
Mladí dospělí v pražských suburbiích

ÚVODEM

Proces rezidenční suburbanizace, který

v Pražském metropolitním regionu

nastartoval v 90. letech 20. století, nejen

znásobil počet obyvatel mnoha obcí, ale

i zásadně pozměnil jejich demografickou

strukturu. Poněkud opomenutou zůstává

dnešní generace mladých dospělých (ve

věku 18–26 let), kteří v suburbánních

lokalitách vyrůstali a nyní dorůstají do

věku, kdy si hledají vlastní bydlení.

Jak významná je tato specifická věková

kategorie v pražských suburbiích?

Poster analyzuje tuto otázku ze tří

různých, ale vzájemně se doplňujících

pohledů: (1) Jaký je vývoj zastoupení

generace mladých dospělých na celkové

populaci? (2) Jak se vyvíjí jejich

prostorové rozmístění? (3) Jaký je

absolutní růst jejich počtu?

MLADÍ DOSPĚLÍ (18–26 LET) V PRAŽSKÝCH SUBURBIÍCH –

TŘI RŮZNÉ POHLEDY

Úvodní trojice map zobrazuje vývoj podílu mladých dospělých na

celkovém obyvatelstvu v městských částech Prahy a obcích

Středočeského kraje ve vybraných letech (2002, 2012 a 2017).

Ukazuje se, že se vlivem postupné generační obměny a slabších

90. ročníků podíl snižuje.

Druhá trojice map představuje vývoj prostorového rozmístění.

I zde poněkud překvapivě podíl mladých dospělých v suburbánním

prstenci vůči zbytku území klesá. Důvodem je převažující migrační

atraktivita těchto lokalit pro rodiny s malými dětmi. Ačkoli se zde

i přes generační obměnu početní zastoupení generace mladých

dospělých za posledních 10 let výrazně nemění, v důsledku

nárůstu podílu mladých rodin s dětmi se jejich procentuální

zastoupení snižuje (viz dem. pyramida).

Závěrečná dvojice map zachycuje vývoj absolutního počtu

mladých dospělých v konkrétních lokalitách. Zatímco zástupců

této generace ubývá z většiny vnitropražských čtvrtí a okrajových

okresů Středočeského kraje, vnitřní a vnější suburbánní zóna

početně roste. Pravděpodobně vlivem sílící generační obměny,

klesající intenzity suburbanizace a její prostorové disperze se růst

v současnosti zpomaluje. Postupné dorůstání potomků

suburbánních novousedlíků by ale v nadcházející dekádě mělo

opět stimulovat růst ().
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Jaké jsou migrační trajektorie mladých dospělých v pražském

zázemí?
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1) Vývoj podílu mladých dospělých (18–26 let) na celkovém obyvatelstvu

– role generační obměny (1 : 1 000 000)
8 % 10 % 12 % 14 % 

průměrný pokles 

o 0,27 % za rok

průměrný pokles 

o 0,3 % za rok

2002 2012 2017

2) Vývoj prostorového rozmístění podílu mladých dospělých (18–26 let)

– role převažujících aktérů suburbanizace (1 : 1 000 000)
0,2     0,4       0,6     0,8 (percentil)

Analyzované území (1 : 1 500 000)

Mapové podklady a demografická pyramida byly zpracovány na základě dat

poskytnutých Českým statistickým úřadem.

Poster byl vytvořen s podporou projektu Grantové agentury Univerzity

Karlovy č. 814119 „Migrační trajektorie dospívající generace v pražském

zázemí” a programu Univerzitní výzkumná centra UK UNCE/HUM/018.

DALŠÍ VÝZKUM

Dorůstající generace potomků suburbánních novousedlíků stojí

v současnosti na prahu volby budoucího bydliště. Atraktivní

městský život odpovídající běžným preferencím většiny

dospívajících obyvatel je v přímém kontrastu s denním dojížděním

do vzdálených satelitů. Současná situace na pražském trhu s byty,

zejména jejich finanční nedostupnost, brání vyšší imigraci mladých

obyvatel, kteří tak hledají alternativní migrační trajektorie. Výzkum

se dále zaměří na objasnění migračních proudů a na vysvětlení

faktorů, které vedou dospívající generaci k volbě nového bydliště.

Zjištěné migrační trajektorie budou uvažovány v pokračujícím

procesu transformace Pražské metropolitní oblasti.

3) Vývoj absolutního počtu mladých dospělých (18–26 let) – (1 : 600 000)

2002–2012 2012–2017

−3 %

−1 %

1 %

3 %

průměrná roční intenzita růstu

mladých dospělých

Poznámka: Počet mladých dospělých je zobrazen za roky 2002 a 2017.
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