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Ing. Jaroslava Pokorná Jermanová – hejtmanka Středočeského kraje 

 

• Ing. Pokorná Jermanová má rozsáhlé zkušenosti jako politička na obecní, regionální i 
celostátní úrovni. Před zvolením do funkce hejtmanky Středočeského kraje v listopadu 2016 
působila jako místopředsedkyně Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. 

• Během své současné i předchozí kariéry se vždy zaměřovala na mezinárodní a evropské 
záležitosti podporující spolupráci mezi zeměmi a regiony a prosazovala využívání 
osvědčených postupů. V současnosti jako hejtmanka podporuje rozvoj nových průmyslových 
odvětví a technologií v regionu. 

• Ing. Pokorná Jermanová ve své práci hejtmanky věnuje hodně úsilí propagaci tohoto 
inovativního a vysoce prospěšného projektu, který bude stěžejním projektem ve 
Středočeském kraji a celé České republice a umožní spolupráci na úrovni EU stejně jako té  
mezinárodní. 

• Ing. Pokorná Jermanová se intenzivně zajímá o ženskou otázku a propaguje  

    angažování žen v politice. 



 Středočeský kraj 



 Středočeský kraj fakta a čísla 
• Svou rozlohou, počtem obcí a počtem obyvatel je největším regionem České republiky. Je rozdělen do 12 

okresů s 10 obcemi okresních úřadů a je vnitřně různorodá jak z hlediska ekonomiky, tak demografie (1). 

• Umístění kraje výrazně ovlivňuje jeho ekonomickou charakteristiku. Díky úzkým vazbám na hlavní město a 
hustým dopravním sítím je poloha regionu velmi příznivá. Region je pro Prahu významným zdrojem 
pracovní síly, doplňuje pražský průmysl, zásobuje Prahu potravinami a poskytuje mu rekreační potenciál. 

• Pro Středočeský kraj je velmi typická rozvinutá zemědělská a průmyslová výroba. Klíčovými průmyslovými 
odvětvími v regionu jsou strojírenství, automobilový, chemický a potravinářský průmysl. Jsou zde výrobci 
národního i nadnárodního významu, jako jsou ŠKODA AUTO, JSC Mladá Boleslav, TPCA Czech, Kolín atd. 
Působí zde také několik významných podniků z následujících odvětví: sklo, keramika a tisk. 



Vybrané území: širší pohled  



Vybrané území: bližší pohled 

• Lokalita A „Letiště Boží Dar“ 

• Lokalita B „Pod Benátským vrchem“ 

• Lokalita C „Lipník“ 

 
 



Lokalita A „Letiště Boží Dar“ 



Lokality  B „Pod Benátským vrchem“ a C „Lipník“  

 
 



 Územní analýza: potenciál a pozitiva 
• Integrované území s velkým rozvojovým potenciálem 

• Dobré umístění 

• Velmi dobrá úroveň územní diagnostiky a vlastnických vztahů 

• Transparentní definice smluvních vztahů 

• Mandát pro územní rozvoj 

• Minimální omezení pro rozvoj umístění A 

• Dobrá síť místních komunikací uvnitř území 

• Velký zájem o využití území 



Územní analýza: potenciální rizika 
• Území je ekologicky kontaminované a zátěž není stabilizována 

• Omezení v lokalitách B a C z hlediska ochrany životního prostředí 

• Dosud nebyl proveden komplexní pyrotechnický průzkum 

• Vysoké náklady na revitalizaci a sanaci území 

 

• Nedostatečná infrastruktura  

• Nedostatek vlastních zdrojů financování rozvoje území 

• Nedostatečná úroveň služeb a jejich kapacita 



 Shrnutí socioekonomické analýzy 
• Nízká kapacita služeb a jejich rozvoje - soukromý sektor 

• Nedostatečná kapacita ubytovacích zařízení 

• Malé procento malých podniků 

• Nedostatečná nabídka gastronomie (restaurace, kavárny) 

• Nedostatečná nabídka volnočasových aktivit 

• Nedostatečná kapacita mateřských a základních škol 

• Nedostatečný přístup ke zdravotní péči 



 Shrnutí socioekonomické analýzy 
 

• Dobrý přístup k veřejným službám 

• Omezená dostupnost sociálních služeb 

• Obyvatelstvo v produktivním věku - 6 000 lidí 

• Nedostatek velkých zaměstnavatelů 

• Nadměrná závislost na dojíždění za prací (více než 60%) 

• Nízká obchodní aktivita 

 



 Naše vize 
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Děkuji za pozornost. 


