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1. Úvod 

 

Zpracování socioekonomické analýzy Středočeského kraje je součástí širšího projektu 

„Analýzy socioekonomického rozvoje kraje se specifikací potřeb po roce 2013 z hlediska 

kohezní politiky“, v rámci něhož jsou zpracovány socioekonomické analýzy pro všech 

14 krajů v ČR.  

Včasná identifikace potřeb regionů (sektorů) založená na dobře provedené 

kvantitativní i kvalitativní analýze je klíčovým předpokladem pro koncipování strategie 

využití finančních zdrojů po roce 2013 a základem pro nastartování procesu programování. 

Hlavním cílem zpracování analýzy je identifikace hlavních prioritních oblastí 

Středočeského kraje pro budoucí programovací období. Analýza je koncipována tak, aby v 

první fázi mohla být využita ke koncipování Rámcové pozice ČR k budoucnosti kohezní 

politiky EU po roce 2013. Analýza bude moci být taktéž využita k obhajobě priorit ČR v 

oblasti kohezní politiky během vyjednávání základních strategických dokumentů na úrovni 

EU. V neposlední řadě poslouží socioekonomická analýza Středočeského kraje jako základ 

pro přípravu regionálního operačního programu NUTS 2 Střední Čechy pro příští 

programovací období.  

Jako dílčí cíle zpracování socioekonomické analýzy Středočeského kraje je tedy 

možno označit:  

• Zhodnocení základní charakteristiky kraje.  

• Analýza stavu a odhad trendů ve vývoji indikátorů relevantních pro kohezní 

politiku (např. HDP, nezaměstnanost, zaměstnanost apod.).  

• Zhodnocení dosavadních dopadů intervencí a pokrytí současných potřeb.  

• Identifikace budoucích potřeb.  

• Definice obecných rozvojových priorit a jejich odůvodnění.  
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2. Základní charakteristika kraje 

2.1 POSTAVENÍ KRAJE  

2.1.1. Správní struktura 

Středočeský kraj vznikl k 1. 1. 2000. Svojí rozlohou, která je větší než 11 000 km2 

(což je téměř 14 % rozlohy ČR), představuje největší kraj ČR. K 31. 12. 2008 žilo na jeho 

území celkem 1 230 691 obyvatel, což jej řadí na třetí místo v rámci ČR (za Hl. město Prahu a 

Moravskoslezský kraj). Ovšem v ukazateli hustota osídlení dosahuje Středočeský kraj dosti 

nízké hodnoty (111,7 obyv./km2) ve srovnání s průměrem ČR (132,7 obyv./km2), což je 

způsobeno především absencí velkých městských aglomerací, existencí plošně rozsáhlého 

vojenského újezdu Brdy i typicky venkovským charakterem periferních částí kraje. Všechna 

tato fakta včetně největšího specifika Středočeského kraje, kterým je skutečnost, že tvoří 

zázemí hlavního města Prahy, pochopitelně ovlivňují celou řadu dalších charakteristik kraje, 

včetně jeho správního členění. 

Středočeský kraj je tvořen celkem dvanácti bývalými okresy (Praha – východ, Praha – 

západ, Beroun, Příbram, Benešov, Kutná Hora, Kolín, Nymburk, Mladá Boleslav, Mělník, 

Kladno a Rakovník), 26 správními obvody obcí s rozšířenou působností a 55 obvody obcí 

s pověřeným obecním úřadem. Dva bývalé okresy (Praha – západ a Praha – východ), 

respektive tři správní obvody obcí s rozšířenou působností (Černošice, Brandýs nad Labem – 

Stará Boleslav a Říčany) je přitom možné označit jako regiony s ryze příměstským 

charakterem a s naprosto dominantními vazbami na Prahu. 
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Obrázek 1: Správní členění Středočeského kraje 

 
Zdroj: www.czso.cz 

 

Středočeský kraj tvoří 1 146 obcí, z nichž nejvíce je v okresech Mladá Boleslav, 

Příbram a Benešov. Celkem 74 obcí má status města. Součástí kraje je rovněž vojenský újezd 

Brdy, který má 35 stálých obyvatel a svoji rozlohou více než 260 km² zabírá přibližně 2,4 % 

rozlohy Středočeského kraje. 

 

2.1.2. Geografická a dopravní poloha  

Středočeský kraj zaujímá centrální polohu v rámci Čech a zcela obklopuje hlavní 

město Prahu. Kromě hlavního města Prahy sousedí se sedmi jinými kraji, což je nejvyšší 

počet v rámci České republiky – jedná se o  kraje Liberecký, Královéhradecký, Pardubický, 

Vysočina, Jihočeský, Plzeňský a Ústecký. Stejně jako v případě kraje Vysočina a hlavního 

města Prahy netvoří žádnou část hranice kraje státní hranice. 
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Velmi důležitým specifikem, kterému je při analýze struktury osídlení nutno věnovat 

značnou pozornost, je absence krajského města. Sídlo Středočeského kraje je tak umístěno 

v hlavním městě Praze. 

Hlavní přírodní osy kraje tvoří nejdůležitější vodní toky, kterými jsou Labe, Vltava, 

Berounka, Sázava a Cidlina. Z geomorfologického hlediska je možné rozdělit Středočeský 

kraj na severní, převážně nížinnou část a na jižní část, která má převážně charakter pahorkatin 

a vrchovin s výrazně členitějším povrchem. 

Geografickou, potažmo i dopravní polohu kraje je vhodné posuzovat ze dvou hledisek: 

z hlediska národní a nadnárodní úrovně.  

Z hlediska národního je nutné klasifikovat polohu Středočeského kraje jako velmi 

příznivou, protože centrální poloha koresponduje s velmi dobrou dopravní dostupností. Tento 

fakt je akcentován i přesto, že vzhledem k Moravě a moravským krajům se těžiště 

geografické, geopolitické i geoekonomické posouvá více na východ a rovněž dopravní 

dostupnost kraje není úplně ideální. Středočeský kraj je pochopitelně ze všech krajů 

nejintenzivněji provázán s hlavním městem Prahou, i když na tomto místě je nutné zmínit 

velmi výrazné rozdíly, které v tomto ohledu existují. Zatímco obce v bezprostředním zázemí 

Prahy mají vztahy s hlavním městem velmi intenzivní a je oprávněné je označit jako 

urbanizované, obce na okraji Středočeského kraje mají vztahy s hlavním městem podstatně 

slabší a v některých případech se v nich mohou významnou měrou uplatňovat rovněž vztahy 

na střediska mimo Středočeský kraj. Jedná se například o severní část s. o. ORP Mnichovo 

Hradiště (významné vztahy s Libercem a Libereckým krajem) či o jižní část s. o.  ORP Votice 

a Sedlčany (významné vztahy se středisky v Jihočeském kraji). V okrajových částech 

Středočeského kraje se rovněž výrazně projevuje rozdílná dopravní dostupnost mikroregionů. 

Zatímco části Středočeského kraje ležící v blízkosti dálnic či rychlostních komunikací mají 

zpravidla velmi dobrou dopravní dostupnost, dostupnost některých periferních mikroregionů 

je možné označit jako problematickou. 

Z hlediska nadnárodního jsou pro Středočeský kraj určující dva faktory. Za prvé se 

jedná o skutečnost, že Středočeský kraj tvoří zázemí hlavního města Prahy, které je jako 

jediné město v České republice možno považovat za centrum nadnárodního významu 

(globální centrum nižšího řádu). Za druhé je třeba zmínit skutečnost, že hlavní evropský 
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geoekonomický prostor se nachází na západ od českých hranic (tzv. „modrý banán“ se 

k České republice nejvíce přibližuje v středozápadním Německu), stejně jako ekonomicky 

vyspělé a inovativní regiony (zejména Bavorsko). Z tohoto pohledu mají oproti 

Středočeskému kraji lepší polohu jiné regiony, zejména kraje Plzeňský a Karlovarský. Přesto 

je potřeba polohu Středočeského kraje vzhledem k blízkosti hlavního města Prahy ve srovnání 

s těmito kraji hodnotit jako přinejmenším. Zmíněna musí být rovněž nadnárodní rozvojová 

osa druhého řádu, o které se někdy geoekonomické práce zmiňují a která bývá nejčastěji 

vymezena jako Berlín – Drážďany – (Praha) – Vídeň. Pokud bude v budoucnosti růst význam 

této osy, bude to znamenat zároveň další zlepšení geoekonomické polohy Středočeského kraje 

 

2.1.3. Postavení v rámci ČR (komparace ve vybraných ukazatelích) 

Postavení Středočeského kraje v rámci ČR na základě sady vybraných indikátorů 

ukazuje následující tabulka. Tyto ukazatele použil zpracovatel jako základní databázi pro 

identifikaci klíčových problémů, ale i potenciálu kraje. Komentář k hodnotám nejdůležitějších 

z nich je uveden v následující části závěrečné zprávy, někdy i s uvedením vývoje v posledních 

letech. K interpretaci těchto ukazatelů je potřeba přistupovat kriticky a mít na mysli, že se 

jedná o průměr za celý kraj, tedy že situace v různých částech kraje může být v daném ohledu 

dosti rozdílná 

 

Tabulka 1: Srovnání Středočeského kraje a ČR ve vybraných ukazatelích za rok 2008 

Ukazatele ČR Středočeský kraj 
Ekonomické ukazatele 

Hrubý domácí produkt na obyvatele v %, průměr ČR 100 91,9 

Změna hrubého domácího produktu na zaměstnaného v Kč (stálé ceny) 101,2 104,2 

Podíl terciárního sektoru na HPH v % 59,9 54,2 

Poměr tvorby HFK (b.c.) k HDP (b.c.) 23,9 26,2 

Čistý disponibilní důchod domácností na obyvatele v tis. Kč 181,7 193,8 

Saldo příjmů a výdajů veřejných rozpočtů na celkových výdajích těchto rozpočtů 
v % 3,76 2,41 
Podíl malých a středních podniků na celkové zaměstnanosti v % 65,7 64,5 

Hustota dálnic a silnic I. třídy v km/100 km2 8,7 9,0 

Hustota železničních tratí v km/100 km2 12,2 11,6 

Přeprava nákladu (bez tranzitu)  na tis. Kč HDP - 214,3 



                       
 

 
 

 
Analýza socioekonomického rozvoje Středočeského kraje se specifikací potřeb po roce 2013 z hlediska kohezní 
politiky 
 
                                                                         10 

 

Ukazatele ČR Středočeský kraj 
Ekonomické ukazatele 

Přeprava cestujících v rámci kraje veřejnou silniční a železniční dopravou – 
cestující na obyvatele 45,2 51,2 

Výdaje na výzkum a vývoj k HDP v % 1,47 2,47 

Struktura výdajů na výzkum a vývoj v % 

Základní výzkum 30,1 9,7 

Aplikovaný výzkum 26,5 19,2 

Experimentální vývoj 43,4 71,1 
Sociální ukazatele 

Podíl domácností s čistým příjmem pod hranicí životního minima v % 3,5 2,5 

Podíl nezaměstnaných na celkové pracovní síle v % 4,4 2,6 

Podíl dosažitelných uchazečů o zaměstnání na PS (zaměstnaní,dosažitelní 
uchazeči,cizinci) v % 6,0 4,5 
Míra zaměstnanosti osob ve věku 55 - 64 let v % 47,6 50,3 
Podíl zaměstnaných žen na všech ženách starších 15 let v % 46,6 48,4 

Počet zemřelých na 1 000 obyvatel středního stavu 8,85 9,1 

Naděje dožití při narození 

Muži 73,96 73,75 

Ženy 80,13 79,79 

Podíl obyvatel s VŠ z celkového počtu obyvatel ve věku 15 a více let 11,7 10,1 

Podíl domácností připojených k internetu v % 41 40,8 
Environmentální ukazatele 

Zornění zemědělské půdy v % 71,3 83,1 
Poměr ploch tzv. stabilních a nestabilních krajinotvorných prvků 1,05 0,66 

Spotřeba průmyslových hnojiv v čistých živinách (N, P2O5, K2O) v kg/ha orné 
půdy 105,8 117,2 

Podíl ekologicky obhospodařované půdy na celkové výměře zemědělské půdy v 
% 8,05 1,23 
Podíl listnatých dřevin v % 24,53 28,03 

Relativní ztráta asimilačního aparátu v koruně stromu v porovnání se zdravým 
stromem - index defoliace 2,3 3,84 

Podíl profilů ve IV. a V. třídě znečištění (sk. A - obecné, fyz. a chem. ukazatele) v 
% 44,2 50,0 

Podíl oblastí se zhoršenou kvalitou ovzduší v % 4,9 5,3 

Emise oxidů dusíku (REZZO 1-4) v t/km2 3,59 3,85 

Emise oxidu siřičitého (REZZO 1-4) v t/km2 2,75 2,13 

Produkce podnikového odpadu v kg na tis. Kč HDP 7,3 4,7 

Produkce komunálního odpadu v kg na obyvatele 304,5 356,5 

Pořízené investice na ochranu ŽP podle místa investice v Kč na obyvatele (b.c.) 1949 2802 

Neinvestiční náklady na ochranu ŽP na mil. Kč HDP kraje podle kraje sídla 
investora 13951 11757 

Zdroj: ČSÚ - Vybrané oblasti udržitelného rozvoje v krajích České republiky 2010 
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2.2 OBYVATELSTVO A OSÍDLENÍ  

2.2.1. Vývoj a struktura populace 

 Struktura populace na území Středočeského kraje je podobně jako v ostatních krajích 

poznamenána historickým vývojem. Rozhodujícími procesy v 19. a počátkem 20. století tak 

byly zejména industrializace a na ní navazující urbanizace. Ve Středočeském kraji však na 

rozdíl od většiny ostatních krajů nedošlo k významnější výměně obyvatel po druhé světové 

válce, přestože se i na jeho území vyskytují malé oblasti, které byly osídleny převážně 

německým obyvatelstvem (severní a severozápadní část s. o. ORP Mělník). Přesto počet 

obyvatel dosáhl předválečného stavu až v novém tisíciletí. 

Středočeský kraj je poměrně specifický hodnotami ukazatelů vztahujících se k pohybu 

obyvatelstva. Přirozená měna obyvatelstva vykazuje v posledních letech záporné hodnoty, 

jedná se tedy o přirozený úbytek. Ten je však z celkového hlediska zastíněn hodnotami 

ukazatelů migračních pohybů, ve kterých Středočeský kraj od devadesátých let minulého 

století trvale dosahuje vysokých kladných hodnot (ve srovnání s ostatními kraji České 

republiky). Důvodem je proces suburbanizace, v rámci kterého se do zázemí velkých měst 

stěhují za bydlením zejména mladší rodiny. Je tedy oprávněné konstatovat, že procesem 

suburbanizace dochází rovněž k zlepšování věkové struktury obyvatelstva, kterou je však 

přesto nutné charakterizovat jako nepříliš příznivou. Jistě není bez zajímavosti, že v některých 

letech byl Středočeský kraj díky vysokému počtu přistěhovalých jediným krajem v České 

republice s kladným celkovým pohybem obyvatelstva. 

Díky relativně stabilizovanému osídlení a obyvatelstvu vykazuje Středočeský kraj 

poměrně příznivé charakteristiky z hlediska sociálně negativních demografických jevů (nízká 

míra rozvodovosti či dětí narozených mimo manželství), i když v tomto ohledu nepatří 

k absolutní „špičce“. Rovněž z hlediska podílu cizinců na obyvatelstvu patří Středočeský kraj 

k průměru. 

 
2.2.2. Bydlení  

Jak již bylo zmíněno výše, sídelní struktura ve Středočeském kraji je v posledních 

letech výrazně proměňována procesem suburbanizace. Tento proces také přináší rozsáhlou 

výstavbu rodinných domů, jejichž podíl na celkovém bytovém fondu je ve Středočeském kraji 
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nadprůměrný. Proces suburbanizace se nejvíce týká obcí v blízkém zázemí hlavního města 

Prahy, tedy především okresů Praha-východ a Praha-západ. Architektonická kvalita nových 

domů a urbanistické pojetí nových satelitních sídel je však velice proměnlivé kvality a 

předmětem trvalého zájmu odborníků na tuto oblast. Suburbanizace rovněž často přináší 

nemalé problémy z důvodu nedostatečného dopravního napojení, chybějící infrastruktury 

apod. 

Středočeský kraj se od devadesátých let minulého století díky procesu suburbanizace 

také umisťuje na prvních místech žebříčku sestaveného na základě intenzity bytové výstavby 

(relativizovaný počet zahájených i dokončených bytů). Stejně jako v jiných krajích České 

republiky je v některých středočeských městech, zejména okresních, problémem stav tzv. 

panelových sídlišť budovaných především v 70. a 80. letech minulého století. Specifickým 

příkladem je město Milovice v s. o. ORP Lysá nad Labem, ve kterém po odchodu sovětských 

vojsk zůstal značný bytový fond, který postupně chátral. Od konce 90. let  však došlo k jeho 

postupné rekonstrukci a Milovice se díky přílivu zejména mladých obyvatel staly 

nejdynamičtěji rostoucím městem Středočeského kraje, což zároveň přineslo velké nároky na 

rozvoj infrastruktury. 

 

2.2.3. Struktura osídlení (kategorizace a funkce sídel)  

Pro strukturu osídlení Středočeského kraje je významným determinujícím faktorem 

absence krajského města. Dvě největší města, která jsou zároveň městy statutárními, tak sice 

mají v hierarchii sídel významnější postavení, avšak není možné hovořit o jejich celokrajové 

působnosti. Těmito městy jsou Kladno (přibližně 70 tis. obyvatel) v blízkém zázemí hlavního 

města Prahy a od Prahy poněkud vzdálenější Mladá Boleslav (přibližně 45 tis. obyvatel). 

Dalším hierarchickým stupněm jsou ostatní okresní města (seřazena podle velikosti: Příbram, 

Kolín, Kutná Hora, Mělník, Beroun, Rakovník, Benešov, Nymburk). Ze sociogeografického 

hlediska jsou však ve srovnání s okresy lépe vymezenými regiony s. o. ORP, proto je do jisté 

míry oprávněné za další hierarchickou úroveň sídel považovat právě ORP, kterých je na 

území Středočeského kraje 26. Nejmenší ORP je město Votice, které má necelých 5 tis. 

obyvatel. Ve srovnání s tímto městem se na území Středočeského kraje nachází nemalý počet 

obcí, které mají větší počet obyvatel, ovšem nejsou schopny si vytvořit dostatečné zázemí, 
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protože postrádají tzv. regiotvorné funkce. Tento aspekt je nutné vzít v potaz při diferenciaci 

sídel např. pro potřeby rozdělování dotací – právě na příkladu Středočeského kraje se nejlépe 

ukazuje, že vzít jako jediné kritérium počet obyvatel sídla není vhodné. 

Středočeský kraj je oproti ostatním krajům charakteristický velkým podílem malých 

obcí, ve kterých žije značná část obyvatel (např. v obcích do 2 000 obyvatel je to přibližně 

40 % obyvatel), naopak ve velkých městech žije relativně málo obyvatel (např. ve městech 

nad 20 000 obyvatel pouze 16 % obyvatel). To je opět způsobeno především tzv. „stínovým 

efektem“ hlavního města Prahy. Rozdrobená struktura s velkým počtem malých sídel, která 

jsou pouze místními částmi obcí, je charakteristická zejména pro periferní oblasti při jižních 

hranicích kraje (Sedlčansko), ale i pro jiné periferní oblasti. Nejvíce obyvatel v malých obcích 

(do 500 obyvatel) žije v okrese Rakovník, který je možné označit za jeden z nejperifernějších 

okresů, nejméně naopak v okrese Praha – západ, kde často díky suburbanizaci i původně 

„podlimitní“ obce překročily limit 500 obyvatel, a v „industriálních“ okresech v poměrně 

exponované poloze Kladno a Mělník. V případě nejmenších obcí (do 200 obyvatel) je situace 

podobná, nejvíce obyvatel v těchto obcích žije v okrese Rakovník, nejméně v okrese Praha – 

západ. 

 

2.3 VEŘEJNÉ SLUŽBY  

2.3.1. Vzdělávání  

Vzdělanostní strukturu ve Středočeském kraji je na základě dostupných dat možné 

označit jako relativně nepříznivou a to zejména z důvodu podprůměrného podílu 

vysokoškolsky vzdělaných obyvatel. Při tom je však potřeba poznamenat, že v této 

charakteristice existují mezi jednotlivými částmi Středočeského kraje značné rozdíly, které 

jsou opět determinovány základní dichotomií mezi suburbanizovaným nejbližším zázemím 

hlavního města Prahy a periferními oblastmi na hranicích kraje (některé s. o. ORP v blízkém 

zázemí Prahy vykazují proti celorepublikovému průměru i výrazně nadprůměrné hodnoty, 

naopak v některých periferních s. o. ORP nedosahuje podíl VŠ vzdělaných obyvatel ani 5 % - 

např. Votice, Sedlčany). 
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Ve Středočeském kraji je celkem 17 vyšších odborných škol, které jsou rozmístěny 

poměrně rovnoměrně na území celého kraje. Na území Středočeského kraje se rovněž nachází 

jediná firemní vysoká škola v ČR -  Škoda Auto Vysoká škola v Mladé Boleslavi. Kromě ní 

se na území Středočeského kraje nachází další dvě soukromé vysoké školy. Středočeský kraj 

také těží z výhodné polohy v zázemí hlavního města Prahy, díky které je v něm lokalizováno 

několik jednotlivých fakult a dalších detašovaných pracovišť veřejných vysokých škol (např. 

Fakulta biomedicínského inženýrství ČVUT Praha – Kladno či pobočka Pedagogické fakulty 

Univerzity Karlovy Praha – Brandýs nad Labem) a o lokalizaci dalších se jedná. Tato pracoviště 

představují nezanedbatelný zdroj pro šíření inovací z hlavního města směrem do zázemí. 

Hlavním požadavkem na střední školy je skutečnost, aby uměly pružně reagovat na 

měnící se potřeby trhu práce. Středočeský kraj, jakožto zřizovatel většiny středních škol, se 

v průběhu posledních let snažil o jejich optimalizaci. Na území Středočeského kraje se 

nachází celkem 34 gymnázií a 121 odborných středních škol bez nástavbového studia. Na 

těchto školách studuje přibližně 45 000 žáků, přičemž jejich počet je v posledních letech 

v podstatě konstantní. 

Výrazným problémem posledních let je zajištění optimální sítě školských zařízení pro 

nejnižší stupně vzdělávací soustavy, tzn. mateřských a základních škol. Zejména v blízkém 

zázemí hlavního města Prahy, ve kterém se intenzivně projevuje proces suburbanizace, 

stávající kapacity nestačí a je tedy potřeba je zvyšovat, případně stavět zařízení nová. Od 

školního roku 2005/2006 do školního roku 2009/2010 se počet mateřských škol ve 

Středočeském kraji zvýšil o 23 (necelá 4 %), ale kapacita je stále nedostatečná. Problémem je 

rovněž personální zajištění výuky, zejména na 1. stupni venkovských škol v periferních 

částech kraje a ve školách neúplných. Do těchto škol téměř nepřicházejí absolventi 

pedagogických fakult a věkový průměr kantorských sborů se zvýšil.  

 

2.3.2. Sociální péče 

Primárním úkolem infrastruktury sociální péče je zajistit potřebné služby občanům, 

kteří se dostali do složité sociální situace a přispět k zvýšení kvality jejich životů. Hlavním 

prostředkem k dosažení optimálního fungování sociálních služeb je v současné době 

komunitní plánování sociálních služeb. Sociální služby ve Středočeském kraji poskytuje nejen 
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veřejný sektor, ale rovněž sektor neziskový, který často oproti veřejnému může disponovat 

detailnější znalostí potřeb cílových skupin. 

Sociální infrastruktura regionálního významu je orientována především do větších 

středisek, která jsou díky vybavenosti schopna zabezpečit obsluhu příslušných spádových 

území. Toto pravidlo však neplatí absolutně, některé specifické typy zařízení mohou být 

naopak umístěny v menších obcích.  

V souvislosti s nárůstem počtu starších obyvatel a prodlužující se nadějí dožití při 

narození (muži 73,75 a ženy 79,79) se zvyšuje potřeba řešit problematiku péče o seniory. Ve 

Středočeském kraji je v současnosti 62 domovů pro seniory ve kterých je k dispozici 4 916 

míst. Mimo zajištění dostatečného počtu míst je však potřeba diskutovat otázku zázemí těchto 

domovů a rovněž ve vhodných případech vytvořit podmínky pro péči o seniory v jejich 

přirozeném, domácím prostředí.  

  
2.3.3. Zdravotnictví 

Zdravotnictví ve Středočeském kraji vykazuje několik specifik, která tento kraj 

odlišují od ostatních. Tím nejvýraznějším je blízkost mnoha specializovaných zdravotnických 

zařízení v hlavním městě Praze, která podle míry jejich specializace využívají rovněž 

obyvatelé  Středočeského kraje žijící buď v bezprostředním, nebo i širším zázemí hlavního 

města. Spádovost za zdravotnickými službami v Praze pochopitelně úzce koreluje se 

spádovosti vymezenou na základě pracovní dojížďky. 

Základní kostru zdravotnické infrastruktury Středočeského kraje tvoří čtyři tzv. 

oblastní nemocnice (v Kladně, Příbrami, Kolíně a Mladé Boleslavi), doplněné sítí dalších 

nemocnic. Kromě nemocnic jsou ve Středočeském kraji lokalizována lůžková zařízení, jako 

jsou odborné léčebné ústavy, lázně, léčebny dlouhodobě nemocných, dětské domovy pro děti 

do tří let věku a kojenecký ústav. Velmi důležitá je i síť ambulantních ordinací, které jsou 

v dnešní době většinou nestátní. Síť ambulantních ordinací se v čase relativně výrazně 

proměňuje v souvislosti s měnící se poptávkou, respektive s pohybem obyvatel 

prostřednictvím suburbanizačního procesu. 
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Proces suburbanizace, respektive „stínový“ efekt Prahy také patří k hlavním faktorům, 

které mohou vysvětlit nízký počet lékařů na 1 000 obyvatel (v této charakteristice patří 

Středočeskému kraji poslední místo mezi všemi kraji v ČR a to s poměrně významným 

odstupem). Středočeský kraj se rovněž umisťuje na posledních příčkách v dalších ukazatelích 

charakterizujících kvantitu zdravotní infrastruktury (lůžka v nemocnicích na 1 000 obyvatel, 

lékaři ambulantní péče na 1 000 obyvatel). 

 

2.3.4. Kultura, sport, volný čas  

Rovněž v kulturním a společenském životě se projevuje „stínový“ efekt hlavního 

města Prahy, do kterého značná část obyvatel Středočeského kraje dojíždí na divadelní 

představení, koncerty či jiné kulturní akce. Přesto je ve Středočeském kraji několik divadel 

(např. Divadlo Antonína Dvořáka v Příbrami či Městské divadlo Kladno) či pravidelně 

konaných akcí (např. Talichův Beroun či Dvořákova Nelahozeves), které dosahují velmi 

vysoké úrovně a získali si uznání nejen v ČR, ale i v zahraničí. 

Volnočasové aktivity pro obyvatele Středočeského kraje rovněž poskytuje síť 

kulturních středisek, středisek pro volný čas dětí a mládeže, základních uměleckých škol, dále 

církevní i neziskové organizace a soukromá sféra. Většina jich je umístěna ve větších 

městech, v menších sídlech zejména v periferních oblastech regionu se projevuje jejich 

nedostatek a dopravní dostupnost pro lidi z okrajových částí kraje tedy často bývá 

problematická. Pro společenský život menších a středně velkých obcí je důležitá činnost 

lokálních sportovních jednot a sdružení (např. spolky dobrovolných hasičů), které často 

zabezpečují pořádání kulturních akcí či akcí pro děti na místní úrovni. Na místní úrovni je 

rovněž důležitá činnost obecních knihoven, která zároveň často slouží jako informační bod a 

místo pro připojení k internetu. Ve většině obcí Středočeského kraje, zejména v jeho 

okrajových částech, je poměrně vysoká identifikace obyvatel s obcí, což je potřeba vidět jako 

nezanedbatelný potenciál do budoucnosti. 

Středočeský kraj má velmi dobré podmínky pro provozování mnoha sportů a pěší 

turistiky. Právě na území Středočeského kraje se začala rozvíjet turistika v dnešním slova 

smyslu nejdříve z celých českých zemí a oblasti v zázemí hlavního města Prahy jsou rovněž 

kolébkou fenoménu trampingu. Ve Středočeském kraji jsou ideální podmínky pro 
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cykloturistiku a vodáckou turistiku (zejména Sázava či Berounka). Méně známým faktem je i 

přítomnost oblastí vhodných pro běžecké a částečně i sjezdové lyžování (oblast České Sibiře), 

byť tyto oblasti pochopitelně nedosahují takového potenciálu jako pohraniční hory. 

 

2.4 EKONOMIKA  

2.4.1. Struktura ekonomické základny  

Středočeský kraj v posledních letech dokázal těžit ze strategicky výhodné polohy 

v zázemí hlavního města Prahy. S blízkostí hospodářského centra jsou spojeny obecně větší 

možnosti pro podnikání a možnost dodávek pro mezinárodně významné společnosti.  

V porovnání s ostatními kraji je Středočeský kraj historicky především zemědělským 

regionem (příměstské zemědělství v zázemí metropolitní oblasti, úrodná Polabská nížina), 

průmyslová výroba má významnou tradici pouze ve vybraných regionech (automobilová 

výroba v Mladé Boleslavi, metalurgie v Kladně, chemický průmysl v Kolíně, v Kralupech nad 

Vltavou, v Neratovicích). Tato tradiční průmyslová střediska však byla v nedávné době 

posílena několika významnými zahraničními investicemi, z nichž je potřeba zejména 

vyzdvihnout zejména výrobu automobilů v závodě TPCA v Bečvárech u Kolína. Dříve velmi 

významná těžba na Kladensku a Příbramsku byla ukončována v souvislosti s transformací 

ekonomiky po pádu komunistického režimu. V souvislosti s výše zmíněnou lokalizací 

zahraničních investic se velmi významně rozvíjí segment služeb. Přesto Středočeskému kraji 

patří v tomto ohledu až páté místo mezi kraji (měřeno podílem na zaměstnanosti), což je však 

potřeba částečně přičíst na vrub „stínovému“ efektu Prahy především ve veřejných službách. 

Navzdory „stínovému“ efektu vykazují nejvýznamnější zaměstnanost ve službách oba 

příměstské okresy (Praha-východ a Praha-západ). 

V současnosti působí ve Středočeském kraji více než 293 tis. registrovaných 

ekonomických subjektů, z čehož tvoří více než 20 % právnické osoby. Rozvinutost 

podnikatelského prostředí dokumentují rovněž dlouhodobě nadprůměrné hodnoty míry 

podnikatelské aktivity. 
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2.4.2. Vnější ekonomické vztahy (export, lokalizace investic)  

Středočeský kraj je z hlediska vnějších obchodních vztahů velmi otevřeným regionem 

orientovaným na export, což dokládá i ukazatel exportní výkonnosti měřené objemem vývozu 

na 1 obyvatele - podle údajů za rok 2009 patří Středočeskému kraji v porovnání s ostatními 

kraji první příčka. V absolutních hodnotách je jeho dominance naprosto zřejmá a to přesto, že 

meziroční pokles vývozu mezi lety 2008-2009 byl značný (v přepočtu na 1 obyvatele 

přibližně 56 tis. Kč v běžných cenách).  

Exportní ukazatele v regionu jsou pochopitelně výrazně ovlivněny největšími 

exportéry z odvětví automobilového průmyslu, zejména podnikem Škoda Auto v Mladé 

Boleslavi, který je zároveň největším českým exportérem. Nemalý význam pro export má i 

závod TPCA v Ovčárech u Kolína. Hlavními směry exportu jsou především západoevropské 

trhy (Německo, Francie, Itálie), avšak v poslední době se do popředí zájmu firem dostávají i 

další, např. východoevropské či východoasijské. 

Za převážně příznivý faktor lze považovat rostoucí vliv podniků pod zahraniční 

kontrolou jako důsledek přílivu zahraničního kapitálu. Diskutabilní otázkou je však míra vlivu 

velkých zahraničních investic na malé domácí subdodavatele.  

V návaznosti na příchod  zahraničních (i rozvoj domácích) investic dochází k rozvoji 

nových průmyslových zón. Stále se však jedná v drtivé většině o investice „na zelené louce“, 

podíl revitalizace tzv. „brownfields“ je malý. Pro efektivnější a systémové řešení 

problematiky brownfields a ochrany zemědělského půdního fondu a krajinného rázu / krajiny 

je nezbytné přijetí promyšleného souboru provázaných zejména legislativních, ekonomických 

a administrativních nástrojů a opatření.      

 
2.4.3. Trh práce, vč. mezd  

V souvislosti s doznívající hospodářskou krizí došlo ve Středočeském kraji k poměrně 

výrazným změnám na trhu práce, který je rovněž velmi výrazně ovlivněn blízkostí hlavního 

města Prahy, respektive nabídkou pracovních příležitostí v hlavním městě. Do hlavního města 

dojíždí za prací zejména lidé z blízkého zázemí, ale v době hospodářské krize i lidé ze 

vzdálenějších regionů, ve kterých došlo vlivem krachu významnějších zaměstnavatelů ke 

zhoršení podmínek na trhu práce. 
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Průměrná hrubá měsíční mzda ve Středočeském kraji  v 3. čtvrtletí 2010 (počítáno 

podnikovou metodou) činila přibližně 22 900 Kč (celá ČR 23 700 Kč), což představuje 

meziroční nárůst o 2,4 %.  Tato hodnota řadí kraj na druhou příčku mezi čtrnácti kraji za 

hlavní město Prahu.  

Největší podíl pracovníků je zaměstnán v terciéru (v tržních i netržních službách) – 

přibližně 59 %, přičemž tento podíl v posledních letech roste, v sekundéru (v průmyslu a 

stavebnictví) jich pracuje přibližně 38 % a  tato hodnota má přes jisté výkyvy tendenci mírně 

klesat. Podíl priméru na zaměstnanosti činí pouze 3 %, přičemž tato hodnota stále klesá, i 

když největší pokles již proběhl.  Tento trend v podstatě kopíruje vývoj v celé ČR. 

Středočeský kraj je krajem s dlouhodobě podprůměrnou mírou nezaměstnanosti. Míra 

registrované nezaměstnanosti v říjnu 2010 činila 6,88 %, což znamená meziroční růst o 

přibližně půl procentního bodu. Obecná míra nezaměstnanosti1 v roce 2009, tedy v roce 

vrcholící hospodářské krize, byla 4,4 %, což je možné označit za velmi příznivou hodnotu, i 

když je třeba dodat, že v rámci kraje se vyskytovaly poměrně výrazné regionální rozdíly. 

Dlouhodobě vyšší obecná míra nezaměstnanosti je zaznamenávána u žen. Projevují se zde 

požadavky zaměstnavatelů na daném území i menší flexibilita žen oproti mužům v souvislosti 

s péčí o rodinu.  

 
2.4.4. Výzkum, vývoj a inovace 

Středočeský kraj má velmi vysoký potenciál pro rozvoj výzkumu, vývoje a inovací, 

který je opět možné zdůvodnit výhodnou polohou v zázemí české metropole. Poloha v zázemí 

hlavního města také způsobuje, že na území Středočeského kraje je nebo bude lokalizováno 

několik vysokoškolských pracovišť (viz i subkapitola vzdělávání) a vědeckovýzkumných 

pracovišť či ústavů, které mají díky lokalizaci ve Středočeském kraji šanci dosáhnout na 

dotace ze SF v rámci Cíle Konvergence. Tato pracoviště znamenají značný přínos nejen pro 

obec, ve které se nacházejí, ale i pro širší okolí. Klíčové při jejich plánování je provázání 

s podniky v daném odvětví a vytváření tzv. klastrů, což je oblast, ve které nejen v rámci 

                                                 
1 Obecná míra nezaměstnanosti využívá výsledků výběrového šetření pracovních sil na rozdíl od registrované 

míry nezaměstnanosti, ve které jsou údaje o nezaměstnaných čerpány z databází úřadů práce. V podmínkách 
ČR je registrovaná míra nezaměstnanosti cca o 1 – 1,5 procentního bodu vyšší než obecná míra 
nezaměstnanosti. 
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Středočeského kraje, ale i v rámci ČR jako celku stále přetrvávají určité rezervy. Teprve úzká 

provázanost vědy a výzkumu s komerční sférou může znamenat generování vysokého HDP 

jako ve vyspělých západoevropských regionech. Vývojová a inovační činnost v komerční 

sféře je velmi asymetrická, vlastní vývojové či inovační oddělení si totiž zpravidla mohou 

dovolit pouze velké podniky. Právě pro menší a střední podniky je proto důležité výše 

zmíněné vytváření klastrů. Velmi důležitý je další rozvoj podnikatelských inkubátorů, 

vědeckotechnických parků, dalších prvků inovačních infrastruktury a nástrojů inovační 

politiky.    

Středočeský kraj se umisťuje dlouhodobě na prvním místě v žebříčku krajů podle 

podílu výdajů na výzkum a vývoj ku HDP a to i přesto, že tento podíl má v posledních deseti 

letech lehce sestupnou tendenci. Ve výzkumu a vývoji pracuje ve Středočeském kraji téměř 

5 200 zaměstnanců, z toho více než tři čtvrtiny v podnikatelském sektoru a pouze necelá 

čtvrtina v sektoru veřejném. 

 
2.4.5. Výkonnost ekonomiky (dle regionálních účtů)  

Pozice Středočeského kraje na žebříčku krajů podle HDP na obyvatele se od poloviny 

devadesátých let až do roku 2008 (což je rok, za který jsou k dispozici nejnovější data) 

významně proměnila. Zatímco v roce 1995 patřila Středočeskému kraji třetí příčka od konce, 

v roce 2008 se umístil na pomyslném třetím stupni jen těsně za krajem Jihomoravským s tím, 

že v předešlém roce 2007 byl dokonce na druhém místě. Tento posun v žebříčku nám patrně 

lépe než cokoliv jiného dokumentuje změnu geoekonomické polohy kraje v druhé polovině 

devadesátých let a začátkem nového tisíciletí stejně jako efekt zahraničních investic a rozvoje 

odvětví s vysokou přidanou hodnotou. Tempo růstu HDP na obyvatele tak bylo nejvyšší 

v rámci ČR. Při srovnání s celoevropských průměrem (počítáno podle parity kupní síly měny) 

dosahoval Středočeský kraj v roce 2008 hodnoty 73,6 % (EU27 = 100 %). 

 
2.4.6. Veřejné rozpočty  

Vývoj veřejných rozpočtů, kterými jsou rozpočty kraje, obcí a dobrovolných svazků 

obcí, vykazuje ve Středočeském kraji podobné trendy jako v ostatních krajích. V posledních 

dvou letech (roky 2007 a 2008) příjmy veřejných rozpočtů převyšovaly výdaje, a to poměrně 
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výrazně, zejména v rámci roku 2007. Významným důsledkem doznívající hospodářské krize 

je propad daňových příjmů na straně obcí, v důsledku čehož mohou mít zejména menší obce 

problémy sehnat dostatek zdrojů na spolufinancování projektů ze strukturálních fondů a to 

zejména za situace, kdy mnoho z nich splácí úvěry, které si vzaly v minulých letech rovněž 

z důvodu zajištění spolufinancování. 

 

2.5 DOSTUPNOST A TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA  

2.5.1. Dopravní sítě a dopravní obslužnost  

Středočeský kraj je možné charakterizovat jako region s průměrnou hustotou 

železniční sítě a s vysokou hustotou silniční sítě, přičemž stav ani silniční, ani železniční sítě 

neodpovídá nárokům na ně kladeným a vyžaduje modernizaci.  

Silniční síť ve Středočeském kraji je ovlivněna hlavním městem Prahou, které 

představuje nejen správní centrum ČR, ale i nejvýznamnější dopravní uzel. Silnice vyššího 

řádu na území Středočeského kraje tedy mají radiální charakter a spojují Prahu s dalšími 

významnými centry ČR: dálnice D1 s Jihlavou a Brnem, rychlostní silnice R4 se 

Strakonicemi, dálnice D5 s Plzní, rychlostní silnice R6 s Karlovými Vary, rychlostní silnice 

R7 s Chomutovem, dálnice D8 s Teplicemi, rychlostní silnice R10 s Libercem a dálnice D11 

s Hradcem Králové. Značná část těchto komunikací je nedokončená a to v některých 

případech i na území Středočeského kraje (např. rychlostní silnice R4). Další část z nich nemá 

vyhovující parametry a vyžaduje důkladnou rekonstrukci (např. dálnice D1). Velmi 

problematické je spojení s Jihočeským krajem, protože z plánované dálnice D3 stojí dosud jen 

torza mimo Středočeský kraj. Jedním z největších problémů silniční infrastruktury nejen 

Středočeského kraje, ale i celé ČR je pražský okruh, ze kterého v současnosti není hotova ani 

polovina. Dalším významným problémem je nevyhovující stav aglomeračního okruhu kolem 

Prahy, silnice II/101, jejíž vedení po silnicích nevyhovujících parametrů s mnoha průjezdy 

obcemi a s ne vždy vhodně zvolenou trasou neodpovídá potřebám regionu. Silnice nižších tříd 

v oblastech dotčených ve větší míře suburbanizací nejsou navrhovány na stávající intenzitu 

provozu a často na nich proto ve špičkách vznikají zácpy. Značným problémem je rovněž 
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absence obchvatů měst a obcí, mnoho silnic vede přímo přes centrum. Stávající tempo 

modernizace se ukazuje jako nedostatečné. 

Železnice v zázemí Prahy má potenciál stát se významným prostředkem příměstské 

hromadné dopravy, avšak tento potenciál je dosud využíván pouze částečně. Rovněž na 

železnici se projevuje zastaralost infrastruktury a pomalá modernizace. Tratě v okrajových 

částech regionu jsou naopak často velmi ztrátové, protože zejména mimo špičku je využívá 

málo cestujících. Středočeským krajem procházejí I., III. a IV. železniční koridor, které mají 

nadnárodní význam. 

 

2.5.2. Vodní hospodářství  

Napojení obyvatel na kanalizace včetně ČOV a veřejné vodovody se ve Středočeském 

kraji výrazně liší podle kategorie obcí. Zatímco v kategorii obcí nad 2000 obyvatel je až na 

výjimky tato problematika vyřešena, v kategorii obcí do 2000 obyvatel je podíl domácností 

napojených na kanalizace a veřejné vodovody dosud nízký, přestože se zvyšuje. Situace 

v kategorii malých obcí má za následek skutečnost, že Středočeský kraj se dlouhodobě 

umisťuje na poslední příčce v žebříčku krajů podle podílu obyvatel napojených na veřejnou 

kanalizaci. 

V severní části Středočeského kraje se nachází poměrně značné zásoby podzemních 

vod, které jsou využívány pro zásobování obyvatelstva. Povrchové zdroje se při veřejném 

zásobování pitnou vodou uplatňují rozhodujícím způsobem v centrální a jižní části kraje. 

Zásobování hlavního města Prahy zajišťuje úpravna vody Káraný a vodárenská nádrž Švihov 

(Želivka). 

 

2.5.3. Energetika (s důrazem na obnovitelné zdroje energie a energetickou efektivitu)  

Stávající elektrizační soustava zabezpečuje současnou potřebu elektrické energie 

v kraji. Tepelná elektrárna v Mělníku doznala v uplynulých letech výrazných změn, takže 

v současnosti odpovídá všem požadavkům, které jsou na zařízení tohoto typu kladeny.  

V kraji je provozována i řada menších, převážně podnikových teplárenských zdrojů 

vyrábějících mimo dodávané teplo též el. energii, a malých vodních elektráren. V uplynulých 
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letech pokračoval trend růstu požadavků na připojení nových odběrných míst nebo zvýšení 

stávajícího příkonu v odběrném místě. 

Z alternativních zdrojů má ve Středočeském kraji potenciál zejména  využití sluneční 

energie, která v poslední době zaznamenává rozsáhlý nárůst. Naopak podmínky pro využití 

větrné energie jsou ve srovnání s ostatními kraji horší. Uvažovat lze též o energetickém 

využití  biomasy zejména z menších energetických zdrojů. Perspektivu v lokálním měřítku 

má rovněž energetické využití odpadu (zejména komunálního). 

 

2.5.4. Odpadové hospodářství  

Středočeský kraj je dlouhodobě krajem s největší produkcí komunálního odpadu na 

jednoho obyvatele. Naopak výtěžnost komunálního odpadu zůstává nízká. Specifickým 

problémem jsou lokality se starou ekologickou zátěží a kontaminované průmyslové objekty. 

Řešení těchto problémů je dlouhodobá záležitost a to nejen z důvodu nedostatku financí, ale 

rovněž i kvůli komplikovaným vlastnickým vztahům. Mezi nejvýznamnější problémy 

odpadového hospodářství ve Středočeském  kraji dále patří využití biologicky rozložitelného 

odpadu, vysoký podíl nebezpečných odpadů, sběr a zpracování autovraků a elektrošrotu, 

nedostatečná obslužnost sběrnými dvory a jejich nedostatečná kapacita.  

 
 
2.6 ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ  

2.6.1. Příroda a krajina, vč. lesů a ochrany půd  

Území Středočeského kraje je z fyzicko-geografického hlediska velmi pestré. Na 

poměrně malém prostou se stýkají horská a stepní flóra i fauna, stejně jako druhy 

charakteristické pro západní a východní část Evropy. Řeky a potoky vytvořily zaříznutá údolí, 

zatímco niva Labe na území Středočeského kraje představuje nejdokonaleji rozvinutý nivní 

ekosystém v rámci Čech. V jinak převážně nížinné severní části kraje se nachází 

geomorfologicky velmi členité území Polomených hor. Tyto dispozice pochopitelně 

představují výrazný potenciál pro rozvoj cestovního ruchu, který je navíc umocněn blízkostí 

nejvýznamnější zdrojové oblasti, hlavního města Prahy. 
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Na území Středočeského kraje se nacházejí CHKO Český kras, CHKO Blaník, 

převážná část CHKO Kokořínsko, část CHKO Český ráj a CHKO Křivoklátsko. Posledně 

jmenované území je nejzachovalejší a druhově nejrozmanitější velkoplošný lesní porost ve 

výškovém stupni pahorkatin až nižších vrchovin v rámci ČR a proto se uvažuje o zřízení 

národního parku na jeho území. 

Rozmístění lesů ve Středočeském kraji je značně nerovnoměrné. Minimální lesnatost 

je v oblastech úrodných zemědělských půd, tzn. v Polabí, Pojizeří či na Slánsku. V kontrastu 

k těmto oblastem jsou rozsáhlé lesní celky Křivoklátska a Brd i regiony, kde se ve 

vyvážených poměrech střídají lesy, pole a louky, jak je tomu na Benešovsku, Příbramsku, ve 

středním Povltaví a Posázaví. 

Středočeský kraj vykazuje vysoký podíl zemědělské půdy na celkovém půdním fondu 

(druhý nejvyšší v rámci ČR). Značná část této půdy je zorněna (více než 83 %) a to zejména 

v úrodných částech Polabské nížiny. 

 

2.6.2. Voda  

Celá plocha Středočeského kraje patří do povodí Severního moře, přičemž hlavním 

tokem odvodňujícím jeho území je řeka Labe. Z hlediska srážek se projevuje diferenciace 

regionu na sušší severozápadní část (Kladensko, Slánsko) a srážkově bohatší jižní část.  

Na území Středočeského kraje se nachází několik minerálních pramenů, z nichž 

nejvýznamnější jsou minerální uhličité prameny využívané v lázních Poděbrady. Tyto lázně 

slouží k léčbě lázeňských hostů již více než 100 let. 

Hlavní zdroje znečištění vodních toků představují ve Středočeském kraji špatně 

čištěné komunální i průmyslové odpady a zemědělská hnojiva. Snížení počtu zdrojů 

znečištění v posledních letech se projevilo v mírném zlepšení kvality vody v dříve velmi silně 

znečištěných tocích, které jsou nyní hodnoceny jako silně znečištěné toky. V kategorii velmi 

silně znečištěných toků (nejhorší kategorie podle ČHMÚ) zůstávají Rakovnický a Zákolanský 

potok.  
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2.6.3. Ovzduší 

Kvalitu ovzduší ve Středočeském kraji je možné označit jako kolísavou. Hodnocení na 

základě vývoje používaných ukazatelů se ukazuje často jako velmi problematické, neboť 

hodnoty ukazatelů jsou ovlivňovány sezónními klimatickými oscilacemi.  

Nepříznivá je emisní bilance u oxidů dusíku, suspendovaných částic frakce 10 

mikrometrů a troposférického ozonu. Tato nepříznivá situace je způsobena zejména 

neustálým nárůstem provozu mobilních zdrojů znečišťování. Emise oxidu siřičitého (jejichž 

hlavními původci jsou především velké stacionární zdroje) v uplynulých letech vykazovaly 

sestupnou tendenci a hodnoty za Středočeský kraj jsou tak v současnosti pod úrovní průměru 

ČR. 
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3. SWOT analýza 

 
SWOT analýza představuje často používaný způsob, kterým lze stručně a výstižně 

shrnout silné a slabé stránky (interní faktory, se kterými je nutno počítat a přizpůsobit se jim) 

spolu s hrozbami a příležitostmi (faktory, na které je třeba reagovat a odpovídajícím 

způsobem je eliminovat, resp. pokusit se je využít) zkoumaného regionu. Cílem SWOT 

analýzy je poskytnout souhrnný přehled zjištění z předchozí kapitoly vztahujících se zejména 

k identifikaci klíčových prioritních oblastí Středočeského kraje pro budoucí programovací 

období. 

 
SILNÉ STRÁNKY 

• Výhodná geografická poloha v zázemí hlavního města Prahy 
• Obecně vysoká přitažlivost regionu pro investory 
• Komparační výhody ve srovnání s vyspělými západoevropskými regiony – zejména 

nižší náklady na pracovní sílu 
• Existence mezinárodního letiště Praha - Ruzyně 
• Vysoká míra podnikatelské aktivity 
• Přírodní a kulturní rozmanitost venkovské části regionu 
• Množství památek významných z hlediska cestovního ruchu 
• Blízkost Prahy jako zdrojové oblasti nejen pro domácí, ale i mezinárodní cestovní 

ruch 
• Relativně stabilizované osídlení, zejména ve venkovské části 
• Dostatek energetických zdrojů 
• Koncepční přístup kraje ke službám sociální péče 

SLABÉ STRÁNKY 
• Existence velkých disparit v rámci kraje a to nejen v oblasti ekonomické (suburbánní 

zázemí Prahy x periférie) 
• Nedostatečné propojení výzkumu a vývoje s výrobou 
• Nevyhovující stav dopravní infrastruktury, zejména silnic nižších tříd 
• Chybějící obchvaty měst a obcí 
• Nízké napojení obyvatel na veřejné vodovody a kanalizace v menších obcích 
• Narušování krajinného rázu a identity obyvatel procesem suburbanizace a rozvojem 

ekonomických aktivit 
• Množství zchátralých a nevyužívaných areálů, tzv. brownfields bez perspektivy 

dalšího využití 
• Špatná kvalita podzemních a povrchových vod 
• Výrazná sezónnost cestovního ruchu v kraji (dominance letní sezóny) 
• Znečišťování ovzduší, zvláště mobilními zdroji 
• Neexistence regionální inovační agentury  
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• Nízká vybavenost informačními a komunikačními technologiemi ve veřejné a 
podnikatelské sféře 

• Nevyhovující technický stav a nedostatky ve vybavenosti školských zařízení a 
některých volnočasových zařízení 

PŘÍLEŽITOSTI 
• Další rozvoj kvalitních inovačních projektů a infrastruktury 
• Další příliv domácích i zahraničích investic a využití investičních příležitostí v kraji 

pro realizaci projektů a investic z oborů s vysokou přidanou hodnotou  
• Zefektivnění a podpora rozvoje inovací založením regionální inovační agentury    
• Zlepšení podmínek pro spolupráci veřejných a soukromých institucí v oblasti vědy a 

výzkumu 
• Zavedení systému dalšího vzdělávání dospělých, příp. rozšíření vysokého školství, 

rozšíření středního školství o obory požadované zaměstnavateli 
• Posílení spolupráce mezi samosprávou, neziskovými organizacemi a  soukromou 

sférou na lokální úrovni – rozvoj komunitního plánování, vznik komunitních center 
• Rozvoj koncepčního marketingu v oblasti cestovního ruchu 
• Prezentace středočeských památek jako dobře dostupné, zajímavé alternativy k Praze 
• Zlepšení údržby krajiny rozvojem ekozemědělství a agroturistiky 
• Pokles negativního zatížení imisemi a hlukem z automobilové dopravy ve městech 

(po vybudování obchvatů měst) 
• Zlepšení image obcí a měst revitalizací jejich upadajících částí 

OHROŽENÍ 
• Nepříznivý demografický vývoj včetně stárnutí obyvatelstva v periferních oblastech 
• Vylidňování venkovských periferních oblastí 
• Nedostatečná kapacita dopravní infrastruktury pro individuální i nákladní dopravu 

v kombinaci s růstem intenzity dopravy 
• Pokračující chátrání železniční infrastruktury vedoucí k dalšímu poklesu 

konkurenceschopnosti železniční dopravy, případně i k zastavení provozu na 
některých tratích 

• Úpadek částí měst v souvislosti s rozporem mezi jejich dřívějšími funkcemi a 
současnými nároky  

• Nezájem nově přistěhovaných obyvatel do suburbánních oblastí o prostředí, ve 
kterém žijí a o dění v obci 

• Zábor zemědělské půdy v důsledku výstavby a ekonomických aktivit  
• Neřešení starých ekologických zátěží  
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4. Předpokládané prioritní oblasti Středočeského kraje pro období po roce 
2013 

 

4.1 ROZVOJOVÁ STRATEGIE KRAJE   

Hlavním koncepčním dokumentem pro rozvoj území Středočeského kraje je 

„Program rozvoje územního obvodu Středočeského kraje“ (aktualizovaná verze 2009), 

přijatý samosprávným vedením kraje. Program rozvoje územního obvodu Středočeského 

kraje je tvořen částí analytickou a částí návrhovou. Součástí Programu rozvoje územního 

obvodu Středočeského kraje je rovněž návrh zabezpečení realizace a časový harmonogram, 

který uvádí, že program by měl být průběžně realizován až do roku 2013. 

Návrhy obsažené v Programu rozvoje územního obvodu Středočeského kraje se 

z tematického hlediska dotýkají všech významných aspektů rozvoje regionu, tzn. produkční 

základny, infrastruktury, rozvoje venkova a multifunkčního zemědělství, životního prostředí, 

lidských zdrojů i cestovního ruchu zasazeného do kontextu péče o kulturní dědictví. 

Samotný program rozvoje má poměrně složitou strukturu a je tvořen vizí, hlavním 

cílem sestávajícího ze čtyř dílčích a 26 strategických cílů. Program rozvoje je realizován 

prostřednictvím 41 opatření.  

 

Strategická vize: Středočeský kraj bude dynamicky se rozvíjejícím, ekonomicky výkonným 
a konkurenceschopným regionem se silnými a vzájemně výhodnými vztahy a vazbami na hl. 
m. Prahu a na sousední regiony, při respektování různorodosti přírodních, historických, 
sociálních, kulturních a ekonomických podmínek jednotlivých částí kraje a při vyváženém 
rozvoji městských, příměstských i venkovských oblastí. 

Středočeský kraj bude regionem s rozvíjející se ekonomikou a rostoucí životní úrovní svých 
obyvatel. V rámci rozvoje kraje bude aktivně, efektivně a v souladu s principy udržitelného 
rozvoje využíván a rozvíjen potenciál a zdroje kraje. 

Středočeský kraj má potenciál atraktivního místa pro život, bydlení, zaměstnání, podnikání, 
rekreaci a cestovní ruch, zejména díky kvalitnímu životnímu prostředí, dobré dopravní 
obslužnosti, kvalitní infrastruktuře, službám a pracovním příležitostem. 

Globální cíl: Dosáhnout vyváženého hospodářského, kulturního a vzdělanostního růstu se 
silnými a vzájemně výhodnými vazbami na hlavní město Prahu, ale také na další regiony, při 
respektování podmínek ochrany životního prostředí tak, aby region obstál v porovnání 
s ostatními regiony v ČR i v zahraničí. 
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Dílčí cíle:  

1) Využití blízkosti hl. m. Prahy a potenciálu Středočeského kraje k hospodářskému 
růstu regionu 

2) Podpora rozvoje lidských zdrojů a zlepšování sociálních podmínek v regionu jako 
doplněk hospodářského růstu, zvyšování přitažlivosti území 
Středočeského kraje pro život obyvatel 

3) Budování a rozvoj technické infrastruktury tak, aby vyhovovala rostoucím potřebám 
ekonomického rozvoje při respektování ochrany životního prostředí a 
aby splňovala požadavky obyvatelstva Středočeského kraje na trvalé 
zvyšování kvality života 

4) Zlepšování podmínek života obyvatel se zvláštním důrazem na venkovský prostor, 
zvyšování přitažlivosti regionu důslednou ochranou a trvale 
udržitelným využitím přírodního a kulturního dědictví regionu a 
nabídkou rekreačních a sportovních aktivit 

Zdroj: Program rozvoje územního obvodu Středočeského kraje 

 

4.2 IDENTIFIKACE HLAVNÍCH PROBLÉMOVÝCH OKRUHŮ KRAJE PO ROCE 2013  

K plné identifikaci problémů limitujících rozvoj Středočeského kraje byla zpracována 

SWOT analýza (viz kapitola 3), která identifikuje hlavní problémy. Z provedené analýzy a 

následné SWOT vycházejí jako nejvíce problémové následující oblasti: 

• Nevyhovující dopravní infrastruktura (zejména silniční infrastruktura nižšího řádu) a 

vzrůstající intenzita dopravy. 

• Nevyhovující infrastruktura v oblasti životního prostředí (zejména nízké napojení 

obyvatel menších obcí na veřejné vodovody a kanalizace). 

• Nepříznivá struktura lidských zdrojů z hlediska vzdělanostních charakteristik. 

• Neřešení výrazných disproporcí v regionálním rozvoji kraje založených na polaritě 

suburbánní zázemí hlavního města Prahy a venkovské periferní oblasti. 

• Zábor nových nezastavěných ploch, zejména v suburbánním zázemí Prahy z důvodu 

pokračující výstavby rodinných domů, ale i průmyslových areálů a skladovacích 

ploch. 

• Nedostatečné využívání starých, nevyužívaných areálů tzv. brownfields a zábor ploch 

na „zelené louce“  

• Nedostatečné propojení vědy a výzkumu s praxí. 
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• Výrazná sezónnost cestovního ruchu. 

Při sumarizaci výše uvedených problémových oblastí je zřejmé, že některé z nich jsou 

historicky i geograficky výrazně determinované a pevně zakořeněné a tudíž jen velmi obtížně 

změnitelné (např. sezónnost cestovního ruchu), zatímco jiné je možné změnit snadněji (např. 

zábor nových nezastavěných ploch, rozvoj inovační infrastruktury). Také je třeba zmínit, že 

řešení některých z těchto problémových oblastí je v kompetenci kraje, ale při řešení většiny 

z nich je nutnou podmínkou spolupráce jak s vyšší hierarchickou úrovní (státní orgány a 

úřady), tak s nižší (obce). Některé z uvedených problémů se dokonce týkají převážně státních 

orgánů a krajské orgány mají pouze malé možnosti je výrazněji ovlivnit. Rovněž je nutné 

poznamenat, že některé z těchto problémů se přímo nabízí k řešení prostřednictvím SF (např. 

propojení vědy a výzkumu s praxí, rozvoj inovační infrastruktury a prostředí pro inovace), 

zatímco u jiných je zapojení SF obtížnější (zábor nových ploch a degradace krajiny). 

Při zobecnění jednotlivých problémových oblastí a výběru nejdůležitějších z nich 

vyplývá, že ve Středočeském kraji je potřeba se soustředit na čtyři klíčové okruhy, potřebné 

pro jeho další rozvoj. Jedná se o:  

• Lidské zdroje a vzdělávání 

• Šíření inovací a posilování postavení vědy a výzkumu 

• Vzhled krajiny a dlouhodobě udržitelný koncept jejího rozvoje  

• Infrastrukturu v oblasti dopravy i životního prostředí 

 

Tyto okruhy v zásadě korespondují s některými dílčími cíli Programu rozvoje 

územního obvodu Středočeského kraje, byť jsou jinak strukturovány. Je oprávněné 

předpokládat, že potřeby kraje se nebudou nijak zásadně měnit ani po roce 2013. 

Problematiku rozvoje lidských zdrojů, rozvoje inovací, vzhledu krajiny a rozvoje a 

modernizace infrastruktury je totiž možné vyřešit až v dlouhodobém časovém horizontu.  
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4.3 PŘEDPOKLADY A POTŘEBY PRO DALŠÍ ROZVOJ KRAJE V NOVÉM 
PROGRAMOVACÍM OBDOBÍ  

Budoucí podpora v rámci SF se bude výhradně soustředit na naplňování Strategie 

„Evropa 2020“ a jejích 7 iniciativ, které by se měly stát katalyzátorem pokroku v každém 

z prioritních témat: 

1. Inovace v Unii 

2. Mládež v pohybu 

3. Digitální program pro Evropu 

4. Evropa méně náročná na zdroje 

5. Průmyslová politika pro éru globalizace 

6. Program pro nové dovednosti a pracovní místa 

7. Evropská platforma pro boj proti chudobě 

 

Pro další rozvoj Středočeského kraje jsou relevantní všechny iniciativy „Evropy 

2020“, nicméně některé z nich mají vzhledem k výše uvedeným problémovým okruhům větší 

relevanci než jiné. 

V dalším textu jsou tedy představeny jednotlivé iniciativy Strategie Evropa 2020 a 

jejich vazba na další rozvoj Středočeského kraje.  

 

Inovace v Unii 

Tato iniciativa je chápána jako zlepšení rámcových podmínek a přístupu k financování 

výzkumu a inovací, čímž bude zajištěno, že se z inovativních nápadů stanou výrobky a služby 

vytvářející růst a pracovní místa. 

Od vnitrostátní úrovně se při aplikaci této iniciativy očekává, že budou přijímána 

opatření k posílení spolupráce mezi univerzitami, výzkumnými subjekty a podniky s cílem 

společně plánovat a zlepšit příhraniční spolupráci v oblastech, kde má EU přidanou hodnotu a 

zajistit tak rozšíření technologií po celém území EU. Tato iniciativa plně koresponduje 

s identifikovaným okruhem Šíření inovací a posilování postavení vědy a výzkumu. 
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Pro Středočeský kraj je tato iniciativa velmi důležitou, neboť právě na šíření inovací je 

vhodné postavit budoucí konkurenceschopnost tohoto regionu a to vzhledem k předpokladům, 

které vyplývají z jeho geoekonomické polohy i z potenciálu zahraničních investic. Inovace 

jako takové jsou úzce spjaté s výzkumnými a vývojovými aktivitami firem i veřejných 

institucí, neboť jsou aplikací konkrétních výsledků výzkumu a vývoje. Je tedy oprávněné 

tvrdit, že existuje přímá souvislost mezi intenzitou vědecko-výzkumných aktivit v daném 

regionu a inovační aktivitou místních firem. Mimoto je však možné na řadě případů ze 

západoevropských regionů ilustrovat, že existuje přímá úměra mezi vědeckovýzkumnou a 

inovační aktivitou a hospodářskou vyspělostí regionu, ovšem za splnění klíčového 

předpokladu existence vhodného prostředí pro šíření inovací. 

Důležitou podmínkou pro úspěšné šíření inovací je existence institucionálního rámce 

stejně jako dostatek kvalifikovaných lidských zdrojů. Tuto iniciativu tedy není možné vidět 

izolovaně, právě naopak je nutné ji intenzivně provázat s dalšími iniciativami. Pokud 

v budoucím programovacím období nastane podobná situace jako v současném, je oprávněné 

předpokládat, že mnoho velkých investic v oblasti „tvrdých“ vědeckovýzkumných projektů 

bude mít opět tendenci směřovat do bezprostředního zázemí hlavního města Prahy. Jistě by 

však stálo za úvahu, zda by nebylo možné tyto investice realizovat i v dalších částech kraje 

s dobrou dopravní dostupností a rozšířit tak „akční rádius“ jejich působnosti. 

 

Mládež v pohybu 

Iniciativa je chápána jako posílení výkonu vzdělávacích systémů a odborné přípravy a 

usnadnění vstupu mladých lidí na pracovní trh (podporou mobility studentů a stážistů).  

Od vnitrostátní úrovně se při aplikaci této iniciativy očekává, že budou zajištěny 

účinné investice do systémů vzdělávání a odborné přípravy na všech úrovních (od předškolní 

po vysokoškolskou) a že budou lépe zacíleny výsledky vzdělávání na potřeby pracovního 

trhu. Tato iniciativa koresponduje s identifikovanou oblastí Lidských zdrojů a vzdělávání.  

Středočeský kraj vykazuje ve srovnání s ostatními kraji ČR nižší podíl vysokoškolsky 

vzdělaného obyvatelstva. To je významný faktor nepříznivě působící na další rozvoj 

vědeckovýzkumných aktivit a inovací zmíněných v předchozí iniciativě. V důsledku omezené 
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nabídky atraktivních pracovních míst v okrajových mikroregionech Středočeského kraje pro 

absolventy VŠ a pro vysoce kvalifikované profesionály přetrvává v periferních částech 

dlouhodobě nedostatek těchto vysoce kvalifikovaných lidských zdrojů.  

Tato iniciativa je stejně jako v případě „Inovací v Unii“ pro Středočeský kraj klíčová, 

neboť inovace a vysoce vzdělaná pracovní síla jsou dvě strany téže mince.  

 

Digitální program pro Evropu 

Cílem této iniciativy je zajistit udržitelný hospodářský a sociální přínos jednotného 

digitálního trhu, založeného na rychlém a velmi rychlém internetu.  

Od vnitrostátní úrovně se při aplikaci této iniciativy očekává vypracování operační 

strategie pro vysokorychlostní internet a zaměření veřejného financování na oblasti, které 

nejsou plně pokryty soukromými investicemi. Tato iniciativa nekoresponduje přímo s žádnou 

z identifikovaných problémových okruhů, nepřímo se však dotýká okruhu Šíření inovací a 

posilování postavení vědy a výzkumu.  

Pro rychlé šíření inovací představuje jednotný digitální trh a dostupný velmi rychlý 

internet jeden z důležitých předpokladů. Existují pochopitelně odvětví, kde je rychlý internet 

důležitější a jiná, kde je méně důležitý, ale v dnešní éře informačních technologií je 

oprávněné konstatovat, že téměř neexistuje odvětí, pro které by rozšíření velmi rychlého 

internetu nepředstavovalo rozvojový impuls. 

 

Evropa méně náročná na zdroje 

Tato iniciativa si klade za cíl přispět k vytvoření společnosti méně náročné na zdroje 

s nízkou produkcí uhlíku. Mělo by být dosaženo oddělení hospodářského růstu od využívání 

zdrojů a energií, snížení emisí CO2, zvýšení konkurenceschopnosti ekologicky šetrných 

odvětví i podpora větší energetické bezpečnosti.  

Od vnitrostátní úrovně se při aplikaci této iniciativy očekává mj. vyvinutí inteligentní, 

modernizované a plně propojené dopravní a energetické infrastruktury, zajištění 

koordinovaného provádění projektů v oblasti dopravní infrastruktury v rámci EU a zaměření 
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se na městský rozměr dopravy. Tato iniciativa se neváže přímo na žádný z identifikovaných 

problémových okruhů, nepřímo se však dotýká problémových okruhů Vzhled krajiny a 

dlouhodobě udržitelný koncept jejího rozvoje a Infrastruktura v oblasti dopravy a životního 

prostředí.  

Středočeský kraj je sice dopravně dobře napojen na sítě vyššího řádu (dálnice i 

mezinárodní železniční koridory), problémem však jsou nevyhovující sítě nižšího řádu. 

Nekvalitní dopravní síť tak často představuje zvýšenou zátěž pro obyvatele (chybějící 

obchvaty měst a obcí), včetně větší energetické náročnosti osobní i nákladní dopravy. 

Podobně je možné hodnotit i chybějící nebo zastaralou infrastrukturu v oblasti životního 

prostředí (veřejné vodovody, kanalizace), ale rovněž i úbytek přirozených funkcí krajiny 

v důsledku mnohdy zbytečného záboru nezastavěných pozemků za účelem průmyslové 

výroby či budování skladovacích prostor. Z hlediska záboru nových ploch jsou totiž nezřídka 

problémové podniky, které negenerují vysokou přidanou hodnotu, naopak kvartérní aktivity 

jsou velmi často z hlediska záboru nových pozemků nenáročné. V každém případě platí, že 

bude potřeba v daleko větší míře usilovat o regeneraci tzv. brownfields a to nejen za účelem 

ekonomických aktivit, ale i občanských aktivit či bydlení. V rámci podpory modernizace a 

výstavby dopravní infrastruktury musí jednoznačně platit, že bude podporováno pouze 

omezené množství dobře připravených projektů jednoznačně se vážících k rozvojovým 

aktivitám a zároveň s pozitivními dopady na životní prostředí (např. prostřednictvím snížení 

emisní zátěže). Je totiž nutné si uvědomit, že prosté rekonstrukce krátkých úseků silnic 

k rozvoji regionu jako celku téměř nepřispívají. 

 

Průmyslová politika pro věk globalizace  

Tato iniciativa bezprostředně reaguje na současnou hospodářskou krizi. Jejím cílem je 

vypracování rámce pro průmyslovou politiku, která bude podporovat podnikání, pomáhat 

průmyslu vypořádat se s problémy globalizace a podporovat konkurenceschopnost primárních 

průmyslových odvětví, výroby a služeb v Evropě. 

Od vnitrostátní úrovně se očekává zlepšení podnikatelského prostředí, zejména pro 

malé a střední podniky, mj. i snížením administrativní zátěže a zlepšením kvality právních 



                       
 

 
 

 
Analýza socioekonomického rozvoje Středočeského kraje se specifikací potřeb po roce 2013 z hlediska kohezní 
politiky 
 
                                                                         35 

 

předpisů upravujících podnikání. Tato iniciativa nepřímo koresponduje s identifikovaným 

okruhem Šíření inovací a posilování postavení vědy a výzkumu. 

Zvýšení konkurenceschopnosti primárních průmyslových odvětví, výroby a služeb 

nemůže být dosaženo bez šíření inovací a to zejména v mezinárodním měřítku. Pro šíření 

inovací je však také důležité, aby docházelo k odbourávání administrativních bariér a 

zlepšování legislativního prostředí a to i ve vztahu k inovacím. Toto konstatování platí pro 

Středočeský kraj i z toho důvodu, že je zde nadprůměrná intenzita podnikatelských aktivit. 

 

Program pro nové dovednosti a pracovní místa 

Iniciativa je chápána jako zlepšení postavení občanů pomocí nových dovedností, jenž 

umožní současné i budoucí pracovní síle přizpůsobit se novým podmínkám a případným 

posunům v profesních drahách, snížit nezaměstnanost a zvýšit produktivitu práce. Důraz bude 

mj. kladen na podporu mobility pracovních sil v rámci EU, či provádění zásad celoživotního 

učení.  

Od vnitrostátní úrovně se očekává snížení segmentace trhu práce, usnadnění přechodů 

a napomáhání slaďování pracovního a rodinného života, včetně kontroly systému daní a 

dávek, aby se vyplatilo pracovat. Tato iniciativa přímo koresponduje s identifikovaným 

problémovým okruhem Lidské zdroje a vzdělávání. 

Jak již bylo zmíněno, je v mnohých částech Středočeského kraje nedostatek vysoce 

kvalifikované pracovní síly. Díky systému celoživotního učení bude možné lépe reagovat na 

potřeby trhu práce, stávající zaměstnance školit a zvyšovat tak jejich kvalifikaci.  

 

Evropská platforma pro boj proti chudobě 

 Cílem této poslední iniciativy je zajistit hospodářskou, sociální a územní soudržnost 

za účelem zvyšování povědomí o základních právech osob, které se potýkají s chudobou a 

sociálním vyloučením a uznávání těchto práv, aby mohly důstojně žít a aktivně se zapojovat 

do společnosti.  
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Od vnitrostátní úrovně je očekávána podpora kolektivní a individuální zodpovědnosti 

v boji proti chudobě a sociálnímu vyloučení.  

Tato iniciativa v případě Středočeského kraje nepřímo koresponduje 

s identifikovaným problémovým okruhem Lidské zdroje a vzdělávání. Rozvoj lidských 

zdrojů a zejména vzdělávání je totiž možné považovat za účinný nástroj v boji proti chudobě a 

sociálnímu vyloučení. Při tom je potřeba akcentovat, že nesmí být kladen důraz pouze na 

počáteční vzdělávání, ale rovněž i na rozvoj celoživotního vzdělávání. 

 

4.4 DEFINICE HLAVNÍCH PRIORITNÍCH OBLASTÍ PRO ČERPÁNÍ ZE SF PO ROCE 
2013 

Zpracovatel identifikoval čtyři klíčové oblasti pro rozvoj Středočeského kraje po roce 

2013. Jedná se o:  

• Lidské zdroje a vzdělávání 

• Vědu, výzkum a inovace 

• Dopravní infrastrukturu a infrastrukturu pro životní prostředí 

• Dlouhodobě udržitelný rozvoj krajiny venkovské i urbanizované 

 

Pokud má dojít k skutečnému zlepšení v identifikovaných oblastech, je potřeba, aby se 

pozornost soustředila na všechny zároveň a aby při realizaci intervencí byl kladen maximální 

důraz na jejich synergické efekty. Je zřejmé, že v případě některých intervencí bude potřeba, 

aby zároveň docházelo k příslušným krokům na národní úrovni. Pravděpodobně nejvýrazněji 

se tato skutečnost týká identifikované oblasti Věda, výzkum a inovace, kdy intervence na 

podporu šíření inovací musí být prováděny v rámci vhodně nastaveného institucionálního 

prostředí včetně legislativy. Na tomto místě je však třeba poznamenat, že i přes nesporný 

význam změny podmínek a pravidel na národní úrovni stejně jako z národní úrovně budované 

infrastruktury, mají největší potenciál pro zvýšení vyspělosti kraje a zajištění kvality života 

jeho obyvatel intervence prováděné z krajské, resp. regionální úrovně. 

V implementaci definovaných hlavních prioritních oblastí pro čerpání budou mimo 

kraje hrát významnou roli i další subjekty, a to jak z veřejného (obce, dobrovolné svazky 
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obcí), neziskového (NNO), tak soukromého sektoru. Pro dosažení maximální účinnosti 

navrhovaných intervencí bude nezbytné, aby již ve fázi tvorby strategie docházelo k co 

nejužší spolupráci všech těchto subjektů. 
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5. Závěr 

Hlavním cílem předložené zprávy bylo zpracování analýzy socioekonomického 

postavení Středočeského kraje se specifikací potřeb po roce 2013 z hlediska kohezní politiky.  

Stručná situační analýza Středočeského kraje je popsána v druhé kapitole, na kterou 

bezprostředně navazuje SWOT analýza Středočeského kraje (třetí kapitola).  

Stěžejní kapitolou celé závěrečné zprávy je čtvrtá kapitola, ve které je mimo jiné 

představena i hlavní současná rozvojová strategie Středočeského kraje, tedy Program rozvoje 

územního obvodu Středočeského kraje v aktualizované verzi ze srpna 2009. V neposlední 

řadě jsou v rámci této kapitoly specifikovány potřeby kraje po roce 2013 ve vazbě na Strategii 

EU 2020.  

Při zpracování tohoto projektu dospěl řešitel k několika významným a vcelku 

průkazným závěrům.  

Za prvé se ukazuje, že významnou prioritou pro Středočeský kraj, kterou si doposud 

mnoho stakeholderů plně neuvědomilo, je řešení značných vnitřních disparit tohoto regionu 

(suburbánní zázemí hlavního města Prahy x periferní části). S tím bezprostředně souvisí 

nutnost diferencovat veškeré intervence s přihlédnutím ke specifickým potřebám obou 

zmíněných typů území. Suburbánní zázemí hlavního města Prahy například potřebuje řešit 

nedostatečnou vzdělávací infrastrukturu s ohledem na narůstající počet obyvatel (s tím, že 

z kohezní politiky by měly být podporovány projekty s regionálním významem či projekty 

s potenciálem generovat vysokou přidanou hodnotu, což se například  základních škol 

většinou netýká), periferní regiony naopak potřebují vytvářet dostatek kvalitních pracovních 

příležitostí pro kvalifikované pracovníky a to například vytvořením podmínek pro lokalizaci 

zahraničního kapitálu. Při tom je však potřeba si uvědomit, že mezi dvěma nastíněnými typy 

území existuje mnoho přechodových regionů, které mají znaky i potřeby obou. 

Za druhé je potřeba konstatovat, že pokud chce Středočeský kraj zvyšovat 

konkurenceschopnost v mezinárodním měřítku, bude nutné, aby se dále zaměřoval na 

podporu vědy, vzdělávání a zejména šíření inovací. Středočeský kraj má v této oblasti velmi 

vysoký potenciál, který je však zatím naplňován pouze částečně. Zde je potřeba připomenout, 

že nezastupitelnou úlohu má v tomto ohledu i vhodně nastavené institucionální prostředí. 
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Za třetí se ukazuje, že dynamický rozvoj, který Středočeský kraj od poloviny 

devadesátých let zaznamenal (od roku 1995 nejvyšší tempo růstu HDP/obyv. ze všech krajů ČR), 

nepřinášel vždy pouze pozitivní efekty, ale přinesl s sebou též celou řadu negativních efektů, byť 

ne všechny z nich mohou být snadno zaznamenány pomocí statistických ukazatelů. Negativní 

dopady se projevily např. ve vzhledu krajiny, kdy zejména v zázemí hlavního města Prahy a podél 

klíčových dopravních tepen vyrostlo mnoho průmyslových a skladových areálů výrazně 

narušujících krajinný ráz. Příspěvek kohezní politiky k řešení tohoto problému je třeba vidět 

v několika rovinách. Vedle již zmíněné podpory inovací, která by v dlouhodobém časovém 

horizontu měla vést k sofistikovanější výrobě méně náročné na zdroje i skladové prostory, by se 

mělo jednat i o podporu regenerace tzv. areálů brownfields a to nejen za účelem průmyslové 

výroby, ale rovněž např. občanské vybavenosti (s tím, že v tomto případě by se z kohezní politiky 

měly uhradit náklady, které projekt v rámci brownfields stojí navíc oproti projektům „na zelené 

louce“). Z dosavadní praxe, je zcela zřejmé, že stávající nástroje pro revitalizaci brownfields (a to 

ani při využití fondů EU) nejsou dostatečné. Spolu s revitalizací části brownfields dochází 

současně k výraznému záboru nových ploch v souvislosti s intenzivní výstavbou „na zelené 

louce“. Realizace drtivé většiny záboru volných ploch není podpořena z národních zdrojů ani 

zdrojů EU. Možnosti kraje při řešení této problematiky leží prakticky mimo jeho pravomoci. 

Dotační prostředky z fondů EU (příp. národních zdrojů) by dnes bylo možné považovat za hlavní 

motivační nástroj pro revitalizaci brownfields v České republice. Dosavadní zkušenosti 

s dotačními fondy  EU určenými na revitalizaci brownfields jednoznačně dokládají, že dotace 

mohou být pouze jedním, nikoliv však hlavním a jediným nástrojem. Současně je stále více 

zřejmé, že úspěšné řešení brownfields je nutné řešit společně s úzce související problematikou 

ochrany půdního fodnu a krajiny. Pro efektivnější a systémové řešení problematiky brownfields a 

současně ochranu zemědělského půdního fondu a krajinného rázu / krajiny je nezbytné přijetí 

souboru provázaných zejména legislativních, ekonomických (např. daňových, dotačních, atd.) 

a administrativních (např. ÚP) nástrojů a opatření. Základním východiskem by měla být 

důslednější ochrana půdního fondu a krajiny.  

Zpracovatel se domnívá, že předložená analýza je dobrým východiskem pro zpracování 

Rámcové pozice ČR k budoucnosti kohezní politiky EU po roce 2013 a taktéž k obhajobě priorit 

ČR v oblasti kohezní politiky během vyjednávání základních strategických dokumentů na úrovni 

EU.   
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