „syntetická“  kumulovaná 

perifernost.  Ukazatele  geometrické  vzdálenosti  používá  i  Džupinová  et  al.  (2008). 

Konkrétně měří vzdálenost obcí k různě velkým městům (modelově) bez ohledu na jejich 

vybavenost, nebo k hlavním dopravním tahům. Ty však samy negenerují žádný zisk nebo 

populační  přírůstky,  jsou  spíše  prostředkem či  katalyzátorem  generativních  efektů,  ale 

stejně tak i efektů redistribučních nebo odsávacích.

Za další  ukazatel  střediskovosti  se považuje maloobchodní  vybavenost.  Obchod, 

resp.  maloobchod  bývá  hodnocen  jako  jedna  ze  základních  služeb,  Van  Leeuwen  a 

Rietveld (2011) jej dokonce považují za klíčový prvek v rámci sektoru služeb. V nějaké 

podobě může existovat i ve venkovských oblastech, přičemž podle autorů ukončení jeho 

aktivit v místě znamená problém. Současné trendy však směřují k územní koncentraci a 

despecializaci  obchodu  do  velkoformátových  maloobchodních  center.  Ty,  jak  zmiňuje 

Spilková (2012), se stávají pro stále se zvětšující skupinu obyvatel pro svou praktičnost a 

dostupnost i jakousi zónou trávení volného času. Velikost středisek obchodu byla měřena 

na základě ukazatele hrubé plochy k pronájmu GLA (Gross Leasable Area), jež nabízejí 

obchodní centra a obchody. Zdrojem těchto dat byla databáze organizace sdružující polská 

obchodní centra (Polska Rada Centrów Handlowych 2016). Protože v Česku není podobná 

databáze k dispozici, byly potřebné údaje pro region Jihovýchod získány od jednotlivých 

obchodních center. Ačkoli plocha GLA sama nevyjadřuje atraktivitu obchodního centra, 

velikost je signifikantním indikátorem významu.

Koncentrace vysokých škol představují jednoznačně významný atribut metropolí. 

Jeho  význam  si  lze  představit  ve  více  rovinách,  příkladem  postavením  univerzit  a 

vysokých škol jako hierarchicky nejvyšších center v Christallerově teorii centrálních míst, 

inkubátorem inovací a kreativity, nebo faktorem přitažlivosti města pro mladé obyvatele, 

kteří  se zde koncentrují  a mohou se zde usídlit  i  po ukončení  studia (Zborowski et  al. 

2012).  Velikost  center  vzdělanosti  byla  odvozena  od  počtu  vysokoškolských  studentů 

studujících na vysokých školách (univerzitách) středisek. Počet studentů přitom ovlivňuje 

nejen poloha (velikost spádového území), a prestiž (dobré jméno) a zaměření univerzit, ale 

také demografický vývoj a jeho změny (silné a slabé ročníky). Data byla získána z ročenek 
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polského statistického úřadu (GUS 2006 - 2016) a databáze českého MŠMT (2016). Tento 

ukazatel také parciálně supluje výše rozebíraný podíl vysokoškolsky vzdělaných obyvatel 

na populaci. Data byla sbírána ze všech univerzitních středisek sledovaných i sousedních 

regionů. Stejný postup byl uplatněn u obou dalších primárně geografických ukazatelů. 

Kromě univerzitních středisek a center  obchodu jsou v práci  sledována i  centra 

práce.  Pracovními  středisky  se  zabývají  například  Hampl  a  Marada  (2015),  avšak  z 

poněkud  jiného  úhlu  pohledu.  Vymezování  těchto  středisek  podle  počtu  obsazených 

pracovních míst (POPM) je však touto prací inspirováno. Aby bylo město považováno jako 

pracovní  středisko,  byl  stanoven  limit  25  000  POPM,  šlo  tedy  o  výběr  měst  s  vyšší 

regionální nebo nadregionální působností. 

2.3 Metodický postup analýzy

Vlastní věcná analýza je rozdělena do několika metodických kroků. Nejprve musela 

být zpracována data do potřebné podoby. Nejdříve byla některá vstupní data převedena 

relativní ukazatele. Pro přesnější vyjádření byly hodnoty ukazatelů  modifikovány třemi 

způsoby, a to na základě odchylek od mediánu (např. Kebza, Kubeš, Nováček 2015), z-

score  a  pořadí.  Obvykle  je  také  možné  použít  například  faktorovou  analýzu,  v  tomto 

případě  hodnota  koeficientu  KMO  nebyla  dostatečně  vysoká.  S  vypočítanými 

agregovanými ukazateli  se pracovalo ve shlukové analýze,  jež sloužila pro typologizaci 

uvnitř regionů.

Aby se mohly primárně geografické ukazatele syntetizovat do použitelné pracovní 

podoby,  na základě absolutních  hodnot  (GLA, resp.  počet  studentů,  resp. POPM) byly 

stanoveny koeficienty dosahu střediska (k1) a koeficienty síly střediska (k2). 

k 1=1,5+ln (6)
n

10 000  (kdy n = GLA)

k 1=
n

200  (kdy n = počet studentů)

k 1=
n

1 000  (kdy n = POPM)

Koeficient  dosahu střediska je hodnota vyjádřená v kilometrech,  která  odpovídá 

poloměru – radiu vlivu střediska na ostatní  jednotky (gminy,  města,  obce).  Obce však 

mohou být pod vlivem více středisek, kde se pak hodnoty sčítají,  ale také mimo dosah 

středisek (což je mnohem vzácnější).  Také je nutné rozlišit vzdálenosti od jednotlivých 

center; koeficient síly střediska pak určuje míru vlivu jednotlivých středisek na obce. U 
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střediskových  obcí,  kde  je  vzdálenost  rovna  nule,  byly  místo  kilometrové  vzdálenosti 

přiřazeny  hodnoty  přirozeného  logaritmu,  které  zároveň  plní  roli  váhy  při  výpočtu 

složeného koeficientu (ks).  

k 2=
k1

d (  kdy d = vzdálenost)

Koeficient  k1 byl  pro každý ukazatel  získáván odlišně, a to jak kvůli  charakteru 

hodnot, tak kvůli jejich reálným vypovídacím hodnotám. Pro  k1 středisek obchodu byla 

použita  logaritmická  funkce,  neboť  pro  dostupnost  služeb  obyvatelům  je  důležitější 

samotná přítomnost obchodu, než jeho rozsah. Města s největšími obchodními středisky 

jsou tak teoreticky znevýhodněna. k1 univerzitních středisek a středisek práce byly počítány 

podobně;  šlo  o  lineární  funkce,  kde  byla  čitatelem absolutní  hodnota  jevu a  dělitelem 

hodnota 200, resp. 1000. Zatímco v případě obchodů představuje hodnotu plocha, co se 

týče  vzdělání  a  pracovních  center  jde  o  reálné  „lidské“  zdroje,  jejichž  význam  roste 

takříkajíc  s  každým  jedincem,  což  lze  doložit  třeba  i  způsobem  (nesystémového) 

financování vysokých škol podle počtu studentů.

k s=∑
i

( ln k 1)∗m
 (, kdy m = k2 pro každé uvažované 

město)

S  hodnotami  složeného  koeficientu  (ks) středisek  obchodu,  školství  a  práce  se 

pracovalo  stejně  jako  s invertovanými  hodnotami  míry  nezaměstnanosti,  podílu 

postproduktivní  populace  a  „normálními“  hodnotami  migračního  salda  (v  pracovní 

databázi  se  vždy  vyšší  hodnota  uvažovala  jako  „metropolitnější“,  proto  byly  některé 

ukazatele invertovány).  V práci byly použity tři základní postupy hodnocení těchto dat, 

přičemž  závěrečná  kategorizace  vychází  z  průsečíků  jejich  výsledků.  Jde  o  metodu 

odchylek od mediánů, z-score a metodu pořadí. Odlišností poslední jmenované metody od 

předchozích je to, že nerespektuje rozdíly mezi hodnotami. Tyto tři metody se aplikovaly 

na každý ukazatel, přičemž výsledkem byl souhrnný indikátor pro každou metodu, který je 

roven aritmetickému průměru hodnot pro jednotlivé obce a gminy. U každé gminy a obce 

se tak hodnotí  průměrná odchylka  od mediánu,  resp.  průměrné z-score,  resp.  průměrné 

pořadí.

Na zmíněné metodologické postupy navazuje shluková analýza, použitá též např. v 

Poledníková  a  Lelková  (2012),  s  cílem  identifikace,  vymezení  (event.  kategorizace) 

metropolitních  areálů.  Do shlukové analýzy vstupuje všech šest  syntetických  ukazatelů 
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(průměrná odchylka od mediánu,  průměrné z-score a průměrné pořadí  pro roky 2005 i 

2015), a to prostřednictvím Wardovy metody. 

3 Historicko-geografický kontext vývoje území

Sledované  regiony  se  v řadě  ohledů  liší.  Cílem  je  proto  především  nastínit 

historicko-geografické determinanty, vývojové odlišnosti a proměny, kterými srovnávané 

regiony prošly zejména po průmyslové revoluci a v souvislosti s geopolitickými změnami, 

jež zásadně ovlivnily vývoj a podobu regionů a do určité míry působí do současnosti. V 

prostředí studovaných regionů jde jednak o vliv tzv.  fantom borders (železné opony na 

Znojemsku),  částečně  vojenské  minulosti  části  Západopomořanského  vojvodství  a 

především  jiný  průběh  státních  hranic,  kde  lze  sledovat  dílčí  rozdíly  zejména  mezi 

Západopomořanským  a  Mazovským  vojvodstvím,  jelikož  první  jmenované  „zdědilo“ 

například  technickou  infrastrukturu,  přičemž  například  rozdíly  v  hustotě  silniční  a 

železniční  sítě dosud poměrně jasně odlišují  původní polskou oblast  a bývalé německé 

území.  Druhá  podkapitola  pak  představuje  studované  regiony  z  pohledu  současného 

socioekonomického postavení v rámci širších územních celků.

3.1 Historická specifika regionů

Sledované geografické celky v historickém pohledu charakterizuje značně rozdílná 

minulost, přičemž největší význam má skutečnost, že oba polské regiony (resp. jejich velké 

části)  byly po relativně dlouhé období součástí  jiných (než současných) státních celků. 

Zřejmě  nejproblematičtější  výchozí  pozici  z  pohledu  historického  vývoje  má 

Západopomořanské vojvodství.

Celé  vojvodství  se  od  počátků  rozvoje  Pruska  kontinuálně  vyvíjelo  v 

germanizovaném prostředí. Největší změna přišla po konci druhé světové války, kdy došlo 

k zabrání východních částí  bývalého Německa a geopolitickému posunu Polska v rámci 

Evropy na západ. S tímto krokem byly spojeny, podobně jako v Československu, masivní 

přesuny obyvatel.  Uvádí  se,  že  nově zformované  území  Polska  opustilo  sedm milionů 

Němců, zatímco přes šest milionů (v tom deportovaní Poláci a migranti ze SSSR) obyvatel 

území dosídlily (Fassmann, Münz 1994). Za socialistické éry se v oblastech po odsunu 

Němců  rozvinuly  velké  státní  statky  (Korcelli  et  al.  2008).  Podobný  vývoj  (proces) 

prodělaly  sudetské  oblasti  v Čechách  i  na  Moravě,  např.  okres  Tachov  tvořil  jeden 

obrovský  státní  statek.  Specifikum Západopomořanského  regionu  představuje  vojenské 

dědictví části vojvodství. Za německé (ale i ruské) nadvlády bylo důležitým střediskem 

regionu  Borne  Sulinowo.  Toto  město  bylo  až  do  roku  1993  prakticky  utajené,  až 
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společenská  transformace  k němu  přitáhla  jednak  zájem  badatelů  mnoha  oborů,  ale 

znamenala také řadu strukturálních problémů. Město bylo vylidněno a následně „místem 

nové šance“ pro Poláky ze všech regionů, čímž došlo k radikální obrodě (Poczta 2009). V 

současnosti se ve vojvodství, v okolí města Drawsko Pomorskie, nachází největší vojenský 

prostor  v  Evropě.  Odlišnosti  západopomořanského  území  dnes  vyplývají  například  z 

hustoty dopravních sítí. Příkladem je pouze částečně zrealizovaná stavba dálnice, nyní v 

Polsku označované jako A6, která byla postavena už v roce 1937 (GDDKiA 2016).

Území  Mazovského  vojvodství  vždy  představovalo  jedno  z tradičních  jader 

polského  státu.  Neprošlo  tak  zásadní  poválečnou  změnou  jako  Západopomořanské 

vojvodství a jako nodální region byl jeho vývoj velmi svázán a ovlivněn vývojem hlavního 

města relativně velké země. Varšava byla v minulosti hlavním městem, ale také se stala 

jedním z center ruské periferie. Další rozvoj nastal až po první světové válce, když Polsko 

znovunabylo nezávislost (Niemczyk 1998).

Poválečný vývoj celého Polska hodnotí mj. Parysek a Kotus (1995). Ten tvrdí, že 

v zemi došlo k utlumení urbanizačního procesu. Autor rozlišuje dvě charakteristické fáze 

poválečné  urbanizace.  Období  do  roku  1965  charakterizuje  dynamická  urbanizace, 

v období do roku 1990 se již objevuje suburbanizace. V celé poválečné éře docházelo k 

úbytku obyvatel v nejmenších městech.

Území  regionu  Jihovýchod  bylo  dlouhodobě  pevnou  součástí  českých  zemí. 

Výjimku představuje Valticko, které bylo k tehdejšímu Československu připojeno až po 

první  světové  válce.  Podobně  jako Západopomořanské  vojvodství  i  region  Jihovýchod 

poznamenaly populační ztráty způsobené odsunem Němců po druhé světové válce, byly 

však „řádově“ nižší. Vedle pohraničí s německou menšinou se ztráty týkaly také jihlavské 

etnické enklávy (tzv. „Iglauer Sprachinsel“). Nyní některé tyto oblasti představují periferii 

(Znojemsko,  zejména  jeho  západní  část)  a  lze  polemizovat,  je-li  to  stále  důsledek 

poválečných  transferů  obyvatel,  nižší  kvality  lidských  zdrojů  zemědělského  okresu, 

„vysávacího“  efektu  relativně  blízkého  Brna.  Podobně  jako  v  případě 

Západopomořanského vojvodství, se i na jižní Moravě nachází vojenský prostor, konkrétně 

VÚ Březina.

Pro současnou podobu obou zemí, ostatně jako pro celý bývalý východní blok, jsou 

významné transformační proměny, které přišly po roce 1989. Často, i v Česku a Polsku, se 

objevovaly případy zhroucení podniků v průběhu transformace; na druhou stranu se otevřel 

veliký prostor pro investice.  V postsocialistických zemích hrály velkou roli  nadnárodní 

korporace a jejich přímé investice, které však z pesimističtějšího úhlu pohledu mají jen 

malý vliv na rozvoj regionů (Hardy 1998). S metropolizací pak nutně souvisí i periferizace, 

jejichž simultánní průběh znamená divergenci na nejnižších řádovostních úrovních v do té 

doby relativně nivelizovaném socialistickém prostoru. Jak ale v souvislosti s Českem tvrdí 
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Hampl  a  Müller  (2011),  transformace probíhala  v čistě  divergenční  části  cyklu  jen do 

přelomu tisíciletí, po němž se začaly objevovat konvergentní tendence. 

Současná vojvodství mají základy v reformě na přelomu tisíciletí,  kdy byl počet 

vojvodství  zredukován  ze  49  (odpovídaly  spíše  úrovni  NUTS   3  –  současným 

subregionům)  na  nynějších  16.  Současná  podoba  polských  jednotek  NUTS  2  byla 

vytvořena mimo jiné za účelem větší efektivity regionálních politik (Chidlow et al. 2009).

3.2 Charakteristika regionů v rámci sledovaných zemí a Evropy

Tab 2.  Postavení sledovaných regionů v rámci Česka a Polska podle vybraných prací

Autor/ka, autorský 
kolektiv

Rok/y 
hodnocení 

ZP vojvodství Mazovské 
vojvodství

Jihovýchod zkoumaná území 
(řádovostní úroveň)

Zdražil, Kraftová 
(2012)

1999, 
2004, 
2008

Nerozvinutý Velmi rozvinutý Velmi 
rozvinutý

Státy V4 (NUTS 2)

Poledníková, Lelková 
(2012)

2000, 
2010

Méně rozvinutý Méně rozvinutý Průměrně 
vyspělý

Státy V4, SRN a 
SRR (NUTS 2)

Kubeš, Kebza (2016) 2002 - 
2014

Stagnace Vyšší růst v 
zázemí Varšavy; 
stagnace

- Polsko (NUTS 3)

Czyż (2014) 2005 Průměrně 
vyspělý

Vysoce 
rozvinutý

- Polsko (NUTS 2)

Chaberko et al. (2012) 2007 - 
2009

Východní část 
oblast chudoby

Ve velké části 
minimum 
chudoby; v 
okolí Radomi 
chudoba

- Polsko (vlastní 
regionalizace na 
základě NUTS 5)

Minarčíková (2015) 2010 - 
2013

Jeden z nejhůře 
postavených 
regionů

Po Praze 
nejvyspělejší 
region 

Po regionech 
hlavních 
měst 
nejvyspělejší

Česko, Polsko, 
Slovensko (NUTS 2)

Kubeš, Kebza, 
Nováček (2016)

2014 Průměrně 
vyspělý

Dominantní - Polsko (NUTS 2)

Zdroj: vybrané příspěvky
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Současné postavení (socioekonomické charakteristiky) regionů v rámci zemí nebo 

Evropy  je  předmětem  mnoha  studií.  V  této  podkapitole  autor  mj.  shrnuje  výsledky 

některých  z  nich,  a  to  formou  výběru  některých  příspěvků,  jež  se  metodicky  lišily. 

Porovnávané  práce  se  věnovaly  převážně  Polsku  samotnému,  případně  skupině  zemí 

Visegrádské čtyřky nebo dalším středoevropským zemím.  Polsko, vzhledem k vyššímu 

počtu územních jednotek NUTS 2 a velikosti  vůbec,  je zajímavější  půdou pro výzkum 

podobného ražení, než například samotné Česko.

Polsko  jako  jediná  země  EU neprodělala  recesi  i  během krize  po  roce  2008 a 

každým rokem ekonomicky rostlo. Avšak mnohem negativnější trend se objevuje po roce 

2011; v roce 2013 zaznamenaly už dvě vojvodství (Śląskie, Świętokrzyskie) hospodářský 

propad (GUS 2017); většina ostatních vojvodství pak pokles růstu, viz Tab 20 v přílohách. 

Od téhož období se také zastavují divergenční pohyby hodnot HDP na obyvatele v rámci 

vojvodství.

Tab 3.  Základní charakteristiky sledovaných regionů

* Ekonomický agregát je součin ekonomicky aktivních obyvatel a průměrné hrubé mzdy 
(viz mj. Hampl 2005)
Zdroj: ČSÚ (2017), GUS (2017)   

HDP na obyvatele v Česku (viz Tab 21 v přílohách) přestalo v některých regionech 

růst už v roce 2008 (Jihozápad), přičemž největší propad ve všech regionech nastal v roce 
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ukazatel rok

HDP/obyv.

2000
2014

index růstu 193,8 240,2 190,0

184,5 171,6 167,5
1995-2015 (v %) -1,3 4,4 -
1995-2002 (v %) -,4 1,1 -
2002-2015 (v %) -1,1 3,5 1,8

2002 486,4 680,4 513,3
2015 892,0 895,1

index růstu 183,4 176,0 174,4

Počet obyvatel

1995

2015
index růstu 99,4 105,7 101,2

2002
2015

index růstu 100,0 103,0 97,2

Západo-
pomořanské 
vojvodství

Mazovské 
vojvodství

Region 
Jihovýchod

4 545,1 7 015,7 7 507,2
8 808,3 16 849,4 14 260,7

Ekonomický 
agregát*/obyv.

index růstu 
2015/2002

Migrační 
přírůstek

Průměrná 
měsíční mzda

1 197,8

1 720 782 5 060 091 1 664 018

1 710 482 5 349 114 1 684 500

Počet obyvatel 
(15 – 64 let)

1 200 365 3 532 387 1 146 945
1 200 553 3 639 359 1 115 324



2009. U většiny regionů (kromě Jihovýchodu) přišla ještě jedna vlna zpomalení růstu až 

úpadek v letech 2012 a 2013. Podobně jako v Polsku se i v Česku ke konci sledovatelného 

období (tj. rok 2015) tempa růstu všech osmi regionů přiblížila. 

Na  základě  údajů  z  tabulky  2  lze  tvrdit,  že  jednoznačně  nejhorší  pozici  má 

Západopomořanské  vojvodství.  To  se  většinou  v  hodnocení  pohybuje  v  průměru  s 

odkazem na  určité  vnitřní  problémy  zejména  na  východě  regionu.  Výjimkou  je  práce 

Minarčíkové (2015), která ho v rámci Česka, Polska a Slovenska v jednom ze sledovaných 

let staví až na poslední místo. Mazovské vojvodství a Jihovýchod jsou hodnoceny lépe; 

Jihovýchod s Brnem se staví  do role  nejvyspělejšího  regionu zemí  V4 po regionech s 

hlavním městem. Mazovské vojvodství významně těží z přítomnosti Varšavy, která zvedá 

celý region do nadprůměrných hodnot. Vzhledem k tomu, že se jedná o plošně i populačně 

velký region, existují v jeho rámci významné rozdíly, o nichž se zmiňuje řada autorů. Za 

úpadkové a problematické lze považovat východ vojvodství (Kubeš, Kebza 2016) a širší 

okolí Radomi (Chaberko et al. 2012). 

Polsko je země hlubokých regionálních rozdílů, které jsou sociálně ekonomické i 

historicko-kulturní  povahy.  Základní  rozdělení  je  historicko-politické  a  dělí  Polsko  na 

polohově  exponovanější  západní,  resp.  severozápadní  polovinu  (urbanizovanější, 

ekonomicky rozvinutější,  kulturně-politicky liberálnější)  a východní,  resp.  jihovýchodní 

polovinu  (tradiční,  venkovštější,  zemědělská,  politicky  konzervativní).  Specifické 

postavení má metropolitní areál hlavního města, který obě oblasti do určité míry dělí. Toto 

rozdělení  zejména  v politicko-geografickém  smyslu  reflektuje  skutečně  polarizovanou 

zemi. Také proto se v Polsku hovoří o západo-východním gradientu. Projevuje se nejen 

zmíněnými politickými preferencemi, ale také rozdíly v dopravní infrastruktuře a celkové 

úrovni sociálně ekonomického rozvoje. Takové poznatky poskytují  práce Blazyca et al. 

(2002),  nebo  Czyż  (1998,  2014),  jež  hodnotí  všechny východní  regiony jako  málo  se 

rozvíjející  (zaostávající  v rozvoji),  zatímco  západní  regiony  (jako  celek)  vykazují 

průměrné  hodnoty  rozvoje.  Na  druhé  straně  „ostrovy“  pozitivního  vývoje  představují 

Mazovské vojvodství,  jež  táhne  metropolitní  oblast  Varšavy,  vojvodství  Wielkopolskie 

(Poznaň),  Dolnośląskie  (Wrocław)  a  Slezské  (Śląskie)  s  konurbací  Katowic.  Uvedené 

regiony se  rozvíjejí  nadprůměrným tempem.  Naopak Opolské  vojvodství,  které  s  nimi 

sousedí, se rozvíjí značně pomaleji (Zdražil, Kraftová 2012). Práce Kubeše a Kebzy (2016) 

operující s úrovní subregionů (NUTS 3) sice potvrzuje západo-východní rozdělení země, 

ale také zdrůrazňuje, že tento obraz je překryt polaritou jádro – periferie, resp. městské 

aglomerace versus venkovské oblasti, která je také výsledkem specifického historického 

vývoje (trojí dělení Polska), v jehož průběhu se v zemi vytvořilo několik silných center – 

současných hlavních metropolitních areálů. Na úrovni NUTS 3 tak lze v plošně rozsáhlém 

Mazovském  vojvodství  pozorovat  významné  rozdíly  mezi  širším  zázemím  Varšavy  a 
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zbytkem  regionu.  V  Mazovském vojvodství  je  podle  Kubeše  a  Kebzy  (2016)  středně 

růstová  východní  polovina  regionu,  zatímco  západní  polovina  stagnuje.  V 

Západopomořanském  vojvodství  je  výraznější  kontrast  mezi  Štětínem  a  Stargardským 

subregionem. Druhý jmenovaný ale mezi lety 2002 a 2014, které Kubeš a Kebza (2016) 

sledují, rostl rychleji než ostatní území jinak stagnujícího regionu.

Podle  Bańského  (2010)  Západopomořanské  vojvodství  leží  na  třech  národně 

významových osách potenciálního  pásu akcelerace  růstu – Štětín  – Trojměstí  (Gdańsk, 

Sopot, Gdynia); Štětín – Bydgoszcz/Toruń; Štětín – Wrocław; kdy západní část vojvodství 

je  zároveň  v  zóně  akcelerovaného  rozvoje,  ale  mimo  akcelerovanou  ekonomickou 

koncentraci, zatímco část východní v zóně vycházející z recese. Mazovské vojvodství pak 

zasahuje do zóny akcelerované ekonomické koncentrace i rozvoje, zároveň ho kříží značný 

počet významových os všemi směry. K odlišným závěrům došli Blazyca et al. (2002). Ti v 

Mazovském vojvodství rozlišují jako rozvojový pól pouze Varšavu a okolí a zbytek území 

hodnotí  jako  zaostávající.  V  jejich  evaluační  analýze  se  také  objevuje  rozvojová  osa 

vedoucí  severojižním  směrem  od  Gdańsku  k  Opoli,  a  zasahuje  do  oblasti  Wałcze  v 

Západopomořanském vojvodství. To je pak jejich optikou rozděleno na periferní (západní) 

a zaostávající (východní) část.

Ve srovnání s  celkově zaostávajícími   regiony východního Polska charakterizuje 

Západopomořanské  vojvodství  nejen  excentrická  poloha  Štětínské  metropole  v rámci 

regionu, ale také izolace, resp. velká vzdálenost od všech velkých koncentračních areálů 

Polska  a  hlavního  města  (Bański  2010).  Také  Stelder  (2014)  hodnotí  centra  Štětín  a 

Świnoujście  západopomořanská   jako lokalizovaná  na slepé dopravní  větvi  vycházející 

z potenciální rozvojové osy Varšava – Berlín. Někteří autoři ale poukazují na to, že Štětín 

může těžit z pozice dopravního uzlu a relativně dobrého napojení na Berlín (Smętkowski et 

al. 2009), které je historicky podmíněno výstavbou dálnice ze třicátých let 20. století. Na 

druhou stranu německé regiony, které se Západopomořanským regionem sousedí, Barjak 

(2001)  hodnotí  jako  deprivované  oblasti,  postižené  úpadkem  starých  průmyslových 

odvětví,  s vysokou  nezaměstnaností,  nízkou  ekonomickou  výkonností  a  industriálním 

deficitem a suburbánní  zónu Berlína  s  malým rozvojovým potenciálem.  Stelder  (2014) 

vnímá Varšavu jako křižovatku tří os; Berlín – východní Evropa, Pobaltí až jihovýchodní 

Evropa,  Varšava  –  Gdańsk.  Brno  pak  jako  křižovatku  osy  spojující  státy  Pobaltí  s 

jihovýchodem Evropy a osy Praha – Vídeň/Bratislava. Právě z blízkosti dvou, resp. tří až 

čtyř hlavních měst může Brno a celý jeho region těžit, nehledě na tendence části Vysočiny 

spádovat k Praze (Hampl, Marada 2015). 

Územím Česka se zabývá například práce Nováka a Netrdové (2011). Mimo jiné na 

základě bodování určili problémové a rozvojové (resp. vyspělé) oblasti. V rámci regionu 

Jihovýchod mezi rozvojové oblasti patří Brno s okolím, zejména jeho zázemí, a Jihlavsko. 
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V rámci Česka se mezi rozvojové areály řadí především větší (krajská) města. Poměrně 

výrazně  se profiluje  rozvojová osa Plzeň  – Praha – Liberec.  Do problémových oblastí 

spadá zejména západní Znojemsko, a to i v rámci celé země. V  regionu Jihovýchod je 

problémové hraniční pásmo Vysočiny a celé Znojemsko, a to na srovnatelné úrovni jako 

tradiční oblast vnitřní periferie na rozhraní Středočeského, Plzeňského, Karlovarského a 

Ústeckého  kraje.  Autoři  také  identifikují  jádrové  a  nerozvojové  oblasti.  Mezi  druhé 

jmenované patří zejména jižní Morava, mezi jádrové pak Brněnsko a méně výrazně také 

Jihlavsko. Jihlava je, podobně jako Karlovy Vary, středisko nejádrového charakteru, tedy 

spíše regionální centrum s rozvíjejícím se zázemím.

Současné postavení regionálních center je studováno ve více pracích; jeden přehled 

předkládá Raźniak (2007), jenž rozděluje polská města do tří úrovní: (1) metropole, (2) 

potenciální  metropole,  (3)  bez  metropolitního  významu  (resp.  ani  jedna  z  předešlých 

možností). Zatímco Varšava je vždy klasifikována jako metropole, u Štětína není na jeho 

zařazení  jednotný  názor  ;  část  autorů  jej  jako  metropoli  hodnotí,  část  jako  metropoli 

potenciální  a  část  ho  řadí  mimo  tyto  dvě  skupiny.  Rozsáhlou  typologii  předkládají 

Göddecke-Stellmann  et  al.  (2011),  kde  se  Štětín  mezi  čtyři  polské  metropolitní  areály 

nevešel, zatímco populačně menší Brno je jako metropole chápáno.

4 Analýza procesů metropolizace a periferizace

Sledované  regiony  se  po  pádu  železné  opony  postupně  vracejí  na  přirozenou 

trajektorii  vývoje, čímž dochází i k jejich vnitřní diferenciaci.  Obecně lze předpokládat 

největší intenzitu rozvoje u největších měst, která postupně přechází k sekundárním nebo 

terciárním centrům.

Cílem této kapitoly je představení a interpretace zpracovávaných hodnot ukazatelů, 

také výsledků tří zmíněných metod (odchylky od mediánu, z-score, metoda pořadí), které 

jsou znázorněny na mapách (Obr.  25,  26 a 27),  ale  také jejich případná konfrontace s 

existujícími výzkumy. Například Barjak (2001) hodnotil bývalé Štětínské vojvodství jako 

průměrné v ekonomických schopnostech, lidských zdrojích a technickém pokroku, zatímco 

bývalá  vojvodství  Koszalinské,  Gorzowské  a  Piłské,  které  dnes  parciálně  dotvářejí 

současnou  podobu  Západopomořanského  vojvodství,  byla  pojata  jako  průměrně 

ekonomicky schopná, ale s problémy na trhu práce. V Barjakově (2001) práci se objevuje i 

už  výše  popisovaná  vnitřní  diferenciace  dnešního  Mazovského  vojvodství.  Stoleczne 

Warszawskie  je  chápáno  stejně  jako  tehdejší  Štětínské  vojvodství  (ostatně  jako  další 

regiony  s  velkými  městy),  zbytek  území  je  rozlišován  jako  rurální  oblast  s  malým 

potenciálem pro růst až na Płocké vojvodství, které je průmyslové s málo kvalifikovanou 
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pracovní  silou.  Hlavním průmyslovým tahounem je  zejména  rafinerie  Orlen  v  Płocku, 

která je největší v Polsku.

Tabulka  4 uvádí  indexy změn ve sledovaných regionech.  Ty byly  rozděleny do 

dvou, resp. čtyř částí, a to na metropolitní území (jehož součástí je jádro a jeho zázemí) a  

periferii, označenou jako zbytek regionu. Jde o velmi generalizované členění založené na 

administrativních hranicích českých a polských okresů (NUTS 4). Přesnější regionalizací 

se tato práce zabývá v dalších kapitolách. Na základě dat z tabulky 4 lze ve vývoji počtu 

obyvatel  najít  možná  až  překvapivě  málo  společných  rysů.  Rovněž  možná  překvapivě 

nejde  o  rozdíly  mezi  Polskem  a  Českem,  ale  zejména  o  rozdíly  v  rámci  Polska.  Za 

společnou tendenci lze označit nejvýraznější růst zázemí a výsledně celého metropolitního 

území, přičemž k dynamizaci vývoje došlo zejména po vstupu do EU (předchozí období 

charakterizovala výraznější diferenciace uvedených procesů). Štětín a jeho region se liší 

úbytkovostí  jádrové  oblasti,  zatímco  ve  zbytku  areálu  je  přírůstek  kladný.  Zatímco 

metropolitní areál se rychleji modernizuje (což znamená i razantní změnu demografického 

chování) venkovská periferie si udržuje přírůstek přirozenou měnou a tudíž ještě populačně 

roste). 

Tab 4. Vývojové indexy vybraných ukazatelů a migrační saldo v částech studovaných 
regionů

Vysvětlivky: Brno = okres Brno-město; Brno - zázemí = okres Brno-venkov; Brno MA = 
okresy Brno-město a Brno-venkov celkem; Zbytek Jihovýchod je území regionu bez Brno 
MA; analogicky u ostatních regionů
Pozn.: Varšava - zázemí se skládá z území dvou subregionů obklopujících Varšavu
Zdroj dat: ČSÚ (2017), GUS (2017)
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Počet obyvatel Migrační saldo (v %)

území 2002-2015
Brno 94,6 102,5 97,0 - - -2,1 - -7,7 -
Brno – zázemí 106,4 130,0 138,3 - - 17,6 - 28,1 -
Brno MA 98,0 111,1 108,8 - - 3,8 - 20,4 -
Zbytek Jihovýchod 98,9 98,7 97,6 - - ,9 - 9,6 -
Varšava 103,5 103,0 106,7 166,1 1,5 5,1 6,4 85,5 103,8
Varšava – zázemí 106,3 111,6 118,5 196,8 4,4 10,4 14,5 148,4 197,6
Varšava MA 104,8 107,0 112,1 173,6 2,8 7,5 10,1 233,9 301,4
Zbytek Mazovské v. 97,2 99,2 96,5 183,9 -1,3 -2,8 -3,9 -56,9 -80,1
Štětín 98,5 98,5 97,0 178,4 ,5 -,5 -,1 -2,0 -,3
Štětín – zázemí 92,9 103,9 96,5 187,1 ,1 1,2 1,3 6,4 6,9
Štětín MA 95,4 101,4 96,7 177,3 ,3 ,5 ,7 4,4 6,6
Zbytek Záp. v. 102,4 100,3 102,7 188,9 -1,1 -3,0 -3,8 -22,3 -29,5

Ekonomický 
agregát

Migrační saldo  
(v tis.)

1995-
2004

2004-
2015

1995-
2015

1995 – 
2002

2002 – 
2014/5

1995 – 
2014

2002 – 
2014/5

1995 – 
2014



Již  pouhý  vývoj  počtu  obyvatel  za  sledované  období  dokumentuje  dynamizaci 

procesů  ve  druhém  období  (2004  –  2015).  Sociálně  ekonomický  rozvoj  po  obtížném 

období tranzice a strukturálního přizpůsobení v 90. letech přináší také rozvoj procesů, které 

charakterizují  proměny  prostorové  organizace  vyspělejších  zemí,  tedy  rozvoj 

metropolitních  regionů,  které  jsou  tahouny  ekonomického  vývoje.  Také  je  patrné,  že 

sociálně ekonomicky vyspělejší regiony Česka, v tomto případě metropolitní území Brna 

vykazuje vyšší dynamiku než polské sledované regiony.   

Ekonomický  agregát  byl  vzhledem  k  dispozici  dat  hodnocen  pouze  za  polské 

regiony.  V  obou  regionech  jeho  hodnoty  rostly  pomaleji  v  jádrech  a  metropolitních 

areálech než ve zbytku regionu. Vyšší růst je v obou vojvodstvích v zázemí jádra a ve 

zbytku  regionu.  Projevuje se  tak  jednak suburbanizace  a  přesun movitých obyvatel  do 

zázemí  měst,  ale  také  celkový  vzestup  životní  úrovně,  což  reflektuje  i  výši  mezd.  V 

místech, kde byly mzdy velmi nízké, se pak snáze projeví vyšší relativní změny. 

Větší rozdíly jsou u hodnot migračního salda. Zatímco v regionu Jihovýchod, kde 

se sledovala  z  důvodu dostupnosti  dat  jiná období  (viz  kap.  2.2),  byly v Brně a  okolí 

rozdíly  minimální,  zatímco  změna  migračního  přírůstku  ve  zbytku  regionu  měla  silně 

sestupný  trend  (větší  přírůstky  v  první  části  období  vystřídaly  minimální  přírůstky  až 

úbytky).  V  Polsku  jsou  rozdíly  značně  větší.  Varšava  se  od  Brna  i  Štětína  liší  vyšší 

pozitivní změnou v jádru oproti zázemí, přičemž právě v zázemích lze obecně zvyšující se 

přírůstky očekávat. Štětín má diametrálně odlišné parametry. V průběhu sledovaných dvou 

dekád se zde dynamizovala suburbanizace, což se projevilo migračními úbytky ve městě a 

velmi vysokou změnou v jeho zázemí.

4.1 Regionální diferenciace na bázi socio-ekonomických ukazatelů

Migrační přírůstky v aglomeracích jsou jedním z klíčových ukazatelů, které ukazují 

na  sílu  a  rozsah  metropolizačních  procesů,  z  nichž  nejviditelnějším  je  suburbanizace. 

Naopak silné migrační úbytky v rurálních oblastech mohou signalizovat prohlubující se 

periferizaci.  V  práci  jsou  migrační  přírůstky  ilustrovány  viz  Obr.  4  –  6,  statisticky 

analyzovaná období viz Obr. 42 a 43 v přílohách.

Nejvýraznější  prostorovou  (regionální)  diferenciaci  na  základě  migrace  lze 

předpokládat  v případě plošně i  populačně největšího  Mazovského vojvodství.  V rámci 

celkově migračně ziskového regionu (za 20 let migrační přírůstek téměř 4,5 %) vykazuje z 

celkem 42 powiatů 27 úbytek (celkem -92 000 obyvatel) a 15 přírůstek (celkem 295 000 

obyvatel). Většina přírůstku připadá na metropolitní oblast hlavního města. Obecně platí, 

že i přes úbytek městského obyvatelstva jsou centra disponující univerzitami zvýhodněny 
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příchodem nových studentů s tendencí usadit se (Zborowski et al. 2012). Metropolitním 

areálům jsou pak věnovány samostatné podkapitoly níže v práci. 

Obr. 4: Migrační saldo gmin a powiatů Mazovského vojvodství za období 2001 – 
2014

Zdroj dat: GUS (2017)

Zázemí  Varšavy  představuje  druhé  relativně  nejrychleji  rostoucí  zázemí,  resp. 

metropolitní  oblast  po  Praze,  je  však  populačně  větší.  Nejvýznamnější  růst  vykazuje 

powiat  piaseczyński (mezi  lety  2001  –  2014  30  %,  resp.  více  než  35  000  obyvatel) 

s centrem  Piaseczno  a  další  tři  okresy  (legionowski,  grodziski,  warszawski  zachodni) 

srovnatelného růstu (18 až 19 %), ačkoli mnohem větší přírůstky byly v těchto oblastech v 

první  polovině  zmíněného  období.  Absolutně  největší  zisk  (85 500  obyv.,  resp.  5  %) 

vykázala  Varšava,  jakožto  populačně  největší  powiat.  Dalším  powiatem  s  výraznými 

relativním i absolutním přírůstkem byl wołomiński (přes 14 %, resp. 28 000 obyv.), kd se 

nachází města velmi blízko Varšavy, která v období mezi lety 1995 – 2014 rostla velmi 

rychle (Ząbki 69 % a Marki 60 %). Významný  poznatek  představuje  rychlý  růst  řady 

měst, která byla nadějnými satelity již v předválečném období: Jablonna (145 % za 20 let), 

Lesznowola (100 %) nebo Marki (Załęczny 2015).

Co  se  týče  vzdálenějších  obcí,  pak  relativně  vyšší  růst  zaznamenávají  města  a 

městečka v okolí jedné z nejvýznamnějších dopravních a rozvojových os země směrem na 

Łódź, resp. na západ. 
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Mimo varšavské metropolitní  území zaznamenal vysoký relativní růst další obce 

(suburbia)  v zázemí  Płocku,  zejména  Słupno  s  migračním  přírůstkem  přes  60  %. 

Pozoruhodný  je  vývoj  druhého  největšího  města  ve  vojvodství,  Radomi,  jehož  úbytek 

migrací je tak velký (-7 %), že společně s dalšími periferními městy Iłża a Pionki stahuje 

do  záporných  čísel  a  na  periferii  celý  powiat. Přitom řada  obcí  v zázemí  centra  roste, 

Jedlnia-Letnisko dokonce o více než 20 %. Podobně je tomu v případě dalších center 3. 

řádu, které však leží v periferních polohách mimo hlavní rozvojové osy.

Obr. 5: Migrační saldo gmin a powiatů Západopomořanského vojvodství za období 
2001 – 2014

Zdroj dat: GUS (2017)

Také v rámci  Západopomořanského vojvodství je obraz migrací očekávaný. Ve 

srovnání s Mazovským vojvodstvím je patrná mnohem menší oblast vyššího migračního 

přírůstku okolo hlavních vojvodských měst.  Celkem 17 powiatů bylo mezi lety 1995 – 

2014 ztrátových (- 45 000 obyv.), zatímco pouze 4 powiaty přírůstkové (22 000 obyv.). 

Velmi vysoký přírůstek (20 % mezi lety 2001 - 2014) v případě polického powiatu je dán 

tím,  že  se  jedná  území,  které  sdílí  asi  polovinu  administrativní  hranice  se  Štětínem a 

zároveň zčásti  rekreačně atraktivní  území  mezi  centrem a přístavem Świnoujście  a  při 

hranici s Německem. V jeho rámci vyniká gmina Dobra (218 % od roku 1995 do 2014), 

která představuje aglomerovanou obec bezprostředně související se Štětínem s kvalitním 

životním  prostředím  (mj.  část  rezervace  s  jezerem  Świdwie,  viz  také  Terelak  a 

Kołodziejczak 2012). Vysoké hodnoty přírůstku vykazují sousední gminy Kołbaskowo (98 
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%) a Kobylanka (74 %). Mezi další migračně ziskové powiaty patří koszaliński, který jako 

jako jediný zcela obklopuje druhé největší centrum regionu (téměř 4 % mezi lety 2001 - 

2014), goleniowski (2 %) v zázemí Štětína a  mírně také atraktivnější powiat kołobrzeski 

(1,5 %) v přímořské rekreační oblasti, kde i další gminy mají vyšší přírůstky. Jako zvláštní 

příklad lze uvést město Borne Sulinowo, které bylo po roce 1993 vybydleno a jak popisuje 

Poczta (2009), toto město se stalo místem, kam se začali  stěhovat obyvatelé za novým 

začátkem.

Relativní migrační ztráty Štětína (-0,5 %) jsou ve srovnání s  Brnem v období 2001 

- 2014 (2 %) nižší. Je tomu tak mj. proto, že Štětín je plošně větší (300 km²) a rezidenční 

výstavba se rozvíjí i na jeho území. Nejvíce úbytkovým je świdwiński powiat (přes 6 %), 

který lze považovat za vnitřní periferii na pomezí vlivu všech center regionu, podobně pak 

nejztrátovější gmina Mirosławiec (-11 % od roku 1995), která leží v periferním wałeckém 

powiatu. 

 Obr. 5 prokazuje, že migrační proudy do nejbližších suburbánních gmin slábnou a 

rozptylují se do prostoru, což může být náznakem desurbanizace. Lze však pozorovat trend 

rozšiřování úbytkových oblastí a také koncentraci silně úbytkových oblastí (mezi městy 

Koszalin a Borne Sulinowo). Jde o prostor poměrně vzdálen větším městům.

Obr. 6: Migrační saldo v ORP regionu Jihovýchod za období 2001 – 2015

Zdroj dat: ČSÚ (2017)
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V rámci regionu  Jihovýchod je jasně patrná periferní poloha kraje Vysočina, kde 

migrační  proudy  nevytvářejí  takový  kontrast  jako  v případě  Jihomoravského  kraje 

s brněnským metropolitním územím. Zázemí Brna (okres Brno-venkov) vykazuje druhou 

nejvyšší  intenzitu  suburbanizace v rámci  Česka po Praze (okresy Praha-Západ a Praha-

východ), když přírůstek migrací za 15 let činí více než 16 %. Na celkovém růstu okresu 

(zázemí) se migrace podílí 90 %, v případě metropolitního areálu je to více než 100 %, 

neboť Brno jako většina velkých měst právě pohybem obyvatel do zázemí ztrácí (úbytek 

-2,8 %). V rámci zázemí získává nejvíce migrací ORP Šlapanice (přírůstek 26 %), nejen 

proto, že představuje environmentálně atraktivní (rekreační) oblast, ale zejména proto, že 

jako relativně umělý celek (zahrnuje jak Adamov a část Moravského krasu na severu a 

severovýchodě,  tak  Modřice  na  jihozápadě  a  z  velké  části  obklopuje  vlastní  Brno. 

V současnosti je s téměř 67 tisíci  obyvateli  třetím nejlidnatějším ORP v Jihomoravském 

kraji,  resp.  pátým  v  regionu  Jihovýchod.  Následují  další  atraktivní  ORP  Kuřim  a 

Židlochovice  s dobrým  a  intenzivním  dopravním  napojením  na  moravskou  metropoli. 

Součástí metropolitního území se stává také blízký Slavkov u Brna a jeho ORP (přírůstek 

14 %) navazující na ORP Šlapanice.

Za specifickou periferii lze považovat strukturálně postižený okres Hodonín, jehož 

dvě části – vlastní ORP Hodonín a Veselí nad Moravou ztratily za 15 let migrací 3 %, resp. 

3,8 % obyvatel. Slabé migrační úbytky v případu atraktivního Mikulova a také Břeclavi, 

jež nepřesahují -1 %, způsobuje především odchod mladých.

Z 15  ORP  kraje  Vysočina  jich  9  vykázalo  úbytek  (největší  Bystřice  nad 

Pernštejnem a  Žďár  nad  Sázavou)  a  jen  šest  přírůstek;  nejvyšší  nikoli  hlavní  centrum 

Jihlava (2,3 %), ale vůči Praze lépe (u dálnice) exponovaný Humpolec (6 %). 

Snad  nejlépe  dokumentuje  procesy  metropolizace  a  periferizace  vývoj  věkové 

struktury a její jednoduchý ukazatel index stáří. Kontrast mezi oblastmi rychle stárnoucími 

(růst indexu stáří za 15 let více než 50 %) a atraktivní metropolitními (0-5 %) je výmluvný. 

I když ne všechny oblasti, jež rychle stárnou, se musejí nutně stát periferiemi, případ ORP 

Moravský Krumlov nedaleko Brna ukazuje, že i tak staré mikroregiony („zestárnutí“ o 74 

%) se díky dobré poloze (jako sousední Pohořelice) mohou alespoň částečně integrovat do 

širšího  metropolitního  areálu.  To  ale  není  případ  Vysočiny  a  zejména  kdysi  jedné  z 

nejmladších  oblastí  Česka  Ždáru  na  Sázavou  a  Bystřice  nad  Pernštejnem,  které  nejen 

rychle stárnou kvůli silným poválečným ročníkům, jež budovaly jejich střediska, ale také 

odchodem mladých do obou velkých metropolí země.    

Další  ukazatel,  který  poměrně  dobře  indikuje  procesy  periferizace,  představuje 

podíl postproduktivní populace nebo index stáří. V Mazovském vojvodství (Obr. 7) měly v 

roce 2005 vůbec nejnižší podíl gminy Łaskarzew v garwolinském okrese a Ostrolęka na 
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severu  vojvodství  (obě  12  %),  nicméně  rozsáhlejší  koncentrace  nižších  hodnot  byly  v 

suburbánních územích měst jako jsou Varšava (např. Lesznowola, Jablonna, Marki – 13 až 

14 %), Siedlce (město samotné 14 %, suburbánní gmina 15 %), Radom (např. Kowala – 15 

%) nebo Płock, byly k roku 2005 hodnoty oproti ostatním gminám vojvodství nízké, což je 

– podobně jako migrační přírůstky – možné spojit se suburbanizací. Některá z větších měst 

měla také poměrně nízký podíl, například Płock (15 %) nebo již zmíněné Siedlce. Podíl v 

Radomi byl  18 % a ve Varšavě 24 %. Nejvyšší  byly  podíly postproduktivní  populace 

zejména při východní hranici vojvodství (Nur se 42 %, Sterdyń se 39 %).

Obr. 7: Podíl postproduktivní populace v Mazovském vojvodství v letech 2005 a 
2015

Zdroj dat: GUS (2017)

V  roce  2015  došlo  k  strukturální  změně  ve  smyslu  přesunu  postproduktivní 

populace  do center,  což je  blíže  vysvětleno  na konci  následujícího  odstavce.  Relativní 

změna  ukazuje  trend  zmenšování  podílu  postproduktivní  populace  při  severním, 

východním  (stále  „nejstarší“  Nur  se  35  %,  dále  Korczew  se  34  %)  a  jižním  okraji 

vojvodství, zatímco ve Varšavě (29 %) a okolí a části západního okraje převládá tendence 

stagnace nebo mírného zvyšování podílu postproduktivní populace. Pozoruhodný je nárůst 

podílu v některých suburbiích Varšavy, například v Podkowě Leśne (34 %), Piastów (27 

%) aj., což může indikovat stárnutí prvních suburbantů nebo stěhování starších obyvatel za 

lepším životním prostředím. To potvrzuje i zvyšující se podíl v dalších velkých městech – 

Radomi (24 %) nebo Płocku (25 %).
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Obr. 8: Podíl postproduktivní populace v Západopomořanském vojvodství v letech 
2005 a 2015

Zdroj dat: GUS (2017)

Západopomořanské vojvodství (Obr. 8) mělo v roce 2005 celkově nižší  hodnotu 

podílu postproduktivní populace oproti Mazovskému vojvodství i Jihovýchodu (viz Tab 6). 

Nejmenší  hodnoty  v  rámci  vojvodství  měla  západní  Štětínská  suburbia  (Kołbaskowo, 

Dobra 9 %, Police 10 %), podobně u Koszalina (např. Manowo a Biesiekierz se 12 %), 

méně  se  v  tomto  ohledu  projevuje  suburbanizace  u  menších  měst.  Vyšší  hodnoty  se 

koncentrovaly zejména do centrální oblasti vojvodství (Węgorzyno s 21 %, Ińsko s 20 %). 

Vysoký podíl už měl i Štětín (20 %). O dekádu později je opět zřetelná jakási koncentrace 

jevu, a to do několika zón. Viditelné jsou nízké hodnoty i u zázemí menších měst, resp. se 

tvoří kontrast mezi zázemími a městy, kde jsou zaznamenány nejvyšší hodnoty; například 

Štětín (26 %) oproti Kołbaskowu (10 %) nebo Dobre (12 %) a Koszalin (27 %) oproti 

Świeszynu (14 %) nebo Biesiekierzi (15 %). Podobně jako v roce 2005 vysoké hodnoty 

vykazuje i centrální oblast (Połczyn-Zdrój s 23 %); nově pak západní přímořská oblast, 

zejména města Świnoujście a Kołobrzeg (obě města s 27 % podílem). Generalizovaně s 

platností  i  mimo  Západopomořanské  vojvodství  můžeme  zhodnotit  tři  typy  území  s 

koncentrací  staršího  obyvatelstva.  Jednak jsou to  odlehlé  prostory  s  odlivem mladších 

obyvatel, dále lokality s příjemným životním prostředím (moře, Pojezierze Drawskie), ale 

také velká města s dispozicí vybraných služeb, například zdravotnictvím. 

Regionu Jihovýchod je  jediným ze sledovaných NUTS 2 regionů,  kde se podíl 

postproduktivní populace snížil. V roce 2000 měly nejvyšší podíl periferní ORP Pacov a 
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Humpolec (obě 16 %), které byly následovány jihomoravskými metropolizovanými ORP 

Rosicemi a Brnem (obě 15,5 %). I zde se tak projevují vyšší hodnoty v největším centru, 

navíc i v jeho okolí. Na úrovni obcí se projevily extrémy v Nelepči-Žernůvce (50 %) na 

Tišnovsku  nebo  ve  Vysoké  Lhotě  na  Pacovsku  (48  %),  která  je  zároveň  populačně 

nejmenší obcí v regionu i v Česku. Nejnižší podíly měly obce Práče (5 %) nebo Dobšice či 

Valtrovice (obě 7 %, všechny na Znojemsku). 

Obr. 9: Podíl postproduktivní populace v regionu Jihovýchod v letech 2000, 2007 a 
2015

Zdroj dat: ČSÚ (2017)

V roce 2007 už byl více zřetelný rozdíl mezi Krajem Vysočinou a Jihomoravským 

krajem, což mj. dokládá i fakt, že čtyři z pěti „nejstarších“ ORP byly právě na Vysočině, a 

to  Pacov  (18  %),  Humpolec  (17  %),  Náměšť  nad  Oslavou  (16,5  %)  a  Telč  (16  %). 

Jihomoravským ORP s největším podílem postproduktivní populace bylo Brno s téměř 17 

%.  Nejmenší  podíly byly zaregistrovány v ORP Mikulov (12 %), Znojmo (13,5 %) a 

Třebíč (14 %). V roce 2015 je výraznější rozdíl mezi celou Vysočinou kromě částí jejího 

vnitrozemí a Jihomoravským krajem, kde je podíl postproduktivní populace nižší. Podobně 

jako  v  roce  2007  byly  čtyři  ORP  z  pěti  s  nejvyšším  podílem  z  Vysočiny,  přičemž 
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Jihomoravský zástupce – Brno s 20 % - byl pomyslném žebříčku až pátý. Stejně jako v 

minulých  sledovaných  obdobích  měl  nejvyšší  podíl  Pacov  (22  %)  následovaný 

Humpolcem,  Náměští  nad  Oslavou  a  Chotěboří  (všechny  tři  20  %).  Nejmenší  podíl 

vykázaly ORP Židlochovice a Pohořelice (16 %), které jsou velmi dobře navázány na Brno 

a díky atraktivnímu prostředí mohou sloužit jako zázemí. Na úrovni obcí extrémní hodnoty 

vykazují zejména velmi malé obce na Vysočině; průměrný počet obyvatel u obcí s více než 

40 % podílem postproduktivní  populace byl  85,3.  Vůbec nejvyššího podílu dosáhla už 

zmíněná ves Vysoká Lhota (53 %), dále například Hojovice na Pelhřimovsku (45 %) a 

Čáslavice (43 %) na Pacovsku. Naopak nejmenší podíly měly spíše středně velké až větší 

obce;  průměr  počtu  obyvatel  u  obcí  s  menším  než  10  %  podílem  byl  347,6.  Vůbec 

nejmenší podíl měla obec Olší na Telčsku (4,5 %). I když se během času příliš nemění 

územní rozložení  jevu, lze konstatovat,  že u většiny obcí dochází k mírnému navýšení 

podílů postproduktivní populace.

Obr. 10: Míra nezaměstnanosti v powiatech Mazovského vojvodství v letech 2005, 
2008 a 2015  

Zdroj dat: GUS (2017)

Dalším ukazatelem, který doprovází projevy metropolizace a periferizace, je míra  

nezaměstnanosti.  Ta je  zejména v některých polských regionech zásadním problémem. 

Velké problémy s nezaměstnaností  v  Polsku uvádí  i  Korcelli  et  al.  (2008).  Na druhou 

45



stranu skutečnost, že Polsko hospodářská krize po roce 2008 postihla ze všech zemí EU 

nejméně (jako jediná země nezaznamenala úbytek HDP) a rozvoj země ve sledovaném 

období  2005 až  2015  patřil  k nejlepším v Evropě,  se  promítla  v poklesu  celkové  míry 

nezaměstnanosti,  přičemž  pokles  vykázaly  dokonce  všechny  gminy  a  mnohé  relativně 

velmi výrazný. Míry nezaměstnanosti  jsou dokumentovány na Obr. 10 – 12; na úrovni 

NUTS 5 pak v přílohách na Obr. 44 – 46.

V případě  Mazovského  vojvodství  (Obr.  10)  lze  předpokládat  charakteristický 

obraz – nízké hodnoty v rámci  metropolitního areálu,  které se budou zvyšovat  směrem 

k okrajům a na periferii  by měly být teoreticky nejvyšší.  Varšava skutečně dlouhodobě 

vykazuje nejnižší hodnoty v rámci celé země; v roce 2005 se pohybovala kolem 5,5 % a v 

roce 2015 klesla na pouhá 3 % a vykazuje tak nejlepší hodnotu v rámci všech regionů 

(úrovně  NUTS 3)  celé  středovýchodní  EU s výjimkou  Poznaně.  Velmi  nízké  hodnoty 

dosáhly i gminy a celé powiaty v zázemí, zejména pak powiat grójecki nebo piaseczyński 

(oba 9 %), dále ostatní powiaty souedící s Varšavou (warszawski zachodni, pruszkowski). 

Jednou  výjimku  v  bližším  okolí  Varšavy  představuje  strukturálně  postižený  okres 

żyrardówski (16 %, o dekádu později 14 %). Pozoruhodné je, že Mazovské vojvodství 

vykazuje  vůbec  největší  regionální  variabilitu  v rámci  celé  země,  neboť  rozpětí  míry 

nezaměstnanosti  kvůli  nejvíce  postižené  oblasti  země  na  jihu  vojvodství  kolem města 

Radom dosahuje jednoznačně nejvyšších hodnot; v roce 2005 byl rozdíl mezi hodnotami 

nezaměstnanosti  ve Varšavě  a  v szydlowieckém powiatu  35 %. Na úrovni  gmin měly 

nejmenší  míru  nezaměstnanosti  Stare  Babice  poblíž  Varšavy (4  %)  a  naopak  nejvyšší 

Chlewiska v szydlowieckém powiatu (29 %).

Nižší hodnoty byly zaznamenány v letech 2015 a především v roce 2008, kde jsou 

ještě zachyceny hodnoty před vypuknuvší ekonomickou krizí. V tomto roce měla Varšava 

nezaměstnanost  dokonce  pod  úrovní  2  % a  velká  řada  dalších  powiatů  (piaseczyński, 

warszawski zachodni aj.) měla menší nezaměstnanost, než v roce 2015. To je dáno mj. tím, 

že Polsko došlo k úpadku až později, konkrétně po roce 2011, což je dokumentováno i 

výše  v  práci,  a  negativní  tendence  mohou  doznívat.  I  v  roce  2015  byly  hodnoty, 

vztáhneme-li je například k průměru Polska, nízké. Kromě již zmíněné Varšavy lze zmínit 

warszawski zachodni (4 %) nebo grójecki powiat (4 %). Co se týče dalších větších měst, 

velmi problémová je situace Radomi, kde nezaměstnanost klesla na 18 % (resp. 25 % v 

radomském powiatu) z 28 %, resp. 34 % v roce 2005. V Płocku pak nezaměstnanost klesla 

z  19 % v roce 2005 na 10 % v roce 2015. U obou měst  platí,  že  powiaty,  jež města  

obklopují,  mají  míru  nezaměstnanosti  vyšší.  Zároveň  platí,  že  i  v  okrajových  částech 

vojvodství  jsou značné rozdíly,  které  jsou ale  velkou měrou  dány přítomností  velkých 

měst, jakými jsou právě Radom, Płock a nebo Siedlce. Na úrovni obcí mělo celkem 13 

gmin  úroveň  nezaměstnanost  pod  3  %,  z  nichž  některé  ani  neleží  v  zásadní  blízkosti 
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Varšavy  (např.  Mogielnica  a  Błędów).  Ovšem  pouze  dvě  gminy  měly  vyšší  než 

dvacetiprocentní nezaměstnanost, konkrétně Gielniów (20 %) a Borkowice (21,5 %). Obě 

tyto gminy leží na jihu vojvodství, což jen podtrhuje skutečnost, že širší okolí Radomi má 

hlubší strukturální problémy, jejichž pomyslným vrcholem je neefektivní čerpání zdrojů z 

EU (společná NUTS 2 s Varšavou).

Obr.  11:  Míra  nezaměstnanosti  v  powiatech  Západopomořanského  vojvodství  v 
letech 2005, 2008 a 2015

Zdroj dat: GUS (2017)

Podle  GUS (2017)  bylo  Západopomořanské  vojvodství  v  roce  2015 se  13,3  % 

nezaměstnaností o jeden ze čtyř nejpostiženějších regionů v Polsku, v roce 2005 na tom 

byl dokonce po Warminsko-Mazurském vojvodství nejhůře s 25,6 % nezaměstnaností; v 

Mazovském vojvodství se míra nezaměstnanosti držela na 13,8 % v roce 2005, resp. 8,3 % 

v roce 2015. Během dekády došlo k výraznému zlepšení situace, podobně jako ve všech 

ostatních  vojvodstvích.  V  Západopomořanském  vojvodství  lze  –  podobně  jako  v 

Mazovském – předpokládat odlišné hodnoty u největšího města a u okrajů regionu. Tato 

domněnka se podle Obr. 11 víceméně potvrzuje. Ve všech třech zobrazených letech měl 

nejnižší hodnotu nezaměstnanosti Štětín (v roce 2005 14 %, v roce 2008 4 % a v roce 2015 

téměř 7 %). V roce 2005 měla nicméně většina powiatů velmi vysoké hodnoty překračující 

30 % úroveň. Vůbec nejvyšší nezaměstnanost byla v łobeském powiatu (42 %), nepatrně 

nižší ve świdwińském (38 %). Nejnižší míra nezaměstnanosti na úrovni gmin byla v roce 

2005 v Dobré, jež je progresivním suburbiem Štětína; nejvyšší pak v gmině Brojce (27 %) 

ležící  v  gryfickém  powiatu.  V  roce  2015  byla  nejnižší  nezaměstnanost  ve  Štětíně, 

přístavním městě Świnoujście (7 %), dalším regionálním centrem Koszaliinem (8 %) a 

powiatech sousedících se Štětínem (policki, goleniówski). Nejvyšší  hodnoty pak byly v 

łobeském (24 %) a białogardském (26 %) powiatu, přičemž tyto územní jednotky leží ve 

vnitřní periferii vojvodství.
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Vysoká míra nezaměstnanosti Západopomořanského vojvodství (Obr. 11) indikuje 

malé regionální rozdíly a příznivější vývoj jak před krizí, tak za krize výrazně zvýšenou 

regionální  diferenciaci.  Jednoznačně  se  vyčlenil  metropolitní  areál  Štětina,  v menším 

rozsahu další centra – Koszalin, Świnoujście a Kołobrzeg. Regionální variabilita tak není 

podobně vysoká jako ve větším Mazovském vojvodství a směřuje od více regionálních 

center  (Štětín,  Koszalin,  Wałcz)  na okrajích vojvodství  směrem do jeho středu, kde je 

nezaměstnanost nejvyšší.

Obr. 12: Míra nezaměstnanosti v ORP regionu Jihovýchod v letech 2005, 2008 a 
2015   

Zdroj dat: ČSÚ (2017)

V Česku je nezaměstnanost výrazně menším problémem, neboť jde o jednu ze zemí 

s  nejmenšími  hodnotami  v Evropské unii,  v regionu Jihovýchod se projevuje pozitivní 

trend, neboť míra nezaměstnanosti byla 7,7 % v roce 2005, resp. 4,9 % v roce 2015 (viz 

Tab 5). V regionu Jihovýchod (Obr. 12) byly k roku 2005 patrné dva areály s nízkými 

hodnotami  nezaměstnanosti.  Jednak  je  to  Brněnsko  (ORP  Šlapanice,  Kuřim  a 

Židlochovice, všechny lehce přes 4 %) a také Vysočina, především její západní část (ORP 

Pacov,  Humpolec,  Pelhřimov  a  Havlíčkův  Brod,  všechny  pod  4  %).  Jde  jednak  o 
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metropolizované  areály  blízko  velkého  města  a  jednak  o  regiony  s  nezanedbatelnou 

pracovní  dojížďkou  do  Prahy,  jejíž  vliv  sahá  až  do  tohoto  regionu.  Vyšší  hodnoty 

nezaměstnanosti se objevily při většině krajských hranic (výrazné i na úrovni obcí), dále 

při severovýchodním okraji Vysočiny (relativně vysoká nezaměstnanost byla pak ve dvou 

ORP – Hodonín (téměř 12 %) a Znojemsku (Moravské Budějovice,  Mikulov i Znojmo 

mezi 10 - 11 %) s Třebíčskem, které bývají hodnoceny jako periferní nebo problémové 

(např.  Novák, Netrdová 2011).  V obou letech je prostorový vzorec velmi podobný, lze 

však zmínit postupné rozšíření prostorů s vyšší nezaměstnaností, avšak snižování extrémů. 

K  tomu  se  váže  i  relativní  změna;  na  rozdíl  od  polských  vojvodství  v  Jihovýchodě 

docházelo  i  k  nárůstu  nezaměstnanosti.  Ten  probíhal  zejména  na  Vysočině,  zatímco  v 

Jihomoravském kraji se nezaměstnanost spíše snižovala.

Tab 5. Vývoj míry nezaměstnanosti ve sledovaných regionech mezi lety 2004 a 2015

Zdroj dat: ČSÚ (2017), GUS (2017)

Jednoduché  srovnání  ukazuje  poměrně  signifikantní  rozdíly  ve  vývoji  míry 

nezaměstnanosti sledovaných regionů. V minulosti silně postižené polské regiony vykazují 

výrazně rychlejší změny (v Západopomořanském vojvodství pokles na více než polovinu) 

a také díky lepšímu relativnímu hospodářskému vývoji menší citlivost vůči ekonomické 

krizi než v případě Česka (Jihovýchodu). 

V  roce  2005  se  ve  všech  třech  regionech  nejvýrazněji  projevuje  gradient  míry 

nezaměstnanosti  směřující  především  od  center,  tedy  od  Štětína,  Varšavy  a  Brna.  V 
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v % 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Mazovské v. 14,7 13,8 11,8 9,0 7,3 9,0 9,7 9,8 10,7 11,1 9,6 8,3
Západopomořanské v. 27,5 25,6 21,5 16,4 13,3 17,1 17,8 17,6 18,2 18,0 15,5 13,1
Jihovýchod 7,9 7,7 7,1 5,2 4,0 6,5 7,5 7,2 7,6 6,8 5,9 4,9
Varšava 6,2 5,6 4,6 2,9 1,9 2,8 3,5 3,7 4,3 4,8 4,2 3,3
warszawski wsch. 19,1 17,8 15,8 10,6 8,0 10,8 11,3 11,7 13,3 14,2 12,7 10,9
warszawski zach. 12,3 11,0 9,1 6,7 5,2 7,4 7,9 8,0 8,9 9,0 7,7 6,5
radomski 28,1 27,7 25,5 22,1 20,0 22,6 24,0 23,6 24,6 24,6 21,8 19,8
ciechanowski X 22,7 18,9 15,9 13,2 16,4 17,0 17,8 18,7 18,9 16,9 15,6
płocki X 24,0 20,8 16,5 13,2 15,2 16,0 16,8 18,1 18,4 16,8 14,6
ostrołęcki X 22,9 20,0 16,8 13,5 16,4 16,9 17,4 18,0 17,7 15,5 13,5
siedlecki X 16,8 14,1 10,8 9,8 11,0 11,3 11,3 12,5 12,9 10,9 9,3
Štětín 15,3 14,1 11,8 6,5 4,3 8,5 9,7 9,9 11,0 10,6 9,3 6,8
szczeciński X 29,2 24,7 19,5 16,1 19,6 20,2 19,2 19,1 18,7 15,7 13,4
szczecinecko-pyrzycki X 34,6 29,0 24,0 20,2 24,7 24,4 24,6 25,2 25,1 22,0 19,7
koszalinski X 25,8 22,4 17,5 13,7 16,4 17,9 17,7 18,9 19,0 16,5 14,1
Jihomoravský k. 6,8 6,8 5,3 4,6 3,3 5,7 6,9 6,4 6,4 6,7 5,6 4,7
Kraj Vysočina 8,3 8,1 8,0 5,4 4,4 6,8 7,7 7,5 8,1 6,8 6,1 5,0



Západopomořanském  vojvodství  a  regionu  Jihovýchod  se  vedle  něj  projevuje 

západovýchodní  gradient,  přičemž  v  regionu  Jihovýchod  lze  předpokládat  zároveň 

působící vliv Prahy na část Vysočiny, jejíž část patří do pražského dojížďkového areálu 

(Hampl, Marada 2015). Také se zde nachází vyšší počet pracovních středisek, jejichž vliv 

postupně  slábne  (Hampl,  Marada  2016).  V Mazovském  vojvodství  pak  lze  pozorovat 

existenci rozvojové osy protínající vojvodství diagonálně od jihozápadu k severovýchodu. 

Působení této osy může vysvětlovat relativně nízké hodnoty nezaměstnanosti u některých 

gmin při (severo)východní hranici regionu, které se na této ose nacházejí, ačkoli v podobně 

odlehlých  gminách  v  jiných  částech  vojvodství  je  nezaměstnanost  vysoká  a  i  v  jejich 

vlastním powiatu je nezaměstnanost vysoká.

Tab 6. Hodnoty socio-ekonomických ukazatelů ve studovaných regionech v letech 2005 a 
2014/5

* Data jsou vztažena k pětiletému období specifikovanému výše v práci
Zdroj dat: ČSÚ (2017), GUS (2017)

4.2 Regionální diferenciace na bázi primárně geografických ukazatelů

 Kromě  socio-ekonomických  ukazatelů  byly  pro  statistickou  analýzu  použity  i 

ukazatele,  jež  se  váží  k  cestní  vzdálenosti.  Jde  o  vyjádření  dostupnosti  centra,  resp. 

střediska základních služeb. Použití těchto ukazatelů bylo inspirováno prací Džupinové a 

kol. (2008), ve které se mj. takovými ukazateli hodnotily periferní oblasti. Tyto indikátory 

jsou spojeny s pohybem za prací a za službami (školy a obchody) a mohou tak do určité 

míry  reflektovat  geografické  vztahy  v regionech  –  vztahy  metropole  –  zázemí,  resp. 

periferie.

Regionální  diferenciaci  na  bázi  procesu  metropolizace  lze  dokumentovat  také 

s využitím ukazatelů  kvality  lidských  zdrojů.  Mezi  často  používané  indikátory  v tomto 

ohledu  patří  ukazatele  vzdělanosti  jako  počet  studentů  zapsaných  do  škol  (enrollment 

ratio),  podíly  obyvatel  se  středoškolským  a  vysokoškolským  vzděláním  či  podíly  VŠ 

studentů  (na  počet  obyvatel,  nebo  příslušné  populační  ročníky).  Pro  nedostupnost 

podobných dat na sledované úrovni tyto  podíly pro účely statistické analýzy nahrazuje 
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v % Migrační přírůstek/úbytek*
2005 2015 95-05 05-14/5 95-14/5 2005 2015

Západopomořanské v. 25,6 13,1 -0,6 -0,8 -1,3 12,1 15,4
Mazovské v. 13,8 8,3 2,0 2,6 4,4 14,6 16,2
Jihovýchod 6,6 6,7 - 1,6 - 14,7 18,6
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nezaměstnanosti
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primárně  geografický  ukazatel,  který  je  pracovně  nazván  školství.  Ten  je  ovlivněn 

vzdáleností a také počtem studentů. Ten se zejména v polských regionech snižuje (viz Graf 

1).  Lze předpokládat,  že  se na vývoji  v Polsku velkou měrou podílí  snižující  se počet 

příslušníků věkové skupiny 20-24 let, kteří tvoří hlavní část vysokoškolského studenstva; 

podíl této skupiny v Západopomořanském vojvodství v roce 2015 poklesl na 71 % hodnoty 

roku 2005, v případě u počtu vysokoškolských studentů to bylo 54 % (je zřejmé, že větší 

pokles  jde  také  na  vrub  zvýšenému  počtu  studujících  v blízkém zahraničí).  V případě 

Mazovského vojvodství to bylo 73 % hodnoty u zmíněné věkové skupiny a 86 % u počtu 

studentů. V regionu Jihovýchod se počet studentů ve sledovaném období zvýšil (o 16 %). 

Za statisticky významný lze považovat rozvoj vysoké školy v Jihlavě, jejíž historie sahá 

„pouze“  k  roku  2004  (VŠPJ  2017).  Mimo  veřejných  a  státních  vysokých  škol  ve 

sledovaných  regionech  byly  pro  analýzu  uvažovány  i  střediska  sousedních  regionů 

(Gdańsk, Poznań,  Słupsk,  Łódź,  Lublin,  Kielce,  Bydgoszcz,  Toruń,  Olsztyn,  Białystok, 

Olomouc, Zlín, České Budějovice a Pardubice). Mapový doprovod k tomuto ukazateli je 

uveden v přílohách (Obr. 47 - 49), zatímco v této kapitole je přiblížen podíl vysokoškolsky 

vzdělaných obyvatel  (svým charakterem socio-ekonomický ukazatel)  na úrovni vyšších 

územních celků, než jsou obce a gminy.

Graf  1:  Vývoj  počtu  studentů  v  univerzitních  městech  sledovaných  regionů  v 

období 2005 – 2015.

Zdroj dat: GUS (2006-2016), MŠMT (2016)
Pozn.: tmavě zelená – VŠ ve Varšavě, zelená – VŠ v Siedlcích, světle zelená - VŠ v 

Radomi; tmavě modrá – VŠ ve Štětíně, světle modrá – VŠ v Koszalině; oranžová – VŠ v 
Brně, červená – VŠ v Jihlavě
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Jakkoli  se  počet  studentů  na  většině  veřejných  a  státních  škol  snižuje,  podíl 

terciárně (vysokoškolsky) vzdělaných obyvatel se zvyšuje, a to v relativně rychlém tempu. 

V Mazovském vojvodství  se podíl  nejrychleji  zvýšil  v  samotné  Varšavě (25 % v roce 

2002, resp. téměř 38 % v roce 2011), dále v přiléhajících powiatech, mezi které lze zařadit 

piaseczyński (17 %, resp. 28 %) či legionowski (13 %, resp. 24 %). Zatímco v roce 2002, 

kdy  proběhl  census,  měly  hned  tři  powiaty  podíl  nižší  než  4  % (ostrolęcki,  płocki  a 

extrémem byl siedlecki powiat s pouhými 3 %). Kromě Varšavy a jejího blízkého okolí tak 

měly vyšší podíly pouze lidnatější města jako Radom, Płock, Siedlce a Ostrolęka, přičemž 

zázemí  některých  z  nich měly  podíl  velmi  nízký,  což  může souviset  s  jejich odlehlou 

polohou a mj. vzdálenosti ke střediskům terciárního vzdělávání. V roce 2011 se územní 

rozložení vzdělanosti příliš nezměnilo; po Varšavě a piaseczyńském powiatu měl největší 

podíl pruszkówski powiat nebo také Siedlce (které jsou samy univerzitním střediskem, viz 

Graf 2). Mimo Radomi a Ostrolęky (22 %) a Płocku (21 %) mají  vysoké podíly ještě 

powiaty ve Varšavském metropolitním území  a  nebo v jeho okolí  (grodziski,  otwocki, 

warszawski zachodni powiat aj.). 

Obr.  13:  Podíl  terciárně  vzdělaných  obyvatel  (starších  13-ti  let)  v  powiatech 
Mazovského vojvodství v letech 2002 a 2011

Zdroj dat: GUS (2017), mapy.cz

I  v  Západopomořanském  vojvodství  se  velmi  jasně  projevují  větší  podíly  v 

powiatech, kde jsou větší města; zejména pak ta s vysokými školami (Štětín, Koszalin). 

Vůbec nejrychleji podíl vzrostl v polickém (11 % v roce 2002; 23 % v roce 2011) powiatu, 
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kde  se  na  jednu  stranu  nachází  velký  chemický  závod  s  nízkou  poptávkou  po 

vysokoškolsky vzdělaných pracovnících, na stranu druhou jsou zde i atraktivní suburbánní 

gminy, zejména Dobra. Vzhledem k cenové dostupnosti a celkové atraktivitě prostředí lze 

předpokládat, že sem migrují především vzdělanější obyvatelé, kteří zde navyšují podíl. V 

roce 2002 možná překvapivě nebyl nejvyšší podíl terciárně vzdělaných obyvatel ve Štětíně 

(17,1 %; 26 %), ale v Koszalině (17,4 %; 24 %). Zde se ukazuje tržní zaměření některých 

měst,  a  to  zejména větších námořních  přístavů,  jež je  nutné obsluhovat  vysokoškolsky 

vzdělanými  lidmi.  Zvýšené  podíly  se  projevují  i  ve  Świnoujście  (11  %;  16  %)  a  v 

kołobrzeském powiatu (10 %; 16 %). V přímořské oblasti se dokonce nachází více škol, 

které jsou na námořnictví či techniku zaměřeny. Vůbec v nejhorší pozici je łobeski powiat 

(5 %; 9 %), který měl v obou letech nejnižší podíly a také v něm rostly nejméně. Tento 

powiat leží mimo rozvojové osy a větší města v něm chybí, navíc je i poměrně daleko od 

všech  univerzitních  středisek.  Celkem  jasně  se  zde  projevuje  jeho  pozice  ve  vnitřní 

periferii vojvodství.

 
Obr.  14:  Podíl  terciárně  vzdělaných  obyvatel  (starších  13-ti  let)  v  powiatech 

Západopomořanského vojvodství v letech 2002 a 2011

Zdroj dat: GUS (2017), mapy.cz

Výrazně  pomaleji  rostly  hodnoty  podílů  terciárně  vzdělaných  v  regionu 

Jihovýchod. Nejrychleji tomu tak bylo v samotném Brně (18 % v roce 2001; 24 % v roce 

2011) a okrese Brno-venkov (7 %; 13 %). Oproti polským regionům je zde znatelnější 

rozdíl podílů v největším městě a jeho zázemí. To je patrně dáno i absencí větších měst v  

okrese  Brno-venkov,  která  by  vysokoškolsky  vzdělanou  populaci  kumulovala  (jako  je 

tomu tak  v polských regionech,  zejména  u Varšavy).  Zároveň jsou zde  menší  rozdíly, 
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například v roce 2001 neměl ani jeden okres menší než 5 % podíl. Nejvíce zaostávajícími 

okresy jsou Znojmo (5 %; 8 %), Břeclav (5 %; 9 %) a Hodonín (6 %; 9 %), jež může 

determinovat odlehlá poloha a tradiční agrární charakter. Zatímco v roce 2001 mělo víc 

než 10 % podíl pouze Brno, v roce 2011 tuto hranici přesáhly čtyři další okresy, a to Brno-

venkov, Blansko, Vyškov a Žďár nad Sázavou (všechny tři 7 %; 11 %). Nijak zvlášť se v 

podílech neprojevuje rozvoj vysoké školy v Jihlavě, kde se sice počet studentů (a tudíž i 

absolventů) zvyšuje, nicméně jejich počet je v rámci okresu zanedbatelný.

Obr. 15: Podíl terciárně vzdělaných obyvatel (starších 15-ti let) v okresech regionu 
Jihovýchod v letech 2001 a 2011

Zdroj dat: ČSÚ (2005, 2017)

Další  analyzovaný ukazatel  se týká  středisek obchodu.  Ta zaznamenala  výrazný 

posun související se stále narůstající poptávkou ve všech sledovaných regionech. Plocha 

GLA se ve většině  uvažovaných měst  alespoň nepatrně  zvýšila,  v  jiných případech se 

zvýšila  velmi  výrazně a jsou evidovány i  případy výstavby nových obchodních center, 

které byly prvními v daném městě (např. Świnoujście). Poslední jmenované případy se 

týkají  především  menších  středisek  sekundárního  až  terciárního  řádu,  kam  bývají 

despecializovaná  obchodní  centra  umístěno  až  po  jejich  rozšíření  ve  vetších  městech 

Během  sledované  dekády  lze  tedy  obecně  sledovat  koncentraci  jevu  (navyšování 

pronajímatelných ploch víceméně ve všech městech)  a také hierarchickou difuzi,  někde 

ovšem velmi omezeně. Teoreticky v této proměnné mohlo dojít i k úbytku plochy GLA, 

avšak ve formě ne zcela častého bankrotu a uzavření OC; jediným příkladem z těch, které 

byly k práci uvažovány, bylo obchodní centrum v Chojnici v Pomořském vojvodství, které 

bylo uzavřeno týž rok, co bylo otevřeno. 

V Mazovském vojvodství v roce 2005 opět platila zcela jasná dominance Varšavy 

(téměř 900 tis. m2 v roce 2005, 1,24 mil. m2 v roce 2015), která po celou sledovanou dobu 
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navíc  sílí  (viz  Obr.  48).  Kromě Varšavy se obchodní  centra  v Mazovském vojvodství 

nacházela  v Radomi,  která měla přibližně 18x menší  plochu GLA; dále  pak v Płocku, 

Piastowě, Ciechanowě a Mławě, kde byla plocha GLA relativně zanedbatelná. Největším 

obchodním centrem ve vojvodství  byla  Arkadia  ve Varšavě.  Ze  sousedních  vojvodství 

hodnoty ovlivňují centra v Łódzi, Lublině, Bydgoszczi, Kielci, Toruni, Olsztyně, méně pak 

v Białystoku, Włocławku, Piotrkowě Trybunalském nebo Stalowě Wole.

Graf 2: Vývoj GLA (v m2) ve sledovaných regionech a jejich městech v období 
2005 – 2015

Zdroj dat:  Polska Rada Centrów Handlowych (2016), údaje od jednotlivých OC 
(pro ČR)

pozn.: Graf neuvádí Varšavu, která hodnotami násobně překračuje ostatní střediska

V roce 2015 už byla ve vojvodství středisek obchodu celá řada, konkrétně šestnáct 

(nepočítaje  lokality  s  obchody v  suburbánní  oblasti  těsně  přiléhající  ke  středisku).  Po 

Varšavě jde o Radom a Płock se srovnatelným významem, s větším odstupem pak další 

střediska.  Mezi  ty,  kde  v  roce  2005  ještě  nebyla  obchodní  centra,  se  řadí  Siedlce, 

Sochaczew, Brwinów, Podkowa Leśna, Żyrardów, Płońsk, Wyszków, Grójec, Nowy Dwór 

Mazowiecki a Ostrolęka. Z okolních středisek pak vojvodství ovlivňovaly zejména Łódź, 

kde se nacházelo v té době největší obchodní centrum Manufaktura, a mimo pro rok 2005 

uvedených  také  Starachowice,  Biała  Podlaska,  Puławy  nebo  Łomża.  Z  této  disperze 

vyplývá,  že  v  poslední  dekádě  největší  změnu  vykazují  centra  na  periferii.  Nejvíce 

zaostává sever vojvodství bez většího města vně i v rámci sousedních vojvodství. Nejvyšší 

relativní změna je tak v zejména jižních okrajových partiích. Nejmenší pak v centrální části 

vojvodství, a to i přesto, že plocha GLA ve Varšavě i některých přilehlých městech stále 

roste. Pokud rozšiřování koncentrovaných a despecializovaných obchodních aktivit patří 

do souboru metropolizačních procesů, lze konstatovat,  že začínají fungovat i na nižších 

řádovostních úrovních, aniž by (v případě Varšavy) slábly na úrovni nejvyšší.
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Obr. 16:  Potenciální  regionální  vliv  center  obchodu v  Mazovském vojvodství  v 
letech 2005 a 2015

Zdroj dat: Polska Rada Centrów Handlowych (2016), mapy.cz

V  roce  2005  se  obchodní  centra  v  Západopomořanském  vojvodství  (Obr.  17) 

nacházela  ve  třech  největších  městech.  V  největším  Štětíně  se  nacházelo  více  OC  a 

největším z nich,  zároveň největší  ve vojvodství, bylo centrum Galaxy otevřené v roce 

2003 (Polska Rada Centrów Handlowych 2016). OC v Koszalině a Stargardě Szczecinskim 

byly mnohem menších rozměrů. Do Západopomořanského vojvodství vstupoval také vliv 

Poznaně s již velmi rozvinutou sítí obchodních center, a to i na území suburbánních gmin, 

které  byly pro účely této práce sloučeny s jejich centrem.  Dále také působila  centra  v 

Gdańsku, mnohem slaběji v Gorzówě Wielkopolském. Teoreticky nejdostupnější jsou tak 

OC pro především západní polovinu vojvodství, zejména okolí Štětína a severovýchod u 

Koszalina. Nejméně pro část centrálně severní, částečně přímořskou, oblast a Świnoujście, 

které leží v severozápadním cípu vojvodství na ostrovech Usedom a Wolin. V roce 2015 je 

pak  evidentní  expanze  a  difuze,  kdy  se  jednak  rozšířily  stávající  základny  a  také  se 

vybudovala nová obchodní centra v relativně menších městech (Świnoujście, Szczecinek). 

Posun  nastal  i  ve  Stargardu  Szczecinském,  mnohem  výrazněji  v  samotném  Štětíně. 

Pětinásobně se pak zvětšila plocha GLA v Koszalině, kde se v roce 2008 otevřelo dosud 

největší západopomořanské OC Atrium (Polska Rada Centrów Handlowych 2016). Tento 

trend  byl  však  podobný i  v  ostatních  regionálních  metropolích,  přičemž některé  (Piła, 

Słupsk,  Gdynia)  začaly  svými  hodnotami  ks ovlivňovat  Západopomořanské  vojvodství. 

Nejdominantnějšími  středisky  s  dosahem  do  Západopomořanského  vojvodství  zůstaly 
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Poznań  a  Gdańsk.  Nejsilnější  hodnoty  byly  zjištěny  v  okolí  Štětína,  dále  Koszalina, 

Wałcze a u města Szczecinek. Nejnižší hodnoty mají jihozápadní a centrálně-severní části 

vojvodství. Nejvyšší relativní změny pak nastaly ve Świnoujście díky postavení vlastního 

OC, dále  v okolí  Koszalina a vyšší  změnu vykazuje také víceméně celá  východní část 

vojvodství.

Obr.  17:  Potenciální  regionální  vliv  center  obchodu  v  Západopomořanském 
vojvodství v letech 2005 a 2015

Zdroj dat: Polska Rada Centrów Handlowych (2016), mapy.cz

Poněkud odlišný trend je v regionu Jihovýchod (Obr. 18), resp. v jeho největším 

městě Brně, kde plocha GLA po celou dekádu víceméně stagnuje. V roce 2005 kromě 

brněnských (čítaje  i  Modřice  atp.)  obchodních center  v  regionu mají  marginální  vliv  i 

hodonínské a jihlavské centrum. Kromě nich region ovlivňovaly ze sousedních územních 

jednotek i Olomouc a Zlín. Prostorový vzorec je tak velmi podobný rozložení hodnotám 

školství,  čili  vyšší  hodnoty  jsou  rozprostřeny  po  většině  Jihomoravského  kraje  a  části 

Vysočiny. Největší obchodní plocha v obou sledovaných letech byla v modřické Olympii. 

V roce 2015 se v regionu Jihovýchod plocha GLA rozšířila, a to mnohonásobně v Jihlavě a 

poněkud  zvláštní,  až  obskurní,  místo  vzniklo  v  příhraničních  Chvalovicích  nedaleko 

Znojma, které samo obchodní centrum nemá. V roce 2015 do Jihovýchodu „vstoupily“ i 

České Budějovice, jejichž ks se rovněž zvýšil. Dělo se tomu tak jen ve velmi omezené míře 

a  celkově  nejvýraznější  progres  nastal  v  okolí  Jihlavy,  Chvalovic  (Znojma)  a  také 

Olomouce, kde se plocha GLA téměř zdvojnásobila, zatímco ve Zlíně zůstala na stejné 

hodnotě.
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Obr. 18: Potenciální regionální vliv center obchodu v regionu Jihovýchod v letech 
2005 a 2015

Zdroj dat: údaje od jednotlivých OC, mapy.cz

Center práce bylo ve všech regionech vymezeno více než středisek obchodu nebo 

školství.  Jelikož k vytvoření  tohoto ukazatele  jsou potřeba data,  která nejsou vydávána 

každoročně, srovnávány jsou roky 2001 v Česku, resp. 2006 v Polsku s rokem 2011 v obou 

zemích;  v  těchto  letech  se  uskutečnila  sčítání  dojížďky za  prací.  V roce  2006 bylo  v 

Západopomořanském vojvodství  definováno  7(7)1 středisek,  v  Mazovském 15(20)  a  v 

regionu Jihovýchod 5(9) pro rok 2001. V roce 2011 pak v Západopomořanském vojvodství 

8(7) středisek, v Mazovském 15(20) a v regionu Jihovýchod jen 4(8). V Česku a Polsku 

jsou odlišné trendy; zatímco v polských regionech zeslabují největší střediska (resp. se mj. 

mohou rozmělňovat  v  důsledku suburbanizace)  a  menší  střediska sílí,  v  Česku naopak 

menší  střediska  slábnou  a  vypadávají  z  uvažovaných  center  práce  a  největší  sílí 

nezanedbatelným tempem. Tento trend v Česku potvrzují i Hampl a Marada (2016).

I  v  Mazovském vojvodství  se  potvrzuje  trend  -  jenž  je  typičtější  pro  Polsko  - 

relativního úbytku POPM ve větších městech, zatímco ve středně velkých městech probíhá 

růst. Jak dokumentuje tabulka 7, propad zaznamenává i Varšava, ačkoli populačně roste. 

Největší  úbytek  nastal  v  Płocku a Radomi,  které  jsou po Varšavě největšími  městy (a 

hodnota POPM není kompenzována populačním přírůstkem). Naopak největší růst byl v 

Grodzisku  Mazowieckim  a  Piaseczně,  které  patří  k  populačně  největším  suburbánním 

gminám s těsnou návazností na Varšavu. Na příkladě Piaseczna Mantey (2013) zmiňuje 

výhody  dopravní  dostupnosti,  geografické  blízkosti  a  připravenosti  města  na 

suburbanizaci. Zároveň zde funguje multifunkční průmyslová zóna.

1 V zárorce jsou uvedeny střediska v sousedních regionech mající vliv přesahující hranice v práci 
sledovaných regionů

58



Obr. 19: Potenciální regionální vliv center práce v Mazovském vojvodství v letech 
2006 a 2011

Zdroj dat: GUS (2010, 2014, 2017), mapy.cz

Tab 7. Počet obsazených pracovních míst ve střediscích Mazovského vojvodství v letech 
2006 a 2011

Zdroj: GUS (2010, 2014, 2017)
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město 2006 2011
Warszawa 98,1
Radom 97,0
Płock 95,7
Piaseczno 111,7
Siedlce 97,5
Pruszków 103,8
Ostrolęka 99,2
Legionowo 102,4
Wołomin 103,3
Ciechanów 99,6
Grodzisk Maz. 112,4
Otwock 102,9
Wyszków 103,3
Żyrardów 100,1
Mińsk Maz. 103,1

relativní 
změna (%)

1 455 979 1 427 929
163 736 158 755
98 560 94 338
47 139 52 665
58 743 57 298
36 208 37 591
41 292 40 962
31 464 32 205
32 142 33 190
33 998 33 863
26 174 29 429
28 165 28 973
25 843 26 689
25 644 25 666
26 210 27 019



Obr. 20: Potenciální regionální vliv center práce v Západopomořanském vojvodství 
v letech 2006 a 2011

Zdroj dat: GUS (2010, 2014, 2017), mapy.cz

Tab 8. Počet obsazených pracovních míst ve střediscích Západopomořanského vojvodství 
v letech 2006 a 2011

Zdroj: GUS (2010, 2014, 2017)

V roce 2006 měly v Západopomořanském vojvodství (Obr. 20) nejvyšší hodnoty 

Štětín  a  jeho  okolí,  neboť  i  sousedící  Police  byly  rovněž  jedním  ze  středisek  práce, 

podobně jako nedaleký Stargard Szczecinski. Velikost všech středisek je dokumentována v 

tabulce 8. Slabý je vliv fyzickogeografickými bariérami odděleného Świnoujście. Nízké 

hodnoty  pak  mají  centrální  a  jihozápadní  oblasti  vojvodství  a  také  západní  pobřeží. 

Prostorový vzorec je podobný i pro rok 2011 s tím, že se střediskem práce stal i Goleniów 

a posílily se hodnoty v jeho okolí, které logicky zaznamenalo i největší relativní změnu. Na 
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město 2006 2011
Szczecin 100,9
Koszalin 99,3
Stargard Szczecinski 98,0
Swinoujscie 99,2
Szczecinek 102,6
Goleniow 109,9
Kołobrzeg 105,3
Police 102,0

relativní 
změna (%)

307 561 310 325
82 562 81 998
50 470 49 482
30 463 30 233
28 480 29 230
23 908 26 268
33 766 35 569
30 927 31 551



rozdíl  od  největších  měst  Mazovského  vojvodství  Západopomořanská  města  (Štětín, 

Koszalin)  spíše  stagnují,  nejvíce  ztrácí  strukturálně  problematický  Stargard.  Zejména 

menší  pracovní  střediska  (Goleniów,  Kołobrzeg)  rostou  rychleji.  Ve srovnání  s  oběma 

dalšími regiony jsou relativní změny malé.

Obr.  21:  Potenciální  regionální  vliv center  práce v regionu Jihovýchod v letech 
2001 a 2011

  

Zdroj dat: ČSÚ (2003, 2013, 2017), mapy.cz
  

V regionu Jihovýchod (Obr. 21) pak nejvyšší hodnoty má pro rok 2005 okolí Brna, 

vyšší hodnoty širší okolí Brna lehce protáhnuté na východ k dalším větším městům jako je 

Olomouc nebo Zlín, nebo také okolí menších středisek práce – Jihlavy, Třebíče a Znojma. 

Naopak nejméně příznivé hodnoty jsou v okolí Vranova a ve velké části Vysočiny, která se 

do značné míry kryje s okresy Pelhřimov a Havlíčkův Brod. Jakkoli jsou tyto dva okresy 

zaostávající,  může zde fungovat značná návaznost na Prahu, která však není sousedním 

regionem a v rámci této práce nebyla v analýzách uvažována. Relativní změna (Tab 9) je 

pak opačná vůči pojednanému Mazovskému vojvodství, neboť hodnoty POPM narůstají ve 

větších městech v regionu (více v Brně), zatímco ve středně velkých se propadají, a to 

poměrně rychle.

Tab 9. Počet obsazených pracovních míst ve střediscích regionu Jihovýchod v letech 2001 
a 2011 

Zdroj: ČSÚ (2003, 2013, 2017)
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město 2001 2011
Brno 109,8
Jihlava 105,1
Třebíč 96,7
Znojmo 91,6

relativní 
změna (%)

313 631 344 415
44 923 47 222
29 216 28 260
29 069 26 634



Na obr.  22  –  24  jsou  zachyceny  průměrné  relativní  změny  všech  indikátorů  v 

gminách;  tato  zobrazení  by  měla  naznačit  celkovou  rozvojovost,  případně  rozvojový 

potenciál jednotlivých částí územních celků.

V  Mazovském vojvodství  platí  podobný  vzorec.  Nejvíce  rozvojové  jsou  okraje 

regionu vyjma středozápadního, jehož protíná rozvojová spojnice Varšavy a Łódźe. Lze 

tak předpokládat, že se tyto oblasti „přibližují“ centrální oblasti s Varšavou, která se již (po 

velkém relativním rozvoji v předchozím období) rozvíjí již relativně pomalu. V regionu je i 

několik gmin, kde naopak dochází k úpadku, nicméně jde spíše o individuální ostrůvky bez 

širšího regionálně-geografického kontextu.

Obr. 22: Průměrná relativní změna všech ukazatelů v Mazovském vojvodství mezi 
lety 2005 a 2015

Zdroj  dat:  GUS  (2006  –  2016,  2010,  2014,  2017),  Polska  Rada  Centrów 
Handlowych (2016), mapy.cz

V Západopomořanském vojvodství má nejvyšší průměrnou změnu jeho východní 

polovina,  zejména pak oblast  Koszalina  se  širokým zázemím a odlehlé  oblasti  (powiat 

świdńicki, drawski, szczecinecki, wałecki). Rozvojové se jeví také město Świnoujście, kde 

ale velký podíl na změně hraje nově vystavěné obchodní centrum. Nižší průměrné změny 

západní  poloviny  vojvodství  včetně  Štětína  a  jeho  zázemí  jsou  zřejmě  důsledkem 

dřívějšího  rozvoje  v předchozím  období.  Nejhorší  až  záporné  hodnoty  vykazují  oblast 
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centrálního  přímoří  (powiat  gryficki  a  jih  kołobrzerského)  a  dvě  gminy  v  centrálním 

vnitrozemí. Lze tak říci, že se rychlejším tempem rozvíjí zaostalé části regionu a dochází k 

snižování rozdílů v jeho rámci.

Obr.  23:  Průměrná  relativní  změna  všech  ukazatelů  v  Západopomořanském 
vojvodství mezi lety 2005 a 2015

Zdroj  dat:  GUS  (2006  –  2016,  2010,  2014,  2017),  Polska  Rada  Centrów 
Handlowych (2016), mapy.cz

V regionu Jihovýchod jednoznačně dominuje Jihlavský rozvojový areál, který vedle 

samotné Jihlavy zahrnuje i několik progresivních obcí a řadu dalších s nižší mírou rozvoje. 

Poměrně razantní změnu lze přisuzovat jak relativnímu zaostávání Jihlavy v minulosti, tak 

současnému rozvoji  spojeném jak se zahraničními  investicemi  (Bosch),  tak vytvořením 

kraje Vysočina, jehož je město přirozeným centrem. Relativně slabé široké zázemí a síla 

vzdálenějších metropolí však omezuje možnosti silnějšího rozvoje. Jihlavu jako příliš slabé 

regionální centrum lze spíše srovnávat s Mladou Boleslaví, nikoli s většími a tradičními 

krajskými (regionálními) centry (Hampl, Marada 2015). V Jihlavě se rozvinula obchodní 

centra,  stále  se  rozvíjí  vysoká  škola  a  sílí  i  jako  středisko  práce.  Viditelné  pozitivní 

hodnoty  jsou  také  ve  východní  polovině  Jihomoravského  kraje,  což  může  být  dáno 

přítomností  rozvojové  spojnice  mezi  Brnem a  Olomoucí,  resp.  v  širším  geografickém 

kontextu. Region ale čítá i mnohé, často malé, obce, které se nerozvíjejí a naopak chřadnou 

a upadají.
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Obr. 24: Průměrná relativní změna všech ukazatelů v regionu Jihovýchod mezi lety 
2005 a 2015

Zdroj dat: ČSÚ (2003, 2013, 2017), MPSV (2016), MŠMT (2016), mapy.cz, údaje 
od jednotlivých OC

Zřejmě  nejviditelnějším  společným  znakem  vývoje  sledovaných  regionů  je 

relativně rychlejší rozvoj sekundárních středisek, tedy zejména Jihlavy a Koszalina. Ten je 

možné  interpretovat  kombinací  nasycenosti  primárních  center  a  hierarchické  difuzi 

rozvojových tendencí. Poněkud zvláštně pak může vyznívat hodnocení Koszalina s jeho 

okolím jako periferní enklávy (Czyż 2002). V Mazovském vojvodství je tento jev potlačen; 

jednak  Radom  je  zaostávající  středisko  se  strukturálními  problémy,  Płock  je  výrazně 

průmyslové město,  což se pojí  rovněž s řadou nevýhod, ale  především je jejich rozvoj 

překryt významem Varšavy, jejíž vliv na okolní území stále narůstá. Odlišně se projevuje 

rozvoj vzdálených, okrajových, snad i periferních území. V polských regionech dochází k 

jejich  značnému  rozvoji.  Ten  je  však  spíše  než  vnitřním  rozvojem  periferií  dán 

charakterem primárně geografických ukazatelů a expanzi potenciálního vlivu Varšavy. V 

Západopomořanském  vojvodství  dochází  k  rozvoji  těchto  periferních  oblastí  méně 

výrazně. V Jihovýchodě většina okrajových oblastí přinejlepším stagnuje.

Přiložená  Tabulka  10 dokresluje  vývoj  průměrných  hodnot  ukazatelů  školství, 

obchod  a  práce.  Pochopitelně  je  nutné  zdůraznit  zkreslenost  hodnot  danou  počtem 

zkoumaných jednotek, a to zejména v regionu Jihovýchod. Mezi trendy v regionech jsou 

však rozdíly.  Zatímco v regionu Jihovýchod dochází  ve všech oblastech k progresu,  v 
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polských regionech je tomu tak pouze v oblasti  obchodu, kde je obecně pokles plochy 

GLA (bankrot OC) velmi vzácný a i do budoucna spíše nepravděpodobný.

Tab 10. Průměrné  hodnoty  primárně  geografických  ukazatelů  ve  studovaných 
regionech v letech 2005 a 2015

Zdroj dat: ČSÚ (2003, 2013, 2017), GUS (2006 – 2016, 2010, 2014, 2017), MPSV 
(2016),  MŠMT (2016),  Polska  Rada  Centrów Handlowych  (2016),  mapy.cz,  údaje  od 
jednotlivých OC

4.3 Výsledná regionální diferenciace

Tato  kapitola  obsahuje  soubory  výsledných  map,  které  vzešly  z  jednotlivých 
analytických metod, jež byly popsány v metodické části práce, a které byly výchozí pro 
shlukovou analýzu a kategorizaci obcí a gmin do vyšších agregátních celků. 

Na základě zjištěných odchylek od mediánu byla v rámci Mazovského vojvodství 
(Obr.  25)  potvrzena  dominance  Varšavy,  již  lze  v roce  2015  charakterizovat  jako 
hyperdominanci, projevující se potlačováním významu všech ostatních i relativně rychle 
rostoucích středisek, když jejich „vlivové“ území s nejvyššími dosaženými hodnotami je 
poměrně úzce vymezeno. Naopak poměrně velký rozsah má zaostávající území, které se 
rozkládá při hranicích vojvodství. Metoda z-score nepatrně více zdůrazňuje i města střední 
velikosti včetně jejich zázemí, konkrétně Radom, Płock, Siedlce a Ostrolęku. Šířeji je také 
vymezeno samotné varšavské zázemí, naopak úžeji odlehlé, potenciálně periferní, oblasti. 
Metoda pořadí pak opět posunula Varšavu až za její zázemí. Podobně jako u Štětína je 
příčinou zejména migrace (suburbanizace a pokles počtu obyvatel v jádru, popř. imigrace 
statisticky neevidovatelných obyvatel  bez zařizování  trvalého pobytu,  např.  studentstva, 
kteří nejsou nijak zachyceni v databázích) a podíl postproduktivní populace, který může 
být ve městech vyšší vzhledem k lepší dostupnosti služeb, například zdravotnictví nebo 
obchodu, než na venkově.

V  Západopomořanském vojvodství  (Obr.  26) se  gminy s podobnými hodnotami 
odchylek  od  mediánu  lokalizovaly  do  souvislejších  územních  pásů;  v  roce  2005 šlo  o 
propojení vyšších výsledných hodnot mezi Štětínským areálem a Wałczí a o souvislejší 
území na severovýchodě vojvodství u Koszalina. V roce 2015 pak o propojení těchto dvou 
zmíněných  oblastí  a  vytvoření  jakési  osy Štětín  –  Wałcz  – Koszalin  (alespoň v rámci 
tohoto regionu). Nejpříznivější hodnoty mají Štětín se svým úzkým zázemím a Koszalin, 
druhé největší město regionu, a to v obou sledovaných letech. Hodnoty nejméně příznivé 
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Školství Obchod Práce
2005 2015 2005 2015 2001/6 2011

Západopomořanské v. 48,6 30,3 12,7 34,6 59,2 54,8
Mazovské v. 131,5 105,7 104,3 168,4 239,4 223,8
Jihovýchod 33,5 39,5 20,3 21,8 40,7 44,9



se  nacházely  při  středozápadním pobřeží  Baltského moře,  v  roce  2005 s  přesahem do 
centrálního vnitrozemí a v roce 2015 s enklávou v jihozápadním cípu regionu. V obou 
případech jde o nerozvinuté oblasti s nevýhodnou geografickou polohou. Výsledky metody 
z-score jsou pro oba roky jsou v zásadě podobné. Zřetelnější je Koszalinské rozvíjející se 
zázemí,  které  má například  v roce 2015 vyšší  hodnoty než samotný Koszalin.  Metoda 
průměrného pořadí pak odsunula Štětín až za jeho (širší) zázemí, stejně tak Koszalin za 
jeho. Vymezení zaostávajících oblastí je pak podobné dvěma předchozím metodám. Lze 
říci, že z hlediska interpretace nejlépe, resp. nejkontrastněji ukazují diferenciaci prostoru 
výsledky metody z-score, tedy ukazatele explicitně relativizovaných hodnot. Všechny pak 
dokumentují plošný rozvoj metropolitního regionu Štětína.

Také  v  regionu  Jihovýchod (Obr.  27)  vymezují  nejvyšší  hodnoty  mediánových 
odchylek (1) metropolitní  areál v nejužším vymezení (plochou menší než Brno a Brno-
venkov),  (2) poměrně  širokou oblast,  již lze označit  jako semi-periferii,  a  (3)  rozsáhlý 
zbytek území, jež má charakter periferie s nevýrazným ostrovem Jihlavska. Rozdíly mezi 
lety 2005 a 2015 nejsou významné a v obou případech se na severozápadní hranici objevují 
pozoruhodné  „metropolizované“  vísky  –  Hořice  a  Ježov.  Podobně  jako  v 
Západopomořanském  vojvodství  tato  metoda  vymezila  souvislá  území,  především  v 
porovnání  s výsledky  metody  z-score,  jejíž  grafický  výsledek  je  o  poznání 
fragmentovanější (ale jen kvůli malé velikosti česko-moravských obcí). Pestřejší mozaika 
nižších  hodnot  přispívá  k plošné  redukci  periferního  území  na  okraji  Vysočiny  a  na 
jihozápadní  a  jihovýchodní  cíp  Jihomoravského  kraje.  K  rozvojovějším  oblastem  lze 
zařadit okolí Jihlavy, Třebíče a především centrální část Jihomoravského kraje, přičemž 
brněnský „metropolitní“ areál se za 10 let mírně zvětšil. Celkový obraz zůstává stabilní. 
Metoda průměrného pořadí pak ve shodě s předchozími regiony vyzdvihuje (dynamičtější) 
zázemí Brna (jež se za sledované území znatelně rozšířilo) před vlastní metropolí, téměř 
analogický obraz u jihlavského areálu. Zřetelně se formuje osa směřující k propojení obou 
měst.  

Ani  uvedené  výsledky  a  obrazy  nestačí  na  objektivně  relevantní  typologizaci 
sledovaných jednotek – gmin a  obcí  na metropolitní,  periferní,  či  jiné.  Bylo  tak nutné 
doplnit  použité  metody  o  další,  jež  by  zohlednila  až  „agregovala“  výsledky  všech  tří 
přístupů. V úvahu připadaly tři poměrně běžně používané metody, a to shluková analýza, 
faktorová analýza a prostorová autokorelace. Vzhledem k charakteru dat (jejich rozložení a 
vzájemné korelaci) se jako nejvhodnější jevila shluková analýza (Wardova metoda), která 
byla použita. Na základě jejích výsledků byly obce a gminy rozděleny do metropolitních 
areálů (MA), přechodného území, jež může být označováno jako mezo-regionální semi-
metropole  (SMA),  vnitřně rozmanitého zbytku území  (RoA) a  několika  druhů periferií 
(BP, BPx, IP, PP), jež se vzájemně charakterem či strukturálně liší. Výsledky shlukové 
analýzy a následné regionální typologie jsou představeny v následující kapitole.
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Obr.  25:  Regionální  diferenciace  Mazovského  vojvodství  na  základě  zvolených 
metod pro roky 2005 a 2015

Zdroj  dat:  GUS (2006 – 2016,  2010,  2014,  2017),  Polska Rada Centrów Handlowych 
(2016), mapy.cz
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Obr.  26:  Regionální  diferenciace  Západopomořanského  vojvodství  na  základě 
zvolených metod pro roky 2005 a 2015

Zdroj  dat:  GUS  (2006  –  2016,  2010,  2014,  2017),  Polska  Rada  Centrów 
Handlowych (2016), mapy.cz
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Obr. 27:  Regionální diferenciace regionu Jihovýchod na základě zvolených metod 
pro roky 2005 a 2015

Zdroj  dat:  ČSÚ (2003, 2013, 2017),  MPSV (2016),  MŠMT (2016),  mapy.cz,  údaje od 
jednotlivých OC

5 Typologie území v rámci sledovaných regionů

Při  řešení  metropolizace  a  periferizace  je  nutné  metropolitní  a  periferní  areály 

vymezit, resp. provést typologii na základě hodnot agregovaných v předchozí kapitole. Ta 

byla provedena pomocí shlukové analýzy. Typologie se odvíjí od koncepce či dichotomie 
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jádro – periferie, resp. metropolitní areál – periferie, přičemž periferie byly rozčleněny do 

několika  skupin  (viz  Obr.  28,  29,  30).  Oblasti,  které  leží  při  administrativní  hranici 

vojvodství nebo regionu, nebo jsou na ni těsně navázány –  BP  (Bordering peripheries); 

další  podskupiny –  BPG  (Bordering  peripheries  with  Germany), BPS  (Bordering 

peripheries  with  Slovakia)  a BPA (Bordering  peripheries  with  Austria)  jsou zvláštním 

případem gmin, resp. obcí, které sousedí s Německem, resp. Slovenskem a Rakouskem; 

podle  sousedů  sleduje  srovnání  či  zjišťování  možných  rozdílů.  Další  skupinou  jsou 

'Pleasure peripheries' (PP), gminy a obce s předpokladem dominantní role turismu – do 

této  skupiny  byly  zahrnuty  pouze  gminy  na  pobřeží  Baltského  moře,  případně  ke 

Štětínskému  zálivu  (podle  Bański  2005).  Tato  skupina  byla  vymezena  pouze  k 

Západopomořanském  vojvodství.  Poslední,  a  velmi  zajímavou,  skupinou  jsou  vnitřní 

periferie (Inner peripheries – IP), které vyplňují málo rozvinutý prostor, který nepřiléhá k 

žádným správním hranicím a zároveň zde není dominantní role turismu, třebaže může jít o 

místa  s  vhodnými  lokalizačními  nebo  realizačními  předpoklady  a  tedy  i  nenulovým 

potenciálem pro cestovní ruch.

Kromě  zmíněných  skupin  jsou  také  vymezeny  metropolitní  (MA)  a  semi-

metropolitní (SMA) areály a také nesourodá skupina gmin a obcí rozličných hodnot, jež 

jsou  zde  nazvány  „zbylé  území“  (Rest  of  Areas  –  RoA), které  mohou  být  ve 

Wallersteinovském  pojetí  chápány  jako  semiperiferie.  Do  této  skupiny  lze  zařadit  jak 

některé rozvíjející se gminy u sekundárních středisek vojvodství (zejména Radomi, Płocku 

nebo  Koszalina),  tak  i  vzdálené  a  okrajové  prostory  těžící  z  polohy  mezi  několika 

metropolitními  areály v různých vojvodstvích (například Wałcz v Západopomořanském 

vojvodství). 

Poměrně široká je otázka metropolitních areálů.  V každém regionu vymezujeme 

jeden,  a  to  přirozený  metropolitní  areál  největších  měst  –  Varšavy,  Štětína  a  Brna.  V 

Západopomořanském vojvodství metropolitní areál kromě vojvodského města obsahuje tři 

další gminy (Dobra, Kołbaskowo, Kobylanka). Další dvě skupiny gmin byly označeny jako 

semi-metropole, které mají svými vlastnostmi a morfologií k metropolím velmi blízko. Jde 

o  území  s  pozitivními  hodnotami  na  úrovni  metropolitních  areálů,  ale  zároveň  jde  o 

charakterově svébytné jednotky. První z nich jsou města Police a Goleniów. Město Police, 

které  bezprostředně  navazuje  na  Štětín  a  má  s  ním  i  společnou  městskou  hromadnou 

dopravu, je významným průmyslovým městem a nelze je považovat za typické suburbium 

v  zázemí  střediska,  ale  spíše  za  průmyslový  satelit.  Na  rozdíl  od  ostatních  gmin  ve 

štětínském metropolitním areálu také nemá suburbánní urbanistický charakter. Goleniów je 

významný zejména  díky mezinárodnímu  letišti,  jež  obsluhuje  Štětín  a  rozvíjejícímu se 

průmyslovému parku. Přesto město bylo dlouho prakticky izolováno; Kołoś et al. (2012) 

ve své práci navrhuje propojení centra města autobusy, nicméně v roce 2013 byla v těsné 
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blízkosti  letiště  otevřena  železniční  stanice,  která  jej  spojuje  nejen  se  Štětínem,  ale  i 

Kołobrzegem a Baltským mořem. A tak za skutečnou či potenciální semi-metropoli  lze 

považovat  Koszalinský  areál.  Ten  okolo  sebe  tvoří  menší,  ale  rozvojovou, 

„pseudometropolitní“  oblast,  avšak  populace  je  nedostatečně  početná,  stejně  jako  v 

samotném Koszalině. V souvislosti s touto kategorií lze uvažovat i o dalších městech – 

zejména Stargardem Szczcecińskim. Ten je dalším větším městem, které je na Štětín dobře 

dopravně navázáno, nicméně má relativně špatné socio-demografické vlastnosti a má na 

zařazení do kategorie semi-metropolí nedostatečně pozitivní hodnoty.

Obr. 28: Typologie gmin Západopomořanského vojvodství

Zdroj  dat:  GUS  (2006  –  2016,  2010,  2014,  2017),  Polska  Rada  Centrów 
Handlowych (2016), mapy.cz

Vysvětlivky:  MA  –  metropolitní  areál;  SMA  –  semi-metropolitní  areál;  BP  – 
periferie na administrativní hranici; BPG – periferie na státní hranici (se SRN); IP – vnitřní 
periferie; PP - „Pleasure periphery“; RoA – ostatní území

Vnitřní periferie mají být podle Musila a Müllera (2008) nerozvojové, úbytkové, s 

horší infrastrukturou a s problémem exkluze. Tato charakteristika se ve vymezeném areálu 

Západopomořanského vojvodství projevuje jen částečně. Jak ukazuje Obr. 23, východní 

část IP je relativně rozvojová – lze tak předpokládat, že se v budoucnu může oblast IP 

pozvolna zmenšovat nebo posouvat. Potvrdila se však úbytkovost, ale v jen velmi mírné 
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formě. Nejúbytkovější částí vojvodství byly BP, (celkový přírůstek viz Tab 11 a Tab 12), 

přičemž relativní propad za dekádu byl  na úrovni 97,88 %. Problému sociální exkluze, 

resp. chudoby se pak věnuje Chaberko et al. (2012). Ve svém textu vymezuje typově chudé 

a prosperující regiony, přičemž jeden z nejchudších regionů Polska se částečně překrývá s 

vymezením IP a BP v Obr. 28.  K podobnému vymezení  dochází  i Czapiewski (2005), 

který  v  rámci  sledování  životních  podmínek  negativně  hodnotil  právě  centrální  část 

vojvodství náležící do zde vymezené kategorie IP. Markuszewska (2015) dokonce v této 

oblasti vyjadřuje i vysokou míru úpadku rurálních komunit, stejně tak i v BPG, zatímco v 

MA je nejnižší. Obecně lze IP hodnotit jako přechodovou oblast mezi sférami vlivu Štětína 

a dalších center, zejména pak Trojměstí.

Tab 11. Vybrané hodnoty v částech Západopomořanského vojvodství v letech 2005 
a 2015

Zdroj  dat:  GUS  (2006  –  2016,  2010,  2014,  2017),  Polska  Rada  Centrów 
Handlowych (2016), mapy.cz

Podobně lze přemýšlet i o BP, které však v tomto pojetí (u hranic administrativních 

jednotek)  bývají  v  literatuře  často  chápány  jako  vnitřní  periferie.  Oproti  IP  ale  mají 

výrazně  lepší  výsledné  hodnoty,  i  když  jsou  podobně  úbytkové.  S  IP  je  pojí  také 

problematika Pomořského/Drawského Pojezeří (Pojezierze Pomorskie/Drawskie), které je 

podle  Korcelli  et  al.  (2008) marginalizující  se  a  fyzicky nedostupnou oblastí  bývalých 

státních  statků;  na  druhou  stranu  Bański  (2010)  tuto  jezerní  oblast  považuje  za 

signifikantně  rozvojovou z  pohledu turismu.  Problémovými  jsou  také  BPG,  a  to  kvůli 

72

2005
Metropolitní areály 638 248,5 2,92 104,7
Semi-metropolitní areály 127,6 0,73 87,0
Periferie při hranicích 101,4 -0,39 48,7
Periferie při státních hranicích 544 92,4 -0,29 40,2
Vnitřní periferie 90,2 -0,47 36,7
„Pleasure periphery“ 81,6 -0,25 41,7
Zbytek území 106,4 0,06 13,1

2015
Metropolitní areály 111,8 232,2 2,84 105,5
Semi-metropolitní areály 151,1 131,5 0,67 91,1
Periferie při hranicích 117,0 97,6 -0,39 42,5
Periferie při státních hranicích 114,3 90,2 -0,28 35,8
Vnitřní periferie 125,2 95,3 -0,40 39,8
„Pleasure periphery“ 145,9 88,5 -0,39 34,3
Zbytek území 125,8 106,0 0,05 13,7

rozloha 
(km2)

počet 
obyvatel

průměr 
odchylek od 
mediánu

průměrné    
    z-score

průměrné 
pořadí

435 232
1 519 217 928
1 409 32 955

16 106
6 836 250 927
1 173 112 984

10 772 628 046
průměrná 
změna (v 
%)

počet 
obyvatel

průměr 
odchylek od 
mediánu

průměrné    
    z-score

průměrné 
pořadí

443 821
224 270
32 255
16 070

248 539
112 830
632 697



nedostatečně  rozvinuté  infrastruktuře  (Korcelli  et  al.  2008).  Vzhledem  k  nedobrým 

výsledným hodnotám nelze potvrdit předpoklad vlivu pozitivních hraničních efektů. BPG 

jsou také jediným kompaktním celkem, avšak zjevně díky své malé velikosti. Zvláštním 

případem jsou pak PP, které nejsou úbytkové ani přes slabé výsledkové hodnoty. Nabízí se 

otázka spojení tohoto jevu s rozvojem cestovního ruchu nebo zvyšujícím se podílem post-

produktivního obyvatelstva. Největší kategorií jsou pak RoA, která zahrnuje některá větší 

nebo středně velká města  (např. Stargard Szczecinski,  Wałcz,  Szczecinek),  širší  zázemí 

Štětína (např. Gryfino, Nowe Warpno), zázemí Koszalina a řadu gmin vzdálenějších od 

center, ale s relativně lepšími výslednými hodnotami. Tato skupina je tak velmi variabilní, 

nicméně další členění těchto gmin už není předmětem této práce. 

Tab 12. Hodnoty míry nezaměstnanosti, migračního přírůstku a podílu post-
produktivní populace v Západopomořanském vojvodství mezi lety 1995 a 2015.

 
X – za některé gminy v IP a PP nejsou k dispozici data za věkové skupiny obyvatelstva
Zdroj  dat:  GUS (2006 – 2016,  2010,  2014,  2017),  Polska Rada Centrów Handlowych 
(2016), mapy.cz

Varšavský  metropolitní  areál  je  oproti  Štětínskému  významně  větší,  což  odráží 

jednak velikost  jádra i  jeho hierarchické postavení  v zemi.  Tento areál  celkem čítá  62 

gmin,  včetně  některých  populačně  větších  měst  jako  Piaseczno,  Pruszków,  Wołomin, 

Legionowo nebo Grodzisk Mazowiecki. Z deseti nejlidnatějších měst vojvodství se tak šest 

nachází v metropolitním areálu. Pochopitelně se nabízí vysvětlení populačním růstem měst 

okolo Varšavy v posledních dekádách, patrně se však tvoří reálná centra přesahující pouze 

rezidenční charakter. Metropolitní areály jsou blíže rozebrány v následující podkapitole.

V typologii  (Obr. 29) se objevují i  tři  semi-metropolitní  území.  Podobně jako v 

případě Koszalina jde o menší jádra se svým blízkým zázemím, jehož výsledné hodnoty 

získané v analýzách vyčnívaly nad ostatními v okolí. Největším z nich je areál Radomi 

jižně  od  Varšavy.  Jak  už  bylo  v  práci  popsáno,  právě  tato  oblast  trpí  rozsáhlými 
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Metropolitní areály 8,6 4,1 4,2 2,3 10,9 14,1 17,4
Semi-metropolitní areály 11,9 5,5 1,5 ,8 8,0 11,4 15,5
Periferie při hranicích 22,6 11,2 -8,1 -4,9 10,0 11,7 13,7
Periferie při státních hranicích 17,5 7,7 -6,8 -3,9 10,1 11,5 12,9
Vnitřní periferie 20,5 10,4 -7,5 -4,3 X 11,8 14,1
„Pleasure periphery“ 14,7 6,9 -2,2 -,9 X 11,7 16,4
Zbytek území 15,0 6,9 -2,9 -1,8 9,1 11,1 14,5

MNEZ 
2005 (v 
%)

MNEZ 
2015 (v 
%)

Migrační 
saldo 
1995-2014 
(v %)

Migrační 
saldo 
2005-2014 
(v %)

Podíl 
65+, 1995 
(v %)

Podíl 
65+, 2005 
(v %)

Podíl 
65+, 2015 
(v %)



strukturálními  problémy;  nezdařila  se zde ekonomická transformace a velmi pomalu se 

rozvíjí (Kubeš, Kebza 2016). Problematické je také čerpání z evropských fondů. Radom se 

musí  vypořádávat  s  konkurencí  velmi  velkého  a  lidnatého  vojvodství,  ve  kterém  je 

poněkud  nevýhodně  i  hlavní  město,  kam část  dotačních  programů  směřuje.  Jižní  část 

vojvodství okolo Radomi je navíc hodnocena jako chudobná (Chaberko et al. 2012). Také 

Obr.  22 zachycuje  lokálně  velmi  malý  rozvoj,  či  dokonce úpadek,  a  to  i  v  gminách s 

Radomí  sousedících.  Toto  území  má  ale  i  své  konkurenční  výhody,  jako  například 

geografickou polohu (Kubeš, Kebza 2016), nebo letiště v Radomi. Potenciál letiště však 

zdaleka  není  i  přes  určitý  rozvoj  vyčerpán,  neboť se  například  neobjevuje  ani  v  práci 

Kołośe  et  al.  (2012).  Neprosperující  letiště  tak  pro  (mikro)region  může  být  i  značnou 

investiční zátěží. 

Obr. 29: Typologie gmin Mazovského vojvodství

Zdroj  dat:  GUS  (2006  –  2016,  2010,  2014,  2017),  Polska  Rada  Centrów 
Handlowych (2016), mapy.cz

Vysvětlivky:  MA  –  metropolitní  areál;  SMA  –  semi-metropolitní  areál;  BP  – 
periferie na administrativní hranici; IP – vnitřní periferie; RoA – ostatní území

Druhé největší  semi-metropolitní  území  se  rozkládá  okolo  Płocku.  To v  zásadě 

ničím nevyčnívá. Za pozornost však stojí jeho geografická poloha. Výhody řeky Visly jsou 
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využívány v samotném Płocku (rafinerie Orlen), jde ale především o oblast na jedné ze 

spojnic  Varšavy  s  Trojměstím  (druhá  vede  přes  Płońsk).  Nepříliš  daleko  jsou  také 

regionální  a  mezoregionální  střediska  Bydgoszcz,  Toruń  a  Włocławek.  Na  rozdíl  od 

Radomi tak může těžit z polohy v oblasti zrychleného růstu a na potenciální rozvojové ose 

(Bański 2010). Visla na druhou stranu působí i jako fyzickogeografická bariéra s nepříliš 

velkým počtem přemostění (Korcelli et al. 2008). Nejmenším semi-metropolitní areál tvoří 

Siedlce  s  bezprostředním  zázemím.  Tento  malý  areál  má  na  jednu  stranu  příznivý 

rozvojový  potenciál,  propojuje  Varšavu  a  v  zásadě  celé  Polsko  s  východní  Evropou, 

nachází se na rozvojových osách (Bański 2010) a je chápán jako jedno ze středisek ve 

studii  polycentrického  rozvoje  Mazovského  vojvodství  (Bański,  Czapiewski  2015; 

polycentrický rozvoj diskutován též v Zaucha et al. 2015). Na druhou stranu se nachází 

mimo oblasti akcelerovaného rozvoje (Bański 2010) a Korcelli et al. (2008) jej dokonce 

zařazují do problémového východního Polska.

Periferní  oblasti  (IP a  BP) jsou  v Mazovském vojvodství  rozprostřeny při  jeho 

okrajích. Souvisí to s centrální polohou Varšavy. IP a BP jsou si vzájemně podobné – mají 

záporný celkový přírůstek a podle hodnot (Tab 13)  jsou zdaleka nejzaostalejšími částmi 

vojvodství. Zde se objevuje zřejmý gradient zvyšující se vzdáleností od Varšavy, neboť z 

hodnot vyplývá, že BP jsou zaostalejší než IP, které jsou Varšavě blíž.

Tab 13. Vybrané hodnoty v částech Mazovského vojvodství v letech 2005 a 2015

Zdroj  dat: GUS (2006 – 2016,  2010,  2014,  2017),  Polska Rada Centrów Handlowych 
(2016), mapy.cz

Podobně  jako  v  Západopomořanském  vojvodství  jsou  i  v  Mazovském  plošně 

nejrozsáhlější  přechodná  území,  tedy  RoA.  Další  analogií  je  jejich  složení  ze  středně 
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2005 počet obyvatel
MA 217,8 1,27 269,0
SMA 118,5 0,07 186,5
BP 92,1 -0,62 74,6
IP 96,6 -0,51 89,3
RoA 116,0 -0,13 166,4

2015 počet obyvatel
MA 104,7 190,6 1,20 260,8
SMA 107,6 107,1 0,10 188,2
BP 110,5 86,0 -0,60 78,0
IP 107,1 88,7 -0,52 87,5
RoA 107,4 105,5 -0,10 169,6

rozloha (km2)

průměr 
odchylek od 
mediánu

průměrné       
 z-score

průměrné 
pořadí

5 198 2 749 278
1 371 541 817
7 618 360 758
6 832 425 739

14 511 1 080 137

průměrná 
změna (v %)

průměr 
odchylek od 
mediánu

průměrné       
 z-score

průměrné 
pořadí

2 946 511
538 203
354 483
417 803

1 092 114



velkých  měst  (např.  Płońsk)  a  rurálních  oblastí.  Hodnoty  jsou  průměrné,  resp.  nejsou 

extrémní, a to ve všech aspektech. 

Tab 14. Hodnoty  míry  nezaměstnanosti,  migračního  přírůstku  a  podílu 
postproduktivní populace v Mazovském vojvodství mezi lety 1995 a 2015.

X – za některé gminy v IP a PP nejsou k dispozici data za věkové skupiny obyvatelstva
Zdroj  dat:  GUS (2006 – 2016,  2010,  2014,  2017),  Polska Rada Centrów Handlowych 
(2016), mapy.cz

Brněnský  metropolitní  areál  je  srovnatelně  velký  jako  Štětínský,  ale  kvůli 

odlišnému členění jednotek NUTS 5 se plocha a populace dělí mezi 79 obcí. Rozdílem 

oproti Štětínu a Varšavě je absence většího střediska v rámci metropolitního areálu (ty mají 

své  Police,  resp.  Piaseczno  apod.),  10  největších  měst  je  do  prostoru  Jihovýchodu 

rozprostřeno víceméně rovnoměrně. V roce 2015 byly po Brně nejlidnatějšími obcemi v 

MA jedenáctitisícová  Kuřim,  dále  Šlapanice,  Slavkov u Brna a  Rosice.  I  tato  města  – 

stejně jako všechny další obce v MA kromě Brna – byla migračně přírůstková, například 

samotná Šlapanice měla za období 2002 – 2015 migrační přírůstek 15 %. Některé malé 

obce v těsné blízkosti Brna měly migrační přírůstek i přes 70 % (Otmarov, Kanice nebo 

Moravany).

Semi-metropolitní území jsou dvojího druhu. Jednak jde o dvě obce, které shluková 

analýza  zařadila  mezi  obce  MA,  nicméně  v  jejich  případě  byla  porušena  podmínka  o 

územní  celistvosti  (šlo  by  o  exklávy).  Jsou  jimi  obce  Komořany  na  Vyškovsku  a 

Vohančice na Tišnovsku. Případnějším územím tohoto typu je Jihlava a Rancířov, jako 

příklad jejího předního rozvíjejícího se suburbia. Jihlavský areál nelze označit jako semi-

metropoli  pro  jeho  malou  populační  velikost,  ale  spíše  pro  jeho  hierarchickou  funkci 

sekundárního střediska v rámci regionu Jihovýchod. Tento areál je pozoruhodný především 

tím, jakým způsobem převyšuje zbytek regionu v tempu svého rozvoje (Obr. 24). Jako 

krajské, ale relativně malé a hierarchicky upozaděné město má solidní potenciál (využívá 

jej zejména v průmyslovém rozvoji) a statisticky vykazuje tendenci snižovat rozdíly vůči 

dalším krajským městům. Tomu může dopomoci i výhodná poloha na dálnici D1 a silnici 

I/38, která dálnici  kříží.  Jako rozvojovou oblast Jihlavsko označují i Novák a Netrdová 
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Metropolitní areály 5,6 3,8 11,8 6,6 X 15,3 17,1
Semi-metropolitní areály 14,8 9,3 -1,3 -1,5 9,3 11,8 15,2
Periferie při hranicích 15,5 10,0 -6,5 -3,0 14,7 15,8 16,1
Vnitřní periferie 14,5 9,4 -7,5 -4,4 X 14,3 15,7
Zbytek území 11,9 7,3 -1,6 -,7 12,9 13,6 14,7

MNEZ 
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%)

MNEZ 
2015 (v 
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saldo 
1995-2014 
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Migrační 
saldo 
2005-2014 
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Podíl 
65+, 1995 
(v %)
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65+, 2005 
(v %)

Podíl 
65+, 2015 
(v %)



(2011), a to v míře srovnatelné s Karlovými Vary. Ty však oproti Jihlavě vykazují řadu 

nevýhod svázaných se strukturálními problémy a špatným dopravním napojením na páteřní 

infrastrukturu.

Obr. 30: Typologie obcí regionu Jihovýchod

Zdroj dat: ČSÚ (2003, 2013, 2017), MPSV (2016), MŠMT (2016), mapy.cz, údaje 
od jednotlivých OC

Vysvětlivky:  MA  –  metropolitní  areál;  SMA  –  semi-metropolitní  areál;  BP  – 
periferie na regionální hranici; BPA – periferie na státní hranici (s Rakouskem); BPS – 
periferie na státní hranici (se Slovenskem); IP – vnitřní periferie; RoA – ostatní území

Podobně jako v Mazovském vojvodství jsou i v Jihovýchodě periferie rozprostřeny 

víceméně  při  okrajích  regionu,  zejména  v  části  Vysočiny.  Jediným  ostrůvkem  mimo 

západní  hraniční  pásmo Jihovýchod je jeho východní cíp v okolí  Veselí  nad Moravou. 

Zatímco podle tabulky 15 se IP, BP a BPA od sebe nijak zásadně neliší, západní BPS mají 

pozitivnější  výsledky.  Hodnoty  indikátorů  se  v  periferiích  za  sledovanou  dekádu  v 

některých případech proměnily.

V roce 2005 (viz Tab 16)  měly například periferie ležící  na hranici  státu (BPA, 

BPS) problém s mírou nezaměstnanosti, ta ale ve větší míře přetrvala jen u BPA. Oblast, 

která  víceméně  překrývá BPA a  další  periferie  na  západním Znojemsku,  se  shoduje  s 

vysoce  problémovým územím podle  Nováka  a  Netrdové  (2011).  BPA oproti  ostatním 

skupinám  periferií  nemají  žádnou  signifikantní  výhodu  –  až  na  životní  prostředí  a 

teoretickou možnost rozvoje cestovního ruchu založeného na Vranovsku – a prohlubuje se 

zde depopulační  tendence.  Periferní  oblasti  mají  společný vysoký,  a  stále  se zvyšující, 
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podíl post-produktivní populace a nízké hodnoty primárně geografických ukazatelů. BPS 

jsou po semi-metropolích  nejdynamičtěji  se rozvíjejícím územím.  Rozdíly mezi  BPS a 

všemi dalšími skupinami je ale malý; průměrné změny jsou pouze mírně pozitivní. 

Tab 15. Vybrané hodnoty v částech regionu Jihovýchod v letech 2005 a 2015

Zdroj  dat:  ČSÚ (2003, 2013, 2017),  MPSV (2016),  MŠMT (2016),  mapy.cz,  údaje od 
jednotlivých OC

Tab 16. Hodnoty analyzovaných ukazatelů v částech regionu Jihovýchod v letech 
2005 a 2015.
    

Zdroj dat: ČSÚ (2017)

Přechodné oblasti (RoA) jsou i v případě Jihovýchodu největší, také nejlidnatější a 

hodnotami nevybočující; průměrné z-score z roku 2005 je dokonce nulové. Za zmínku ale 

stojí poměrně vysoké migrační saldo v obou sledovaných obdobích (Tab 16). Zde se může 
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2005 počet obyvatel
MA 878 236,4 1,64
SMA 104 138,5 0,55 958,6
BP 75,4 -0,55 359,6
BPA 164 75,6 -0,74 292,0
BPS 196 81,6 -0,44 389,0
IP 814 78,7 -0,54 400,1
RoA 109,5 0,00 724,0

2015 počet obyvatel
MA 105,3 239,0 1,73
SMA 116,4 144,1 0,70
BP 106,0 75,4 -0,61 332,4
BPA 105,3 75,9 -0,69 307,8
BPS 107,2 83,2 -0,46 395,9
IP 105,3 77,6 -0,69 344,9
RoA 106,0 110,4 0,01 729,2

rozloha (km2)

průměr 
odchylek od 
mediánu

průměrné       
 z-score

průměrné 
pořadí

477 590 1 149,0
51 934

1 280 64 055
4 207

16 508
59 362

10 393 967 464

průměrná 
změna (v %)

průměr 
odchylek od 
mediánu

průměrné       
 z-score

průměrné 
pořadí

509 501 1 174,0
52 002 1 055,3
61 674
3 301

15 870
59 111

982 895

Metropolitní areály 6,5 6,6 2,1 2,8 15,7 19,2
Semi-metropolitní areály 5,2 5,9 1,3 ,9 14,3 18,7
Periferie při hranicích 5,9 6,2 -1,0 -1,3 16,6 21,3
Periferie při státních hranicích (A) 15,3 11,6 -4,0 -5,3 15,6 22,4
Periferie při státních hranicích (S) 10,3 8,3 -1,9 -2,3 15,0 19,2
Vnitřní periferie 6,7 6,6 1,3 ,1 15,7 20,1
Zbytek území 7,4 6,8 1,3 1,4 14,0 18,0

MNEZ 
2005     
(v %)

MNEZ 
2015     
(v %)

Migrační 
saldo 
2002-2008 
(v %)

Migrační 
saldo 
2005-2015 
(v %)

Podíl 
65+, 2005 
(v %)

Podíl 
65+, 2015 
(v %)



objevovat  spojitost  například  s  desurbanizací,  avšak  prostorový  vzorec  tohoto  jevu  je 

natolik roztříštěný, že nelze vynášet jednoznačné soudy.

5.1 Vývoj metropolitních areálů

Metropolitní  areály  jsou  formovány  a  vymezovány  zejména  na  základě  vztahů, 

morfologické znaky jako kontinuita zástavby již nejsou tak důležité. Jelikož práce sleduje 

především  rozvoj  regionů  a  metropolitních  areálů,  v  návaznosti  na  vymezení 

metropolitních areálů výše je v této podkapitole hodnocen jejich vývoj. V této části práce 

byla používána data k dojížďce za prací. Hlavní i vedlejší dojížďkové proudy totiž mohou 

odrážet integritu metropolitního areálu. Integrita je jedním z jevů, které by měly být pro 

existenci  metropolitních  areálů  kruciální,  neboť  reflektují  definovanou  nadřazenost  a 

podřazenost v daném území (Hampl 2005). Jde však o termín, který je v mnohých pracích 

(viz teoretická kapitola), které se věnují metropolitním areálům a metropolizaci, opomíjen.

Na obr. 31 až 37 jsou znázorněny mj. celkové objemy vzájemné dojížďky mezi 

jednotkami  NUTS 5,  neboť jak uvádí  Hampl  (2005),  takový přístup zohledňuje aspekt 

koncentrace  i  sounáležitosti.  Hampl  (2005)  používá  však  podíl  objemu  dojížďky  na 

vzájemné vzdálenosti, taková jednotka ale není kvůli datové náročnosti v následující části 

práce aplikována. Kromě celkové dojížďky jsou v mapách vyjádřeny i podíly vyjíždějících 

vůči dojíždějícím, což ukazuje na dominantní funkci obce či gminy (převážně rezidenční, 

nebo pracovní). Znázorněno je také migrační saldo za dvě dekády v absolutních hodnotách 

(tedy  formou  diagramů);  ty  mohou  poukázat  na  populární  suburbánní  oblasti,  nebo 

případné  projevy  suburbanizace  na  nižších  řádovostních  úrovních,  nebo  dokonce 

problémové depopulační oblasti uvnitř metropolitních areálů.

5.1.1 Varšava a její metropolitní areál

Metropolitní  areál  Varšavy  vymezují  práce  různě  (např.  Smętkowski  2014)  a 

počtem obyvatel se pohybuje mezi 2,1 až 2,8 mil. obyvatel. Na základě dvou primárních 

procesů  –  migrace  a  dojížďky  se  území  příliš  neliší,  což  dokumentuje  jeho  integritu. 

V užším  smyslu  zahrnuje  všechny  sousední  i  další  přilehlé  powiaty  (piaseczyński, 

warszawski  zachodni,  pruszkowski,  grodziski,  legionowski  a  části  otwockého, 

żyrardowského, mińského, nowodworského a wołominského). Hlavní město je velikostně 

srovnatelné s Budapeští  a vývojem se podobná ostatním metropolím střední Evropy,  tj. 

Budapešti nebo Praze. Ovšem díky atraktivitě a široké nabídce pracovních příležitostí roste 

(i když mírně) počet obyvatel při dynamickém rozvoji zázemí.
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Obr. 31: Dojížďkové vztahy v metropolitním areálu Varšavy v letech 2006 a 2011
  

Zdroj dat: GUS (2010, 2014, 2017)
Pozn.: transparentní červenou jsou znázorněny proudy spojené s Varšavou, modře s 

Piasecznem a fialově ostatní

V roce 2006 jsou (kromě těch spojených s Varšavou) zřetelné i vazby na město 

Piaseczno,  případně  další  menší  střediska  jako  Otwock,  Nowy  Dwór  Mazowiecki  a 
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Wołomin (Obr.  31).  Existovalo i  mnoho menších dojížďkových proudů mezi  gminami, 

které  nesouvisely  s  ani  jedním  jmenovaným  městem.  Byly  však  i  gminy,  jež  spolu 

sousedily, a zároveň mezi nimi neprobíhala žádná interakce. Nejviditelnějším příkladem je 

gmina Leoncin na severozápadě MA, již nespojuje žádný dojížďkový proud se sousedním 

Lesznem nebo Kampinosem, také se snížil objem dojížďky z a do Varšavy. Tento jev lze 

vysvětlit přítomností fyzickogeografické překážky, a to Kampinoského národního parku. 

Mezi roky 2006 a 2011 došlo k několika změnám. Jednak se zvýšil počet jednotlivých 

interakcí mezi  gminami,  zvýšila se i celková mobilita obyvatel  v metropolitním areálu. 

Výrazným prvkem změn je také změna funkcí některých gmin z rezidenční na pracovní. 

Například jde o Wiązownu, Czosnów nebo Nadarzyn při jižním okraji Varšavy.  To lze 

považovat za poměrně jasný důkaz postupující komerční suburbanizace, kdy se v zázemí 

jádra vytvářejí nová pracovní místa. Neplatí však univerzálně, například v Nieporętu při 

severním okraj Varšavy převládl rezidenční charakter gminy. Důležité jsou tak i lokální 

faktory, jako třeba působení rozvojových os nebo oblastí. Jejich projev je značný právě v 

jihozápadní části MA, kdy se jednak značně zvýšil počet jednotlivých interakcí a vytvořila 

se  jejich  velmi  hustá  síť,  podíl  dojížďky  na  vyjížďce  se  zvyšuje  i  v  dalších  zde 

lokalizovaných  gminách,  například  Grodzisku  Mazowieckim  nebo  Ożarowě 

Mazowieckim. Za zmínku také stojí migrační přírůstek, který byl ve většině gmin kladný 

(nejvíce  v  Piaseczně,  Varšavě  a  gmině  Ząbki).  Čtyři  gminy  zaznamenaly  i  úbytek,  v 

případě Nowego Dworu Mazowieckého může jít o suburbanizaci, u ostatních suburbií se 

projevují  pravděpodobně  vysoce  selektivní  lokální  faktory  (např.  špatná  dopravní 

dostupnost nebo obslužnost). 

5.1.2 Štětín a jeho metropolitní areál

Štětín v mnoha příspěvcích za metropoli označován není. Nepočítají ho mezi ně ani 

Göddecke-Stellmann  et  al.  (2011),  kteří  mezi  metropole  řadí  populačně  menší  Brno  a 

polské  konkurenční  metropole  Poznań,  Wrocław,  Trojměstí  nebo  Krakov  (všechny  na 

významové  úrovni  Brna).  Tato  hodnocení  mohou  souviset  s  okrajovou pozicí  v  rámci 

polského sídelního systému.

Vnitřní  struktura Štětínského MA se za sledované období  změnila  jen nepatrně. 

Převažují  silné  tendence  dojížďky  do  Štětína,  v  roce  2006  bylo  možné  jako  gminu  s 

převažující  pracovní  funkcí  hodnotit  i  Dobrou,  která  je  jinak  úspěšným suburbiem se 

značným přírůstkem. V roce 2011 se takovými gminami stala Kobylanka a za hranicemi 

MA Goleniów, kde se nachází průmyslová zóna a letiště. Goleniów a Dobra pak vytvořily 

jediný nový dojížďkový proud, který je ale velmi slabý a jednosměrný. Absence některých 
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interakcí  lze poměrně  jednoduše odůvodnit;  například mezi  Goleniowem a Policemi  se 

nachází široký dolní tok řeky Odry, čili fyzickogeografická bariéra. 

Obr. 32: Dojížďkové vztahy v metropolitním areálu Štětína v letech 2006 a 2011 

Zdroj dat: GUS (2010, 2014, 2017)

Ty  mohou  v  rámci  tvorby  a  vývoje  regionálního  obrazu  výrazně  přispívat;  ve 

větším  měřítku  mohou  oddělovat  jednotlivé  systémy  osídlení,  v  měřítku  menším  pak 

zvyšovat  potenciál  pro komplikaci  nebo zpomalení  přechodů v rámci  teorie  stádií  (viz 

Hampl 2005), v extrémním případě i pro periferizaci, a to jako jedny ze složek vedoucí k 

tvorbě  periferií  (viz  Havlíček  et  al.  2005;  Havlíček  2007).  Například  Kobylanku  ale 

podobné  obtíže  vůči  ostatním  gminám  nesužují.  Rezidenční  funkci  mají  v  obou 
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sledovaných letech Kołbaskowo a Police. To je překvapivé, když uvážíme, že se na jejich 

území nachází chemický závod a za prací dojíždí přes tisíc lidí jen ze Štětína. Police jsou 

však  úbytkové,  což  je  dalším  znakem,  který  přispívá  k  charakteru  velmi  netypického 

suburbia. Ztrátový byl také Štětín, naopak nejvíce přírůstková byla gmina Dobra.

5.1.3 Brno a jeho metropolitní areál

Brno  bývá  i  přes  svou  velikost  označováno  jako  metropole  (např.  Sýkora, 

Ouředníček 2007), a to i v mezinárodním srovnání (Göddecke-Stellmann et al. 2011). Jako 

druhé největší české město a moravská „metropole“ je však důležitým centrem s velmi 

důležitou pozicí a také dobrou geografickou polohou v rámci i nad rámec země. 

Obr. 33: Dojížďkové vztahy v metropolitním areálu Brna v letech 2001 a 2011

Zdroj: ČSÚ (2003, 2013, 2017), MPSV (2016), MŠMT (2016), mapy.cz, údaje od 
jednotlivých OC
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Pozn.:  transparentní  modrou  jsou  znázorněny  proudy  spojené  s  Brnem,  fialově 
všchny ostatní

Podobně  jako  u  výše  zmíněných  MA  i  zde  jasně  dominují  dojížďkové  vazby 

spojené s Brnem, ale jsou zřetelné i interakce mezi zázemními, často sousedními obcemi. 

Mimo  Brna  se  větší  objemy  dojížďky  objevují  u  Kuřimi,  Židlochovic  a  v  roce  2001 

vyčníval i proud mezi Rosicemi a Zbýšovem, který ale po dekádě oslábl.  V roce 2001 

existovala  poměrně  hustá  síť  jednotlivých  interakcí  ve  východní,  rovněž  v jihozápadní 

části MA. Profilovala se také některá malá „střediska“ s převládající pracovní funkcí jako 

Kuřim, Drásov, Babice nad Svitavou, Slavkov u Brna, Moravany a Modřice. V roce 2011 

jsou  zřejmé  koncentrační  tendence  do  sekundárních  středisek  v  okolí  Brna,  nejsilněji 

patrné  v rámci  největšího centra  zázemí  Šlapanice  a  také v případě  Modřic.  Ty v MA 

figurují jako typické suburbium při důležité dopravní křižovatce, kde se rozvíjí komerční 

suburbanizace. Pozice Modřic, jinak relativně malé obce, se tak v rámci areálu zhodnocuje. 

Pozoruhodný je pokles celkové dojížďky v areálu, kontrastující s trendy ve všech ostatních 

metropolitních a semi-metropolitních areálech, a dokonce jejich okolích, které jsou v této 

podkapitole sledovány. Jedním z vysvětlení je snižující se vypovídací hodnota statistických 

dat k dojížďce za prací. Dalším z možných vysvětlení by mohl být přechod od dojížďky k 

migraci, nicméně Brno jako jádro MA je migračně ztrátové, a to jako jediná obec v rámci 

metropolitního  areálu.  Všechny ostatní  měly  tedy pozitivní  migrační  přírůstek,  nejvíce 

Kuřim, Moravany a Modřice, jež kromě dobré dopravní dostupnosti a blízkosti metropole 

nabízejí  také  pracovní  příležitosti  přímo  v obci  také  širokou  paletu  služeb  v  místním 

obchodním centru.

5.1.4 Metropolitní areály nižšího řádu

Populačně  největší  ze  šesti  semi-metropolí  je  Radom  (Obr.  34).  Jde  o  druhé 

nejlidnatější  město  Mazovského vojvodství,  které  charakterizují  dvě nevýhody:  (1)  leží 

v oblasti, kterou je možné označit za vnitřní periferii Polska a přitom nepříliš daleko od 

Varšavy; (2) město v transformační a post-transformační fázi prodělalo strukturální změny, 

jež znamenaly úpadek tradiční kovovýroby a jako důsledek nejvyšší míru nezaměstnanosti 

ze  všech  sledovaných  regionů.  To  vše  způsobuje  relativně  vysoké  migrační  ztráty  a 

celkový populační pokles o 18 000 obyvatel za 20 let. Jinak radomský semi-metropolitní 

areál  vykazuje  podobné  tendence  jako  ostatní  metropolitní,  či  spíše  semi-metropolitní 

areály. V jeho rámci dochází k růstu objemu dojížďky za prací, zvyšuje se i počet interakcí 

mezi jednotlivými gminami v areálu. V případu Radomi v roce 2011 vznikla ještě ne zcela 

kompletní, ale poměrně hustá síť proudů, které naznačují rozvoj dojížďky do jiných obcí 

areálu mimo jádro, jež si ale zanechává svou dominantní roli. V případě SMA se však – na 
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rozdíl od MA – netvoří sekundární střediska a celkově lze procesy považovat za pomalejší 

a relativně vzhledem k populační velikosti slabé, neodpovídající hierarchické úrovni města. 

Důvodem je periferní poloha Radomi, jež výrazně ztrácí obyvatele ve prospěch Varšavy a 

dalších metropolí.

Obr. 34: Dojížďkové vztahy v semi-metropolitním areálu Radomi v letech 2006 a 
2011 

    

Zdroj: GUS (2010, 2014, 2017)

Podobně se situace vyvíjí i SMA Płocku (Obr. 35). Płock samotný je podobně jako 

Radom jedinou gminou v SMA, která je migračně úbytková a zároveň s dominantní funkcí 

pracovního střediska. V Płockém areálu je však zřetelný pohyb hodnot podílu vyjíždějících 

a dojíždějících v gmině Słupno, kde nedominuje ani jedna funkce. Je však otázkou, zda lze 

do budoucna předpokládat další rozvoj charakteru gminy jako pracovního střediska, nebo 
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jde jen o dočasný výkyv. Vzhledem k urbanistickému charakteru gminy autorovi této práce 

první zmíněná varianta nepřijde nijak zvlášť pravděpodobná.

Obr. 35: Dojížďkové vztahy v semi-metropolitním areálu Płocku v letech 2006 a 2011 

Zdroj: GUS (2010, 2014, 2017)

Minimální  rozdíly  lze  pozorovat  v rámci  Koszalinského  SMA.  Výrazněji  se 

projevuje funkce pracovního centra,  vedle vlastního Koszalinu také pobřežního Mielna, 

kam směřuje i značný dojížďkový proud mj. z Koszalina. Hlavním důvodem je, že Mielno 

funguje  jako  přímořské  letovisko,  jež  zejména  v sezóně  generuje  pracovní  místa 

v cestovním ruchu. Negativní znaky vykazuje plošně velká gmina Manowo v zázemí; její 
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migrační  ztráty  způsobuje  horší  dopravní  obslužnost  malých  sídel,  jež  gminu  skládají, 

projevuje se také sousedství periferie.

Obr. 36: Dojížďkové vztahy v semi-metropolitním areálu Koszalina v letech 2006 a 
2011 

Zdroj: GUS (2010, 2014, 2017)

Jihlava,  resp.  její  SMA o dvou obcích  (Obr.  37),  se  odlišuje  ve  více  směrech. 

Především svou velikostí,  která neodpovídá jejímu hodnocení jako (semi)metropole; jak 

ale bylo výše v práci řečeno, Jihlava je zde zařazena s odkazem na její postavení v rámci 

regionu  Jihovýchod.  Autor  však  připouští,  že  přesnější  označení  než  Jihlavský  semi-

metropolitní areál, by bylo Jihlavský rozvojový areál, a to vzhledem k vysoce rozvojovým 

vlastnostem Jihlavska (Obr. 24). 
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Obr. 37: Dojížďkové vztahy v semi-metropolitním areálu Jihlavy v letech 2001 a 
2011 

  

Zdroj: ČSÚ (2003, 2013, 2017), mapy.cz

Podobně jako ostatní SMA Jihlava plní funkci pracovního střediska, ztrácí migrací, 

zatímco migrační přírůstky získává zázemí (v rámci SMA jen Rancířov, ale rostou další 

obce v širším zázemí) a dojížďka do jádra jasně dominuje nad vyjížďkou (protože mezi 

dvěma obcemi  ani  více proudů být  nemůže,  v mapě (Obr.  37) jsou znázorněny vztahy 

v rámci  širšího území).  Jihlavský SMA se  od ostatních  MA liší  absencí  dojížďkových 

interakcí  mezi  obcemi  v širším zázemí,  které  i  v  roce  2001 byly  velmi  slabé.  Zázemí 

nejmenšího semi-metropolitního území je i přes růst natolik populačně malé, že se nedají 

v blízké budoucnosti předpokládat nijak významné proudy mezi obcemi v jeho rámci.

Tabulka 17 dokumentuje rozvoj jader, resp. MA vůči zázemí, resp. zbytku celého 

regionu.  Vzhledem  k  velikosti  některých  MA  jsou  v  tabulce  i  mimořádně  extrémní 

hodnoty,  zejména  v  případu  Štětína.  Ten  má  jen  velmi  malé  zázemí,  které  však  díky 

suburbanizaci  relativně rychle roste,  tudíž se poměr populační  velikosti  jádra vůči jeho 
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zázemí snižuje. Tento trend je u všech MA a SMA, kromě jednoho výkyvu u Płocku, což 

lze vysvětlit průmyslovým charakterem města a migrací za prací v něm. 

Tab 17. Poměr jádra vůči zbytku metropolitního areálu a metropolitního areálu vůči 
celému regionu

Pozn.: Z výběru byl vyřazen areál Jihlavy, jež se skládá pouze ze dvou velikostně naprosto 
odlišných obcí a výsledné hodnoty tak nejsou relevantní
Zdroj dat: ČSÚ (2017), GUS (2017)

Je dobře patrné, že nejvyspělejší MA má jednak nejmenší podíl populační i územní 

velikosti jádra vůči zázemí a zároveň největší podíl populační a územní velikosti MA vůči 

zbytku regionu. Podle těchto charakteristik,  které odráží především velikosti  zázemí,  je 

Brno výrazně více metropolizované než Štětín; mezi SMA jsou pak rozvinutými systémy 

Radom a Koszalin.

 Ve strukturách alespoň většiny zkoumaných areálů se objevují společné znaky:

 Narůstající  objem  celkové  dojížďky  za  prací;  s  urychlováním  dopravy, 

probíhajícími  procesy  metropolizace  (suburbanizace)  se  zvyšuje  i  mobilita 

obyvatelstva a zvyšující se počet jednotlivých dojížďkových interakcí.

 Rostoucí podíl populace zázemí vůči jádru (viz Tab 17).

 Migrační  ztráty v jádrech areálů,  jež jsou výsledkem pokračující  suburbanizace; 

neplatí však v případě Varšavy. V některých areálech jsou nepravidelně úbytkové i 

některé obce nebo gminy v zázemí.
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Rozloha
MA Varšava 176,9 161,4 145,1 11,0
MA Brno 379,5 330,9 284,6 35,6
MA Štětín 89,1
SMA Radom 344,8 305,5 265,2 15,5
SMA Płock 626,7 631,7 502,3 43,3
SMA Siedlce 538,3 487,8 436,5 442,9

330,2 303,1 277,1 13,5

Rozloha
MA Varšava 103,8 114,2 122,6 17,1
MA Brno 41,9 41,0 43,4 6,8
MA Štětín 33,5 34,6 35,0 2,9
SMA Radom 6,6 6,2 5,9 2,4
SMA Płock 3,3 2,9 2,8 1,0
SMA Siedlce 2,0 1,8 1,8 0,5

9,2 9,3 9,4 3,7

Jádro/zázemí 
(%)

Populační 
velikost 1995

Populační 
velikost 2005

Populační 
velikost 2015

2 973,7 1 705,0 1 062,9

SMA Koszalin

MA/zbytek 
regionu (%)

Populační 
velikost 1995

Populační 
velikost 2005

Populační 
velikost 2015

SMA Koszalin



 Snižující  se  podíl  populace  jádra  vůči  zázemí,  což  opět  odkazuje  na  průběh 

suburbanizace.

Tab 18. Srovnání charakteristik metropolitních a semi-metropolitních areálů v letech 
2005 a 2015.
 

Zdroj dat: ČSÚ (2017), GUS (2016), MPSV (2016)

Některé znaky jsou pak společné jen pro metropolitní areály:

 Vznik  nebo  rozvoj  sekundárních  středisek  v  zázemí  jádra  na  bázi  komerční 

suburbanizace; společně se zvyšujícím se počtem interakcí mezi obcemi a gminami 

se  může  na  základě  konkurence  rozvíjet  polycentrická  síť  takových středisek  v 

rámci MA. Podobný předpoklad by mohl pomoci například územně a dopravně-

plánovací agendě. Zjištěné výsledky ale zachycují jev v příliš raném stádiu a nelze 

jasně predikovat jeho další průběh.
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PO_05 PO_15
MA Varšava 107,2 5,6 6,6 11,8
MA Brno 106,7 - 2,9 -
MA Štětín 102,0 2,2 2,3 4,2
SMA Radom 98,8 -1,0 -1,9 -2,7
SMA Płock 98,9 0,7 -1,0 -0,3
SMA Siedlce 101,9 2,6 -0,6 1,9

102,4 0,3 0,7 1,0

103,9 1,6 1,0 2,4
SMA Jihlava 100,0 - 0,8 -

MA Varšava 5,6 3,8 147,4 15,3 17,1 111,3
MA Brno 6,5 6,6 98,2 15,7 19,2 122,2
MA Štětín 8,6 4,1 207,5 14,1 17,4 123,1
SMA Radom 17,0 11,4 149,4 12,4 15,1 121,3
SMA Płock 13,9 7,6 183,3 11,3 16,2 143,3
SMA Siedlce 9,3 5,2 180,0 10,3 14,3 138,4

12,7 6,3 202,9 12,6 16,9 133,6

10,3 4,2 244,5 9,0 12,8 143,3
SMA Jihlava 3,9 6,7 57,9 14,3 18,7 130,9

PO 05–
15

Mig-sal 
95-05   
(v ‰)

Mig-sal 
05-14 
(05-15) 
(v ‰)

Mig-sal 
95-14    
(v ‰)

2 749 278 2 946 511
477 590 509 501
435 232 443 821
301 326 297 667
147 539 145 966
92 852 94 570

SMA Koszalin 143 483 146 936
SMA Police 
a Goleniów 74 445 77 334

51 118 51 120

MNEZ 05 
(v %)

MNEZ 15 
(v %)

MNEZ 
15-05

65+ (v %) 
2005

65+ (v %) 
2015

65+    
05-15

SMA Koszalin
SMA Police 
a Goleniów



 Celkový přírůstek v MA (viz Tab 18); ten je sdílen i některými SMA, ale v případě 

Radomi  nebo  Płocku  se  na  úbytku  mohou  podílet  socioekonomické  nebo 

environmentální problémy.

 V průběhu času se v MA zvyšují  migrační  přírůstky,  zatímco  v SMA pouze v 

některých případech.

 Zatímco podíl  populace MA na zbytku regionu roste,  v případě SMA zpravidla 

klesá,  což  odkazuje  na  koncentrační  tendence  k  velkým MA na  úkor  menších 

regionálních center.

 V MA je znatelná rychlejší koncentrace post-produktivní populace, jež souvisí mj. 

s dostupností základních služeb, například zdravotnictví nebo obchodu.

Tab 19. Průměrné  hodnoty  primárně  geografických  ukazatelů  a  srovnání  dalších 

charakteristik metropolitních a semi-metropolitních areálů v letech 2005 a 2015.

Zdroj dat: ČSÚ (2003, 2013, 2017), GUS (2006 – 2016, 2010, 2014, 2017), MPSV 
(2016),  MŠMT (2016),  Polska  Rada  Centrów Handlowych  (2016),  mapy.cz,  údaje  od 
jednotlivých OC
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MA Varšava 252,7 219,7 86,9 241,3 360,1 149,2 489,9 466,8 95,3
MA Brno 104,0 123,3 118,5 63,4 66,8 105,3 113,5 127,0 111,9
MA Štětín 169,1 94,1 55,6 51,0 102,7 201,5 183,8 173,5 94,4
SMA Radom 120,8 85,6 70,9 75,0 141,6 188,8 222,8 205,1 92,1
SMA Płock 98,2 74,8 76,2 81,0 142,7 176,1 214,0 189,7 88,7
SMA Siedlce 143,3 106,2 74,1 65,4 137,7 210,7 212,4 199,5 93,9

67,2 39,7 59,0 10,1 50,1 496,4 82,4 69,4 84,2

88,3 48,8 55,2 25,4 52,4 206,2 107,4 115,8 107,9
SMA Jihlava 19,6 30,0 152,9 11,2 26,6 237,3 63,4 68,2 107,6

Varšava 9,8 8,7 89,0 66,4 86,8 130,9 85,5 83,6 97,7
Brno 16,0 17,6 109,8 75,8 75,3 99,3 84,0 90,9 108,2
Štětín 15,0 8,5 56,5 34,2 65,5 191,5 75,2 75,8 100,8
Radom 6,5 3,0 45,3 28,3 56,1 198,4 72,5 72,0 99,3
Płock - - - 26,8 95,1 354,6 77,5 75,9 98,0
Siedlce 15,1 8,4 55,3 0,0 51,0 X 76,2 74,9 98,3
Koszalin 12,3 5,7 46,3 13,9 70,1 503,8 76,7 75,1 97,9
Jihlava 1,2 4,5 373,0 6,2 55,5 895,7 89,2 93,2 104,5

Školství 
2005 
(k

s
)

Školství 
2015 
(k

s
)

Školství 
2005-
2015 
(%)

Obchod 
(k

s
)

Obchod 
(k

s
)

Obchod 
2005-
2015 
(%)

Práce 
(k

s
)

Práce 
(k

s
)

Práce 
2001/6-
2011 
(%)

SMA Koszalin
SMA Police 
a Goleniów

hodnoty 
100x

Počet 
studentů
/obyv. 
2005

Počet 
studentů
/obyv. 
2015

P.stud./
obyv. 
2005-
2015

GLA/ 
obyv. 
2005

GLA/ 
obyv. 
2015

GLA/ 
obyv. 
2005-
2015

POPM/ 
obyv. 
2001/06

POPM/ 
obyv. 
2011

POPM/
obyv. 
2001/6-
2011



Změny  salda  dojížďky  za  prací  mohou  naznačovat  nové  tendence  regionálního 

vývoje. Přiložené mapy (obr. 38 – 40) dokumentují jednak celé regiony, tak i metropolitní 

areály  v  nich.  V  Západopomořanském  vojvodství  většina  powiatů  vykazuje  trend 

navyšování vyjížďky v poměru k dojížďce; stávají se tak zásobárnami lidských zdrojů pro 

regiony s větší nabídkou pracovních míst. Největší změnu lze pozorovat v kołobrzeském 

okrese, což je poměrně zvláštní. Jeho okresní město patří v rámci vojvodství k největším a 

oblast  se  v  analýzách  jeví  jako  růstová.  V  porovnání  s  gryfickým  okresem  je  v 

kołobrzeském znatelný nárůst vyjíždějících v poměru k dojíždějícím, což může být dáno 

silnými  suburbanizačními  trendy  (které  v  Gryficích  nejsou)  jak  v  Kołobrzegu,  tak  v 

nedalekém Koszalině. Zázemí Kołobrzegu se tak stává jedním z rezervoárů lidských zdrojů 

zejména pro tato dvě města. Podobným případem může být i polický okres u Štětína, kde 

probíhá suburbanizace a zároveň jde o významný dojížďkový (pracovní) cíl. Další okresy s 

podobným trendem se  nachází  při  okrajích  spádových  oblastí  center;  tento  prostorový 

vzorec se podobá rozložení hodnot primárně geografických ukazatelů.  Stacionární trend 

vykazuje  město  Świnoujście,  kde  zřejmě  hraje  roli  izolovanost  determinovaná 

fyzickogeografickými bariérami.

Obr.  38:  Změny  salda  dojížďky  a  vyjížďky  za  prací  v  Západopomořanském 
vojvodství mezi lety 2006 a 2011

Zdroj: GUS (2010, 2014)
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Nárůst  dojížďky  se  objevil  v  největších  městech  Štětíně  a  Koszalině,  dále  v 

goleniowském okrese a  překvapivě také v gryfickém okrese.  Tam se mohou generovat 

nová pracovní místa v přímořských oblastech, kde se rozvíjí cestovní ruch, což může být 

podpořeno vzdáleností od větších pracovních center s větší nabídkou uplatnění a tudíž i 

náklady  na  dojíždění,  což  neplatí  například  u  sousedního  Kołobrzegu,  kde  může  být 

uplatnění v odvětví cestovního ruchu podobné. V rámci metropolitního areálu Štětína jsou 

se změny vyjížďky do jádra a do zázemí nemění.

V Mazovském vojvodství se neprojevují žádné extrémní hodnoty nárůstu vyjížďky, 

nýbrž opak. Ačkoli jsou v Mazovském vojvodství další velká centra (v práci evaluovaná 

jako semi-metropole), Varšava i nadále koncentruje pracovní místa a tudíž i dojíždějící. 

Mimo metropolitní areál se nachází pouze jeden okres s narůstajícím saldem dojížďky, a to 

město Ostrolęka, kde se mohou objevovat růstové tendence obdobné Jihlavě (i s ohledem 

na velikost obou měst). Obě města jsou poměrně izolovaná, a tak se stávají přirozenými 

centry  spádové oblasti,  kterou vytvářejí.  Další  okresy s  narůstající  pracovní  dojížďkou 

vždy alespoň částečně  zasahují  do  vymezeného  metropolitního  areálu.  Jde o  potvrzení 

myšlenky, že se v rámci MA tvoří střediska (v tomto případě práce) i mimo jádro. V rámci 

areálu  u  většiny  gmin  narůstá  dojížďka  jak  do  jádra,  tak  do  ostatních  gmin  zázemí. 

Narůstající počet dojížďkových interakcí lze tak považovat za obousměrný.  

Obr. 39: Změny salda dojížďky a vyjížďky za prací v Mazovském vojvodství mezi 
lety 2006 a 2011

Zdroj dat: GUS (2010, 2014)
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Region  Jihovýchod  se  odlišuje  vyšším  počtem  okresů  s  narůstající  dojížďkou, 

zatímco okresy s narůstající  vyjížďkou jsou pouze tři,  a to Havlíčkův Brod, Blansko a 

Hodonín. Všechny tři  okresy lze považovat za okrajové a v rámci regionu také (kromě 

Havlíčkova  Brodu)  za  částečně  strukturálně  postižené  a  tudíž  s  tendencí  ke  zvyšování 

vyjížďky.  Ta může být  podpořena například  úspěchem průmyslových zón (Pelhřimov), 

nebo lokalizací velkého průmyslového areálu (Žďár nad Sázavou). Vyšší nárůst dojížďky 

je v okrese Jihlava, čímž se jen potvrzuje progresivní tendence tohoto města a jeho okolí. 

V Brněnském MA většina obcí vykazuje pokles vyjížďky jak do jádra, tak to jeho zázemí. 

Souvisí  to  se  statisticky  uváděným  celkovým  poklesem  objemu  dojížďky  a  poklesem 

reálné vypovídací hodnoty statistických dat.

Vzhledem k vybraným vývojovým trendům lze připojit jeden poznatek. Na teorii 

stádií  (Hampl  2005),  která  byla  rozebrána  v  teoretické  části  práce,  lze  na  základě 

dosažených  výsledků  navázat  další  fází.  Ta  rozšiřuje  organické  stádium,  kde  v 

metropolitním (hustě  osídleném) areálu  dochází  k  různě  silným vzájemným interakcím 

mezi jádrem a zázemím. Vznikají, a lépe jsou viditelně v případě polských regionů, vazby 

v  rámci  zázemí,  a  to  ve  dvou úrovních.  Jednak se  dynamizující  a  vzájemné  interakce 

objevují mezi gminami; v českém prostoru tento jev není tolik patrný z důvodu extrémní 

roztříštěnosti územně-správní soustavy, která může štěpit i komunikaci mezi jednotlivými 

obcemi.

Obr. 40: Změny salda dojížďky a vyjížďky za prací v regionu Jihovýchod mezi lety 
2001 a 2011

Zdroj: ČSÚ (2003, 2013)
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Druhou  úrovní  je  polycentrizace  (vznik  a  rozvoj  polycentrického  systému)  a 

hierarchizace uvnitř metropolitního areálu. Jádro už je v tomto stádiu značně saturováno 

jak  rezidenčními  (zde  mohou  růst  limitovat  i  např.  ceny  pozemků),  tak  komerčními 

funkcemi. Tyto funkce tedy expandují za hranice jádra ve formě suburbanizace a mohou se 

koncentrovat; v případě Brna jde zejména o Modřice, v případě Varšavy pak o více měst a 

gmin,  například  Wołomin  nebo  osa  Varšava  -  gmina  Jaktorów.  Tato  úroveň  je  však 

sledována pouze ve větších areálech (tzn. pouze v brněnském a varšavském), v menších se 

objevují tendence první úrovně. Tento systém, který může být nazván komplexním, může 

mít stejné mechanismy jako organické stádium, tj. konkurenčně-kooperační s výraznějším 

podílem  kooperace  například  mezi  částmi  zázemí  a  tudíž  s  tendencí  k  polycentrické 

podobě metropolitního areálu. K této poznámce je však nutné podotknout, že se v současné 

době objevují zárodky tohoto trendu, který se může stočit jiným směrem. Více budou moci 

napovědět  především  data  z  dalšího  sčítání  dojížďky  za  prací,  pakliže  budou  mít 

dostatečnou vypovídací hodnotu.

Obr. 41: Nástin dalšího systému v teorii stádií s příklady dojížďkových interakcí v 
roce 2011

Zdroj: vlastní úpravy na základě Hampl (2005) s inspirací Kraft a Vančura (2010)
Pozn.: 1 – SMA Radom, 2 – MA Štětín, 3 – MA Brno, 4 – MA Varšava; šrafurou v 

systémech b-d vyznačeno hustě zalidněné území
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6 Závěr

Tato  diplomová  práce  si  kladla  za  cíl  zhodnotit  procesy  metropolizace  a 

periferizace, určit základní tendence regionálního vývoje a vzájemně porovnat studované 

regiony.

Na základě zjištěných informací je možné pokusit se zodpovědět výzkumné otázky. 

První  z  nich se  týkala  projevu tranzice  a  transformace,  jako dvou procesů  podobného 

charakteru,  ale  odlišné  intenzity,  v  regionální  diferenciaci.  Ačkoli  pro  celé  období  od 

změny politického režimu nejsou k dispozici všechna potřebná data, lze konstatovat, že v 

regionech  docházelo  k  postupnému  prohlubování  rozdílů  mezi  centrem  a  periferiemi. 

Uvolnění podmínek na trhu umožnilo masivní suburbanizaci i postupnou změnu formátu 

maloobchodů, které se koncentrovaly do velkých OC. Vzhledem k tomu, že ne ve všech 

částech regionů byly transformační procesy úspěšné, některá území (např. oblast Radomi, 

Znojma) mají dodnes strukturální problémy; kromě vysoké nezaměstnanosti jsou i (silně) 

depopulační. Výsledkem jsou tedy hustě zalidněná prosperující suburbia na jedné straně a 

strukturálně postižené regiony na straně druhé.

Druhá  výzkumná  otázka  byla  zaměřena  na  význam  procesů  metropolizace  a 

periferizace.  Především  metropolizaci  lze  na  základě  zjištěných  podkladů  označit  za 

určující  proces v regionálním vývoji.  Metropole působí jako růstové body,  které svými 

možnostmi a nabídkou ovlivňují široké okolí, nikoli však celý region, jehož odlehlé části 

mohou upadat (periferizace).  Dobře patrné je to v regionu Jihovýchod, zejména na ose 

mezi  Brnem,  Olomouckým  a  Zlínským krajem.  Tyto  procesy  však  nepůsobí  pouze  v 

areálech  socioekonomického  růstu.  Například  suburbanizace,  jež  je  součástí 

metropoliazčních procesů, se rozvíjí i v strukturálně znevýhodněných oblastech, například 

u  Radomi,  třebaže  intenzita  těchto  procesů  může  být  vlivem socioekonomické  situace 

oslabena.  Pro  metropole  je  obecně  typické,  že  v  jejich  okolním  území  je  nízká 

nezaměstnanost,  vyšší  migrační  přírůstek  a  nízký  podíl  post-produktivní  populace,  což 

však neplatí pro samotná jádra. Tam se prokázal vysoký podíl této věkové skupiny, což 

jednoznačně odráží dostupnost služeb, jako je například zdravotnictví nebo maloobchod. 

Změny regionální diferenciace jsou patrné i v dojížďce za prací, kde je zejména v Polsku 

patrná koncentrace. 

Lze  navázat  determinací  regionálního  vývoje  metropolizací  a  periferizací.  Tyto 

procesy,  zejména pak metropolizace,  mají  na vývoj značný vliv. Jednak zejména velké 

metropole koncentrují jevy (pracovní příležitosti,  služby aj.) na relativně malé ploše, na 

které se zbytek regionu stává závislým. Pojednávané procesy ale v určité míře probíhají i 

na úrovni menších středisek (suburbanizace, výstavba OC, vzdělanost) a vývoj regionu je 

tak ovlivňován více metropolemi či urbánními aglomeracemi nižšího řádu.
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Další z výzkumných otázek cílila na odlišnosti v procesech mezi zeměmi. V zásadě 

lze označit vývoj metropolitních areálů za podobný ve všech třech případech. Co se týče 

proměny celých regionů, nabízí se několik parciálních odlišností. Jednak jde o průměrné 

hodnoty změn všech ukazatelů, kde v Polsku měly nejvyšší relativní změnu odlehlé oblasti 

(nicméně nikoli vnitřními vlivy), případně areály sekundárních středisek. V Česku to pak 

bylo právě okolí střediska nižšího řádu, Jihlavy (Obr. 22 – 24). Dalším rozdílem je vývoj 

počtu obsazených pracovních míst ve středně velkých a velkých městech.  

Model „konvergence – divergence“ z pohledu vývoje diferenciace spíše nahrazuje 

model „koncentrace – difuze“, kdy se jádro stabilizuje a poté expanduje (Hampl, Müller 

2011; podobně Bański 2010). Ve studovaných regionech je možné pozorovat již proběhlou 

stabilizaci MA, která se v současné době projevuje u SMA, je tedy evidentní  posun k 

menším střediskům v rámci hierarchie sídelního systému.  Pozorovatelná je koncentrace, 

což se odráží na relativních změnách ukazatelů ve všech územích, které jsou diskutovány 

výše. Mezi základní tendence lze ale obecně řadit rozvoj metropolitních areálů, pro něž 

jsou typické zejména poměrně vysoké migrační přírůstky (sic slábnoucí). Kromě masivní 

suburbanizace se tak objevují i  náznaky desurbanizace (migrace mimo MA), v případě 

Varšavy  neutichající  urbanizace.  Dalším  společným  znakem  pro  velká  města  je 

koncentrace post-produktivní populace.

Rozdíly,  na  které  odkazuje  další  výzkumná  otázka,  jsou  prohlubovány pouze  z 

pohledu některých ukazatelů. Nejviditelnějším příkladem prohlubování rozdílů je migrační 

saldo, neboť ve všech regionech jsou i vysoce přírůstkové, ale i ztrátové oblasti. Zmenšují 

se  pak  rozdíly  u  míry  nezaměstnanosti,  která  zejména  v  Polsku  za  sledované  období 

významně klesla  a rozdíly mezi  nejméně a nejvíce problémovými částmi byly větší  na 

začátku sledovaného období, než na jeho konci. Ke změně během krizí by bylo možné se 

exaktněji vyjádřit po zkoumání delšího období, a to ideálně v každém roce, nicméně na 

základě  sledovaných  hodnot  HDP  na  obyvatele  (viz  Tab  20  a  21)  lze  říci,  že  krize 

způsobují zvětšení rozptylu růstových tendencí.  

Změny  v  souvislosti  s  průběhem  metropolizačních  procesů  v  různých  etapách 

vývoje lze pozorovat na případech metropolitních a semi-metropolitních areálů. Zatímco 

větší  metropolitní  areály mají  poměrně silné vnitřní vazby a vznikají  okolo nich menší 

centra  s  převažující  pracovní  funkcí  (např.  Piaseczno,  Grodzisk  Mazowiecki,  Ożarów 

Mazowiecki,  Goleniów,  v  menším  i  Modřice)  s  taktéž  sílícími  vzájemnými 

(dojížďkovými) vazbami, semi-metropole si podobné vazby teprve budují.
 

První  z  hypotéz  předpokládala  postupnou  dynamizaci  procesů  metropolizace  a 

periferizace.  Některé  znaky  tuto  tendenci  potvrzují  –  například  roste  například  počet 

dojížďkových interakcí mezi obcemi a gminami v MA, roste i celkový objem dojížďky 

v areálech, což je ale spíše dokladem integrace areálu. Migrační přírůstky, které regionální 
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rozdíly jednoznačně prohlubují, se v MA postupně zvyšují, nabízí se však i strukturální 

změna procesů metropolizace, a to eventuální přechod od suburbanizace k desurbanizaci 

(viz  Obr.  43  na  příkladu  Mazovského  vojvodství);  pozoruhodný  je  také  růst  samotné 

Varšavy. Rozdílné  tendence  se  objevují  u  primárně  geografických  ukazatelů 

pojmenovaných „práce“ a  „školství“.  V MA a SMA v Polsku se tyto  hodnoty snižují, 

zatímco v Česku se zvyšují. Zřejmě jde ale o individuální specifika, která nelze zařadit do 

generalizovaného popisu výsledků.

Třetí  hypotéza předpokládala relativně nejsilnější  procesy metropolizace v rámci 

Mazovského vojvodství a nejslabší v Západopomořanském vojvodství. Je skutečností, že 

Štětín má poměrně malé metropolitní území, navíc generuje poměrně slabé interakce a ve 

sledovaném období se vůči zbytku regionu rozvíjí pomalu. Podobná zjištění však do určité 

míry platí i pro Brno a jeho metropolitní areál. Na základě analyzovaných ukazatelů (viz 

Tab 18) lze usoudit, že relativně nejsilnější procesy (v porovnání MA) jsou ve varšavském 

MA, který především silně populačně roste (a to i díky migračním přírůstkům), poměrně 

vysoké relativní změny má i v ostatních ukazatelích.  Brněnský areál má vyšší  relativní 

změnu  zejména  v  počtu  obsazených  pracovních  míst.  Ve  Štětínském  areálu  se  pak 

nejrychleji snižovala nezaměstnanost. Na úrovni SMA je však nejdynamičtějším Koszalin 

v  Západopomořanském  vojvodství,  neboť  ve  srovnání  s  průmyslovým  Płockem  a 

strukturálně postiženou Radomí rychleji populačně roste a rovněž ve větším tempu se v 

něm snižuje nezaměstnanost.

Čtvrtá  hypotéza  předpokládala  hlubší  rozdíly  v  polských  regionech,  než  v 

Jihovýchodě.  Pokud  bude  regionální  diferenciace  na  příkladu  míry  nezaměstnanosti 

sledovaných regionů hodnocena na úrovni srovnatelných jednotek (tj. powiaty a ORP), pak 

rozdíly v rámci Polska a zejména pak Mazovského vojvodství budou patřit  k nejvyšším 

v Evropě  (ačkoli  se  rozdíly  mezi  extrémy snižují)  a  v případě  regionu  Jihovýchod  (za 

ORP) budou jednoznačně nejnižší. Na základě odchylek od mediánu nebo průměrného z-

score  se  může  zdát,  že  jsou  velké  regionální  rozdíly  právě  v  Jihovýchodě,  alespoň 

srovnatelné s Mazovským vojvodstvím, přičemž v Západopomořanském vojvodství jsou 

vnitřní rozdíly nejmenší. V případě nezaměstnanosti jsou rozdíly relativně nízké proto, že 

míra nezaměstnanosti v Západopomořanském vojvodství je dlouhodobě vysoká a postihuje 

většinu powiatů.  

Poslední hypotéza se týkala srovnání dynamiky rozvoje metropolitního areálu Brna 

a Štětína jako dvou podobně velkých  měst. Vyšší relativní změnu na základě použitých 

ukazatelů  –  až  na  vývoj  nezaměstnanosti  –  lze  pozorovat  v případu  Brna  a  jeho 

metropolitního území, intenzita dojížďky a vyjížďky v rámci jeho MA je násobně silnější a 

interakce více četné. Na druhou stranu se objem celkové dojížďky v rámci metropolitního 

území  Brna  snižuje  (což  je  ale  spíše  dáno  statistickými  daty  nedostatečné  vypovídací 
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hodnoty).  I  Štětín  má  však  perspektivu  dalšího  zhodnocení  polohy  v rámci  posilující 

evropské  integrace  (vazby  na  Berlín  a  Skandinávii),  což  je  i  případ  brněnského 

metropolitního  areálu,  jehož  potenciál  pro  chybějící  rychlé  spojení  na  Vídeň  zůstává 

nevyužit.  

Podle  „zákona“  hierarchie  nejdříve  dochází  k dynamickému  rozvoji  metropolí 

hlavních měst, posléze metropolí druhého řádu za současného dynamického rozvoje jejich 

zázemí.  Teprve  za  situace,  kdy  hlavní  města  začnou  (alespoň  v některých  ohledech) 

relativně stagnovat a sociálně ekonomické aktivity se nadále přesouvají do zázemí i jinam 

(do měst druhého či třetího řádu, nebo do „semiperiferie“), lze hovořit o tom, že končí fáze 

intenzivní polarizace a přichází fáze stabilizace – integrace nejen metropolitních areálů, ale 

celých regionů v organičtější celky.

Fázi stabilizace lze pozorovat u Varšavy, kde se ve větší míře začíná projevovat 

vznik pracovních center v zázemí jádra, nebo přechod od suburbanizace k desurbanizaci; 

město samo přitom dále populačně roste. Zárodky podobného uspořádání se objevují i v 

případě Brna, ale i Štětína, kdy se přesouvají některé komerční aktivity za hranice jádra, 

nicméně zatím ve velmi malé míře. 

Obecně je tedy zachycen vývoj měst, aglomerací a metropolitních území a totiž, že 

samotná města či jejich jádra obyvatele migrací zpravidla ztrácejí a jejich zázemí rostou. 

Výjimky představují obvykle specifické případy a přechodné fáze. Pokud roste město i 

zázemí, jedná se obvykle o města menší velikosti v rámci většího (velkého) metropolitního 

území,  což  platí  zejména  pro  Varšavu,  jež  další  dvě  sledované  metropole  překonává 

velikostně více než čtyřikrát.  
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Obr 42. Migrační přírůstky a úbytky v Západopomořanském vojvodství za období 2003 – 
2007 a 2010 – 2014

Zdroj dat: GUS (2017)
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Obr. 43: Migrační přírůstky a úbytky v Mazovském vojvodství za období 2003 – 
2007 a 2010 – 2014

Zdroj dat: GUS (2017)

Obr. 44: Míra nezaměstnanosti v Západopomořanském vojvodství v letech 2005 a 
2015  

Zdroj dat: GUS (2017)
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Obr. 45: Míra nezaměstnanosti v Mazovském vojvodství v letech 2005 a 2015  

Zdroj dat: GUS (2017)
Obr. 46: Míra nezaměstnanosti v obcích a ORP regionu Jihovýchod v letech 2005 a 

2015   

Zdroj dat: ČSÚ (2017), MPSV (2016)
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Obr.  47:  Potencialni  regionalni  vliv  center  školství  v  Západopomořanském 
vojvodství v letech 2005 a 2015

Zdroj dat: GUS (2006-2016), mapy.cz

Obr.  48:  Potencialni  regionalni  vliv  center  školství  v  Mazovském vojvodství  v 
letech 2005 a 2015

Zdroj dat: GUS (2006-2016), mapy.cz
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Obr. 49:  Potencialni regionalni vliv center školství v regionu Jihovýchod v letech 
2005 a 2015

Zdroj dat: MŠMT (2016), mapy. cz

Tab 20. Index vývoje HDP v polských vojvodstvích mezi lety 2001 – 2013 (v %)

Zdroj dat: GUS (2017)

113

vojvodství 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2012 2013
POLSKO 104,4 104,5 106,3 111,5 106,5 108,4 104,0 101,8
ZACHODNIOPOMORSKIE 102,4 101,0 106,9 109,9 104,0 106,4 103,9 101,1
MAZOWIECKIE 105,0 104,5 108,5 111,6 108,6 108,0 104,5 102,4
MAŁOPOLSKIE 102,0 105,2 106,4 110,2 105,5 109,8 103,4 102,2
ŚLĄSKIE 105,2 104,3 102,5 110,9 105,6 108,7 102,7 99,8
LUBELSKIE 106,5 104,6 105,1 112,8 103,5 109,3 104,8 102,7
PODKARPACKIE 106,0 105,2 105,4 109,9 105,1 109,3 103,5 103,5
PODLASKIE 108,7 103,4 106,6 113,7 107,6 108,4 102,1 103,6
ŚWIĘTOKRZYSKIE 104,4 105,6 102,9 113,6 102,4 106,9 102,2 99,2
LUBUSKIE 103,6 102,8 108,4 110,7 105,0 106,4 104,0 102,0
WIELKOPOLSKIE 104,4 105,9 106,9 110,7 108,6 108,4 104,7 103,1
ŁÓDZKIE 105,5 106,3 106,6 111,8 105,0 108,3 104,7 101,9
DOLNOŚLĄSKIE 102,6 103,9 108,5 113,0 107,6 109,5 103,6 100,4
OPOLSKIE 101,6 102,4 103,5 114,7 101,8 107,9 102,7 101,4
KUJAWSKO-POMORSKIE 105,2 103,4 104,3 111,2 104,1 106,8 103,4 102,7
POMORSKIE 104,3 103,3 107,0 111,3 109,6 108,4 105,8 100,3
WARMIŃSKO-MAZURSKIE 102,1 106,4 105,8 110,4 106,5 107,6 103,3 101,8



Tab 21. Index vývoje HDP v českých regionech NUTS 2 mezi lety 2001 – 2015 
(v %)

Zdroj dat: ČSÚ (2017)

Tab 22. Průměrné hodnoty primárně geografických ukazatelů v 
Západopomořanském vojvodství, Mazovském vojvodství a regionu Jihovýchod v letech 
2005 a 2015
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Západopomořanské v.
Metropolitní areály 169,1 94,1 51,0 102,7 183,8 173,5
Semi-metropolitní areály 72,5 42,0 13,9 50,7 88,7 81,1
Periferie při hranicích 41,4 24,6 13,6 30,6 52,5 47,3
Periferie při státních hranicích 35,6 23,2 12,6 25,5 39,7 37,2
Vnitřní periferie 38,7 26,4 8,6 27,7 43,5 40,2
„Pleasure periphery“ 31,4 20,9 4,3 24,2 42,8 39,8
Zbytek území 46,2 28,6 13,5 33,9 59,6 55,2

Mazovské v.
Metropolitní areály 252,7 219,7 241,3 360,1 489,9 466,8
Semi-metropolitní areály 117,6 85,4 75,3 141,3 218,8 199,9
Periferie při hranicích 83,6 62,2 49,8 92,4 139,1 127,4
Vnitřní periferie 89,2 65,1 56,8 99,6 149,4 137,1
Zbytek území 113,5 89,1 85,4 141,4 202,9 188,2

Region Jihovýchod
Metropolitní areály 104,0 123,3 63,4 66,8 113,5 127,0
Semi-metropolitní areály 41,3 51,6 24,1 33,9 66,8 72,0
Periferie při hranicích 13,8 16,2 8,6 8,8 19,9 22,0
Periferie při státních hranicích 16,4 18,9 10,1 10,4 18,6 20,6
Periferie při státních hranicích 17,3 23,6 10,7 11,0 24,3 25,8
Vnitřní periferie 15,8 18,2 9,8 10,1 21,5 13,9
Zbytek území 32,3 38,2 19,5 21,1 39,7 43,7

Školství 
2005

Školství 
2015

Obchod 
2005

Obchod 
2015

Práce 
2006

Práce 
2011

Školství 
2005

Školství 
2015

Obchod 
2005

Obchod 
2015

Práce 
2006

Práce 
2011

Školství 
2005

Školství 
2015

Obchod 
2005

Obchod 
2015

Práce 
2001

Práce 
2011

region 2001 2004 2005 2007 2008 2009 2011 2013 2015
Praha 111,9 109,0 107,5 109,5 104,5 96,2 100,0 101,0 105,9
Střední Čechy 107,1 109,1 101,8 107,8 103,4 94,3 104,0 99,8 106,1
Jihozápad 107,4 110,2 105,3 103,9 99,4 100,8 101,7 103,2 104,6
Moravskoslezsko 109,0 114,9 110,6 109,3 105,2 94,3 105,7 97,6 103,9
Severovýchod 107,1 107,8 106,1 107,5 102,1 97,5 102,6 101,2 105,2
Jihovýchod 110,1 107,4 105,8 109,6 104,8 97,9 103,3 103,3 104,7
Střední Morava 107,8 107,8 104,9 108,1 106,3 97,8 103,9 101,0 105,4
Severozápad 105,9 106,7 105,5 106,2 103,3 100,4 101,4 99,8 106,7
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