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17 | JESENICE – POČÁTEK NOVODOBÉ
SUBURBANIZACE V ČESKU
Nina Dvořáková
V období socialismu bychom mohli Jesenici charakterizovat spíše jako málo známou
střediskovou obec v rekreačním zázemí Prahy, převážně zemědělského rázu. Ve druhé
polovině 90. let 20. století se však tato obec stala synonymem suburbanizace. Díky
atraktivní poloze v jižním zázemí hlavního města, pouze necelé tři kilometry od
administrativních hranic Prahy a s velmi dobrou dopravní dostupností patřila mezi
obce, které jako první v Česku zaznamenaly po pádu železné opony strmý nárůst
rezidenční výstavby a příliv nových obyvatel. Jesenice spolu s Říčany a Černošicemi
patřila mezi pět obcí, které během let 1991–2004 získaly přistěhováním největší počet
obyvatel v celém Středočeském kraji, a mezi osm obcí s největším migračním ziskem
v celé republice. Mezi většími obcemi s více než 1000 obyvateli patřila Jesenice společně
s Vestcem a Hovorčovicemi k obcím s nejvyšší průměrnou roční intenzitou bytové
výstavby mezi lety 1997 a 2004 (ČSÚ, 2005).

Jednu z prvních historických zmínek o Jesenici je možné nalézt v zakládací listině
vyšehradského kostela z roku 1088. Části obce původně spadaly do vlastnictví různých
pražských kostelů (např. kostel svatého Valentina, kostel Štěpána Velkého, kostel
svatého Václava na Zderaze). V polovině osmnáctého století byly hospodářské dvory
odkoupeny a pražským arcibiskupstvím přičleněny k dolnobřežanskému panství
(Vidím, 2021). Vzhledem k tomu, že Jesenicí procházela důležitá dopravní tepna, byla
v obci již v roce 1571 zřízena poštovní a přepřahací stanice, která byla součástí
poštovního spojení mezi Prahou a Vídní (C. K. Okresní Školní Rada, 1898). V roce 1869
byla v obci zřízena četnická stanice (Vidím, 2021). V témže roce z důvodu časté
neschůdnosti cesty do Dolních Jirčan v zimních měsících požádali zastupitelé Jesenice
o povolení zřízení školy. Žádost byla schválena v roce 1874. V obci byla nejdříve zřízena
pouze učebna s bytem pro učitele v pronajatém stavení. Stavba nové školy se třemi
třídami byla dokončena o pět let později (obrázek 17.1). Pokračovací průmyslová
a hospodářská škola byla v Jesenici zřízena v roce 1893, v roce 1897 ji navštěvovalo ve
dvou třídách 33 žáků se třemi učiteli. Duchovní správa obce sídlila v Dolních Jirčanech,
nejbližší železniční stanici mohli obyvatelé využívat až v Krči (C. K. Okresní Školní Rada,
1898).
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Obrázek 17.1: Jesenická škola na dobové fotografii.
Zdroj: C. K. Okresní Školní Rada (1898).

Obrázek 17.2: Znázornění Jesenice na indikačních skicách (1841).
Zdroj: Národní archiv (2021).
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Obrázek 17.3: Historická pohlednice obce Horní Jirčany.
Zdroj: Fotohistorie.cz (2015).
Historické informace o obci můžeme čerpat jak ze starších (např. C. K. Okresní Školní
Rada, 1898), tak i z novodobých pramenů (např. Vysloužilová, Čuřík, 2008). Moderní
historie obce se nese především ve znamení řešení důsledků masivní bytové zástavby
a extrémního nárůstu počtu obyvatel. Obec se v posledních dvaceti letech potýkala
s neúměrným dopravním zatížením, nekoordinovaným územním rozvojem,
nedostatečnou technickou a sociální infrastrukturou. Množství empirických prací
zaměřených na tuto problematiku bylo v posledních letech zpracováno ve formě
studentských závěrečných prací (Puldová, 2006; Susová, 2007; Pergl, 2009; Vinterová,
2011; Pechová, 2019) nebo odborných publikací (Potočný, 2006; Špačková, Ouředníček,
Susová, 2012; Zévl, Ouředníček, 2021), které se věnují otázkám územního rozvoje, vývoji
fyzického a sociálního prostředí obce nebo dopravnímu chování obyvatel Jesenice.

Vývoj počtu obyvatel, domů a bytů
V obci žilo na počátku 70. let 19. století necelých 800 obyvatel, v průběhu následujících
100 let se počet obyvatel výrazně neproměnil. Sídelní strukturu obce v období sčítání
lidu z roku 1930 zachycuje tabulka 17.1. Větší populační nárůst je zaznamenán teprve
v 80. letech 20. století, což způsobilo především připojení obce Osnice. Prudký nárůst
počtu obyvatel v souvislosti s procesem suburbanizace odstartoval v Jesenici na
přelomu milénia. Populační růst byl založen především na vysokém migračním
přírůstku. Svého maxima dosáhl počet přistěhovalých v roce 2008, ve kterém se do obce
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přestěhovalo téměř 700 osob. Vyšší počet přistěhovalých (nad 500 osob ročně) je pro
Jesenici typický od roku 2004. S nárůstem počtu obyvatel se zvyšuje v průběhu let také
počet vystěhovalých osob. Dochází tak k postupnému snižování migračního salda
(přírůstek migrací). S mírným zpožděním oproti migrační vlně dochází také k nárůstu
přirozeného přírůstku. Od roku 2007 se v obci narodí více než 100 dětí ročně.
V současné době žije na území obce necelých 10 tisíc obyvatel. Poslední data ukazují, že
za posledních 10 let přibylo v Jesenici každoročně průměrně 340 obyvatel.
Název sídla

Charakter sídla

Jesenice

ves

Šátalka

jednotlivý dům

Kocanda

Počet domů

Počet obyvatel

129

717

1

7

víska

Jesenice ‒ celkem

8

obec

36

138

760

Tabulka 17.1: Sídla tvořící katastrální území Jesenice ve sčítání 1930.
Zdroj: Statistický lexikon (1934).
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Obrázek 17.4: Populační bilance obce Jesenice mezi lety 1971–2019.
Zdroj: ČSÚ (2021).

4

2019

2017

2015

2013

2011

2009

2007

2005

2003

2001

1999

1997

1995

1993

1991

1989

1987

1985

1983

1981

1979

1977

1975

1973

1971

-200

Počet obyvatel

Počet obyvatel

Přirozený a migrační přírůstek

600

Historický vývoj obyvatelstva Prahy a jejích předměstí v transformačním období

V roce 1890 bylo v Jesenici registrováno 88 popisných čísel (domů) s 733 obyvateli
(C. K. Okresní Školní Rada, 1898). Horní Jirčany, původně osada v rámci Dolních Jirčan
(obrázek 17.3), od roku 1961 část obce Jesenice, byly rovněž součástí břežanského
panství. Obyvatelé se zde živili převážně zemědělstvím. V roce 1890 bylo v obci 16 domů
s 62 obyvateli. Zdiměřice, které byly popisovány jako obec plná zahrad, v roce 1890
obývalo 141 obyvatel v 19 domech (C. K. Okresní Školní Rada, 1898). Ve druhé polovině
19. století spadaly Zdiměřice k Jesenici, v 60. a 70. letech 20. století byly přičleněny
k Osnici. Spolu s Osnicí byly Zdiměřice opět přičleněny k Jesenici v roce 1980 (ČSÚ,
2015).

Všechny jmenované součásti Jesenice mají starší historické jádro, na které postupně
navazuje zástavba z období socialismu. Převažují rodinné domy doplněné v omezené
míře o bytové domy a zemědělské, výrobní nebo skladové areály. V údolí Botiče je možné
nalézt také rekreační chatovou zástavbu. Od druhé poloviny 90. let do současnosti
procházelo území obce intenzivní rezidenční zástavbou. Mezi lety 1991 a 2011 vzrostl
počet domů v obci na 1938, za dvacet let tak přibylo téměř 1400 domů (cca 2500 bytů).
Ve výstavbě převažovaly rodinné domy, které doplnily další komerční objekty (nákupní
centra, sklady, výrobní haly) nebo budovy technické a sociální infrastruktury. Zatímco
intravilán jednotlivých částí obce na sebe dříve nenavazoval, dnes dochází
k postupnému propojování jejich zastavěného území (Zévl, Ouředníček, 2021). Některé
okrajové části obce naopak přiléhají k sousedním sídlům (k Dolním Jirčanům, Praze –
Hrnčířům, Průhonicím). Velké množství nové zástavby vzniklé v posledních 25 letech
a odlehlost vybraných částí nové zástavby od původních historických jader svědčí
především o nepromyšleném a nekoordinovaném územním rozvoji obce v její nedávné
historii.

Obrázek 17.5: Letecký snímek Jesenice v roce 2003 (vlevo) a 2019 (vpravo).
Zdroj: Seznam.cz (2021).
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Vývoj sociálního prostředí a věkové struktury
Na počátku 70. let 20. století převažovaly ve věkové struktuře obce tři věkové skupiny:
čerství šedesátníci, čtyřicátníci a mladí lidé mezi 15 až 29 lety, častěji byly také
zastoupeny ženy mezi 70 a 74 lety. O dvacet let později patří k nejvýznamněji
zastoupeným skupinám lidé kolem 40 let a děti ve věku 10 až 14 let. V současné době
dominuje věkové struktuře Jesenice dětská populace do 14 let věku a lidé ve středních
letech (od 35 do 49 let). Velmi málo jsou v populaci zastoupeni lidé mezi 20 až 24 lety –
slabé populační ročníky narozené na konci 90. let minulého století. Z dlouhodobého
pohledu (1970–2019) klesá v obci podíl produktivní a postproduktivní složky v populaci
a roste zastoupení dětí (tabulka 17.2). Očekáváme ale, že v následujících letech se mírně
zvýší počet starších lidí v důsledku postupného stárnutí silněji zastoupených osob
v předdůchodovém věku. Za současnou mladou věkovou strukturou Jesenice můžeme
hledat především proces suburbanizace, v rámci něhož přichází dlouhodobě do obce
mladší domácnosti, lidé s malými dětmi nebo lidé, kteří založení rodiny plánují. Tato
skutečnost se rovněž odráží ve zvýšeném přirozeném přírůstku (2009–2019).
Věková skupina
0−14
15−64
65+

1970
17,36 %
69,20 %
13,44 %

1991
21,39 %
67,29 %
11,32 %

Tabulka 17.2: Věková struktura Jesenice mezi lety 1970–2019.
Zdroj: ČSÚ (2021).

2019
24,27 %
65,66 %
10,07 %

Na počátku 70. let převládali mezi ekonomicky aktivními lidé zaměstnaní v dělnických
a ostatních profesích, zaměstnanci tvořili jen 19 % pracujících. Také podíl osob ve věku
15 a více let, které dosáhly na středoškolské vzdělaní s maturitou nebo vysokoškolský
titul, byl nízký, jednalo se o pouhých 11,6 % v Jesenici a 8,7 % v Horních Jirčanech.
O dvacet let později vzrostl podíl obyvatel s dosaženým vyšším vzděláním na 26 %, což
je jen o něco málo nižší hodnota, než byla dosažena v okrese Praha-západ (28,5 %). Vyšší
vzdělanosti dosahovaly v obci ženy. Mezi základními sídelními jednotkami s vyšším
podílem
obyvatel
s dokončeným
středoškolským
vzděláním
s maturitou
a vysokoškolským vzděláním patřily Zdiměřice a Jesenice. Mezi ekonomicky aktivními
již nad dělníky převažovali zaměstnanci (43 %). Nejnižší zastoupení dělníků měla v roce
1991 část Osnice (30 %). Poslední dostupná data o dosaženém vzdělání z cenzu 2011
ukazují na opětovný nárůst vzdělanosti. V obci žilo 65 % osob, které mají dokončené
střední vzdělání s maturitou nebo vysokoškolské studium. Velmi vysoký podíl osob
s vyšším vzděláním mají části Jesenice – U Zdiměřic (83 %), Drazdy a Za Rozkoší (79 %),
naopak nejnižší podíl dosahuje část Osnice (62 %). Rostoucí podíl osob
s vysokoškolským a středoškolským vzděláním je dán obecně se zvyšující vzdělaností
v populaci, ale je také výsledkem přistěhování silné sociální skupiny s vyšším
dosaženým vzděláním v rámci procesu suburbanizace.

Na území obce žilo v roce 2019 necelých 1,5 tisíce cizinců, což je 14,7 % místní populace
a velice vysoká hodnota v porovnání s ostatními suburbánními obcemi. Nejvíce cizinců
6

Historický vývoj obyvatelstva Prahy a jejích předměstí v transformačním období

nalezneme v sídelních jednotkách Jesenice, Zdiměřice a U Obory. Mezi cizinci převládají
občané států ze střední a východní Evropy. V Jesenici a Zdiměřicích patří mezi nejčastěji
zastoupená občanství Vietnamci, Slováci a Ukrajinci. V exkluzivní lokalitě ležící v těsném
sousedství s Průhonickým zámeckým parkem s názvem U Obory pak převažují Rusové.
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