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4 Monitoring území Německa a sousedních regionů

Hranice

Dalece se rozprostírá krajina. Hory, údolí a jezera. Stromy šumí, potoky bublají, stébla trav se ohýbají  
ve větru.

Napříč mýtinou v lese, přes silnici, vede ostnatý drát: hranice. Na obou stranách stojí muži. Ale ti na druhé 
straně mají modré uniformy se žlutými knoflíky a ti první červené uniformy s černými knoflíky. Stojí tam  
se svými puškami, někteří pokuřují, ale všichni se tváří velmi vážně. 

Tak tak, to je hranice. Tady se střetávají dvě říše – a každá říše dává pozor, aby obyvatelé té druhé 
nepřekračovali hranice. Na tohle stéblo trávy ještě můžeš foukat, tenhle potok ještě můžeš překročit,  
tuhle cestu přejít. Ale pak - stát! Dál ani krok! To je hranice. O krok dál a jsi v jiném světě. O krok dál 
a budeš možná potrestán za něco, za co bys zde trestán nebyl. O krok dál a smíš nadávat na papeže.  
O krok dál a jsi volný jako pták, stal se z Tebe cizinec. 

Fuj, cizinec! Jsi to nejbídnější stvoření pod evropským sluncem. Cizinec! Staří Řekové nazývali cizince  
barbary – ale byly k nim pohostinní. Jenže tebe ženou z místa na místo, tebe, cizinče naší doby. Tady 
nedostaneš povolení ke vstupu do země a jinde zase povolení k bydlení, tam zase nesmíš jíst slaninu  
a odsud tam nesmíš nikoho vzít s sebou – cizinče!

A ta věc, kterou nazývají Evropou, ta se proměnila v hadr plný barevných skvrn. Každý je cizinec, stačí,  
když vystrčíš nos ze své vsi. V této Bohem posvěcené zemi žije více cizinců, nežli obyvatel...

Po této válce, po přesunech, jejichž rozměr byl tak velký, že proti nim bylo i stěhování národů hračkou,  
po krvavých pochodech národů půlkou Evropy, se šosácké záležitosti každého okrsku staly pekelně 
důležitými. Starší větev rodu Greiz-Schleiz-Reuß a národní stát Bavorsko a autonomní Horní Slezsko 
a Francie a kongresové Polsko – je to pořád to samé. Každý považuje svoje věci za ty nejdůležitější  
a není nakloněn tomu ustoupit byť i po píď. Nejprve na začátku nakreslíme demarkační linii. Oddělíme se. 
Potřebujeme hranici. Protože my jsme záležitostí sami pro sebe. 

Ale pod pošetilými lidmi se rozprostírá Země, půda. A nad nimi nebe. Hranice vedou Evropou křížem 
krážem. Nikomu se ale nepodaří oddělit lidi od sebe natrvalo, ani hranicím, ani vojákům, i kdyby sebevíce 
chtěli.

Dnes jsme se smáli jednomu, který chtěl s nadšeným patosem strhnout hranice mezi Berlínem a Magde-
burkem! Jednou, až přijde čas, se přesně takhle budou jednoho dne lidé smát mezinárodnímu pacifistovi 
roku 1920. Přivodit tento čas rychleji, je úkolem náš všech. 

Kurt Tucholsky alias Peter Panter, Berliner Volkszeitung, 27.6.1920.
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1  Úvod
Vytvořením jednotného evropského trhu (od roku 1993), 
zrušením hraničních kontrol (od roku 1995) a realizací 
Evropské hospodářské a měnové unie (od roku 1999) se 
zdálo, že se vnímání pohraničí mění: hraniční regiony se 
již nenacházejí v okrajové poloze, ale uprostřed velkých 
mezinárodních regionů. Prostřednictvím bilaterálních  
a multilaterálních dohod přispívají ne nevýznamnou 
měrou v rámci přeshraničních a mezinárodních kooperací 
k překonávání hranic a integraci příhraničních regionů. 

Nicméně různé jazyky a kultury a především rozdílné 
právní systémy a systémy veřejné správy na druhé straně 
státní hranice jsou stále ještě téměř nepřekonatelnými 
překážkami, například pro využívání infrastruktury  
a služeb. Zdá se, že i přes rozsáhlé úpravy v oblasti volného 
pohybu pracovních sil se i přeshraniční trh práce ztrácí 
kdesi v dáli. V mnoha oblastech občanské vybavenosti, 
především v oblasti vzdělávání a ve zdravotnictví, je 
přeshraniční zajištění těchto služeb dosud výjimkou.  
Pouze v oblasti dopravy, nakupování a volného času již 
dnes hranice téměř nepředstavují překážku.

Prostorové struktury a jejich změny v příhraničních  
oblastech, zčásti však i v územích, která jsou od státní  
hranice vzdálená, se současně vyznačují klesajícím výz-
namem státní hranice na straně jedné a přetrvávajícími 
překážkami na straně druhé. Pro společná, přeshraniční 
řešení, zahrnující všechny úrovně území, jsou velmi 
důležité fundované informace o struktuře území a jeho 
vývoji, stejně jako tomu je v národních systémech států  
a regionů. Pouze celkový pohled na jednotlivá dílčí území 
po obou stranách hranice může odkrýt regionální  
protiklady, společné struktury a vývoj, funkční rozdíly  
a existující možnosti vzájemného efektivního doplňování  
se, přesahujícího hranice. 

Monitorování územního rozvoje Spolkové republiky  
a Evropy patří k původním úkolům Spolkového ústavu  
pro výzkum výstavby, měst a území (Bundesinstitut für 
Bau-, Stadt- und Raumforschung (BBSR)) při Spolkovém 
úřadě výstavby a územního plánování (Bundesamt für 
Bauwesen und Raumordnung (BBR)) a je jako takové za-
kotveno v zákoně o územním plánování (Raumordnungs-
gesetz (ROG)). Novelizací tohoto zákona v roce 2008 byla 
taxativním výčtem sousedních území Německa (§ 25 ROG) 
formálně podtržena přeshraniční perspektiva monitoringu 
území.

Integrací oblastí, sousedících s Německem do monito- 
ringu území, však dochází ke změně perspektivy regio- 
nální statistiky směrem od německé k evropské statistice. 
Na hranicích a v sousedních regionech navíc existují  
specifické územní otázky, které lze analyzovat pouze  
s přihlédnutím a s využitím různých národních a regio-
nálních statistických zdrojů. Rozhodující význam zde má 
zapojení a využití místní odbornosti a regionálních zna-
lostí při zapojení regionálních partnerů. 

S ohledem na tyto skutečnosti má být systém monito- 
ringu území Spolkového ústavu pro výzkum výstavby,  
měst a území (BBSR) pro Německo ve střednědobém 
horizontu doplněn o průběžný monitoring sousedních 
regionů v zahraničí. Za tímto účelem byl iniciován mode-
lový projekt monitoringu území (MORO) „Monitoring 
území Německa a sousedních regionů“, který za využití 
regionálních znalostí vytváří k tomu potřebné předpoklady. 

Výslovným zapojením regionální úrovně sleduje tento 
monitoring hypotézu, že přeshraniční monitoring území 
Německa vyžaduje nejméně dvě úrovně pohledu: spolko- 
vou a regionální. Prostřednictvím spolkového a přeshra-
ničního monitoringu území je územní rozvoj Německa  
a jeho sousedních regionů analyzován jako celkový obraz. 
Přeshraniční souvislosti a vztahy jsou popsány pomocí 
národně relevantních hlavních ukazatelů. Prostřednictvím 
regionálního monitoringu jsou hlouběji analyzovány bila-
terální nebo multilaterální aspekty přeshraničního monito-
ringu území. Regionální úroveň přitom nelze jednoznačně 
definovat, protože územní rozlišení a vymezení regionální 
úrovně z velké míry závisí na řešené otázce.

Projektu MORO se zúčastnilo sedm modelových regionů, 
vzešlých v letech 2015/16 z otevřeného výběrového řízení 
(Obr. 1.1):

 → Šlesvicko-Holštýnsko/Syddanmark/Sjaelland
 → Euroregion PRO EUROPA VIADRINA
 → Mezinárodní region Bodamského jezera 
 → Trilaterální metropolitní region Horní Porýní
 → Velký region
 → Hraniční region Charlemagne
 → Německo-nizozemské euroregiony. 

Prostřednictvím sedmi modelových regionů jsou v tomto 
projektu zastoupeny všechny sousední země Německa  
(s výjimkou takovýchto regionů v České republice).



7

Modelové regiony jsou rozdílné nejen z hlediska jejich 
velikosti a organizační formy. Regiony do tohoto mode-
lového záměru vstupovaly rovněž i s velmi rozdílnými 
zkušenostmi v oblasti přeshraničního monitoringu území. 
Ve třech modelových regionech (Velký region, Trilaterální 
metropolitní region Horní Porýní a Mezinárodní region 
Bodamského jezera) již existovaly dlouholeté kooperace  
a pokročilé informační systémy pro přeshraniční monito-
ring území. Tyto systémy jsou (zčásti) veřejné a vycházejí  
z prostorových informací a statistických dat a vznikly  
v rámci projektů financovaných v rámci programů  
INTERREG. V případě dalších modelových regionů  
probíhal monitoring území spíše ve vazbě k jednotlivým 
projektům a (z donucení okolnostmi) pouze postupně.  
Tyto regiony využily tohoto modelového projektu při  
zapojení relevantních aktérů (zemské a regionální pláno-
vání, statistické úřady atd.) k tomu, aby zjistily náklady  
a užitek systematického přeshraničního monitoringu  
a současně zvážily i specifické otázky jeho trvalého  
zavedení, případně rozvoje.

Tato zpráva s „exemplárními výtahy“ z delší, pouze v ně- 
mecké verzi dostupné zprávy, představuje specifickou  
formu shrnutí. Představuje vybraná témata a výsledky 
modelového projektu MORO. V této zkrácené verzi  
bylo upuštěno od odkazů na literaturu a metodických 
vysvětlivek, ty jsou uvedeny v nezkrácené verzi zprávy. 

Touto zkrácenou verzí má být na příkladu představeno,  
jak by mohl pro Německo přeshraniční monitoring  
vypadat a jaké analytické poznatky přitom lze získat.  
Tato publikace tak má především charakter prototypu 
zpráv, jejichž stálé podávání je nutno ještě zavést. 

Analýza a popis tematických kapitol vycházejí z více- 
úrovňového přístupu. Převážně se jedná o spolkovou  
perspektivu s Německem a jeho sousedními regiony 
celkově nebo v rámci územního zaměření se na situaci  
v obou příhraničních oblastech. Tato perspektiva je 
doplněna o hlubší regionální pohledy, které byly dodány 
modelovými regiony a které se zabývají specifickými  
otázkami či problémy vyžadujícími detailní pohled na  
dané území.

0 200100 km

Administrativní hranice  - © EuroGeographics

Šlesvicko-Holštýnsko
Syddanmark/Sjaelland

Euroregion
PRO EUROPA VIADRINA

Mezinárodní region 
Bodamského jezera

Trilaterální 
metropolitní region 
Horní Porýní

Hraniční region Charlemagne

Německo-
nizozemské 
euroregiony

Velký region

Jednotlivé modelové regiony

Územní překryvy

Modelové regiony

Obrázek 1.1: Modelové regiony

Úvod
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2  Hranice jako překážky  
a příležitosti

Německý pojem Grenze (hranice) představuje středověkou 
výpůjčku ze staropolského slova graniza/graenizen/greniz. 
V němčině tento pojem nahradil dříve používaný pojem 
Mark, přičemž se postupně šířil a prosazoval směrem  
z východu na západ. Toto slovo je ve většině slovanských 

jazyků příbuzné dodnes, je tomu tak v polštině (granica) 
a češtině (hranice), tedy v obou východních sousedních 
zemích Německa. Slovo a jeho význam se staly součástí  
i dalších germánských jazyků, jako například nizozemštiny 
(grens) a dánštiny (grænse). Pouze ve francouzštině vychází 
pojem používaný pro hranici (frontière) z jiné, románské 
jazykové skupiny.

Státní hranice patří k ustavujícím znakům státu. Vyznačuje 
územní rozsah suverenity a je základem společenských 
(přeshraničních) vztahů. Role státních hranic je pro 
hraniční regiony ambivalentní. Hranice tvoří na jednu 
stranu jasné překážky, na straně druhé však mají specifické 
potenciály a možnosti, které v jiných regionech nejsou 
dostupné. 

Na základě ankety Evropské komise mezi zhruba 40 000 
obyvateli hraničních regionů v Evropě byly zjištěny údaje  
k přeshraniční mobilitě, k rozsahu vzájemné důvěry  
a k významu překážek pro přeshraniční spolupráci  
(EC 2015). Filtrování výsledků pro německé a sousední  
regiony ukazuje, kde jsou jaké druhy bariér v jakém  
rozsahu vnímány jako překážky (Obr. 2.1). 

Přeshraniční dostupnost a kulturní rozdíly přitom již 
překážky téměř nepředstavují. Právní a administrativní 
rozdíly mezi jednotlivými zeměmi jsou jako bariéry 
přeshraniční spolupráce tematizovány výrazně více. 
Ještě diferencovaněji se hraniční regiony jeví ve vnímání 
hospodářských a sociálních rozdílů jako bariéry. Největší 
překážku tvoří jazykové rozdíly, především v česko-
německém a polsko-německém pohraničí. V případě  
všech typů bariér je jejich vnímání ze sousedních zemí 
téměř všude kritičtější než vnímání německé. 

Přes všechny faktory jsou nejmenší bariéry spatřovány  
v hraničních územích se Švýcarskem a Rakouskem, těsně 
následovány Nizozemskem a Dánskem a poté Belgií, 
Lucemburskem a Francií. Oproti tomu se zdá, že na česko-
německé a polsko-německé hranici ještě přetrvávají 
výrazné právní a administrativní, stejně jako hospodářské  
a sociální, a především pak jazykové překážky. 

Přeshraniční mobilita v uplynulých letech neustále rostla. 
Zrušením stacionárních kontrol na hranicích v rámci 
zavádění Schengenského prostoru padly poslední vidi-
telné bariéry v oblasti přeshraniční mobility. Podíl lidí, 

Jazyk

Dostupnost Kulturní rozdíly

Právní a administrativní rozdíly Sociální a ekonomické rozdíly

Data: European Commission Eurobarometer 422
Administrativní hranice  - © EuroGeographics

Uvnitř: údaje za německé území
Vně: údaje za sousední území

Dvojitá čára

Jako překážku uvedlo 

10 90 %8020 30 40 50 60 70
dotázaných

Obrázek 2.1: Hranice jako bariéra
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žijících v hraničních regionech, kteří již jednou sousední 
zemi navštívili, však vykazuje významné rozdíly mezi 
regiony (Obr. 2.2). Do sousední země se cestuje především 
z volnočasových a turistických důvodů, dále pak z důvodu 
nákupů a za využíváním soukromých služeb.

Evropský integrační proces obecně a přeshraniční spolu-
práce specificky vyžadují vzájemnou důvěru obyvatelstva  
a aktivních aktérů. V rámci celé Evropy jsou zde, měřeno 
pomocí ukazatele, který tuto kategorii popisuje nepřímo, 
dosahovány velmi vysoké hodnoty. 82 procent obyvatel 
hraničních regionů si tak umí představit mít za nadříze-
ného, kolegu, souseda nebo člena rodiny někoho z pří-
slušné sousední země (European Commission 2015). 
Tato vysoká vzájemná důvěra platí i pro hraniční regiony 
Německa a jeho sousedních zemí, avšak s určitými územ-
ními rozdíly (Obr. 2.3). 

Vzájemná důvěra představuje specifické vlastnosti a poten- 
ciály hraničních regionů, které z nich činí území s mimo-
řádnými možnostmi. Ty spočívají ve specifické integraci 
trhů, především trhu práce, v regionální konkurence-
schopnosti, vycházející z průmyslové a kulturní atraktivity, 

v mimořádném lidském a sociálním kapitálu, ve vytváření 
integrovaných veřejných služeb a ve společném přístupu  
k přírodním zdrojům.

Obrázek 2.2: Přeshraniční mobilita

Sousední zemi navštívilo 

Data: European Commission Eurobarometer 422
Administrativní hranice  - © EuroGeographics

90 80 70 60 50 40  30 %
dotázaných

Uvnitř: údaje za německé území
Vně: údaje za sousední území

Dvojitá čára

Obrázek 2.3: Přeshraniční důvěra

Vysokou důvěru v osoby ze 
sousední země má 

90 80 70 60 50 % dotázaných  

Data: European Commission Eurobarometer 422
Administrativní hranice  - © EuroGeographics

Uvnitř: údaje za německé území
Vně: údaje za sousední území

Dvojitá čára
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3  Na cestě k německo-dánské-
mu monitoringu území

Spolková země Šlesvicko-Holštýnsko a dánské regiony 
Syddanmark a Sjælland tvoří přirozené geografické spojnice 
mezi severní a střední Evropou. Jejich poloha se vyznačuje 
blízkostí Hamburku a Kodaně, dvou evropských metropolí, 
které patří mezi nejatraktivnější a ekonomicky nejsilnější. 
Pevné přemostění Fehmarnské úžiny (dán. Femern Bælt, 
něm. Fehmarnbelt) obě tato metropolitní území ještě více 
propojí. Pro německo-dánskou spolupráci se tak otevírá 
velká šance na využití dynamiky obou metropolí. Současně 
však existují rovněž výzvy, které jsou relevantní i pro moni-
toring území.

Ať už se jedná o dopravu, rozvoj hospodářství, výzkum  
a vývoj, potřebu kvalifikovaných pracovních sil, o kulturu,  
rozvoj ploch a kvality života: neexistuje žádná oblast rozvoje, 
kterou by bylo možno zvažovat již pouze v hranicích 
Šlesvicka-Holštýnska. V globální soutěži regionů roste 
potřeba rozvoje rozlehlých hospodářských a přeshraničních 
vzájemně provázaných území a podpory jejich viditelnosti.

Do systematického monitoringu území je dosud zapojena 
pouze jižní část Šlesvicko-Holštýnska v rámci metropolit-
ního regionu Hamburk. Společně s oběma sousedními  
dánskými regiony Sjælland a Syddanmark byl monitoring 
území v minulosti realizován pouze příležitostně a v rámci 
projektové práce systematické sledování tohoto území do-
sud neexistuje. Nicméně již delší dobu existují úvahy  
a přípravné práce na vytvoření společné databáze po  
vzoru dánské statistické databáze Øresund (www.orestat.se). 
Realizace dosud selhávala na rozdílných požadavcích aktérů 
a chybějících finančních prostředcích. Účast v tomto  
modelovém záměru územního plánování tedy představuje 
nový pokus. 

Šlesvicko-Holštýnsko, regiony Syddanmark a Sjælland tvoří 
historicky vzniklé jádrové území německo-dánské spolu-
práce, doplňované příležitostně a tematicky o další aktéry  
a regiony z Německa, Dánska, Švédska a Norska. Výzvou pro 
systém monitoringu území jsou různě vymezené kooperační 
prostory. Pro zachycení maloplošných i velkoplošných vazeb 
proto má být místo pevně vymezeného referenčního území 
definováno úzké jádrové území (Šlesvicko-Holštýnsko, 
Syddanmark, Sjælland), doplněné o flexibilně vymezitelná 
řešená území, zahrnující v závislosti na kontextu nebo 
tématu celé Dánsko, nebo která mohou zasahovat dokonce 
až do Osla. 

Rozdílné „územní kulisy“ spolupráce se odrážejí v celé řadě 
kooperací (Obr. 3.1), jejichž partneři a aktéři představují 
potenciální uživatele společného systému monitoringu 
území. V bezprostředním pohraničí se pozornost zaměřuje 
na témata jako přeshraniční dojíždění za prací, cestovní  
ruch, obchod na hranicích a kulturní výměna, kterými se 
zabývají především obě organizace „Region Sønderjylland-
Schleswig“ a „Fehmarnbelt-Komitee“. Na úrovni regionů se 
spolupráce orientuje podle programové oblasti programu 
INTERREG 5 A „Německo-Dánsko“. Na vyšší územní úrovni 
probíhá tato spolupráce podél mezinárodních rozvojových 
koridorů, jakými jsou Jütland-Route (a jeho prodloužení 
směrem Oslo a Göteborg) nebo kooperace STRING-Koope-
ration podél Fehmarnské osy (Fehmarnbelt-Achse) (Obr. 3.2) 
a soustřeďuje se na dopravní a hospodářsko-politická téma-
ta. Tato rozdílná obsahová těžiště ukazují rozmanitost témat, 
k nimž může systematický německo-dánský monitoring 
území poskytnout cenné informace. Pro stávající kooperace 
tak lze docílit výrazné přidané hodnoty. 

Na počátku roku 2017 se uskutečnil workshop s potenciální-
mi uživateli a poskytovateli dat německo-dánského systému 
monitoringu území. V rámci komunikace se zástupci stáva-
jících systémů monitoringu (jako je systém metropolitního 
regionu Hamburk nebo regionu Öresund) a v rámci diskusí  
v malých skupinách se ukázalo, že pracovníci územního  
a oborového plánování, zástupci cestovního ruchu, dopravy 
a hospodářství a aktéři projektů mají o systematické sledo- 
vání území velký zájem a spatřují v něm potenciál na pod-
poru jejich každodenní práce a k prohloubení a dalšímu 
rozvoji přeshraniční spolupráce. Ústředními aktéry při 
poskytování nabídky jsou statistické a kartografické instituce 
a úřady na obou stranách hranice. Jejich přislíbená podpora 
je pro vytvoření a údržbu společného systému monitoringu 
území zásadní. 

Aby bylo možno splnit očekávání uživatelů, která se liší 
v závislosti na geografickém a odborném původu, musí 
německo-dánský systém monitoringu území pokrývat 
široké spektrum témat. To sahá od práce, vzdělávání, naku-
pování a občanské vybavenosti přes cestovní ruch a doprav- 
ní proudy až po hospodářské vztahy, výzkum a vývoj.  
V ideálním případě by měl systém poskytovat nezpraco-
vaná data, (harmonizované) základní a kontextové ukaza-
tele, ale i dalekosáhlejší informace a analýzy. Časové řady 
by měly kromě příslušného aktuálního stavu zobrazovat 
přeshraniční dynamiku. Někteří uživatelé si přejí statis- 
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Na základě pozitivní odezvy z workshopu vytvořili partneři 
projektu ze Šlesvicka-Holštýnska a z regionů Syddanmark 
a Sjælland začátkem léta roku 2017 komplexní koncepci 
systému monitoringu území se shora uvedeným obsahem, 
funkcemi, daty a ukazateli. Na podzim roku 2017 budou 
prověřovány možnosti technické realizace (vč. odhadu 
nákladů). Cílem je zahájit fázi implementace na počátku 
roku 2018.

Regionální pohled Šlesvicko-Holštýnsko/Syddanmark/Sjælland

Obrázek 3.1: Stávající kooperace v německo-dánském pohraničí
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Data: Ministerstvo vnitra, venkova a integrace 
spolkové země Šlesvicko-Holštýnsko
© RRG GIS Datenbasis, RRG 2017

tickou databázi, z níž by mohli stahovat nezpracovaná data 
a ukazatele na maloplošné úrovni (rastry a obce) pro další 
vlastní zpracování, jiní uživatelé upřednostňují hotové mapy 
ke stažení a interaktivní GIS aplikace pro vytváření vlastních 
map a analýz.

Přidaná hodnota přeshraničního monitoringu území 
nespočívá pouze v poskytování dat, ale především i ve větší 
viditelnosti přeshraniční spolupráce, která s tím souvisí. 
Německo-dánská spolupráce proto v monitoringu území 
spatřuje rovněž marketingový nástroj pro lepší prezentaci 
potenciálů území mezi oběma metropolemi, Hamburkem  
a Kodaní. Pro tyto účely má vzniknout společná inter- 
netová stránka ve formě „portálu územního rozvoje“, na 
které budou kromě dat, ukazatelů, map a analýz dostupné  
v němčině, dánštině a případně angličtině obecně informace 
o německo-dánském regionu a kde se budou nacházet
odkazy na aktéry a instituce spolupráce.

Stávající kooperace (jaro 2017) 0 10050 km

Metropolitní region Hamburk
Metropolitní region Greater Copenhagen
HanseBelt e.V., z.s.
Regio Sønderjylland-Schleswig
Regionální management Fehmarnská úžina
Komise Fehmarnbelt-Komitee
Fehmarnbelt Business Council
STRING
Program INTERREG 5A

Jutský koridor
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Rozvojové a kooperační koridory 0 10050 km
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Obrázek 3.2: Rozvojové koridory a stávající kooperace v německo-
dánském pohraničí
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4  Stupeň urbanizace 
a populační potenciál 

Polsko

Česko

RakouskoŠvýcarsko

Francie

Lucem-
bursko

Belgie

Nizozemí

Dánsko

Rozdíl na hranicích v urbanizaci

Nízký Vysoký

50 75 1000 152

Obrázek: Celkový rozdíl mezi procentuálním podílem 
obyvatelstva podle klasifikace DEGURBA. 
Data: Výpočet kanceláře S&W na základě údajů Eurostatu 
a národních statistických úřadů (LAU2)

V procentních bodech

Obrázek 4.1: Rozdíly na hranicích v urbanizaci v roce 2015

Velká část obyvatelstva v blízkosti hranice žije v malých 
městech, předměstích a vesnicích. Většina hraničních  
koridorů vykazuje méně silnou urbanizaci nežli je  
daný zemský průměr. Velmi venkovský charakter má  
německo-dánské, německo-polské, německo-české, 
německo-rakouské a německo-lucemburské pohraničí.  
Doslovně maloměstské je osídlení švédsko-německého 
a belgicko-německého pohraničí. Srovnatelně vysoký 
 podíl obyvatelstva žijícího ve městech lze najít v ně-
mecko-nizozemském, německo-belgickém a německo-
francouzském pohraničí.

Stupeň urbanizace se podél hranice výrazně mění (Obr. 4.1). 
Výrazné jsou rozdíly podél německo-dánské, německo-

polské a německo-francouzské hranice, ale také v blíz-
kosti Solnohradu (Salzburg) a Basileje (Basel) a v oblasti 
německo-nizozemské hranice. 

Takovéto rozdíly neukazují nezbytně na nevyváženost 
v příhraničním systému měst, upozorňují spíše na 
přeshraniční organizaci funkčních prostorů, kdy je řada 
funkcí centrálních obcí nabízena většími městy na  
sousední straně hranice. Pro obchod, dopravu nebo trh 
práce z toho vyplývají regionálně významné přeshraniční 
vztahy. Takovéto struktury existují například v okolí 
příhraničních měst Štětín (Szeczin), Frankfurt nad Odrou 
(Frankfurt (Oder)), Solnohrad, Basilej, Štrasburk (Straßburg), 
Karlsruhe a Enschede. 

Větší přeshraniční metropolitní území evropského vý- 
znamu a s německým podílem se nacházejí podél západní  
a jižní hranice: Euregio Maas-Rhein s trojúhelníkem 
měst Cáchy - Lutych - Maastricht, Velký region s Lucem-
burskem, Trilaterální metropolitní region Horní Porýní  
se Štrasburkem a Basilejí, region Bodamského jezera  
s Curychem (Zürich) a metropolitní region Solnohrad.  
V nich se soustřeďuje obyvatelstvo, hospodářství, kapitál, 
infrastruktura, znalosti a kultura. Jsou považována za mo-
tory společenského, hospodářského a kulturního rozvoje  
v Evropě a ústřední prvky přeshraničního územního  
rozvoje a procesu evropské integrace. 

Regionální populační potenciál odráží vzájemnou polohu 
obcí a možnosti komunikace obyvatelstva (Obr. 4.2).  
Větších hodnot dosahují metropolitní regiony Rýn-Rúr  
a monocentricky strukturovaný region hlavního města 
Berlína. Na západě a jihozápadě Německa se mezi aglo- 
meracemi a tamními sousedními státy rýsují velké 
souvislé sídelní a dopravní koridory, v nichž s vysokou 
pravděpodobností probíhají územní interakce.  

Rovněž podél česko-saské hranice, mezi Prahou a Dráž-
ďanami (Dresden) je regionální populační potenciál 
relativně vysoký. Stranou metropolitních území jsou 
patrná spíše venkovsky strukturovaná území s nízkým 
populačním potenciálem. Srovnatelně nízký regionální 
populační potenciál se nachází v německo-dánském 
pohraničí, dále v rozlehlých částech německo-polského 
hraničního koridoru, podél česko-bavorské a bavorsko-
tyrolské hranice a v oblasti Eifel. S výjimkou regionu kolem 
Štětína je regionální populační potenciál v německo-
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polském hraničním regionu na polské straně nižší než  
na příslušné protilehlé německé straně. Stejně tomu je  
v bavorsko-českém hraničním koridoru a v bavorsko-
tyrolském hraničním koridoru. 

Dopad otevřených hranic je velmi dobře patrný v po- 
rovnání regionálního populačního potenciálu s popu-
lačním potenciálem sousedních zemí a bez něj (Obr. 4.3). 

Regionální populační potenciál v německo-nizozemsko-
belgickém pohraničí stoupne o více než 150 000 obyvatel, 
pokud připočítáme i obyvatelstvo sousedních zemí.  
Stejně tak v Horním Porýní, ve Velkém regionu, kolem  
Bodamského jezera a v mnoha dalších hraničních regio-
nech přispívá populační potenciál ze sousední země  
k výraznému zvýšení regionálního populačního poten-
ciálu. 

Tyto efekty se neomezují pouze na urbánní nebo metro-
politní pohraniční území. Rovněž ve spíše venkovských 
oblastech má obyvatelstvo žijící na druhé straně hranice, 

viděno relativně, velmi vysoký význam pro regionální 
populační potenciál. Právě v hraničních obcích je relativní 
podíl mimořádně vysoký a činí často více než 50 procent. 
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Obrázek 4.2: Regionální populační potenciál obcí v roce 2015
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5  Ochrana přírody v Trilaterál-
ním metropolitním regionu 
Horní Porýní

Udržitelné zajištění přirozených základů života představuje 
významný cíl mezinárodní spolupráce v rámci Trilaterál-
ního metropolitního regionu Horní Porýní. V případě  
přeshraničních (infrastrukturních) projektů mají být 
zákonem nebo smluvně přísně chráněná území, jako jsou 
chráněná území mezinárodního, národního a regionálního 
významu, zohledňována již ve fázi stanovení koridoru 
nebo vyhledávání lokality. Slouží rovněž jako podklady pro 
plánování, například přeshraničně koordinovaných plánů 
sítě ekologicky významných území pro překonání izolace 
druhů a biotopů, obdobné českému pojetí územního  
systému ekologické stability. Přeshraniční monitoring 
chráněných území provádí ve svém mandátním území na 
základě pověření Konferencí Horního Porýní geoportál 
GeoRhena.

Jednou z nejstarších úmluv o ochraně přírody na meziná-
rodní úrovni je Ramsarská úmluva z roku 1971. Jedná se  
o úmluvu o ochraně mokřadů, spočívající na dobrovolnosti, 
především z hlediska jejich významu jako důležitých bio- 
topů pro vodní a brodivé ptáky. Německo-francouzská  
Ramsarská oblast na horním Rýnu se rozkládá v délce  
190 kilometrů a zahrnuje lužní oblasti Rýna a zčásti i jeho 
přítoků. 

Mezinárodní význam mají rovněž území soustavy NATURA  
2000, vyhlašované na základě evropské legislativy. Tato úze-
mí se dělí do evropsky významných lokalit (EVL) a ptačích 
oblastí. V oblasti Horního Porýní se nacházejí velké části 
chráněných území soustavy NATURA 2000 v Hornorýnské 
nížině a v sousedních horských a středohorských regio-
nech. Na francouzské straně je rozloha území soustavy 
NATURA 2000 v porovnání s územím na německé straně 
mimořádně velká a souvislá. Na německé straně však mají 
území soustavy NATURA 2000 větší podíl na celkové rozlo-
ze. Mimořádnou roli zde hraje Švýcarsko: v této nečlenské 
zemi EU sice nejsou nařízení NATURA 2000 účinná, 
nicméně se Švýcarsko Bernskou úmluvou, schválenou  
v roce 1989, zavázalo k tomu, zachovat evropsky významné 
druhy a stanoviště. Zákonem chráněná dílčí území jsou ve 
Švýcarsku většinou vymezena jako oblasti ochrany přírody.

[1] V německé verzi jsou použity pojmy Bannwald a Schonwald ve smyslu, v jakém jsou  upraveny v legislativě spolkové země Bádensko-
Württembersko, přičemž pojmem Bannwald je míněn les, v němž je jakýkoli lidský zásah vyloučen (bezzásahová zóna), pojmem Schon-
wald je označována lesní rezervace, jejímž cílem je zachování, rozvoj nebo obnova určitého složení nebo lesního biotopu. Určité lidské 
zásahy jsou v lesní rezervaci se souhlasem vlastníka lesa možné a jsou stanovovány lesní správou (pozn. překladatele).

Mezinárodně významné jsou v hraničních regionech, jako 
například v Horním Porýní, rovněž biosférické rezervace, 
vymezené UNESCO. Sem patří Falcký les (Pfälzerwald)  
a Severní Vogézy a souvislá plocha o rozloze zhruba  
630 km² v jižním Schwarzwaldu.

Příslušnou státní nebo komunální úrovní byly stanoveny 
Oblasti ochrany přírody národního nebo regionálního vý-
znamu, jejichž ochrana je zajištěna zákonem nebo smluvně.
Specifikem Švýcarska je, že každý kanton má vlastní systé
ochrany přírodních území, která vyžadují ochranu. Na 
rozdíl od Francie a Švýcarska neexistují v Německu žádné 
regionální oblasti ochrany přírody. Národní oblasti ochran
přírody se zaměřují na ochranu částí krajiny, stanovišť 
a druhů významných z hlediska ochrany přírody nebo 
vlastivědy. Zobrazena jsou chráněná území s neomezeným 
regulačním mandátem a území smluvní ochrany přírody. 

Na národní nebo regionální úrovni jsou regulované národn
parky, zachycené na mapě, jejichž účelem je zajištění přiro-
zené dynamiky, pokud možno nerušených přírodních pro- 
cesů a vědecké sledování životního prostředí, přírodovědné
vzdělání a prožití přírody. Národní park Schwarzwald,  
rozdělený na severní a jižní část, existuje od roku 2014. 

Bezzásahové zóny a lesní rezervace[1] jsou shrnuty do jedné ka- 
tegorie. Na německé straně jsou tyto lesy – odhlédnuto od 
většího území v biosférické rezervaci Falcký les – dispersně 
rozptýlené a jsou od sebe funkčně odlišovány. Ve Francii jsou  
v „réserves biologiques forestières“ chráněna mimořádně 
vzácná území, území s mimořádně bohatě vybavenou příro-
dou, nebo vyžadující mimořádnou ochranu. Ve Švýcarsku se 
chráněné lesy nacházejí v horských regionech v Alpách.

Lokality Ramsarské úmluvy a biosférické rezervace zaují-
mají v Trilaterálním metropolitním regionu 2.492 km²  
(12,4 % celkové rozlohy regionu), území soustavy NATURA 
2000 dokonce 3.681 km² (18,3 % celkové rozlohy regionu). 
Národní a regionální oblasti ochrany přírody, národní  
parky, bezzásahové zóny a lesní rezervace zahrnují území  
o rozloze 1.064  km² (5,3 % celkové rozlohy regionu).

 
m 

y 

í 
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Obrázek 5.1: Oblasti ochrany přírody v mandátním území Konference Horního Porýní v roce 2016

Regionální pohled Trilaterální metropolitní region Horní Porýní 
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6  Vývoj obyvatelstva  
v obcích

Přetrvávající demografický trend stoupajícího počtu 
obyvatel metropolitních území a klesající počty obyvatel  
na venkově pokračuje i nadále. V období mezi lety 2011  
a 2015 zaznamenala především jádrová města a obce  
v okolí metropolí a vyšší centra nárůst počtu obyvatel, 
zatímco se menší obce v periferní poloze musely vyrov-
návat s dalším poklesem počtu obyvatel (Obr. 6.2). Nezá-
visle na směru vývoje počtu obyvatel byly téměř všechny 
obce postiženy demografickým stárnutím, i když v různé 
intenzitě. V průměru je německé obyvatelstvo starší než 
obyvatelstvo sousedních zemí. Průměrný věk je nejvyšší  
ve východním Německu.

Podél německých vnějších hranic se demografický vývoj 
v zahraničním pohraničí pohyboval většinou pod daným 

zemským průměrem. Na německé straně to nelze takto 
jednoznačně určit. Německá pohraniční území u hranice  
s Českem a s Polskem zaznamenala na jednu stranu pokles 
počtu obyvatel. Na druhou stranu dosáhla německá 
pohraničí u hranic se Švýcarskem, Rakouskem, Francií 
a Belgií nárůst počtu obyvatel, který přesahoval průměr 
spolkové republiky. 

Celkově probíhal demografický vývoj na obou stranách 
dané hranice relativně ve stejném směru (Obr. 6.1).  
Přispěla k tomu i změna trendu: řada příhraničních 
polských a nizozemských obcí, která po dlouhá léta 
zaznamenávala nárůst počtu obyvatel, se v nedávné době 
potýkala s poklesem jejich počtu. Na dánské straně byl 
německo-dánský hraniční region postižen poklesem  
počtu obyvatel.

Větší opačná dynamika vývoje obyvatelstva byla zazna-
menána v německo-lucemburském pohraničí. V důsledku 
migrace výrazně narostl počet obyvatel v Lucembursku.  
Na tomto růstu však obce participují pouze ojediněle.  
V případě většiny německých obcí v německo-lucem-
burském pohraničí dochází k lehkému poklesu. K největ-
ším divergencím vývoje počtu obyvatel došlo v nedávné 
době v území podél česko-německé hranice. Zde je však 
nutno rozlišovat: zatímco se počet obyvatel v území podél 
severočesko-saské hranice na německé straně snižoval  
a na české lehce narůstal, zůstávaly počty obyvatel na 
česko-bavorské hranici na německé straně relativně  
stabilní a na české výrazně klesaly.

Polsko

Česko

RakouskoŠvýcarsko

Francie

Lucem-
bursko

Belgie

Nizozemí

Dánsko

Rozdíl na hranicích ve vývoji 
obyvatelstva

Nízký Vysoký

2,5 5,0 7,50,0 21,9

Data: Výpočet kanceláře S&W na základě údajů 
národních statistických úřadů (LAU2)

V procentních bodech

Obrázek 6.1: Rozdíly na hranicích ve vývoji obyvatelstva mezi lety 
2011 a 2015
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Obrázek 6.2: Vývoj obyvatelstva v obcích mezi lety 2011 a 2015

Vývoj obyvatelstva v obcích
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7  Územní rozdělení 
cizinců 

Obrázek 7.1: Podíl cizinců v regionech v roce 2015

V městských oblastech je podíl cizinců tendenčně vyšší 
nežli na venkově (Obr. 7.1). Současně je možno zjistit  
významné rozdíly v úrovni mezi jednotlivými zeměmi. 
Zatímco podíl cizinců činí v polských regionech méně než 
jedno procento,  v Lucembursku se pohybuje na úrovni více 
než 45 procent. Ve Vídni, v rozsáhlých částech Švýcarska, 
v Bruselu, ve východní Belgii a v Mnichově, Stuttgartu, 
Norimberku, Frankfurtu nad Mohanem (Frankfurt (Main)), 
Kolíně nad Rýnem (Köln) a Düsseldorfu má zahraniční 
státní občanství více než každý pátý. Výrazně menší podíl 
cizinců, méně než 3 procenta, lze zaznamenat na jihu  
a východě Čech, na severovýchodě Nizozemska a v částech 
východní Francie a východního Německa. 

Rozhodnutí o emigraci má zpravidla ekonomické nebo  
politické důvody. V rámci EU jsou cílem migrace pracov- 
ních sil v první řadě regiony s lepšími možnostmi za- 
městnání a vyšší mzdou. Většina vystěhovalců jsou osoby  
v produktivním věku. Poté následuje změna bydliště 
do většinou příhraničních obcí v sousedním zahraničí, 
především tehdy, pokud jsou ceny nemovitostí a životní 
náklady výrazně nižší nežli v tuzemsku.

Migrační salda mezi Německem a jeho sousedními zeměmi 
jsou relativně vyrovnaná. Velké nerovnováhy existují jedině 
s Polskem a Švýcarskem: zatímco více než 700 000 polských 
státních příslušníků žije v Německu, v Polsku žije pouze 
zhruba 5 300 Němců; oproti 300 000 Němců ve Švýcarsku 
žije v Německu pouze 40 000 Švýcarů.

Největší skupinu imigrantů v Německu představují Turci 
s 1,5 milionem osob, kteří se usadili převážně v západním 
Německu a v Berlíně. Toto schéma rozdělení je typické 
pro celou řadu dalších skupin přistěhovalců, rovněž pro 
700 000 přistěhovalých Poláků, kteří představují druhou 
největší zahraniční skupinu obyvatel v Německu. Odhléd-
nuto od Berlína žije relativně málo přistěhovalých Poláků  
v blízkosti polsko-německé hranice (Obr. 7.2).

Oproti tomu mají státní občané zbývajících sousedních  
zemí své německé bydliště většinou v blízkosti příslušné  
hranice. To platí především pro Nizozemce a Lucem-
burčany, kteří se výrazně usazují v příslušném pohraničí. 

Relativně vyrovnané je rozdělení Syřanů, kteří se během 
velmi krátké doby stali pátou největší skupinou cizinců  
v Německu. Jde o důsledek používání klíče, podle kterého 
jsou uprchlíci, kteří přišli do Německa, rozdělováni do 
jednotlivých spolkových zemí.

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

Data: národní statistické úřady (PL,HU,HR=2011, FR=2014)
Cizinci jsou definováni jako osoby bez státní příslušnosti vykazující země 
Administrativní hranice  - © EuroGeographics
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Obrázek 7.2: Cizinci podle státní příslušnosti v německých okresech v roce 2015

Územní rozdělení cizinců
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8  Rozdíly v regionálním 
hospodářství  

Ekonomická síla je územně rozložena nestejnoměrně.  
Existují výrazné národní a regionální rozdíly mezi  
bohatými a chudými regiony. V Německu se ekonomicky 
významné průmyslové podniky a firmy z oblasti služeb  
s vysokou poptávkou po kvalifikované pracovní síle  
koncentrují v ekonomicky silných aglomeracích na jihu 
a na západě země. Strukturně slabé regiony se většinou 
nacházejí mimo centra hospodářství, jsou řídce osídlené  
a nacházejí se často v blízkosti hranice. 

HDP na obyvatele je v hraničních regionech zpravidla  
nižší, nežli je průměr dané spolkové země. Pouze ve 
Švýcarsku a Rakousku se regionální HDP na obyvatele  

v blízkosti hranice s Německem pohybuje nad průměrem 
příslušné spolkové země. Negativní vlivy v důsledku  
polohy na hranici jsou v těchto územích kompenzovány 
ekonomickou výkonností příhraničních aglomerací,  
jakými jsou Basilej, Curych, Innsbruck nebo Solnohrad. 

Po prudkém poklesu zhroucení ekonomického rozvoje  
v důsledku globální světové a hospodářské krize v roce 2009 
se již od následujícího roku všechny národní ekonomiky 
vyvíjely opět pozitivním směrem. Až na několik výjimek 
dosáhly německé regiony hospodářského růstu, který ležel  
nad průměrným růstem EU. Nejvyšší relativní růst zazname- 
naly regiony v jižním Německu. Pozitivní byl i vývoj 
převážné většiny polských, rakouských a švýcarských 
regionů a Lucemburska, které dosáhlo mimořádného 
meziročního růstu. 

Oproti tomu Nizozemsko a Francie, stejně jako řada 
regionů v Belgii a v Česku, ekonomicky silně zaostávaly. 
Především pohraničí v těchto zemích zažilo v porovnání 
s průměrem EU pomalejší vývoj hospodářství. Jelikož 
německé hraniční regiony v těchto územích dosahovaly 
nadprůměrného růstu, narostla v těchto hraničních  
regionech ekonomická divergence. 

Mezi německými a sousedními hraničními regiony 
existují zčásti významné ekonomické rozdíly (Obr. 8.2). 
Nejvýraznější jsou ekonomické divergence v německo-
lucemburských a v německo-švýcarských hraničních 
regionech. Nominální HDP na obyvatele je v Lucem- 
bursku a na severozápadě Švýcarska o několik desítek  
tisíc eur vyšší než na protější německé straně. Přitom je 
však třeba přihlédnout k tomu, že v obou těchto regionech 
je podíl osob dojíždějících za prací v poměru k počtu 
obyvatel relativně vysoký a že se HDP na obyvatele  
vztahuje k tam žijícímu obyvatelstvu. Velmi vysoká  
ekonomická síla v sousední zemi je však přesto nesporná. 

Stejně tak i v německo-dánském pohraničí přesahuje  
HDP na obyvatele na dánské straně německou hodnotu  
o více než deset tisíc eur. Přesně opačně to vypadá na 
východní hranici Německa s Českem a Polskem: HDP  
na obyvatele na německé straně je v blízkosti hranice  
o více než deset tisíc eur vyšší, než na české či polské  
straně. Ve zbývajících regionech je poměr relativně  
vyrovnaný.

Obrázek 8.1: HDP na obyvatele podle parity kupní síly v regionech  
v roce 2014
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Data: Eurostat, Spolkový statistický úřad (BFS)
Parita kupní síly odpovídá průměru EU kupní síly jednoho Eura
Administrativní hranice  - © EuroGeographics
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Obrázek 8.2: HDP na obyvatele na hranicích v roce 2014 Obrázek 8.3: HPD na obyvatele podle parity kupní síly na hranicích  
v roce 2014

Při zohlednění cenové hladiny a kupní síly se sice  
vnímaný ekonomický rozdíl mezi zeměmi o něco sníží, 
nicméně stávající ekonomické rozdíly jsou patrné i nadále. 
HDP na obyvatele podle parity kupní síly je v Německu  
o 54 procent nižší než v Lucembursku a o 79 procent  
vyšší nežli v Polsku. Koexistence bohatých center 
hospodářství a práce na straně jedné a chudších dílčích 
území na straně druhé zůstává zachována i při zohlednění 
rozdílné parity kupní síly (Obr. 8.1). Regionální ekono-
mické divergence jsou v hraničních regionech více či méně 
vnímány více. 

Nejvýraznější rozdíly v HDP na obyvatele podle parity  
kupní síly jsou na německo-lucemburské hranici, kde  
HDP na obyvatele očištěné o paritu kupní síly je dvakrát 
tak vysoké jako na německé straně (Obr. 8.3). Oproti  
tomu na německo-dánské hranici se ekonomické  
poměry při zohlednění kupní síly vyrovnávají. To samé 
platí pro dílčí území v česko-německém a v polsko-
německém pohraničí. Rozdíly v severním pohraničí mezi 
Meklenburskem-Předním Pomořanskem a západními 
Pomořany jsou v případě HDP na obyvatele podle parity 

kupní síly relativně malé. Současně je podél hranice  
patrná silnější regionální diferenciace. Mezi Braniborskem 
a Lubušským vojvodstvím nebo mezi Saskem a Bavorskem  
a Karlovarským krajem jsou i po očištění o kupní sílu 
patrné citelné rozdíly.
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Belgie

Nizozemí

Dánsko

Rozdíl v HDP na obyvatele 
na hranicích v roce 2014
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Data: výpočet kanceláře S&W na základě údajů Eurostatu, 
Spolkového statistického úřadu a národních statistických úřadů (LAU2)
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9  Regionální struktura 
zaměstnanosti 
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RakouskoŠvýcarsko
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Rozdíl hospodářské struktury 
na hranicích
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Obr.: souhrnný celkový rozdíl procentuálních rozdílů podílů 
zaměstnanců v sektorech hospodářství. 
Data: výpočet kanceláře S&W na základě údajů Eurostatu, 
Spolkového statistického úřadu a národních statistických úřadů (LAU2)

V procentních bodech

Trh práce v Německu a trh práce v jeho sousedních ze- 
mích je velmi rozdílně rozvinutý. Územně se pracovní  
místa soustřeďují především na západě a na jihu Německa, 
ve státech Beneluxu, ve Švýcarsku a v jednotlivých metro-
politních ekonomických centrech, jako jsou Kodaň, Ham-
burk, Berlín, Praha a Vídeň. 

Všude a s rostoucí tendencí je sice převážná část za-
městnanců zaměstnána v sektoru služeb, avšak podíly 
zaměstnaných v jednotlivých sektorech hospodářství se 
liší (Obr. 9.2). Především v Česku a Polsku se struktury za-
městnanosti odlišují od západoevropských informačních 
společností a společností služeb. 

Ústřední význam na německém trhu práce má průmyslo-
vé zpracování a služby. V roce 2014 bylo více než 74 procent 
zaměstnaných v Německu zaměstnáno v terciárním  
sektoru, celých 24 procent v sekundárním a pouze 1,5 
procenta v primárním sektoru. S výjimkou Rakouska mají 
všechny ostatní sousední země vyšší podíl zaměstnanců  
v sektoru služeb.

Nejvyšší podíl zaměstnaných v zemědělství ve výši až 20 
procent je v Polsku a Rakousku. Ve venkovsky strukturo-
vaných regionech na severu a jihu Německa, v jihový-
chodních Čechách, ve Švýcarsku, v regionu Champagne, 
v belgické provincii Lucemburk a v částech Nizozemska 
(například  severní Limbursko) se míra zaměstnanosti  
v primárním sektoru pohybuje ještě nad pěti procenty.

Silně průmyslový je český a polský trh práce. Více než 
třetina zaměstnaných v Česku pracuje ve zpracovatelském 
sektoru, v blízkosti hranice je tento podíl mimořádně  
vysoký. V Polsku je míra zaměstnanosti v sekundárním  
sektoru mimořádně vysoká ve Velkopolském a Dol-
noslezském vojvodství. V Německu lze téměř čtvrtinu 
zaměstnaných zařadit do výrobních odvětví. Především  
na západě a na jihu Německa je trh práce výrazně 
průmyslový s vysokou inovační silou středních podniků.  
V Hesensku, Durynsku, Bádensku-Württembersku  
a v Bavorsku se míra zaměstnanosti v sekundárním  
sektoru pohybuje v mnoha regionech nad 40 procenty.

Německý trh práce se tak zřetelně liší od trhu práce  
v sousedních západních regionech. V západních soused-
ních státech Německa je podíl zaměstnaných v průmyslu 
výrazně nižší, než je v Německu. Pro téměř všechny 
hraniční regiony Německa z toho v porovnání se soused-
ním zahraničím vyplývají výrazné rozdíly v podílu 
zaměstnaných v sekundárním sektoru.

V sektoru služeb dosáhlo Nizozemsko (83 %), Dánsko  
(81 %), Belgie (81 %), Lucembursko (80 %) a Francie (79 %)  
v roce 2014 vyšší míry zaměstnanosti než Německo,  
zatímco v Česku (60 %) a Polsku (58 %) byla výrazně nižší.  
Ještě vyšší, nežli je daný zemský průměr, byla míra zaměstna- 
nosti v sektoru služeb v regionech s relativně malým  
zastoupením výrobních odvětví, které jsou však současně 
významnými hospodářskými a finančními centry s ad-
ministrativními funkcemi s intenzivním sektorem služeb. 
Příklad Prahy ukazuje, že regiony hlavních měst jsou 

Obrázek 9.1: Struktura zaměstnanců na hranicích v roce 2014
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Obrázek 9.2: Podíl zaměstnanců podle sektorů hospodářství v regionech v roce 2014

současně regiony se silným zastoupením služeb. Diver-
gence v podílu služeb na celkové zaměstnanosti podél 
hranic odrážejí národní rozdíly. Německé hraniční regiony 
podél hranice s Polskem a s velkými částmi Česka mají 
vyšší podíl pracovních míst ve službách, než jejich vlastní 
hraniční regiony. Téměř ve všech hraničních regionech to  
je obráceně, to znamená, že zahraniční sousední regiony  
zde disponují vyšším podílem služeb na všech zaměst-
naných.

Sektorální struktury zaměstnanosti se na hranicích liší 
zčásti výrazně, zčásti si však jsou i podobné (Obr. 9.1). 
Přitom se mohou překrývat dva efekty: regionální struk-
tura zaměstnanosti je jednak národním trhem práce 
ovlivňována, jednak je struktura hospodářství určována 
výrazným rozdílem mezi městem a venkovem. Důsledkem 
je, že příhraniční města střední nebo větší velikosti mohou 
v sektorové struktuře hospodářství pohraničí přispívat 
k posilování rozdílů na hranicích. To se týká například 
Drážďan pro česko-německou hranici, zatímco v ostatních 
venkovsky strukturovaných územích na obou stranách  
této hranice – například mezi Českem a Bavorskem – 
neexistují i přes národně rozdílné trhy práce téměř žádné 
rozdíly v sektorové struktuře zaměstnanosti. 

Příhraniční hospodářská centra však mohou vést i ke 
sladění struktury zaměstnanosti, jako tomu je na příkladu 
Štětína: v oblasti struktury hospodářství jsou rozdíly na 
německé vnější hranici největší v německo-polském 
hraničním koridoru. Pouze v regionu kolem Štětína  
s nadprůměrně vysokým počtem zaměstnaných v sek- 
toru služeb je sektorová struktura zaměstnanosti na obou 
stranách hranice v podstatě srovnatelná.

Regionální struktura zaměstnanosti

Data: Eurostat, Spolkový statistický úřad (BFS)
Administrativní hranice  - © EuroGeographics
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10 Trh práce  
a nezaměstnanost  

Obrázek 10.1: Nezaměstnanost v regionech v roce 2016
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Trh práce se v jednotlivých zemích v uplynulých letech 
vyvíjel velmi rozdílně. Míra nezaměstnanosti dosáhla  
v Německu svého vrcholu v roce 2005, kdy dosáhla zhruba  
12 procent. Od té doby s výjimkou krátkého nárůstu v roce 
2009 nadále klesá. Nezaměstnanost v Německu činí aktuálně 
zhruba 4 procenta. Pouze v Česku byla nezaměstnanost  
v roce 2016 podobně nízká jako v Německu. 

V ostatních sousedních zemích byla míra nezaměstnanosti 
vyšší. S výjimkou Německa, Česka a Polska se v porovnání 
s rokem 2008 všude zhoršovala. Ve Francii činila míra 
nezaměstnanosti 10,4 procenta, byla tehdy ze všech soused-
ních zemí Německa nejvyšší. S odstupem následovala Belgie 
(7,8 %), Lucembursko (6,3 %), Polsko a Dánsko (shodně 6,2 %), 
Nizozemsko a Rakousko (shodně 6,0 %) a Švýcarsko (5,0 %). 

Nejvyšší výkyvy v míře nezaměstnanosti zaznamenalo  
v posledních letech Polsko. Před vstupem do Evropské unie 
se míra nezaměstnanosti pohybovala kolem zhruba 20 pro-
cent. Po drastickém poklesu mezi lety 2005 a 2008 a lehkém 
nárůstu v letech následujících, v posledních třech letech  
silně poklesla a pohybuje se nyní pod úrovní řady soused-
ních zemí Německa. 

Mezi Německem a sousedními regiony se nezaměstnanost 
liší významně. Úroveň regionální nezaměstnanosti je 
přitom silně určována obecnou úrovní dané země, v rámci 
národních států se však dále diferencuje (Obr. 10.1). V jižním 
Německu, stejně jako v částech západního a severního 
Německa, byla míra nezaměstnanosti v roce 2016 nejnižší,  
stejně jako na východě Švýcarska, na západě Rakouska  
a v rozsáhlých částech Česka. Výrazně vyšší byla ve východ-
ním Německu, zde především ve spolkových zemích Berlín, 
Sasko-Anhaltsko a Meklenbursko-Přední Pomořansko.

Na východní hranici Německa s Českem a Polskem a na jižní 
hranici s Rakouskem a Švýcarskem se míra nezaměstnanosti 
pohybuje na srovnatelně podobné úrovni (Obr. 10.2).

Výrazné jsou oproti tomu rozdíly na západní vnější hranici 
Německa. Na severovýchodě Francie a v belgické provincii 
Lutych činila nezaměstnanost více než 10 procent, zatímco 
se v sousedních německých hraničních regionech pohybo-
vala pouze mezi 2,7 procenty (region Trevír) a 4,9 procenty 
(Sársko). V posledních letech zde vedl protichůdný vývoj 
nezaměstnanosti k výraznému nárůstu rozdílů na obou 
stranách hranice. O něco nižší, přesto však vnímatelné roz-
díly nezaměstnanosti v pohraničí, existují podél německé 
hranice s Lucemburskem, se severovýchodem Nizozemska  
a s Dánskem (Obr. 10.3). 

Vývoj nezaměstnanosti probíhal na západních a jižních 
hranicích Německa v uplynulých letech velmi protichůdně. 
S výjimkou velkého regionu Curych tam nezaměstnanost  
ve všech hraničních regionech na zahraniční straně rostla  
a na německé straně současně klesala. Na severní a východní 
hranici Německa nezaměstnanost v pohraničí klesala na 
obou stranách. Velmi silný byl pokles míry nezaměstnanosti 
na východě Německa, na západě Polska a v severozápadních 
Čechách. 

Severovýchod Polska však stejně jako francouzský sever  
a belgický region Valonsko zůstává postižen vysokou neza- 
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Obrázek 10.2: Rozdíly na hranicích v nezaměstnanosti v roce 2016 Obrázek 10.3: Vývoj nezaměstnanosti v regionech mezi lety 2011  
a 2016

městnaností mladých. V roce 2016 činila více než 20 pro-
cent. V porovnání se svými sousedními zeměmi vykazuj
Německo nízkou míru nezaměstnanosti mladých lidí.  
V jižním Německu činila v roce 2016 místy dokonce mé
než pět procent.
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Údaje k nezaměstnanosti jsou sledovány jednotně podle 
koncepce Mezinárodní organizace práce Spojených 
národů. Tím je možno nezaměstnanost mezinárodně 
srovnávat. Z tohoto důvodu je tato koncepce využita  
i v této práci. Nezávisle na své registraci na úřadech  
práce se v souladu s koncepcí Mezinárodní organizace  
práce uchazeči o zaměstnání počítají jako nezaměstnaní.  
Osoby, které vykonají byť jednu hodinu placené práce  
v týdnu, však jsou klasifikovány jako osoby zaměstnané.  
Oproti tomu ve statistice nezaměstnanosti Spolkové  
agentury práce (Bundesagentur für Arbeit) jsou zohled-
něni pouze nezaměstnaní registrovaní touto agenturou,  
která nezaměstnané s malým rozsahem činnosti nepo- 
čítá jako zaměstnané. Míra nezaměstnanosti Spolkové  
agentury práce je zpravidla vyšší než míra nezaměstna-
nosti podle koncepce Mezinárodní organizace práce. 
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11 Přeshraniční dojíždění  
do zaměstnání  

Obrázek 11.1: Přeshraniční pracovníci v letech 2006, 2011 a 2016  
a podíl na výdělečně činných v regionech v roce 2016
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Za přeshraniční pracovníky jsou označovány osoby, které 
pravidelně dojíždějí ze země, v níž mají své bydliště, do  
země, ve které pracují nebo ve které absolvují vzdělávání. 
Právo svobodné volby místa bydliště a pobytu a svobodný  
přístup k zaměstnání je podporováno EU. Počínaje 1. květ-
nem 2011 mohou pracovníci z Česka a Polska pracovat  
v Německu bez omezení. Rovněž státní příslušníci Švý-
carska požívají v rámci EU volného mezistátního pohybu. 

Podstatnými faktory pro přeshraniční dojíždění do za- 
městnání jsou regionálně rozdílné možnosti zaměstnání  
a rozdílné platy a životní náklady. 

Většina přeshraničních pracovníků v Německu bydlí  
v blízkosti Švýcarska, Lucemburska, Francie, Nizozemska 
a Rakouska. Celkový počet přeshraničních pracovníků 
vyjíždějících v roce 2016 z Německa činil podle Eurostatu 
284 400. Nejvyšší počet přeshraničních pracovníků zazna- 
menala Francie (454 000 osob), zhruba desetina z nich 
dojížděla za prací do Německa. Následují Polsko (180 000),  
Belgie (109 000), Rakousko (62 000), Česko (56 000) a Nizo- 
zemsko (44 000). Srovnatelně málo přeshraničních pra-
covníků dojíždělo ze Švýcarska (22 000), Dánska (18 000)  
a Lucemburska (7 000). 

Svá územní těžiště má zaměstnávání přeshraničních 
pracovníků ve Velkém regionu, v Horním Porýní  
a ve Švýcarsku (Obr. 11.1). Vysoké podíly přeshraničních 
pracovníků na výdělečně činných osobách v místě byd- 
liště vykazovaly v roce 2016 francouzské regiony Franche-
Comté (11,2 %), Lotrinsko (11,1 %), Alsasko (8,2 %) a ra-
kouský region Vorarlberg (10,3 %). Podobně vysoké podíly 
přeshraničních pracovníků byly v Německu zaznamenány  
v dílčích územích regionu Trevír a v Horním Porýní, 
nepatrně nižší hodnoty pak ještě v Sársku. 

I přes regionální rozdíly stoupl celkový počet přeshranič-
ních pracovníků v uvedených pěti letech ve všech zemích. 
Největší relativní nárůst byl zaznamenán v Lucembursku, 
následují Dánsko, Česko, Polsko a Nizozemsko. V Německu 
byl relativní nárůst počtu přeshraničních pracovníků 
nejnižší, protože počet přeshraničních pracovníků se  
zvýšil pouze na západě. 

Největší počet osob, dojíždějících do zaměstnání ze zahrani-
čí vykázalo v roce 2016 Švýcarsko (300 000). Do mnohem 
menšího Lucemburska dojíždí 180 000 přeshraničních 
pracovníků, což představuje 42 procent tam zaměstnaných 
osob. V Německu (164 000) a Rakousku (148 000) zůstal  
počet osob dojíždějících do zaměstnání ze zahraničí nižší. 

Pro přeshraniční pracovníky ze zahraničí nabízí Německo 
atraktivní trh práce. Při nízké nezaměstnanosti existuje  
poptávka po pracovní síle v oborech s výučním listem, jako 
například v oblasti péče o nemocné a seniory, v gastrono-
mických a pohostinských oborech nebo ve stavebnictví. 
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Obrázek 11.2: Přeshraniční pracovníci dojíždějící do Německa, podle zemí původu v okresech v roce 2016

Ve východních sousedních regionech v Česku a v Polsku, 
kde jsou navíc průměrné mzdy výrazně nižší, stoupl počet 
přeshraničních pracovníků a citelně tak i jejich podíl na 
všech výdělečně činných. 

Největší skupina přeshraničních pracovníků dojíždějících  
do Německa pochází z Francie (Obr. 11.2). V roce 2016 byd-
lelo 46 400 přeshraničních pracovníků ve Francii a pra- 
covalo v Německu, mezi nimi zhruba 13 000 německých 
státních občanů. Dalšími významnými zdrojovými zeměmi 
jsou Česko a Polsko, ve stejném roce z nich přišlo 21 900,  
případně 39 900 přeshraničních pracovníků. Z těchto tří 
sousedních zemí dohromady tak do Německa přišly dvě 
třetiny všech přeshraničních pracovníků, kteří dojíždějí do 
Německa za prací. Následují Rakousko (11 300), Nizozemsko  
(10 200) a Belgie (5 600). Velmi nízký počet přeshraničních 
pracovníků dojíždí do Německa ze Švýcarska (cca 1500), 
Dánska (cca 500) a Lucemburska (cca 200). 

Podíl německých státních občanů žijících v zahraničí a pra- 
cujících v Německu nelze určit. Lze očekávat, že téměř všu- 

de převažují zahraniční přeshraniční pracovníci; v jed-
notlivých sousedních regionech (například v Belgii) 
však lze předpokládat rovněž vysoký podíl tam žijících 
přeshraničních pracovníků s německou státní přísluš- 
ností.

S výjimkou přeshraničních pracovníků z Polska se mís- 
ta zaměstnání přeshraničních pracovníků soustřeďují  
v příhraničních územích. Počet osob dojíždějících ze  
zahraničí za prací do ekonomicky silných metropolit- 
ních regionů, které jsou od hranic vzdáleny více, jako jsou 
Hamburk, Berlín, Porýní - Porúří, Frankfurt nad Moha-
nem a Mnichov, je relativně nízký. Vzorec přeshraničních 
pracovníků z Polska je prostorově rozptýlenější: na jedné 
straně lze i pro ně konstatovat soustředění se na příhraniční 
území včetně Berlína, na druhou stranu jich ale ne nevýz-
namná část dojíždí na velké vzdálenosti téměř plošně i do 
ostatních německých oblastí.

Přeshraniční dojíždění do zaměstnání

Francie

Data: Spolková agentura práce, pouze zaměstnanci s povinností hradit odvody na sociální pojištění, pouze hodnoty > 9
Administrativní hranice  - © GeoBasis-DE/BKG 2017 
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12 Přeshraniční trh práce  
v německo-nizozemském 
pohraničí

Německo-nizozemský trh práce dosud nelze při regionál-
ním pohledu označovat za integrovaný. To se týká jak 
dolnosasko-nizozemského pohraničí, tak i hraničního  
regionu mezi Severním Porýním-Vestfálskem a Nizozems-
kem. V další části textu bude toto konstatování diskuto-
váno na příkladu stupně vzdělání a vazeb a vztahů osob 
dojíždějících za prací.

Úroveň vzdělání je na obou stranách hranice nižší, nežli je 
zemský průměr (Obr. 12.2). Především podíl vysoce kva-
lifikovaných pracovních sil se pohybuje pod průměrem 
dané země. Zatímco v Nizozemsku má 35,3 procent všech 
pracovních sil vysokou kvalifikaci, jedná se na nizozemské 
straně hranice s Dolním Saskem o 28,1 procenta a na  
hranici se Severním Porýním-Vestfálskem o 32,5 procenta. 
Na německé straně se podíl vysoce kvalifikovaných pra-
covních sil v celém Dolním Sasku pohybuje kolem 23,8 
procenta, v dolnosasko-nizozemském hraničním regionu  
ale činí pouze 17,9 procenta, případně v Severním Porýní-
Vestfálsku 24,6 procenta a v hraničním regionu Severního 
Porýní-Vestfálska s Nizozemskem 21,6 procenta.

V německo-nizozemském hraničním regionu vykazuje 
relativně mnoho pracovních sil střední vzdělání: v Nizo-
zemsku je zemský průměr 41,1 procenta a na nizozemské 
straně hranice s Dolním Saskem se jedná o 46,5 procenta, 
případně 43,3 procenta na hranici se Severním Porýním-
Vestfálskem. Podíl pracovních sil se středním vzděláním  
na německé straně činí v dolnosaském průměru 62,4 pro-
centa a 67,9 procent v pohraničí s Nizozemskem. Pro  
Severní Porýní-Vestfálsko jsou hodnoty 57,3 procenta za 
spolkovou zemi a 60,36 procenta za pohraničí s Nizozems-
kem. Podobná je situace v případě osob s nízkou kvalifikací, 
jejichž podíl je v hraničních regionech tendenčně rovněž 
vyšší, nežli je průměr dané spolkové země.

Na obou stranách hranice se relativní úroveň vzdělání  
pohybuje v hraničních regionech pod průměrem dané  
země. To odpovídá srovnatelné struktuře území těchto 
regionů, vyznačujících se z velké části venkovským pros-
torem s ojedinělými aglomeracemi. V místech sídel od-
borných vysokých škol a univerzit se podíl vysoce kva-
lifikovaných pohybuje rovněž nad daným regionálním 
průměrem.

Počet osob, které bydlí v Nizozemsku a které pracují  
v dolnosaském hraničním regionu, je velmi nízký (Obr. 12.):  
v roce 2014 to bylo méně než 1 000 zaměstnanců s po-
vinností hradit odvody na sociální pojištění, případně 0,3 
procenta. Opačně pracovalo zhruba 10 000 zaměstnanců 
z Německa v nizozemském pohraničí, což odpovídalo 1,7 
procentům tam zaměstnaných osob s povinností hradit  
odvody na sociální pojištění. Příčiny nízkého rozsahu 
přeshraniční práce jsou obtížně zjistitelné. Odhlédnuto od 
jazykových, právních a administrativních překážek platí  
pro Dolní Sasko, že na západě této spolkové země se ne-
nacházejí žádné větší příhraniční aglomerace, pohraničí je 
osídleno spíše řídce a dlouhé cesty za prací ve vzdálenějším 
zázemí nejsou atraktivní.

Obrázek 12.1: Přeshraniční pracovníci v místě zaměstnání na 
německo-nizozemské hranici v roce 2014
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Dalším důvodem nižšího počtu přeshraničních pracov- 
níků by mohla být skutečnost, že osoby, které na druhé  
straně hranice pracují, tam i přesunuly své bydliště. To 
 však ve skutečnosti platí pro několik málo osob. Podíl  
osob s německou státní příslušností, které bydlely a pra-
covaly v nizozemském pohraničí, tak v roce 2014 činil  
pouze 0,3 procent zaměstnaných. Podíl osob s nizozemským  
státním občanstvím, které bydlely a pracovaly v dolnosas-
kém regionu, se pohyboval rovněž kolem 0,5 procenta.

Přeshraniční pracovníci z Německa dojíždějící za prací  
v Nizozemsku mají převážně nizozemské státní občanství. 
Jejich podíl na všech přeshraničních pracovnících činí  
v dolnosaském pohraničí více než 60 procent. Většinou se 
patrně jedná o osoby, které se přestěhovaly z Nizozemska  
do Německa, avšak podržely si své pracovní místo v Nizo-
zemsku. Obráceně existuje pouze mizivý počet německých 
zaměstnaných, kteří žijí v Nizozemsku a pracují ve své  
vlasti.

Počet přeshraničních pracovníků z Nizozemsku, kteří 
dojíždějí do Severního Porýní-Vestfálska, mezi lety 2012  
a 2014 lehce narostl o 3 procenta. Ve stejném období  
poklesl počet osob bydlících v Severním Porýní-Vestfál- 
sku a pracujících v Nizozemsku o 8 procent. Přeshraniční 
pracovníci ze Severního Porýní-Vestfálska představují  
i nadále větší část: v roce 2014 se jednalo o necelých  
27 000 osob, v opačném směru o pouze cca 9 350 osob.  
Vysoké přírůstky osob dojíždějících ze sousední země,  
zaznamenaly okresy Borken (+16 %), Steinfurt (+35 %)  
a města v Porúří (+19 %). Nizozemské pohraničí – s výjimkou  
měst Arnheim, Nimwegen, oblasti Jižní Limbursko v provin-
cii Limbursko – přitahuje méně pracovníků z Německa. 

Při bližším pohledu se ukazuje, že na nizozemské straně 
vykazují poměrně vysoký podíl přeshraničních pracovníků 
regiony Twente a Achterhoek. Lze předpokládat, že důvody 
spočívají v tradičně silných přeshraničních hospodářských 
vztazích a příhraničních sídlech podniků. Jelikož se oba 
regiony nacházejí v sousedství s Dolním Saskem a Severním 
Porýním-Vestfálskem, jsou závěry, zda dojíždějící osoby byd-
lí v Dolním Sasku nebo Severním Porýní-Vestfálsku, nejisté.

Nízký celkový počet přeshraničních pracovníků na němec-
ko-nizozemských hranicích má své příčiny především v roz- 
dílech, zčásti dokonce v neslučitelnosti v jazykové, právní  
a administrativní oblasti.

Obrázek 12.2: Úroveň kvalifikace v pohraničí mezi Dolním Saskem a Nizozemskem (vlevo) a v pohraničí mezi Severním Porýním-Vestfálskem  
a Nizozemskem (vpravo)
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13 Přeshraniční dojížďka do za-
městnání ve Velkém regionu   

Počet osob z Velkého regionu, které každý den při dojížďce 
do zaměstnání překračují hranice národního státu, činil  
v roce 2015 celkem 194 700 osob. Z nich cca 80 procent dojíž- 
dělo do Lucemburského velkovévodství (158 300 přeshra-
ničních pracovníků), přičemž jejich zdrojovými zeměmi by- 
ly především Lotrinsko (79 800), Porýní Falc (30 900), Valonsko  
(39 200) a Sársko (8 400) (Obr. 13.1). Příčinou této mobility je 
atraktivní trh práce Lucemburského velkovévodství. 

Opačné proudy přeshraničních pracovníků, tedy pracovníků, 
vyjíždějících z Lucemburska, byly – pokud byly zaznamená- 
ny – velmi nízké. V roce 2015 tak do Sárska dojíždělo pouze 
40 Lucemburčanů. Lotrinsko (102 400 osob) zaznamenalo  
s odstupem největší počet vyjíždějících přeshraničních  
pracovníků, z nichž 15 900 dojíždělo na pracoviště v Sársku,  
které se tak po Lucembursku stalo druhým nejvýznamnějším  
cílem přeshraničních pracovníků ve Velkém regionu.

Horní údolí Mosely tvoří užší spádovou oblast přeshranič-
ních pracovníků mezi Německem a Lucemburskem. Města 

Lucemburk se zhruba 150 000 pracovními místy a Trevír  
s téměř 54 000 pracovními místy s povinností hradit od-
vody na sociální pojištění představují ekonomická centra. 
Významná nabídka pracovníCh míst se nachází kromě to-
ho ve středních centrech Wittlich (13 280), Bitburg (10 460)  
a Merzig (10 120 pracovních míst).

Na Obr. 13.2 je zobrazen absolutní počet vyjíždějících 
pracovníků, za obec a příslušný podíl přeshraničních 
pracovníků vyjíždějících z Německa do Lucemburska. 
Osoby vyjíždějící za zaměstnáním, jsou osoby, které nebydlí 
v místě svého pracoviště. Absolutní počty osob vyjíždějících 
za zaměstnáním zahrnují rovněž přeshraniční pracovníky,  
v německé části však pouze ty, kteří vyjíždějí do Lucemburska.  

Jako největší obec na německé straně zaznamenal Trevír 
(Trier) s 15 300 osobami největší počet osob vyjíždějících za 
zaměstnáním. Téměř stejný počet vykazuje město Lucem-
burk (14 700 osob vyjíždějících za zaměstnáním). Obě města  
jsou však primárně cílová města osob vyjíždějících za 
zaměstnáním, protože počet osob dojíždějících výrazně 
přesahuje počet osob vyjíždějících za zaměstnáním. V části 
Lucemburska se počty osob vyjíždějících do zaměstnání  
v závislosti na obci pohybují mezi 271 a 14 700, přičemž 
podíl přeshraničních pracovníků je zde nevýznamný,  
v německé části mezi nulou a 15 300. Obce s nízkými počty 
osob vyjíždějících za zaměstnáním se nacházejí především 
v severní části německého území v pohoří Hunsrück  
a Mosel-Saargau.

Principiálně jsou širší vazby s Lucemburským velkovévodstvím 
tím silnější, čím blíže obec leží na hranici s Lucemburskem. 
Procentuální podíl osob vyjíždějících za zaměstnáním do 
Lucemburska na celkovém počtu osob vyjíždějících za 
zaměstnáním činí právě v malých obcích vrchoviny Eifel  
a pohoří Hunsrück více než 80 procent. V případě, že se 
obce nacházejí ve vzdálenosti větší než 20 km od hranice, 
činí podíl osob vyjíždějících za prací do Lucemburska 
zřídkakdy více nežli 20 procent. 

Největší proudy přeshraničních pracovníků směřují ze sár- 
ských obcí a z Trevíru do Lucemburska. V absolutních číslech 
se z Trevíru jedná o 6 830 obyvatel, tedy téměř polovinu všech,  
kteří vyjíždějí do Velkovévodství za prací. Z hraniční obce 
Perl vyjíždí za zaměstnáním do Lucemburska 1 600 z celkem 
2 340 osob vyjíždějících za zaměstnaním, to je výrazně více 
pracujících nežli z jiných obcí v německém vnitrozemí.

Obrázek 13.1: Proudy přeshraničních pracovníků ve Velkém regionu  
v roce 2015 

Zobrazení podle výpočtů IBA/OIE 
Data: BA, IGSS, INAMI, INSEE (odhady)
Administrativní hranice  - © EuroGeographics
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Obrázek 13.2: Osoby vyjíždějící za zaměstnáním za hranice obce a přeshraniční pracovníci v horním údolí Mosely
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14 Přeshraniční dojížďka do 
zaměstnání v Euroregionu 
PRO EUROPA VIADRINA

Euroregion PRO EUROPA VIADRINA je jedním ze čtyř 
euroregionů podél německo-polské hranice. Na německé 
straně zahrnuje území na východě spolkové země Brani-
borsko, na polské straně severní část Lubušského vojvod-
ství. Geograficky se tento euroregion nachází mezi metro- 
polemi Berlínem na západě, Štětínem na severu a Poz- 
naní na východě. 

Na Obr. 14.2 jsou zobrazeny vnitrostátní vztahy 
výjíždějících pracovníků s povinností hradit odvody na 
sociální pojištění na obou stranách hranice v roce 2011 
pro proudy přeshraničních pracovníků vyšší než 75 osob. 
Tyto vztahy odrážejí ústřední roli obcí a spádových oblastí 
vyšších a středních center při poskytování pracovních 
příležitostí. 

Nápadná je dominance Berlína. V uplynulých letech 
dojížďka přeshraničních pracovníků v Berlíně v obou 
směrech dokonce ještě stoupla. Počet osob vyjíždějících  
z německé části Euroregionu do Berlína se nyní pohybuje 
kolem  39 400, počet přeshraničních pracovníků z Berlína 
do regionu činí cca 12 750 osob. V rámci Euroregionu jsou 
patrné osy mezi Frankfurtem nad Odrou, Fürstenwalde/
Spree a Berlínem a mezi Frankfurtem nad Odrou a Eisen-
hüttenstadtem jako důležité koridory pro přeshraniční 
pracovníky. 

V polské části Euroregionu má nejvyšší centralitu Gorzów 
Wielkopolski. Rozsáhlé vztahy existují se Zelenou horou, 
jedním ze dvou hlavním měst Lubušského vojvodství.  
Tangenciální vztahy v rámci regionu na obou stranách  
hranice sice existují rovněž, nejsou však tak výrazné. I přes 
téměř stejný počet obyvatel na německé a polské straně  
je počet osob pravidelně se dopravujících mezi bydlištěm  
a pracovištěm větší v německé části Euroregionu. Nicméně 
přímá srovnatelnost je z důvodu metodických specifik při 
získávání dat k dojíždějícím v Německu (prostřednictvím 
statistiky zaměstnanosti Spolkové agentury práce) a v Pol-
sku (prostřednictvím polského mikrocensu) dána pouze  
v omezené míře. 

Současně se vstupem Polska do Evropské unie v roce 2004,  
s přistoupením k Schengenskému prostoru v roce 2007  
a zavedením volného pohybu pracovních sil od roku 2011 
byl politický směr nastaven na razantní rozvoj vzájemných 

přeshraničních dopravních vazeb v polsko-německém 
pohraničí. Vývoj počtu osob dojíždějících za zaměstnáním  
z Polska do německé části Euroregionu PRO EUROPA  
VIADRINA je uveden na Obr. 14.1, kde jsou uvedeny  
proudy přeshraničních pracovníků od 10 osob, přičemž 
v současné době dostupné zdroje dat zatím neumožňují 
přiřazení polského bydliště. Data k přeshraničním pracov-
níkům, kteří vyjíždějí v opačném směru, tedy z Německa  
do Polska, nebyla rovněž dostupná. 

Počet zaměstnaných s povinností hradit odvody na sociál-
ní pojištění, kteří vyjížděli z Polska do německé části Euro-
regionu, narostl mezi lety 2011 a 2016 ze 198 na 1 576 osob, 
tedy o téměř 800 procent. Zatímco v roce 2011 bylo více  
než deset zaměstnanců z Polska zaměstnáno pouze ve  
třech obcích, platí to nyní již pro 24 obcí a tím tedy pro roz-
sáhlé oblasti v německé části Euroregionu. Hlavními místy 
jsou Frankfurt nad Odrou a Fürstenwalde/Spree. 

Výrazně stoupající počty transitních pracovníků dojíž-
dějících za prací mají citelný vliv na intenzitu využívání 
dopravní infrastruktury regionu. Tento počet narostl 
například mezi Polskem a Berlínem ze 65 v roce 2011 na  
2 132 v roce 2016. Již padesátiprocentní nárůst, registrova- 

Obrázek 14.1: Vývoj počtu osob dojíždějících do zaměstnání  
do německé části euroregionu PRO EUROPA VIADRINA   
z Polska v letech 2011-2016

Data: Spolková agentura práce 2011 - 2016,
zaměstnaní s povinností hradit odvody na sociální pojištění, od 10 osob
Administrativní hranice: Euroregion PRO EUROPA VIADRINA

0 3015 kmPočet osob, dojíždějících do zaměstnání 
z Polska v letech 2011 a 2016

PLDE

500
100

10

1: Altlandsberg
2: Seelow 
3: Fürstenwalde/Spree

PLDE

2011 2016

2

4

5

1 2

4

5

3

6

4: Frankfurt nad Odrou
5: Beeskow
6: Eisenhüttenstadt

1

3

6



33

Obrázek 14.2: Dojížďka pracovníků v euroregionu PRO EUROPA VIADRINA na německé a polské straně (bez přeshraničních vazeb)  
v roce 2011

wsko

ný z roku 2015 na rok 2016, ukazuje na velký tlak na řešení 
dopravní situace. Stejně tak stoupla přeprava těžkých 
nákladů na dálnici A2/A12 v letech 2010 až 2015 o 25  
procent. Kromě toho přijíždějí ročně zhruba 2 miliony  
cestujících berlínských letišť z Polska, především z bez-
prostředně sousedících vojvodství.

Vývoj počtu a rozložení pracovišť a transitních pracovní- 
ků dojíždějících do zaměstnání vede k tomu, že jsou stále 
více využívána všechna přeshraniční spojení (silnice, 
železnice, autobus pouze do Frankurtu nad Odrou nebo 
Słubice). S ohledem na tyto změny stojí všechny regionál- 
ní i národní orgány v oblasti dopravy před velkými výz-
vami. V Euroregionu PRO EUROPA VIADRINA se v rámci 
přeshraničního a intermodálního přístupu intenzivně řeší 

častý výskyt dopravní zácpy na dálnici A2/A12 a přetížení  
vlakových spojů na lince Berlín - Frankfurt nad Odrou -  
Rzepin - (Zelená Hora - Vratislav) - Poznaň - Varšava, pří-
padně Berlín - Kostřín (Kostrzyn nad Odrą) - Gorzów  
Wielkopolski. Současně probíhá hledání možných do-
pravně-politických řešení.

Regionální pohled na Euroregion PRO EUROPA VIADRINA
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15 Národní a mezinárodní 
dostupnost
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Evropský potenciál dostupnosti 
kolejové dopravy v roce 2014 
(ESPON = 100)
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na základě dat RRG GIS, 2014
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Národní potenciál dostupnosti 
kolejové dopravy v roce 2014
(Země = 100)
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Dostupnost je vícerozměrná koncepce, mající mnoho  
stran, pojetí a definic. „Jedna jediná správná“ dostupnost 
neexistuje. Spíše je nutno pro každou otázku definovat 
ukazatele dostupnosti odrážející příslušný kontext. 

Dostupnost představuje rovněž ekonomický faktor dané 
lokality. Tyto dostupnosti, mající vazbu na hospodářskou 
soutěž v německých regionech a v sousedních zemích, jsou 
pro železniční dopravu zobrazeny na Obr. 15.1. Modely 
dostupnosti jsou rozhodujícím způsobem určovány vyso-
korychlostní železnicí. Města a regiony podél porýnských 
železničních tratí v Německu a metropole v Belgii a ve 
Francii mají nejvyšší evropské potenciály dostupnosti. 

Vysokých potenciálů dosahují rovněž regiony ve Švýcar-
sku a Nizozemsku. Všechny německé regiony (s výjimkou 
regionů na severu a na severovýchodě země) dosahují  
v oblasti dostupnosti hodnot nad evropským průměrem. 
Pod tímto průměrem se nacházejí všechny regiony 
severních a východních sousedních zemí Německa. 
Dostupnost hraničních regionů je dána jejich polohou 
v železniční síti, především v relaci k vysokorychlost-
ním tratím. Hraniční regiony na západně a jihozápadně 
Německa dosahují v oblasti dostupnosti hodnot, které  
patří k nejvyšším v celé Evropě.

Zcela jinak vypadá situace, pokud jsou potenciály omeze-
ny pouze na regiony ve vlastní zemi (Obr. 15.2). Národní 

Obrázek 15.1: Evropský potenciál dostupnosti v roce 2014 Obrázek 15.2: Národní potenciál dostupnosti v roce 2014
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Obrázek 15.3: Přepravní doba osobním vozem k nejbližšímu letišti  
v roce 2017

Obrázek 15.4: Přepravní doba osobním vozem k nejbližšímu Factory  
Outlet Center v roce 2017

Národní a mezinárodní dostupnost

dostupnost strukturuje území zcela odlišně. Téměř na 
všechny hraniční regiony lze hledět jako na periferní. 
Výjimkou jsou z důvodů svého vysokého vlastního poten-
ciálu hraniční regiony na západě Severního Porýní-Vest-
fálska a v Horním Porýní.

Jinou formu dostupnosti představuje doba přepravy po-
třebná k dosažení nejbližšího letiště s atraktivní nabídkou 
letecké přepravy (Obr. 15.3). Letiště s více než 1 milionem 
cestujících je osobním automobilem během méně než  
90 minut dostupné z naprosté většiny regionů. Regiony,  
které je nutno z pohledu dostupnosti letiště nutno označit 
za periferní, se v Německu nacházejí i uprostřed státu (po- 
dél bývalé vnitroněmecké hranice) a především v Meklen-
bursku-Předním Pomořansku. Hraniční regiony na zápa- 
dě a na jihu Německa disponují kvalitním přístupem k le- 
tištím. V mnoha hraničních regionech neleží nejlépe 
dostupné letiště na území vlastního státu, ale na území 
sousední země. Oproti tomu jsou některé hraniční regiony 

v rakousko-německém, česko-bavorském a především  
v polsko-německém pohraničí od letišť výrazně vzdálené. 
V těchto oblastech činí především  doba přepravy na straně 
sousedních zemí Německa často více než dvě hodiny.

Factory Outlet Center představují specifickou formu ma-
loobchodu. Tato zařízení často vědomě vyhledávájí lokality 
v pohraničních územích, aby tak mohla obsluhovat i trh  
v jiné zemi. Ve většině hraničních regionů na severu, zápa-
dě a jihu Německa je tak doba přepravy k těmto zařízením 
relativně krátká, zatímco široký koridor uprostřed Němec-
ka je od nich vzdálen více (Obr. 15.4). To platí rovněž pro 
hraniční regiony podél české a polské hranice, z nichž je 
pro cestu k některému z těchto center nutno počítat často 
se dvěmi, nebo dokonce více než třemi hodinami cesty 
osobním automobilem.
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16 Cestovní ruch ve čtyřzemí  
na Bodamském jezeře

Mezinárodní region Bodamského jezera patří mezi nej- 
proslulejší turistické destinace německojazyčné oblasti.  
Z aktuálních průzkumů plyne, že se Bodamské jezero pravi-
delně umisťuje mezi deseti nejznámějšími cíli v Německu. 
Bodamské jezero je nadregionálně známé i jako turistická 
značka. Region již navštívila řada hostů: téměř 90 procent 
Němců Bodamské jezero zná nebo se již jednou v regionu  
na Bodamském jezeře zdržovalo. 

Cestovní ruch v regionu Bodamského jezera se může ohléd-
nout za dlouhou tradicí. Svůj první rozkvět zde cestovní  
ruch zažil již v polovině 19. století. A již tehdy probíhala  
v otázkách cestovního ruchu spolupráce přesahující hra-
nice. Svého času vznikly první organizace pro marketing 
cestovního ruchu na Bodamském jezeře, které, sice v nové 
formě, existují dodnes. Již tehdy ale probíhala koordinace 
nabídek cestovního ruchu přeshraničně. V roce 1857 tak  
byla založena tak zvaná „Bílá flotila“ (Weiße Flotte), v rámci 
které jednotlivé národní plavební společnosti na Bodam-
ském jezeře vzájemně přeshraničně koordinovaly své linky  
a ceny a v rámci které rovněž vytvořily společný plavební  
řád. Tato spolupráce funguje dodnes, i když byly dříve veřej-
né plavební společnosti privatizovány. Aktuálně přepraví 
lodě „Bílé flotily“ na Bodamském jezeře ročně zhruba čtyři 
miliony cestujících.

Každoročně navštíví mezinárodní region Bodamského je-
zera několik milionů návštěvníků, z nichž zhruba dvě tře- 
tiny jsou z Německa. Jen v roce 2015 vygenerovaly tyto oso- 
by více než jedenáct milionů ubytování[1]. Region však není  
atraktivní pouze pro „klasické“ návštěvníky, kteří zde tráví 
dovolenou, ročně jej navštíví i 20 až 25 milionů jednoden-
ních návštěvníků. Bodamské jezero využívají k rekreaci  
a k trávení volného času rovněž zhruba čtyři miliony oby- 
vatel, kteří v tomto území žijí. Jednodenní návštěvníci, míst-
ní, ale i ubytovaní soustředí své aktivity především do atrak-
tivních lokalit v bezprostřední blízkosti jezera. Sem patří 
například ostrov Mainau, stavby na pilotech v Unteruhldin-
genu nebo ostrov Reichenau a samozřejmě i města a obce 
jako jsou Kostnice (Konstanz), Lindava (Lindau), Meersburg 
nebo Überlingen. Jen pro Kostnici se vychází ze zhruba šesti 
milionů jednodenních návštěvníků ročně. 

Počet ubytování 
v roce 2015
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osobních údajů)[1] Aby bylo možno statistická data za jednotlivé národní státy 

srovnávat, byla provedena jejich harmonizace podle statistické 
platformy Bodamského jezera. Skutečné počty ubytování jsou 
vyšší, protože například nebyla započtena ubytování v souk-
romých bytech nebo soukromých prázdninových bytech. 

Obrázek 16.1: Počet ubytování v komerčních ubytovacích provozech  
v obcích v roce 2015

Cestovní ruch na Bodamském jezeře probíhá především 
na německém břehu jezera (Obr.16.1), kde bylo v roce 2015 
vygenerováno zhruba 55 procent všeho ubytování. Stejně 
tak intenzita cestovního ruchu, tedy počet ubytovaných 
na obyvatele, se pohybuje vysoko nad průměrem. Jižní, 
švýcarská strana jezera, je oproti tomu dosud turisticky 
využívána méně intenzivně. Jasně to vyplývá z výrazně 
nižších počtů návštěvníků, ale i dosud pouze omezené 
ubytovací kapacity ukazují, že cestovní ruch v této oblas- 
ti hraje spíše malou roli.

V celém regionu Bodamského jezera počty ubytovaných  
v uplynulých letech průběžně rostly (Obr. 16.2). V roce  
1997 tak počet příjezdů narostl o téměř 90 procent, počet 
ubytování o 63 procent. Jen v roce 2015 narostl celkový  
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počet  ubytování v regionu Bodamského jezera oproti 
předchozímu roku o 275 000. 

Vývoj počtu návštěvníků je v jednotlivých dílčích územích 
velmi rozdílný. Ne všechna města a obce mají z růstu 
cestovního ruchu užitek. Nápadně vysoký je význam, který 
mají pro cestovní ruch na Bodamském jezeře tamní větší 
města. Především jim je možno vděčit za takto pozitivní  
vývoj v regionu. Jejich vysoké podíly příjezdů a ubytování  
mají rozhodující vliv na celkový vývoj. Zhruba jedna  
čtvrtina všeho ubytování v regionu Bodamského jezera 
připadá jen na německá města Kostnice, Lindava,  
Friedrichshafen a Überlingen. Oproti tomu vývoj v řadě  
měst a obcí stagnuje, případně dokonce ztrácí tržní podíly;  
to se týká rovněž obcí, které leží přímo na Bodamském 
jezeře. 

Průměrná délka pobytu zůstává po delší období relativně 
konstantní, nebo lehce klesající (Obr. 16.3). Jedinou výjim-
kou je okres Ravensburg, ve kterém byl pokles v důsledku 
velkého významu tamní lázeňské turistiky silnější.

Kvůli vysokému počtu návštěvníků hraje cestovní ruch  
v regionu na Bodamském jezeře důležitou roli i v regionál-
ní ekonomice. Ubytování přitom vygeneruje zhruba stejné 
obraty jako jednodenní a volnočasoví návštěvníci. Příspě- 
vek cestovního ruchu k výkonnosti regionální ekonomiky 
však nelze přeceňovat, neboť i v turisticky nejvýznamnější 
oblasti, okresu Bodenseekreis v Bádensku-Württembersku 
činí podíl cestovního ruchu na celkové ekonomické výkon-
nosti pouze 5 procent. Velmi vysoký je však příspěvek ces- 

tovního ruchu ke kvalitě dané lokality a ke kvalitě života. 
Z aktuálních průzkumů, prováděných v rámci regionální 
studie „Foresight-Studie Bodensee 2030“, jasně vyplývá, 
že především pro německý břeh jezera je i do budoucna 
očekáván další nárůst cestovního ruchu.

Obrázek 16.3: Vývoj průměrné délky pobytu od roku 1984  
v bádensko-württemberské části Bodamského jezera

Obrázek 16.2: Vývoj příjezdů a ubytování mezi lety 1997 a 2015  
podle destinací
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17 Bydlení  
v regionech

Bydlení představuje hlavní lidskou potřebu a současně  
i základní právo. Byt, jakožto osobní životní prostor jednot-
livce a rodinného společenství, poskytuje ochranu, soukro-
mí a možnosti rozvoje. S ohledem na tyto funkce se ukazuje, 
jak důležitá je kvalita bytového fondu a co to dále znamená 
pro z toho vyplývající možnosti bydlení. Přitom jsou patrné 
rozdíly mezi Německem a sousedními regiony. 

V Německu a v sousedních zemích žije velká část obyvatel 
v bytech v osobním vlastnictví. V roce 2016 byly tyto podíly 
nejvyšší v Polsku (83 %), Česku (78 %) a v zemích Beneluxu 
(69-73 %). Nejnižší míra vlastnického bydlení byla dosažena 
v Rakousku (55 %), Německu (52 %) a ve Švýcarsku (43 %). 
Ve Švýcarsku, v Nizozemsku a v Dánsku splácela velká část 
obyvatel žijící v bytech v osobním vlastnictví své půjčky 
nebo hypotéky. Oproti tomu v Polsku (72 %) a Česku (59 %) 
žila většina obyvatelstva v nemovitosti v osobním vlastnic- 
tví, nezatížené půjčkou či hypotékou.

Podíl obyvatelstva žijícího v bytech pronajatých za tržní ná-
jemné byl v roce 2016 vysoký ve Švýcarsku (50 %), v Němec-
ku (40 %), Dánsku (38 %), Nizozemsku (30 %) a v Rakousku 
(30 %). Poměrně hodně lidí ve Francii (16 %), Rakousku  
(15 %) a Polsku (12 %) oproti tomu žilo v nájemním bytě se 
sníženým nájmem nebo zdarma. 

Ve Švýcarsku, v Německu a v Česku žije většina obyvatelstva 
v bytech. V rodinných domech, tzn. v samostatně stojícím 
domě (26 %) nebo ve dvojdomku/řadovém domku (16 %)  
žilo v roce 2016 v Německu pouze 42 procent obyvatel.  
Tento podíl byl nižší pouze ve Švýcarsku (34 %), v ostatních 
sousedních zemích byl naopak zčásti významně vyšší,  
s nejvyššími hodnotami v Belgii (78 %) a v Nizozemsku (76 %). 
V těchto urbánních zemích, především v Nizozemsku, mají 
dvojdomky/řadové domky vyšší význam nežli jinde. 

Stavební činnost vedla v uplynulých letech k omlazení  
bytového fondu především v okolí prosperujících metro- 
polí a velkoměst, například ve spádové oblasti Berlína,  
Mnichova, Poznaně, Vratislavi, Prahy, Vídně, Innsbrucku,  
Curychu, Lucemburku nebo Amsterdamu (Obr. 17.1).  
Kromě toho došlo k omlazení bytového fondu v řadě 
hraničních regionů. Podíl bytů vybudovaných po roce  
2000 se tak například v roce 2011 pohyboval v okolí Ště- 
tína, ale i podél jižní vnější hranice Německa na rakouské  
a švýcarské straně, v Alsasku a v regionu kolem Emže (Ems-
land) nad jedenácti procenty. 

Forma vlastnictví a především poloha v území mají nepří-
mý vliv na velikost bytu, protože obytné prostory jsou ve 
venkovských regionech cenově výhodnější nežli v urbani-
zovaných územích. Průměrná obytná plocha ve městech je 
tak výrazně menší, než je tomu na venkově. Největší obyt-
nou plochu měly v roce 2016 byty v Lucembursku (131 m²). 
Následovala Belgie (124 m²), Dánsko (118 m²), Švýcarsko  
(117 m²) a Nizozemsko (107 m²). V Rakousku (100 m²), 
Německu a ve Francii (po 94 m²) byly byty v průměru ještě 
výrazně větší nežli v Česku (78 m²) a Polsku (75 m²). V těch- 
to zemích byla průměrná obytná plocha i přes vysoký podíl 
vlastnického bydlení ve všech typech urbanizace nejnižší.

Podíl bytů poskytujících svým obyvatelům velkou obyt- 
nou plochu na osobu se regionálně výrazně liší (Obr. 17.2). 
Jednak je tento podíl ve velkoměstech a urbanizovaných 
regionech nižší nežli v okolí a na venkově, zároveň je také  
na východě menší nežli na západě. V roce 2011 tak bylo  
v Belgii, Dánsku, Nizozemsku, Francii a v částech západního 
Německa dosahováno podílu nad 40 procenty. Výrazně niž-
ší podíl byl zaznamenán ve východním Německu, v Česku 
a v Polsku. V Polsku byly zjištěny regionální hodnoty pod 
deseti procenty. 

Opačně byl podíl osob žijících v roce 2016 v bytech, které 
byly podle Eurostatu přelidněné, zřetelně vysoký v Polsku  
(41 %). Stísněnými bytovými poměry jsou postiženi přede- 
vším chudí a chudobou ohrožení lidé. Výrazně lepší byla  
bytová situace v Německu (7 %) a v ostatních sousedních 
zemích. S výjimkou Polska, Česka (18 %) a Rakouska (15 %)  
se míra přelidněnosti bytů v ostatních zemích pohybovala 
pod deseti procenty. Nejnižší byla v Nizozemsku a v Belgii 
(pod 4 %). V těchto zemích byl naopak nejvyšší podíl  
obyvatelstva žijícího v bytech klasifikovaných jako 
nedostatečně obsazené (67 % v Belgii, 51 % v Nizozemsku).  
Ve stejném roce činil početní podíl nedostatečně obsa-
zených bytů v Německu 35 procent. 

Náklady na bydlení představují v rozpočtech většiny domác-
ností nejvyšší výdajové položky. Nadprůměrně vysoko jsou 
přitom zatíženy jednočlenné domácnosti a osoby s nízkými 
příjmy. V Německu je na bydlení průměrně vydáváno 27  
procent disponibilního příjmu. Podobně vysoký, případně 
pouze nepatrně nižší, je tento podíl v Dánsku (27 %), v Nizo-
zemsku, ve Švýcarsku (pod 25 %) a v Česku (23 %). 
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Nejvyšší podíl obyvatelstva, jehož náklady na bydlení 
přesahovaly 40 procent dostupného ekvivalentního pří- 
jmu, byl v roce 2016 v Německu (15,8 %). Následovalo  
Dánsko (14,8 %), Švýcarsko (12 %) a Nizozemsko (10,7 %).  
V Polsku (7,2 %), Rakousku (7,2 %), Lucembursku (6,0 %)  
a ve Francii (5,2 %) byl podíl obyvatel, kteří na bydlení  
vydávali více než 40 procent dostupných příjmů, výraz- 
ně nižší. Největší zátěž nesli nájemníci, kteří si obytný  
prostor pronajímají za tržní nájemné. Domácnosti, které 
užívaly byt v osobním vlastnictví, byly postiženy méně. 
Jedině v Polsku a v Německu vydávalo více než deset pro-
cent obyvatelstva, jejichž byty v osobním vlastnictví byly 
financovány úvěrem, více než 40 procent dostupného  
příjmu na úvěry a poplatky spojené s bydlením.
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Obrázek 17.1: Podíl bytů v regionech, vybudovaných po roce 2000,  
v roce 2011 
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Obrázek 17.2: Podíl bytů s velkou obytnou plochou v regionech  
v roce 2011
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18 Trh s bydlením v hraničním 
regionu Charlemagne
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Zředění Růst

Pokles Zhuštění

Mimořádný zájem mají aktéři v hraničním regionu  
Charlemagne o přeshraniční trh s byty v trojzemí a to 
jednak pro stávající vazby a jednak z důvodů rozdílného 
vývoje v jednotlivých regionech a zemích. 

V roce 2013 byla publikována první přeshraniční zpráva  
o trhu s byty pro německé a nizozemské hraniční obce  
a pro belgickou obec Raeren (provincie Limbursko a další 
2014). Důvodem byl poznatek, že trh s bydlením se stále 
více přeshraničně integruje a mezinárodní dohoda a kon-
cepce je pro zajištění únosného vývoje smysluplná. Přitom 
se vycházelo z předpokladu, že počet obyvatel v pohraničí 
bude do roku 2030 tendenčně klesat. Současně se počítalo  
i se stárnutím obyvatelstva. 

Ve výsledku bylo zjištěno, že bytový fond v pohraničí je 
nutno strukturálně adaptovat, modernizovat a že je nut- 
no aktivovat a zpřístupnit nabídky bydlení pro mladé  
rodiny s dětmi. S ohledem na monitoring bydlení bylo 
kromě toho konstatováno, že je nutno doplnit sledované  
ukazatele pro fundované hodnocení vývoje (v dílčích 
územích). To mimo jiné vyžaduje průběžnou koordinaci 
mezinárodních partnerů. 

Celkem je v hraničním regionu Charlemagne k dispozici 
zhruba 444 000 bytů. Obce s větším bytovým fondem se 
nacházejí na severu hraničního regionu (Obr. 18.2 vlevo).  

Hustota bytů na hektar plochy určené k bydlení a volno-
časovému využití sahá od velmi intenzivního (Heerlen, 
Cáchy (Aachen)) přes nižší (střední region) až po velmi 
dispersní využití (jižní část/jižní Východní Belgie) (Obr.  
18.2 uprostřed). V letech 2011/2012 byly byty v průměru  
obývány 1,99 osobami. V obcích Nuth, Baesweiler, Lont-
zen, Raeren a Amel se jednalo dokonce o více než 2,2  
osoby, zatímco v Cáchách a v obci Vaals sdílelo jeden byt 
pouze 1,8 osoby (Obr. 18.2 vpravo). Tato čísla ukazují jak 
velikost domácností, která je mezi jednotlivými obcemi 
značně rozlišná, tak i ukazatel neobydlených bytů, což  
– jak dokládají následující souvislosti – by odpovídalo 
případu Vaals. 

Při bližším pohledu na dílčí území německých a nizo-
zemských obcí v hraničním regionu Charlemagne je  
možno s výjimkou bývalého jádra Limburského černou-
helného revíru, měst Limburk a Kerkrade, sledovat  
zásadně pozitivní vývoj bydlení. To koresponduje s nega-
tivním vývojem obyvatelstva v této oblasti a ukazuje na 
dva zásadně rozlišné vývojové modely: zatímco v obcích 
městského regionu Cáchy počet obyvatel a počet bytů  
roste, v nizozemských obcích počet obyvatel klesá, a to  
i tam, kde se bytový fond rozrůstá. V důsledku toho je  
trh s bydlením v Cáchách vystaven velkému tlaku poptáv-
ky s neustále rostoucími cenami, zatímco v nizozemských 
obcích je možno sledovat nárůst neobsazených bytů,  

Obrázek 18.1: Tendence vývoje trhu s bydlením v obcích v hraničním regionu Charlemagne, vztaženo na obyvatele
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výskyt finančních problémů, v některých oblastech dochází 
k omezování bytového fondu.

Tento vývoj a oba zásadní vývojové modely jsou zobrazeny 
na Obr. 18.1:
→ V německých obcích je možno zaznamenat pozitivní  

vývoj obyvatelstva a bytů, jedná se o růstové obce, 
přitom však lze konstatovat, že vývoj počtu obyvatel 
v obcích Eschweiler, Monschau, Würselen a Cáchy 
překračuje nárůst počtu bytů, což ukazuje na rostoucí 
nedostatek bytů. V obcích Alsdorf, Herzogenrath  
a Stolberg lze konstatovat vyrovnaný vývoj, zatímco  
v obcích Baesweiler, Roetgen a Simmerath lze sledovat 
nadměrný přírůstek počtu bytů, který nelze vysvětlit 
vývojem obyvatelstva.

→ Mezi nizozemskými obcemi vykazují obce Heerlen  
a Kerkrade výrazné tendence poklesu, klesá jak počet 
obyvatel, tak i počet bytů. Ostatní obce sice zazname-

návají klesající počet obyvatel, současně však roste počet 
bytů. Zde je možno konstatovat určitý druh ředění, kdy je 
stále méně lidí konfrontováno se stále rostoucí nabídkou 
bydlení.

Data: IT.NRW, E,Til NL, StatBel, 2017
Administrativní hranice  - © EuroGeographicsn
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19 Shrnutí  
a závěry

Tato zpráva „Monitoring území Německa a sousedních 
regionů. Prostorové struktury a širší vazby.“ ukázala,  
jaké prostorové informace jsou v současné době k dispozici 
pro přeshraniční analýzy. Cesta vedoucí ke grafickému 
zpracování těchto informací byla v této zprávě navíc zvolena 
tak, aby byly struktury a vývojové tendence v Německu 
celkově a v německých regionech a městech srovnatelně 
patrné v kontextu sousedních zemí a jeich regionů.  
Zpráva tak ukazuje řadu společných rysů a rozdílů aktuál-
ní situace a vývoje v uplynulých letech mezi Německem  
a jeho regiony a sousedními zeměmi a jejich regiony. Přitom 
však nejsou patrné žádné jasné modely. To, jak se struk-
tury a procesy odrazí v území, závisí spíše na sledovaném 
tématu.

Jak bylo možné očekávat, není pro Německo a jeho soused-
ní země řada informací dostupná ve srovnatelné vazbě  
k území a v regionálním členění. To je možno na jednu  
stranu označit za nedostatek, na druhou stranu však  
ukazují často na národní úrovni územně silně agregova- 
né indikátory na významné společné rysy a rozdíly mezi  
Německem a sousedními regiony. Regionální pohled na 
území Spolkové republiky a sousední regiony představuje 
pro monitoring území Spolkové republiky důležitou 
úroveň, protože pouze tento pohled umožňuje plošnou  
a současně územně diferencovanou analýzu. Hlubší re-
gionální pohledy na modelové regiony, připojené k této 
zprávě, však navíc ukazují, že kromě spolkové perspektivy 
by integrální součástí monitoringu území Německa a jeho 
sousedních regionů měla být regionální, na malé území 
zaměřená analýza. 

V jednotlivých tematických kapitolách této zprávy byly 
definovány ukazatele relevantní pro přeshraniční moni-
toring – především v oblasti prostorové struktry, demo-
grafie, ekonomiky a trhu práce. Přitom se jedná především 
o obecně rozšířené hlavní ukazatele popisující prostoro- 
vou strukturu. Tyto údaje jsou většinou standardně po-
skytovány národními a regionálními statistickými úřady 
nebo Eurostatem. Vhodná data k širším vazbám nejsou 
až na několik výjimek k dispozici. Analýza a pochopení 
přeshraničních prostorových interakcí vyžaduje výrazné 
zlepšení získávání a poskytování dat na regionální i lokální 
úrovni. Je zapotřebí inovativních, mezinárodně srovna-
telných metod získávání dat s vysokým rozlišením. V této 
souvislosti byl především ze strany modelových regionů  
za nejdůležitější téma označen přeshraniční trh práce,  

k němuž však nejsou ve vhodné formě dostupná data  
o jeho vazbách. Zobrazení vazeb přeshraničních pracov-
níků pomocí jednotně a přeshraničně získaných údajů 
o místech bydlení a výkonu práce bude pro trvalý 
přeshraniční monitoring představovat jeden z hlavních 
ukazatelů. Mezi další důležitá témata s vysokou potřebou 
údajů k jejich vzájemným vazbám patří obchod, nakupo-
vání a využívání služeb, cestovní ruch a volný čas, ob-
čanská vybavenost a přesahujícím způsobem celá oblast 
dopravy. 

Tato zpráva ukazuje, že informační báze pro systematic-
ký a komplexní monitoring území je v mnoha oblastech 
dosud velmi mezerovitá, případně není vůbec k dispozi-
ci, především ne pod národní úrovní. Povědomí těchto 
deficitů v uplynulých letech u mnoha aktérů vzrostlo.  
Byly odstartovány odpovídající iniciativy, například 
iniciativa Evropské komise, některých statistických úřadů 
z různých evropských zemí, ESPON, mezinárodních 
sdružení, MOT (Mission Opérationnelle Transfrontalière) 
ve Francii, tento modelový projekt územního plánování 
„Monitoring území Německa a sousedních regionů“  
a v neposlední řadě ze strany jeho modelových regionů, 
které jsou určitě průkopníky i pro další regiony.  

Stálý přeshraniční monitoring území zajisté tuto plura-
litu aktivit vyžaduje, potřebuje však rovněž systematické 
sdružování aktérů z oblasti plánování a veřejné správy, 
statistiky a  výzkumu území v odpovídajících sítích se 
závaznými dohodami. Příkladem takového prohlášení 
je Hambašská výzva k německo-francouzské spolupráci 
v hraničních regionech, schválená v roce 2017, v níž je 
konstatována nutnost přeshraničního sledování území. 
„Chceme vytvořit předpoklady pro přeshraniční výměnu  
dat a svobodné a bezplatné poskytování harmonizova- 
ných datových sad ve vhodných formátech pro práci  
v hraničních regionech. Přitom budeme dále rozvíjet  
a prohlubovat především i spolupráci v oblasti geogra-
fických informačních systémů (kartografická realizace 
statistických a jiných, především prostorových informa- 
cí). (...) Ke koherentnímu územnímu rozvoji přispívá  
rovněž spolupráce statistických úřadů. Průběžným posky-
továním přeshraničních strukturovaných dat politickým 
zástupcům, hospodářské sféře a obyvatelstvu bude  
zajištěna rovněž transparentnost a blízkost k občanům 
integrujícího se pohraničí“. (Hambašská výzva 2017, str. 17 
a další).
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Monitoring území není samoúčelný, je nutno jej chápat 
jako získávání informací, konsolidaci a analytické zpraco-
vání v rámci přípravy řešení. Politickým zástupcům  
a osobám s rozhodovací pravomocí poskytuje včas infor-
mace o vývoji území a účinnosti opatření. Především to 
platí o přeshraničním monitoringu území, kdy bez zna- 
losti situace v sousedních regionech nelze určitý vývoj  
téměř vysvětlit, nemluvě o jeho koordinaci a řízení. 
Přeshraniční monitoring území lze chápat jako víceúrov-
ňový proces. Modelové regiony tohoto projektu ukázaly,  
že kromě zlepšení poznatků a tím lepšího chápání pro- 
cesů na druhé straně hranice, představuje společný vývoj  
regionálních strategií zásadní podklad pro oprávněnost 
přeshraničních systémů monitoringu území. Praxe  
ukazuje na problémy na jedné straně, na druhé straně  
však dokládá, že je možno společné výzvy rozeznávat 
rychleji. Téměř ve všech tematických oblastech lze mno-
hem snáze využívat synergií a potenciálů regionálních 
ekonomik. Pomocí relevantních přeshraničních ukazate- 
lů je současně možno lépe vyhodnocovat opatření evrop-
ské regionální a strukturální politiky a cíleněji definovat 
společné rozvojové potenciály. 

Na spolkové úrovni je územní akční orientace z důvodů 
federálního systému plánování v Německu méně výraz- 
ná. Přeshraniční monitoring území je legitimován pře- 
devším Zákonem o územním plánování a méně přeshra-
ničními rozvojovými strategiemi se sousedními zeměmi. 
V nedávné době zde však byly odstartovány první aktivity, 
které je v daném případě nutno rozvíjet, aby podobně jako 
regionální aktivity dodatečně na akčním základě legitimo-
valy přeshraniční monitoring území na spolkové úrovni. 

Patří sem aktualizace územních koncepcí (Konference 
ministrů, majících v gesci územní plánování 2016), kdy 
především koncepce Konkurenceschopnost vykazuje 
přeshraniční rozměry. Zapojení koncepcí do konkrét- 
ních aktivit v území vyžaduje odpovídající prostorové  
informace, přesahující území Spolkové republiky. 
Příležitost pro vytvoření přeshraniční územní strategie 
při zapojení národní úrovně představuje Koncepce pro 
německo-polské prostorové vazby (Výbor pro územní  
plánování 2016); pro analýzu a monitoring vývoje jsou  
zde jak během fáze pořizování, tak i během realizace, 
potřebné prostorové informace. Kromě toho existují  
oborové plány ostatních rezortů, z nichž nejvýznamnější  
je rozvoj transevropských dopravních sítí, mající mezi-

národní a tím i přeshraniční úroveň a současně výrazné 
implikace v území.

Souhrnně lze konstatovat, že význam přeshraničního  
monitoringu území bude ve stále více se integrující  
Evropě růst, jak to již řada aktérů rozeznala. Pro výraz- 
né zlepšení přeshraničního monitoringu území je jejich  
intenzivní a systematická spolupráce zásadní. To zahrnuje 
jak územně-analytické, tak i plánovací činnosti, stejně  
jako (potenciálně) aktéry, poskytující data. Německo,  
jako evropská země s největším počtem sousedních zemí, 
přitom může hrát aktivizující a koordinující úlohu: 

„překonávat hranice“ -  i v monitoringu území.

Zdroj: stockpics / Fotolia
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