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Co to je venkov? 

 Jednotná definice neexistuje 

 < 100 obyvatel/km2 

 < 2000 obyvatel 

 Zdroj obživy zemědělství a lesnictví 

 Nízká dostupnost služeb 

 Nižší průměrný příjem 

 Příroda, krajina, turistika 

 

 

 



Počátek 20. století 



 
  
 

   Venkov udržovaný 



 
  
 

   Venkov udržovaný 



 
  
 

   Venkov běžný 



 
  
 

   Venkov zemědělský 



 
  
 

   Venkov chátrající 



 
  
 

Venkov chátrající 



 
  
 

   Produkt 90.let 
Venkov chátrající 



 
  
 

   Venkov divoce suburbanizovaný 



 
  
 

   Venkov divoce suburbanizovaný 



 
  
 

   Venkov suburbanizovaný 



 
  
 

   Ještě venkov? 



 
  
 

   Ještě venkov? 



 
  
 

   Ještě venkov? 



 V kraji máme 333 km2 zastavitelných ploch 

 Potenciál pro výstavbu 200-240 tisíc bytů, 
které by mohlo nově obývat 530-630 tisíc 
obyvatel 

 Při historickém tempu výstavby 5000 bytů 
za rok tyto plochy stačí k uspokojení 
poptávky za horizont roku 2060 

 
 

 

Analýza rozsahu a struktury 
zastavitelného území 
 



Demografický vývoj 
Středočeského kraje 2000 - 

2016 

Zdroj: ČSÚ (2017c) 



Populační růst  



 Hlavním zdrojem populačních přírůstků bude i 
nadále Praha 

 Dále bude sílit migrace cizinců do vybraných oblastí 
kraje –vnitřní migrace cizinců a mezinárodní migrace 

 V následujících patnácti letech poroste počet 
obyvatel Středočeského kraje v hodnotách ročních 
přírůstků 10 tis. obyvatel 

 Expertní odhad počtu obyvatel Středočeského kraje 
pro rok 2030 je tedy zhruba 1,5 milionů trvale 
bydlících obyvatel 

 

 

 

 

Reálný potenciál populačního 
růstu 
 



Středočeský venkov budoucnosti 

 V obcích do 2000 obyvatel cca 40% 
obyvatel kraje 

 Většinově původně městské obyvatelstvo 

 Většina zaměstnaná mimo zemědělství 

 Omezené pracovní příležitosti v cestovním 
ruchu 

 Vysoké nároky na infrastrukturu a životní 
úroveň 

 

 

 

 
  
 



Středočeský venkov - potřeby 

 Spolehlivá infrastruktura 
◦ Silniční síť 

◦ Rychlý internet 

◦ Vodohospodářská infrastruktura 

◦ Infrastruktura cestovního ruchu 

 Přitažlivý vzhled 
◦ Veřejný prostor 

◦ Urbanismus 

 Veřejné služby 
◦ Školství 

◦ Zdravotnictví a sociální služby 

◦ Doprava 

 

 

 

 
  
 



Středočeský venkov – úkoly kraje 

 Spolehlivá infrastruktura 
◦ Efektivní správa silnic/investice/transparentnost 

◦ Koordinace zavádění internetu/vlastní síť 

◦ Kofinancování investic do vodovodů a kanalizací 

◦ Investice do turismu/cyklostezky/WC/propagace 

 Přitažlivý vzhled 
◦ Regulace územního rozvoje 

◦ Propagace dobré praxe 

 Veřejné služby 
◦ Kofinancování investic do školských zařízení 

◦ Pokrytí zdravotními a sociálními službami 

◦ Standard základní dopravní obslužnosti 

 

 

 

 
  
 


