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 Středočeský kraj: 110 km2 a patří k největším v ČR (14% území ČR). 

Hustota osídlení 120 obyv. / 1 km2. Nejméně zalidněnými okresy jsou 

dlouhodobě Rakovník, Benešov a Příbram (61,6; 65,8 resp. 67,5 obyvatel na 

km2 v roce 2015). 

 Území se dělí na 12 okresů s deseti okresními městy a 26 SO ORP. 

 Rozlohou je největší okres Příbram zaujímající 15% celkové rozlohy StČK. Na 

území StČK se nachází 1 146 obcí, z nichž je nejvíce koncertováno do okresu 

Mladá Boleslav, kde se jich nachází celkově 123. 

 StČK není homogenním územím, existují rozdíly mezi centrální částí a územím 

při vnějších hranicích kraje (vnitřní periferie).  

 Na konci roku 2015 zde žilo celkem 1 326 876 obyvatel. Před 20 lety stál StČK 

v počtu obyvatel až na 4. místě za MSK, Prahou a JMK (uplynulých 20 let - 

20% populační nárůst).  

 

 



 Nejvíce obyvatel přibylo v zázemí hl. města: okresy Praha-východ a Praha-západ 

( za posledních 20 let 80% nárůst! Jedná se o okresy s největším nárůstem 

počtu obyvatel v rámci celé republiky.  

 Kutná Hora - jediný okres kraje, kde došlo v letech 1995-2015 k poklesu počtu 

obyvatel. 

 Nejméně příznivý demografický vývoj – periferní obvody v J až JV částech 

kraje – Vlašimsko a Sedlčansko (mezi roky 1995 a 2015 pokles počtu obyvatel o 

2,6 resp. 2,5 %).  

 Hlavně v nejtěsnějším zázemí Prahy se nacházejí obce, které během uplynulých 

20 let xkrát znásobily svůj počet obyvatel.  

 Celkem 36 obcí zaznamenalo mezi lety 1995 a 2015 více než 3x nárůst počtu 

obyvatel (Jesenice, Dolní Břežany …). Například  Milovice (bývalé vojenské území) – 

více než 6x (dnes cca 11 tís. obyv.) 

 





















 Ekonomická výkonnost StČK v regionálním srovnání ČR patří dlouhodobě k 

nejlepším. 

 2. nejvyšší podíl (10,85 %) na HDP ČR (2011). 

 Míra nezaměstnanosti (MN) je v kraji dlouhodobě nižší oproti republikovému 

průměru (6,2 k 30. 6. 2013).   

 Uvnitř kraje existují významné rozdíly v nezaměstnanosti mezi okresy v zázemí 

Prahy (Praha-východ 3,2 %, Praha-západ 3,9 %) a ekonomicky silným okresem 

Mladá Boleslav (4,5 %). Naopak okresy ležící dále ekonomickým centrům dosahují 

vyšší nezaměstnanosti (Příbram 8,2 %, Kolín 8,1 %, Kladno 7,9 %). 

 Kladensko – dlouhodobě ekonomicky (dříve těžba uhlí a hutnický průmysl) a 

sociálně problémový region 

 







 Charakterem ekonomiky jde o průmyslově-zemědělský region s nízkou mírou 

diverzifikace oborů (vlivem vysokého významem auto průmyslu) + vlivem hl. 

m. Prahy, se který nejvíce kooperuje) 

 V dlouhodobém kontextu patří StČK k hlavním tahounům ekonomiky ČR (v 

posledních letech se jeho postavení mezi kraji ČR mírně zhoršuje).  

 Ekonomická specializace regionu na automobilový průmysl  vysoká exportní 

závislost kraje (produkt z hodnotového řetězce automotive tvoří téměř 50 % 

exportu) 

 Zaměstnanost v sektorech NH: 2,8 primér, 29,9 sekundér, 67,3 terciér (SLDB 

2011). 

 



 Příliv PZI je v StČ kraji 2. nejvyšší (po Praze).Dominují investice do 

automobilek + jejich dodavatelů. 

 S velkým odstupem: elektronický a elektrotechnický a chemický a 

farmaceutický průmysl.  

 Pobočky TNC specializující se na výrobu dílů pro automobilový průmysl 

disponují omezenými pravomocemi vyplývajícími z pozice ve firemní hierarchii. 

Slabá pozice pozice v GPN  většina firem se v dodavatelských řetězcích 
nachází na nižších, závislých pozicích bez kontaktu s koncovým zákazníkem. 

 











 VaV aktivity: StČ kraj mezi přední regiony Česka. Odlišná pozice oproti Praze 

(více soukromý sektor investuje do VaV než akademická sféra v Praze). 

 

 

 

 

 

 

 Jako jediný mezi českými kraji blíží v EU é hranici 3 % výdajů na VaV v HDP. 

Společně s Prahou tak tvoří jádro znalostních aktivit v Česku – nevýhodou je 

administrativní oddělení obou krajů.  

 



 Mezi nejvýznamnější investice a centra VaV v automobilovém průmyslu patří 

aktivity firem AUFEER DESIGN, Faurecia, Idiada CZ, Mercedes-Benz 

technology, Swell, Škoda Auto, Behr Czech a Kostal CR. 

 Velmi silné postavení kraje ve VaV v energetice (zejména jaderné), a také v 

meziregionální spolupráci ve VaV v této oblasti v rámci zemí V4 a EU (ÚJV, 

a.s.).  

 Na území Středočeského kraje umístěna v ČR jedinečná výzkumná infrastruktura 

(reaktory LVR – 15 a LR – 0), která je v současné době posilována díky projektům 

OP VaVpI (SUSEN, UCEEB). 

 


