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Kolik nás bude v roce 2030

Kolik nás bude v roce 2030
Prognóza demograﬁckého vývoje Královéhradeckého kraje

Jedná se o pilotní projekt v rámci vytvoření systému populačních prognóz jako celku v kraji i v České
republice. Součástí prognózy je i interaktivní webová aplikace.
Počet obyvatel Královéhradeckého kraje s vysokou pravděpodobností v nadcházejících několika
letech ještě mírně vzroste, načež, téměř jistě před rokem 2030, se trend změní a až do konce období
prognózy se bude populační velikost kraje zmenšovat. Nejintenzivnější pokles přitom čeká SO ORP
Broumov, a to do konce roku 2030 nejpravděpodobněji asi o 14 % výchozího stavu.


Pracující v roce 2030
Dynamičtější pokles početního stavu, než jaký očekáváme v případě předproduktivní složky, čeká
obyvatelstvo v produktivním věku. Přesto, že v první fázi, kdy budou přes hranici 65 let přecházet generace narozených v rozmezí let 1953–1965, bude relativní úbytek srovnatelný s analogickým úbytkem
počtu osob v předproduktivním věku.


Největší pokles, a to o zhruba 20 %, bychom měli zaznamenat ve SO ORP Broumov. Naopak nejmenší
pokles (do 5 %) očekáváme v jižní části kraje, jmenovitě v pásu tvořeném SO ORP Hořice, Hradec Králové
a Kostelec nad Orlicí. Od roku 2030 se pak očekávaný pokles dále prohloubí.
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Děti v roce 2030
V případě předproduktivním složky obyvatelstva bude vývoj poměrně dynamický.
V první fázi můžeme ve sledovaných
populacích se značnou pravděpodobností
očekávat vzestup počtu dětí a adolescentů (0–19 let) ve dvou celcích – SO ORP Jičín a SO ORP
Hradec Králové, a to o necelá
2 %, resp. téměř 5 %. Pokles
v ostatních správních obvodech by se měl pohybovat od
méně než 1 % (SO ORP Nová
Paka a Rychnov nad Kněžnou)
po bezmála 20 % (SO ORP Broumov).
Od roku 2030 se tento pokles dále
prohloubí.
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Senioři v roce 2030

Změna počtu obyvatel
ve věku 24–65 let
-20,1 -20,0

Více informací k prognózám demografického vývoje
naleznete na webu www.chytryregion.cz/prognoza

Jednoznačně nejvýraznější změny početního stavu čekají složku poproduktivní.
Bude to důsledek obecně velmi nepravidelné věkové struktury obyvatelstva. Počet
seniorů, tedy obyvatel ve věku 65 a více let,
by v období mezi roky 2017 a 2030 měl
vzrůst v širokém rozmezí od 7 % ve
SO ORP Broumov až po 25 %
ve SO ORP Dobruška. Od
roku 2030 bude tento vývoj
ve většině správních obvodů
pokračovat.
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Aglomerace a místní akční skupiny v kraji

