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STŘEDOČESKÝ KRAJ

http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Central_Bohemian_Region_CoA_CZ.svg



Charakteristika
O rozlohou největší kraj
O jako jediný kraj nemá krajské město
O krajské instituce sídlí v Praze
O úzké vazby mezi krajem a Prahou
O počet obyvatel: 1 289 211 (k 26.3.2011)
O rozloha: 11 015 km²



Poloha

O rozkládá se v centrální části české kotliny
O obklopuje hlavní město Prahu
O územím kraje procházejí všechny důležité 

dopravní tahy
O kraj je vymezen územím 12 okresů 



http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:2004_Stredocesky_kraj.PNG



http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Central_Bohemia_districts.png



Povrch

O sever a východ -  oblasti níže položené 
(Polabská nížina)

O jih a západ – vyšší polohy (Středočeská 
pahorkatina, Brdská vrchovina…)

O na území kraje pět CHKO ( např. Křivoklátsko, 
Český kras

O nejnižší bod: řečiště Labe v okrese Mělník (153 
m n.m.)

O nejvyšší bod:  Tok (864 m n.m.)



Řeka Berounka v CHKO Křivoklátsko

http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Krivoklatsko001.jpg



Obyvatelstvo

O kraj patří k nejdéle souvisle osídleným 
částem státu

O S kraje hustěji osídlen
O J kraje převážně venkovské osídlení
O suburbanizace – stěhování z Prahy na 

venkov



Hospodářství
O úzká vazba s hlavním městem
O ztráta významu tradiční těžby (drahé kovy a 

uranové rudy v Příbrami, uhlí v okolí Kladna)
O specializace na strojírenskou, chemickou a 

potravinářskou výrobu
O AERO Vodochody, ŠKODA AUTO a.s. Mladá 

Boleslav, TPCA Czech, s.r.o. Kolín.



O průměrná měsíční mzda 24 749 Kč (2012)
O zemědělství -vynikající přírodní podmínky v 

SV části kraje (pšenice, ječmen, cukrovka, 
ovoce, zelenina, květiny)



http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:New_%C5%A0koda_logo-2.jpg



Továrna Aero Vodochody

http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Aero_Vodochody_airport_from_the_air.jpg



Doprava

O kromě Prahy nejhustší a nejpřetíženější 
dopravní síť v republice

O krajem vedou radiálně železniční i silniční 
tranzitní sítě

O Labsko-vltavská vodní cesta – vnitrostátní i 
mezinárodní  vodní přeprava



Cestovní ruch

O téměř celé území tvoří rekreační zázemí 
Prahy

O vhodné přírodní podmínky a 
kulturněhistorické památky 

O chatové a chalupářské oblasti podél řek 
Vltavy, Sázavy a Berounky

O nejznámější památky: Kutná Hora (UNESCO, 
hrady Karlštejn a Křivoklát, zámek 
Konopiště…



Kutná Hora: Hrádek a kostel sv. Jakuba

http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Cityscape_of_Kutn%C3%A1_Hora_-_Saint_James_church.jpg



Hrad Karlštejn

http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Karl%C5%A1tejn_029.jpg



Zámek Konopiště

http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Konopi%C5%A1t%C4%9B5.jpg
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