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1

Úvodem

Text k problematice osídlení jsme pro naše čtenáře zařadili proto, že ukazuje v jiném světle to, co
známe dobře z České republiky. A sice na rostoucí problém rozvoje měst a osídlení.
V Polsku se jedná o čtyřikrát větší území než plocha České republiky. Zatímco u nás se téma
zaostávajících regionů začíná promítat do politických a ekonomických debat, v Polsku se diskuse
zaměřuje na vylidňování území. Obyvatelé, kteří zůstali stranou dynamického rozvoje měst, jsou dnes
nuceni dojíždět desítky kilometrů za prací nebo na úřad. Nové potřeby rozvoje území potřebují účinnou
odpověď, jinak se situace dále zhorší a náklady na její řešení se neúnosně prodraží. Text přinášíme na
základě spolupráce mezi organizací Klub Jagielloński z Krakova a Institutem pro křesťanskodemokratickou politiku z Prahy a s podporou Polského kulturního institutu.
Polsko je tradičně polycentrická země, kde jsou silné regionální metropole. Počty obyvatel těchto měst
značně převyšují obdobná centra v ČR.
Od roku 1975 bylo Polsko rozděleno do velmi husté sítě 49 menších vojvodství (krajů). Samosprávní
reforma v roce 1999 zásadně proměnila podobu teritoriální správy, vytvořila 16 velkých krajů s počtem
obyvatel převážně v rozmezí 2-4 miliony a značnou rozlohou (největší kraj má 35.000 km2, což
znamená téměř polovinu rozlohy České republiky).
Situaci dále komplikovaly negativní dopady ekonomické transformace. Patří sem prudký propad
veřejné dopravy, úpadek státních podniků či radikální změna vzdělávacích modelů (růst počtu
vysokoškoláků a stěhování studentů do univerzitních center). To vše urychlilo úpadek krajských měst
a postupem času i těch nových krajských metropolí, které nedokázaly oslovit dostatečné množství
soukromých podniků a zajistit dostatečnou kvalitu života. V tomto ohledu výrazně utrpěla nejenom
města na východních či západních okrajích země, ale i město Lodž, kdysi významné průmyslové
centrum, které nedokázalo konkurovat Varšavě.
Zásadní dopad měl nakonec i odchod velkého množství Poláků do zahraničí. Otevření hranic EU po roce
2004 zasáhlo především polský venkov a menší města.
Co s tím? Je třeba analyzovat vývoj. A pak hledat způsoby, jak zamezit negativním trendům a zajistit
Polsku vyvážený rozvoj.
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Jak zastavit propady v osídlení Polska?

2.1 Kontext diskusí o proměnách osídlení v Polsku
Přestože se poslední dobou v Polsku častěji diskutuje o osídlení země a o rozvoji měst, debata se zatím
omezuje na odbornější publikum. A přitom se jedná o velmi významné téma politické.
Abychom otázku přiblížili z geografického hlediska, uvádíme několik map. Jsou na nich vykresleny
problémy, jež stály u vzniku myšlenky změny osídlování Polska, tedy „deglomerace“. První mapa
znázorňuje hustotu zalidnění v jednotlivých polských městech a obcích. Čím sytější je barva, tím vyšší
hustota osídlení.
Hustota osídlení po obcích, rok 2016

Populace na km2

Obrázek 1 – hustota zalidnění v polských městech a obcích v roce 20161
Druhá mapa ukazuje vývoj trvalého pobytu ve městech a obcích v roce 2016. Důraz je přitom kladen
na odchody a přesuny obyvatel. Při pohledu na ni si lze povšimnout, že obce vzdálené od největších
měst přicházely o své obyvatele ve zvýšené míře. Čím sytější je tam modrá barva, tím více obyvatel
odešlo. A naopak – především u měst platí, že čím je žlutá výraznější, tím více obyvatel do místa přišlo.

1

Atlas Demograficzny Polski, str. 9, GUS, Varšava 2017.
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Nárůst a úbytek obyvatel v obcích, rok 2016

Na tisíc obyvatel

Obrázek 2 – celková migrační bilance trvalého pobytu v polských městech a obcích v roce 20162

Další mapa ukazuje, jak bohatá jsou v rámci celého Polska jednotlivé kraje (vojvodství). Je z ní patrné,
že nejbohatší jsou ta vojvodství, jejichž sídelními městy jsou velká města s vysokou atraktivitou.
Nejtmavší odstín mají čtyři kraje. Tedy Mazovské vojvodství (s městem Varšava), Dolnoslezské
(Vratislav), Velkopolské (Poznaň) a nakonec Slezské vojvodství (Katovice).

2

Atlas Demograficzny Polski, str. 77, GUS, Varšava 2017.
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Hrubý domácí produkt na obyvatele v běžných cenách po jednotlivých krajích r. 2016

Hrubý domácí produkt na
obyvatele v tisících zlotých

Obrázek 3 – hrubý domácí produkt na obyvatele v jednotlivých krajích – vojvodstvích v roce 2016.3
Čtvrtá mapa ukazuje, jak se v průběhu let stěhovala sídla největších polských firem. Je z toho poznat,
že některá území postupně přišla o červené body, tedy o sídla firem. Na druhé straně postupně roste
počet společností, které se rozhodly umístit svá sídla do největších polských měst.

3

Wstępne szacunki produktu krajowego brutto według województw w 2016 r., str. 2, GUS, Varšava 2017.
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Sídla firem, vývoj v letech 1994-2014

Obrázek 4 – umístění sídel společností v období let 1994 až 2014.4
Největší výzvou související s vývojem osídlení je zvolit takovou politiku, která bude umět přinést
odpověď na vylidňování venkova a na ztrátu významu především měst střední velikosti. Může to nejen
vyžadovat reformu stávajícího administrativního uspořádání, ale také přinést vhodné pobídky pro
firmy, aby pro svá ředitelství hledala místa mimo Varšavu či mimo největší polská města. Ale spadají
sem i jednání o přesunu nejvýznamnějších veřejných institucí mimo hlavní město. Určitým měřítkem
a příkladem vhodně realizovaného procesu vývoje osídlení se pro Polsko může stát sousední Německo.

4

Śleszyński P., 2018, Polska średnich miast. Założenia i koncepcja deglomeracji w Polsce, str. 73, Klub
Jagielloński, Varšava.
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2.2 V čem je tedy problém?
V poslední době začal problém nerovnoměrnosti rozvoje v jednotlivých polských regionech nabírat na
intenzitě. Děje se to navzdory skutečnosti, že Polsko má poměrně výhodné sídelní uspořádání. Vedle
Itálie a Německa má totiž Polsko v rámci Evropy poměrně vysokou míru polycentrismu: lidé nemusejí
do jednoho hlavního města, ale má více center regionálního rozvoje. Polycentrické uspořádání sídel
tedy znamená, že na určitém území jsou města srovnatelného významu i velikosti a jsou rozložena
vcelku rovnoměrně. Takové uspořádání sídel umožňuje dosáhnout vyšší účinnosti, kterou bychom
nalezli u vysoké koncentrace obyvatel, a současně zachovat dostupnost jednotlivých míst.
Toto sídelní uspořádání v Polsku vytvořila mimo jiné značně periferní poloha celé země. Patří sem
i cílené snahy oslabit velká polská města, s nimiž přicházely státy, které Polsku vládly v průběhu 123 let,
kdy byla země rozdělena mezi tři mocnosti. Ale současný stav je také výsledkem přesunu hranic státu
směrem na západ v době po druhé světové válce. Všechny tyto historické události způsobily, že sídelní
mapa Polska doznala zásadních změn.
V období komunistické Polské lidové republiky bylo nařízeními shora zpomalován růst Varšavy, takže
význam hlavního města nesílil, zato dalších velkých měst vzrostl. Po roce 1989 už se neobjevilo žádné
město, které by výrazně narušilo sídelní strukturu zděděnou z období Polské lidové republiky. Silně se
však začalo projevovat vylidnění některých měst v sousedství města Katovice a především u města
Lodž. Toto město je v současnosti nejrychleji se vylidňujícím městem podobné velikosti v Evropě, což
souvisí jednak s hospodářskou transformací po roce 1990, ale také s blízkostí Varšavy, která jako hlavní
město tvrdě konkuruje menší Lodži.
Měst, která mají 100 až 200 tisíc obyvatel, je v současném Polsku 23. Polských měst, která mají 200 až
500 tisíc obyvatel, je celkem jedenáct.
Jak již bylo zmíněno výše, navzdory výhodnému sídelnímu uspořádání Polska se problém vylidnění
zvětšuje. Je výrazný zejména v některých periferních regionech, kde také nejrychleji dochází k oslabení
příjmů obyvatel. Obzvlášť patrný je v oblastech, jako jsou Podlesí (Podlasie), Varmie (Warmia), Mazury,
Roztocze a Střední Pomořansko (Pomorze Środkowe). I proto jsou nejvíce ohrožena města jako Łomża,
Ostrołęka, Suwałki nebo Zamość.
Projevy vylidňování území lze sledovat v řadě oblastí. Koncentrují se sídla největších podniků na stále
menší území. Prodlužují se dojezdové časy. Přitažlivost polských měst se propadá v žebříčku atraktivity.
A uspořádání země se proměňuje do podoby šachovnice, což může přinášet řadu nevýhod.
Pokles hospodářského významu malých a středních polských měst lze pozorovat i na tom, že se snižuje
počet sídel největších firem. Ještě v roce 1994 mělo na území měst, jež jsou v současnosti
samostatnými městskými okresy, své sídlo 11,6 procenta společností z 500 největších polských firem.
O deset let později se tento podíl snížil na 7,6 procenta. Zčásti to vyplývá z povahy ekonomických změn,
které nastaly po roce 1989: řadu státních podniků odkoupili zahraniční investoři, kteří zpočátku
zachovali územní strukturu rozhodovacích a kontrolních funkcí. Když však došlo ke konsolidaci těchto
podniků, jejich sídla byla přesunuta buď do rovnou hlavního města, nebo alespoň do jiných lépe
prosperujících měst.
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Dalším příznakem, který ukazuje na problémy související s nadměrnou koncentrací zdrojů v největších
městech Polska, je rostoucí intenzita dojíždění do práce. Z posledního podrobného průzkumu polského
Hlavního statistického úřadu z roku 2011 lze vyvodit, že celkem 3,1 milionu zaměstnanců dojíždělo za
prací jinam, do jiné obce, než kde bydleli. Průměrná vzdálenost dojezdu čítala 46 kilometrů (vzdušnou
čarou), leckdy však dosahovala i 70 či 80 kilometrů (jedná se především o subregiony Gołdap,
Hrubieszów – Tomaszów Lubelski, Szczecinek). Je přirozené, že taková situace s sebou nese každodenní
náklady navíc.
Prognóza, která říká, že v blízké budoucnosti menší polské městské okresy ztratí téměř čtvrtinu
obyvatelstva (tedy přibližně 3 miliony lidí), dokládá, jak palčivý může tento problém brzy být. Pro
srovnání si povšimněme, že od roku 1989 zaznamenala všechna současná krajská sídelní města
(s výjimkou Štětína a Katovic) vzestup v žebříčku migrační atraktivity.
V Polsku jsme svědky toho, že se území začíná formovat jako šachovnice. A to není pro rozvoj země
výhodné a nepodporuje to ani teritoriálně vyrovnaný rozvoj. Ba právě naopak – šachovnice napomáhá
udržovat rozdělení, kde na jedné straně najdeme jádro Evropy (21 nejlépe rozvinutých území) a potom
periferii, která na něm závisí a kam patří i celá střední Evropa.

2.3 Jaké jsou důsledky tohoto problému?
Mezi důsledky současného vývoje osídlení území Polska patří nadměrná koncentrace zdrojů do
několika málo měst, která vede ke ztrátě výhod vyplývajících z polycentrismu. Roste nerovnoměrnost
rozvoje území. A ztrácejí se výhody plynoucí z dopravní propojenosti různých částí většího sídelního
uspořádání.
Nežádoucím důsledkem je i neodpovídající síť veřejných institucí, vzdělávacích zařízení, pracovních
míst či možností bydlení na území malých a středních měst, která se vylidňují. Bude-li navíc osídlení
čím dál méně efektivní a rozptýlenější, porostou i náklady na jeho obsluhu. Nutnost zajistit odpovídající
úroveň služeb (úřady, zdravotnická zařízení atp.), může ve výsledku způsobit, že administrativní
a teritoriální systém bude vyžadovat ještě vyšší investice, jinak bude kolabovat. Tyto trendy můžeme
pozorovat především v příměstských oblastech, tedy v místech, kde nezodpovědná politika místní
samosprávy způsobila neplánovaný a nekontrolovaný vývoj osídlení. Problémy můžeme najít
i v některých turistických oblastech jako Mazury nebo Karpaty. Odpovědná politika rozvoje území zde
chybí, a tak náklady na obslužnost těchto oblastí výrazně vzrostly (opatrné odhady hovoří o desítkách
miliard zlotých ročně).
Dokud veřejné autority nepřijmou odpovídající opatření, která povedou k udržení osídlení území, bude
významně růst přímý vliv zahraničního kapitálu a promítne se do lokalizace pracovních míst. A tak
dojde k tomu, že největší polská města budou raději spolupracovat s největšími městy v zahraničí
namísto aby spolupracovala s Varšavou nebo jinými velkými polskými městy. To může ve výsledku vést
k tomu, že zahraniční investoři nebudou chtít do Polska umisťovat svá výzkumná a vývojová centra.
A zde půjde o citelnou ztrátu, neboť přítomnost těchto středisek láká do měst vysoce kvalifikovanou
pracovní sílu. A její příliv podněcuje rozvoj řady dalších oblastí jako jsou obchod, vzdělávání atp.
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2.4 Možná řešení tohoto problému
Odpovědí na výše nastíněné problémy je promyšlená politika tzv. deglomerace. Deglomeraci můžeme
definovat tak, že „předpokládá optimální rozmístění aktivit různého typu, zejména těch z oblasti
institucionálních (administrativních), výrobních a spotřebních, a to jak z pohledu státu, tak
i jednotlivých občanů.“ Uskutečnit takovou politiku vyžaduje více pilířů. Jednak závisí na pobídkách pro
podnikatele a firmy, aby umísťovali svá sídla do menších měst. Znamená však i pracovat na tom, aby
tam, kde je to možné, byly umístěny centrály velkých státních firem, a to především do regionů, kde je
nedostatek vzdělávacích center. Předpokládá měnit administrativní členění země především na úrovni
krajů a okresů, hierarchizovat vysokoškolské vzdělávání, zvolit vhodnější dopravní politiku, připravit
pobídky k tomu, aby se zisky investovaly zpět právě tam, kde byly vytvořeny a také zvážit přijetí
přistěhovalců z Ukrajiny.
Ve snaze zvýšit počet sídel firem v menších a středních městech lze postupovat dvoustupňově. Zaprvé
lze usilovat o to, aby se přemístila sídla velkých státních společností. Zadruhé, samozřejmě v mezích
legislativy EU, lze podporovat zakládání polských podniků na území problematických regionů.
Jako jedna z cest pro realizaci deglomerační politiky je také proměna stávajícího administrativního
členění země jak na úrovni krajů, tak na úrovni okresů. Aktuální počet krajů není optimální – je na místě
zvýšit jejich počet na 18 až 25, nebo naopak, tedy jít cestou zmenšení počtu vojvodství, a to na 12 až
14, a snížit také počet okresů přibližně na 150. Číslo stopadesát není náhodné: právě tolik přirozených
regionálních středisek totiž zjistil výzkum dojíždění do zaměstnání. Srovnáme-li to se stávajícím
počtem, který je 380 okresů, dobře to dokládá, že v Polsku nastal čas na změny.
Dalším prvkem efektivní deglomerační politiky může být hierarchizace vysokoškolského vzdělávání. Je
přirozené, že nejlepší akademická centra v zemi se budou nacházet v několika vybraných městech. Ale
je třeba usilovat posílení profesně orientovaného vzdělávání, které by bylo i v menších městech.
Rovněž dopravní politika má pro podporu deglomerační politiky nezanedbatelný význam. Musí
splňovat dva předpoklady – na jedné straně podporovat tíhnutí největších polských měst směrem
k Varšavě nebo k sobě navzájem spíše než k zahraničním centrům, na druhé straně pak zajišťovat
podporu pro místní síťové sídelní struktury. Vyjdeme-li z těchto předpokladů, jako prioritu je třeba
vidět výstavbu a modernizaci tří hlavních silničních tahů. A sice S8 (Vratislav, Varšava, Bialystok, tedy
vedoucí z jihozápadu na severovýchod), S10 (ze Štětína do Varšavy, ze západu do hlavního města) a S7
(z Gdaňsku přes Varšavu do Krakova, tedy sever-jih).
Jako příklad nástroje na podporu opětovného investování zisku v místě jeho vzniku lze zmínit zrušení
povinného poplatku, který od roku 2003 musejí nejbohatší města a obce hradit do státního rozpočtu
ve prospěch ostatních sídel všude tam, kde města nejvíce ohrožuje odliv obyvatel a pokles příjmů. Dále
sem patří zdanění firem nikoli na základě adresy sídla, nýbrž na základě umístění poboček a výrobních
závodů. A nakonec sem patří i první opatrné pokusy o zavedení místní měny.
Výrazně zlepšit situaci vylidňujících se malých a středních měst Polska mohou také přistěhovalci
z Ukrajiny. Neoficiální odhady hovoří o tom, že v Polsku pracuje 1 až 2 miliony lidí této národnosti.
Nízké náklady na život ve městech ohrožených vylidňováním spolu s menšími nároky, jaké kladou
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imigranti ve srovnání s Poláky na své zaměstnání z hlediska prestiže a možností rozvoje (nejprestižnější
zaměstnání jsou k dispozici pouze ve velkých městech), činí z menších a středních měst lokality vhodné
pro usídlení přistěhovalců z Ukrajiny.

3

Shrnutí

Navzdory výhodné sídelní struktuře se Polsko v posledních letech čím dál silněji potýká s důsledky
neexistence ucelené politiky pro rozvoj osídlení a rozvoj území. Nebudou-li podniknuty odpovídající
kroky, negativní vývoj se bude zesilovat. Výrazně zkomplikuje efektivní fungování veřejné správy
v některých polských regionech a zvýší celkové náklady na řešení. Vystaví totiž polský stát a jeho
obyvatele nutnosti hradit vysoké náklady spjaté s potřebou dojíždět do větších měst. Jako lék na
stávající situaci lze proto chápat pobídky pro firmy, aby umísťovaly svá sídla do menších měst, změny
v administrativním členění Polska, hierarchizaci vysokoškolského vzdělávání, odpovídající rozšíření
dopravních sítí, a nakonec i pozitivní úlohu imigrace, a to především z Ukrajiny.
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