
Polsko – osídlení a obyvatelstvo



� Základem pro zjišťování obyvatelstva byly až do koce 
19. století různá šetření (Królestwo Polskie teprve 1897).
� do tohoto roku jde o odhady

� Kolem r. 1000: počet obyvatel včetně západního Pomoří
(Pomorze Zachodnie) zhruba  1–1,3 mil., průměrná
hustota 4,5–5,0 obyv./km2;

� Rozvoj zemědělství + od konce 11. stol. sílící vnitřní
kolonizace + noví osadníci ze západu od 13. stol. →
výrazné zvýšení počtu obyvatel 

� 1000–1340 obyvatelstvo Wielkopolska, Małopolska 
i Mazowsza se zvýšila cca o 80%, z 0,7 do 1,25 mln. 



� Na rozdíl od západní Evropy (v 14. stol. regrese, 
epidemie) dochází k intenzifikaci osídlení a urbanizace + 
růst počtu až do konce 16. století

� v 13. – 15. stol. kolem 700 měst . 
� Přelom 15. – 16. století v státním celku Polsko-Litva žilo 

cca 7,5 mil. obyvatel. 
� Pol. 17. století – cca 11 mil obyv., většina nepolského

obyvatelstva 
� 1651–64 teritoriální ztráty + úbytek cca 30 % populace. 

� Před 1. záborem (1772)– polský stát 14 mil. obyvatel, 
průměrná hustota zalidnění 19 obyv./km2., více než 50 
% polského obyvatelstva
� cca 900 měst, urbanizace cca 18 % (Litva 12 )



� 19. století – dynamizace populačních procesů (vlivem 
modernizace zemědělství +všeobecné pěstování
brambor, likvidace chorob z podvýživy) + rozvoj 
medicíny + nová infrastruktura ve městech –
demografická revoluce
� 1811 populace Knížectví Waršavského cca 4330 tis.; 
� 1820 populace Królestwa Poskiego cca 4150 tis., Haliče cca. 

4500 tis., Wielkiego Księstwa Poznańskiego cca 1070 tis. 

� Populační změny v jednotlivých částech Polska se v letch 
1846 – 1911 měnily nerovnoměrně: 
� největší přírůstky v Królestwie Polskim., menší w Haličí, nejmenší

w regionu Poznaně.

� Konec 19. stol. - rozvoj průmyslu + rozvoj urbanizace, 
stěhování osob z venkova do měst 



Sídelní struktura Polska



Průměrná hustota zalidnění: 

123 obyv. / 1 km2, 
města – 1 074 obyv. / 1 km2, 
venkov – 53 obyv. / 1 km2

srovnání 2002: 

města – 1 114 obyv. / 1 km2, 

venkov – 50 obyv. / 1 km2



Největší polské aglomerace



� Urbanizace: 62 %, Woj. Slezské –
78,1 %

� Urbanizace: 62 %, Woj. Slezské – 78,1 %



Hornoslezská aglomerace („GOP“)



Podle SLDB 2011: 
pokles obyvatel ve městech (60,2 %, 
rok 2002 – 61,8 %), 
nárůst počtu obyvatel na venkově –
především vlivem suburbanizace

Nejlidnatější: 
Woj. Mazoviecké – 5 492 tis. obyv. (14,3 %), 
Woj Slezské 4 617 tis. (12,0 %), 
Woj. Wielkopolské – 3 417 tis. (8,9 %), 
Woj. Malopolské – 3 417 tis. (8,8 %)

Nejmenší: Woj. Opolské – 990 tis. (2,6 %), 
Woj. Lubuské – 1 001 tis. (2,6 %), Woj. 
Podlaské – 1 200 tis. (3,1 %)



Největší přírůstky: Woj. Mazowiecké (+ 15,9 %), Woj. Malopolské
(+ 13,0), Woj. Wielkopolské (12,1 %) a Woj. Pomorské (+ 10,3 
%). Nejmenší přírůstky: Woj. Slezské a Opolské.

















� Podobnost vzorců reprodukce obyvatel měst a venkova

� Demografická polarizace - prohlubování mezoregonálních 
rozdílů (např. staré x mladé regiony)

� Depopulace periférních regionů, koncentrace populace v 
metropolitních regionech a dekoncentrace uvnitř
metropolitních regionů





� Intenzifikace zahraničních migrací v 
čase















� Rozporuplné perspektivy 
dlouhodobého vývoje populace









� Pokles vnitřních migrací
� Saldo vnitřních migrací ve městech záporné (-), na 

venkově kladné (+)
� Do 2020 pokles imigrace do Polska a současně pokles 

zahraniční emigrace z Polska
� Záporné saldo zahraničních migrací do 2017 a od 2018 r. 

kladné saldo
� Systematický pokles počtu obyvatel







Koeficient demografického zatížení se oproti r. 2002 zmenšil, 
nejvíce u mužů (- 6 p.b. a na venkově (- 12p.b.)



východ země nad průměrem, západ Polska pod průměrem



Vzdělanostní struktura

v období 2002 – 2011 se zvýšil podíl osob se vzděláním (min SŠ) + 6,8 p.b.
- největší dynamiku vykazují osoby s VŠ vzděláním + 6,9 p.b. 
- pokles SŠ odborného vzdělání -1,7 p.b



� Pro srovnání v roce 2002: V3 město – 13,2 %, venkov – 4,2 %.

� V současné době: více než polovina městské populace má
minimálně SŠ vzdělání na venkově to je cca 35 %



Zahraniční emigrace („polský instalatér“)

SLDB 2011: 

�1 940 tis. obyv. (Poláků) v zahraničí (2002 – 786 
tis. obyv.) – jde o pobyty větší než 3 měsíce

� podle odhadu až 2/3 emigrantů jsou 
v zahraničí více než 12 měsíců

�Nejvíce emigrantů z: Woj. Slezské, Malopolské
a Dolnoslezské
�Nejčastěji emigranti v: V. Británie (30,2 %), 
Německo (/21,6 %), USA (11,4 %), Irsko (6,5 %) a 
Nizozemsko (4,6 %)



Geert Wilders: 
„Udej svého polského instalatéra“



SLDB 2011 – poprvé bylo možné vyjádřit  národnost i etnikum
Nejvíce z národností a etnik: slezská (809 tis.) a kašubská (228 tis.)





Kašubský jazyk: 

právně uznaný v roce 2005 jako tzv. 
regionální jazyk. Od roku 2005 
možnost maturovat z tohoto jazyka. 
V kašubském jazyku vychází knihy a 
časopisy, televizní a rozhlasové
regionální pořady 

+  liturgie v kostelech v kašubštině!
Kašubové: za období pruské
nadvlády dokázali udržet svůj jazyk



Ekonomická aktivita obyvatel, nezaměstnanost



2010 (k 31. 12.):
Od 10,4 % Woj. Mazowiecké a 10,5 % Woj. Wielkopolské do 17,8 % ve Woj. Podkarpatském
Variační rozpětí: 7,4 %


