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ÚVOD, METODIKA 
Sociodemografická analýza SO Praha 13 monitoruje situaci v základních oblastech 
dotýkajících se veřejné správy a jejich vzájemné provázanosti. Analýza byla vypracována 
především pro účely komunitního plánování a zaměřuje se zejména na demografické aspekty 
populace, tj. strukturu a vývoj počtu obyvatel SO Praha 13. Mimo demografické analýzy se 
však dotýká i problematiky ekonomické, včetně zaměstnanosti a nezaměstnanosti, bydlení, 
kriminality a školství. Pozornost zaměřuje i na situaci v oblasti zdravotnictví a důraz je kladen 
na charakteristiku sociální oblasti zejména s ohledem na sociální politiku realizovanou státem. 

Ve většině případů se v analýze snažíme zachytit a popsat nejen aktuální situaci, ale zároveň 
ji zasadit do širšího, zejména vývojového kontextu. Vzhledem k velice různorodému 
charakteru použitých a prezentovaných dat se však možnosti načrtnutí vývoje za jednotlivé 
oblasti liší. Zatímco v oblasti demografické statistiky vycházíme z velice podrobné a 
dlouhodobé evidence přirozené a mechanické měny, přičemž vývojové charakteristiky jsou 
doplněny strukturou vycházející ze SLDB v roce 2001, časové řady za další oblasti již nejsou 
dostupné v požadované podrobnosti a rozsahu. Proto se analýza omezuje v řadě oblastí 
(sociální, kriminalita, školství) většinou na zhodnocení posledních dvou či tří let. 

Zdrojem dat, jak již bylo naznačeno, jsou jednak veřejně dostupné datové zdroje vycházející 
z evidence Českého statistického úřadu (demografie, bydlení, ekonomické charakteristiky) či 
z evidence MPSV (nezaměstnanost) a ÚZIS ČR (zdravotnictví), některá data zejména za 
oblast sociální, kriminalitu a školství vychází z evidence v rámci aktivit úřadu MČ Praha 13, 
případně dalších spolupracujících orgánů na lokální úrovni. 

Ve většině případů jsou prezentovány ukazatele za SO Praha 13, kterého se analýza týká, 
v některých případech však byla dostupná data v jiném územním členění, např. pouze za MČ 
Praha 13 (tj. bez zahrnutí MČ Řeporyje) či naopak za obvod Praha 13, odpovídající členění 
NUTS 4 (se zahrnutím SO Praha 17). Vedle prezentace samotných dat za SO Praha 13 je 
často prezentována a reflektována i řádově vyšší úroveň a pro srovnání a zasazení do kontextu 
jsou uvedena i data za Hl.m.Praha jako celek. 
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1. ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA SO PRAHA 13 
SO Praha 13 se rozkládá na západním okraji Prahy v nadmořské výšce 255 – 390 m.n.m. 
Těsně sousedí se SO Praha 5, Praha 17 a Praha 16. Většina částí (vyjma Jinonic) je součástí 
Hl.m.Praha až od roku 1974, Jinonice byly k Praze připojeny již v roce 1922.  

1.1 Správní členění 
Hl.m.Praha je obcí a zároveň krajem, rozkládá se na území 496 km2 a ke 31.12.2006 zde žilo 
1 881 tis. obyvatel. Z hlediska samosprávného uspořádání je Hl.m.Praha členěna na 57 
městských částí, z hlediska správního pak na 22 správních obvodů (od 1.7.2001).  

SO Praha 13 je jednou z 22 jednotek tohoto typu, na něž je Praha členěna. Zahrnuje 2 městské 
části, tj. MČ Praha 13 s rozlohou 12,94 km2 a MČ Řeporyje, 10,16 km2. I když se obě části 
rozkládají na přibližně stejném území, jejich populace jsou velikostně velice odlišné. Zatímco 
počet obyvatel v MČ Praha 13 k 31.12.2006 činil 55 802 osob, MČ Řeporyje čítala 2 838 
osob. Hustota populace tak v MČ Praha 13 dosahovala hodnoty 4 312 osob na 1 km2, což je 
téměř dvojnásobek průměrné hodnoty za celé Hl.m.Praha. Naproti tomu hustota zalidnění 
v MČ Řeporyje činila v roce 2006 zhruba 280 osob na 1 km2.  

Správní obvod Praha 13 v rámci hlavního města 

 
 
1.2 Obecná charakteristika SO Praha 13 

MČ Praha 13 vznikla jako samostatná městská část na podzim roku 1994 na území starších 
obcí Jinonice, Butovice a Stodůlky. Od 1. 7. 2001 se vztahuje přenesená působnost Úřadu 
městské části Praha 13 na obyvatele MČ Praha 13 a Městské části Praha - Řeporyje. Obě 
městské části tak tvoří jeden správní obvod, jehož rozloha činí 2 310 hektarů s hustotou 
populace 2 539 osob na 1 km2 , což je hodnota jen mírně nad průměrem Hl.m.Praha. V roce 
1994 došlo ke změně hranic mezi MČ Praha 13 a MČ Praha 5, v důsledku čehož se počet 
obyvatel MČ Praha 13 zvýšil o 51 osob. 

SO Praha 13 se skládá z několika územně technických jednotek a zahrnuje v sobě Jinonice, 
Butovice, Stodůlky, Třebonice, Řeporyje a Zadní Kopaninu. Nejstarší zmínky jsou dochovány 
za Jinonice a pochází z roku 1088.  
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2. OBYVATELSTVO A JEHO DEMOGRAFICKÉ CHARAKTERISTIKY 
 
2.1 Počet obyvatel a jeho změny 
Podle dat ze SLDB 1961 dosahoval počet obyvatel SO Praha 13 zhruba 6 600 osob, přitom 
MČ Praha 13 a Řeporyje byly zastoupeny přibližně stejným dílem. Obdobně tomu bylo 
i podle údajů dalších dvou sčítání v letech 1970 a 1980. Rozhodující vliv na počet obyvatel 
mělo budování velkých sídlišť. První z nich byla dokončena v průběhu osmdesátých let, což 
se projevilo již při sčítání v roce 1991 na počtu obyvatel MČ Praha 13. Oproti roku 1980 
stoupl počet obyvatel z pouhých 3 920 na 35 917. SO Praha 13 čítal v tomto roce zhruba 38 
tisíc osob, na MČ Řeporyje připadalo pouhých 2 200 osob a počet obyvatel se zde i v dalších 
letech snižoval. 

Graf 1: Vývoj počtu obyvatel dle SLDB (zdroj ČSÚ) 
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Počet obyvatel SO Praha 13 se v průběhu posledních 15 let plynule zvyšuje. K velice 
intenzivnímu nárůstu došlo v letech 1991-1994, kdy se počet obyvatel zvýšil z původních 40 
tis. na zhruba 50 tis. (nárůst o 17 %). V dalších letech byl růst populace velice pozvolný, 
k výraznějšímu vzestupu dochází opět až v průběhu posledních pěti let. V současné době 
(k 31.12.2006) počet obyvatel SO Praha 13 dosahoval 58 640 osob a i nadále roste (podle 
předběžných údajů čítal SO Praha 13 k 1.7.2007 celkem 59 385 obyvatel). Mezi roky 2001 
a 2006 se počet obyvatel SO zvýšil o 3 962 osob, tj. o 7,2 %. Tento vývoj je determinován 
především počtem obyvatel v MČ Praha 13, vývoj počtu obyvatel v MČ nevykazoval 
dramatické změny a podílel se na celkovém počtu obyvatel SO Praha 13 zhruba 4,5 %. 
Naproti tomu Hl.m. Praha jako celek populačně ztrácela, zejména mezi roky 1993 až 2001 
zde došlo k poklesu počtu obyvatel o téměř 57 tisíc osob, tj. o 4,7 %, teprve mezi roky 2001 
až 2006 pak počet obyvatel mírně rostl až na současných 1,18 mil. Vzhledem k tomu, že růst 
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počtu obyvatel SO Praha 13 byl intenzivnější než v Hl.m.Praze jako celku, podíl počtu osob 
ve SO Praha 13 nabyl z populačního hlediska na významu a plynule se zvýšil z původních 
3,5 % na současných 4,9 % (viz Graf 2). Z celorepublikového hlediska se počet obyvatel ČR 
až do roku 2001 příliš neměnil, až v roce 2001 (tj. v roce sčítání) došlo k poklesu počtu 
obyvatel o více než 60 tisíc, v dalších letech se však počet obyvatel Česka opět plynule 
zvyšoval, a to především v důsledku migrace. Zatímco migrační saldo bylo po celé sledované 
období (vyjma roku 2001, kdy došlo ke změně pravidel pro migraci cizinců) kladné, přirozený 
přírůstek byl od roku 1994 záporný. Poprvé byl kladný přirozený přírůstek opět zaznamenán 
až v roce 2006.  

Graf 2: Index růstu (zdroj ČSÚ) 
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Tab.1: Počet obyvatel a index růstu v letech 1991-2006 (zdroj ČSÚ) 
  Počet obyvatel k 31.12. Index růstu (rok 1991 = 100) 
Stav k 31.12. Hl.m.Praha SO Praha 13 ČR Hl.m.Praha SO Praha 13 ČR 
1991 1 216 889 41 727 10 312 548 100,0 100,0 100,0
1992 1 217 315 44 585 10 325 697 100,0 106,8 100,1
1993 1 217 023 48 933 10 334 013 100,0 117,3 100,2
1994 1 214 584 51 207 10 333 161 99,8 122,7 100,2
1995 1 209 855 52 099 10 321 344 99,4 124,9 100,1
1996 1 204 953 52 761 10 309 137 99,0 126,4 100,0
1997 1 200 455 53 403 10 299 125 98,6 128,0 99,9
1998 1 193 270 53 845 10 289 621 98,1 129,0 99,8
1999 1 186 855 54 335 10 278 098 97,5 130,2 99,7
2000 1 181 126 54 858 10 266 546 97,1 131,5 99,6
2001 1 160 118 54 678 10 206 436 95,3 131,0 99,0
2002 1 161 938 55 235 10 203 269 95,5 132,4 98,9
2003 1 165 581 55 861 10 211 455 95,8 133,9 99,0
2004 1 170 571 56 629 10 220 577 96,2 135,7 99,1
2005 1 181 610 57 922 10 251 079 97,1 138,8 99,4
2006 1 188 126 58 640 10 287 189 97,6 140,5 99,8
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Zatímco přirozený přírůstek obyvatelstva v SO Praha 13 byl po celé sledované období kladný 
a pohyboval se okolo 4-5 ‰, Hl.m.Praha přirozenou měnou ztrácelo, kladný přirozený 
přírůstek byl poprvé zaznamenán až v roce 2006. Také migrační přírůstek SO Praha 13 byl po 
celé sledované období kladný, nejvýraznější byl v prvních dvou letech sledovaného období, tj. 
1993 a 1994, v dalších letech se pohyboval pouze okolo 5 ‰, k jeho zvýšení došlo v roce 
2005, kdy vyvrcholila i nová bytová výstavba (viz kapitola 4). Naproti tomu v Hl.m.Praze byl 
až do roku 2002 přírůstek stěhováním velice nízký a významu začal nabývat až v posledních 5 
letech. Spolu s minimálním populačním úbytkem tak zapříčinil populační růst Hl.m.Praha od 
roku 2002. Naproti tomu celkový přírůstek byl v Praze 13 kladný po celé sledované období. 

Výrazně záporné migrační saldo pozorované u obou regionů v roce 2001 je pravděpodobně 
způsobeno změnou definice a pravidel pro získání trvalého či dlouhodobého pobytu a 
nárazovou emigrací osob, které neměly povolení k dlouhodobému pobytu. 

Graf 3a: Populační přírůstek na 1 000 osob (zdroj ČSÚ) 
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Graf 3b: Populační přírůstek na 1 000 osob (zdroj ČSÚ) 
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2.2 Věková struktura  
Věková struktura SO Praha 13 se vyznačuje poměrně výraznou produktivní složkou, tj. 
vysokým zastoupením osob ve věku 15 – 64 let. Věková pyramida populace SO Praha 13 má, 
stejně tak jako věková struktura populace ČR, úzkou základnu, která se postupně rozšiřuje, u 
osob v SO Praha 13 výrazněji.  

Je zde silná složka mužů a žen ve věku 15-34 let (35 % zastoupení u mužů a 32 % zastoupení 
z populace žen), méně četná je věková skupina osob ve věku 35-39 let, které tvoří lehký zářez 
do pravidelného tvaru pyramidy. Ten je následován nejpočetnější kategorií vůbec, osobami ve 
věku 40-44 let, jejichž podíl je výrazný zejména u žen a dosahuje téměř 10 %.   

Graf 4: Věková struktura (v %), 31.12.2006 (zdroj ČSÚ) 
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V dalších věkových skupinách se počet obyvatel poměrně rapidně snižuje. Pokud provedeme 
srovnání s věkovou strukturou Hl.m.Prahy vidíme, že věková struktura SO Praha 13 je 
poměrně mladá. Výrazně více jsou zde zastoupeny děti ve věku 10-14 let a adolescenti ve 
věku 15-19 let. Vyšší je v SO Praha 13 také podíl osob ve věku 35-49 let. Naopak osoby nad 
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54 let mají v populaci SO Praha 13 menší zastoupení, nejmarkantnější rozdíly jsou zřejmé ve 
věku nad 74 let. Zatímco v Hl.m.Praze tyto osoby představují 7,7 % celkové populace, ve SO 
Praha 13 jsou zastoupeny pouhými 2,8 % a jejich počet v roce 2006 činil 1 660 (s téměř 2/3 
podílem žen). 

Podobné závěry lze učinit na základě srovnání s věkovou strukturou celé ČR. Ta je sice 
poněkud mladší ve srovnání s Hl.m.Praha, ve srovnání s ČR však má SO Praha 13 rovněž 
vyšší podíl osob do 30 let a méně osob nad 54 let.  

Z porovnání zastoupení základních věkových skupin v rámci SO celého Hl.m.Praha je zřejmé, 
že SO Praha 13 je SO s nejmladší věkovou strukturou obyvatel vůbec. Počet dětí do 15 let 
(8 773) více než dvojnásobně převyšuje počet osob ve věku 65 let a více (4 155). Na 100 dětí 
tak připadá pouze 47 osob ve věku nad 64 let, což je nejnižší hodnota v rámci správních 
obvodů Hl.m.Praha vůbec. Průměrná hodnota indexu stáří v Hl.m.Praha je 129 osob starších 
64 let na 100 dětí do 15 let. Podíl osob nad 64 let je ve SO Praha 13 ze všech SO absolutně 
nejnižší (7,1 % oproti průměrným 15,7 % v Hl.m.Praha) a ve srovnání s Prahou 10, která 
vykazuje nejvyšší hodnotu ukazatele je o více než 15 p.b. nižší. Podíl dětské složky (15 %) je 
v SO Praha 13 sice nadprůměrný (průměr Hl.m.Praha je 12,2 %), nikoliv však nejvyšší. 
Rozhodující zastoupení zde má populace ve věku 15-64 let, která se svými 78 % převyšuje 
průměr Hl.m.Praha o cca 6 p.b. Také ve srovnání s celorepublikovými hodnotami vykazuje 
SO Praha 13 výrazně mladší věkovou strukturu. 

Tab.2: Charakteristiky věkové struktury k 31.12.2006 (zdroj ČSÚ) 
Obyvatelstvo ve věku  Obyvatelstvo ve věku  Region 

0 - 14 15 - 64 65 a více 
Celkem 

0 - 14 15 - 64 65 a více 
Index 
stáří 

ČR 1 479 514 7 325 238 1 482 437 10 287 189 14,4 71,2 14,4 100,2
Hl.m.Praha 144 560  857 342  186 224 1 188 126 12,2 72,2 15,7 128,8
Praha 1 3 437  22 668  5 118 31 223 11,0 72,6 16,4 148,9
Praha 2 4 934  34 038  8 091 47 063 10,5 72,3 17,2 164,0
Praha 3 7 616  49 651  12 672 69 939 10,9 71,0 18,1 166,4
Praha 4 15 399  92 014  28 726 136 139 11,3 67,6 21,1 186,5
Praha 5 10 911  60 741  11 108 82 760 13,2 73,4 13,4 101,8
Praha 6 12 900  73 461  23 136 109 497 11,8 67,1 21,1 179,3
Praha 7 4 819  28 880  6 828 40 527 11,9 71,3 16,8 141,7
Praha 8 12 915  77 593  16 421 106 929 12,1 72,6 15,4 127,1
Praha 9 5 482  32 323  7 584 45 389 12,1 71,2 16,7 138,3
Praha 10 11 740  72 635  24 234 108 609 10,8 66,9 22,3 206,4
Praha 11 9 677  64 800  9 617 84 094 11,5 77,1 11,4 99,4
Praha 12 6 997  50 067  6 763 63 827 11,0 78,4 10,6 96,7
Praha 13 8 773  45 712  4 155 58 640 15,0 78,0 7,1 47,4
Praha 14 7 406  32 690  4 255 44 351 16,7 73,7 9,6 57,5
Praha 15 4 987  30 432  3 990 39 409 12,7 77,2 10,1 80,0
Praha 16 2 896  14 860  2 902 20 658 14,0 71,9 14,0 100,2
Praha 17 3 662  21 910  2 310 27 882 13,1 78,6 8,3 63,1
Praha 18 1 834  11 923  1 568 15 325 12,0 77,8 10,2 85,5
Praha 19 2 575  11 990  2 397 16 962 15,2 70,7 14,1 93,1
Praha 20 1 984  10 395  1 567 13 946 14,2 74,5 11,2 79,0
Praha 21 2 202  12 171  1 687 16 060 13,7 75,8 10,5 76,6
Praha 22 1 414  6 388  1 095 8 897 15,9 71,8 12,3 77,4
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Pokud sledujeme vývoj ukazatelů věkové struktury v SO Praha 13 je zřejmé, že i v této 
populaci dochází k populačnímu stárnutí. Index stáří se zvyšuje, roste podíl osob nad 64 let, 
klesá naopak podíl dětí. Zatímco v roce 2001 připadalo na 100 dětí ve věku do 15 let 31 osob 
nad 64 let, v roce 2004 to bylo již 38 a v roce 2006 dosahoval index stáří hodnoty 47,4. 
Obecně lze jako hlavní příčiny stárnutí populace označit a) pokles plodnosti a s tím 
související snižování podílu dětské složky (tzv. stárnutí ze spodu věkové pyramidy) a b) 
pokles úmrtnosti, růst naděje dožití a s tím související zvyšující se podíl osob 
v postproduktivním věku (tzv. stárnutí ve vrcholu věkové pyramidy). V SO Praha 13 k těmto 
změnám došlo především v důsledku poklesu podílu dětské složky, jejíž zastoupení se 
v letech 2001 – 2006 snížilo z téměř 20 % na 15 % a počet dětí v absolutním vyjádření 
poklesl o 2 045 osob. Naproti tomu početl osob nad 64 let se zvýšil o „pouhých“ 777 osob.  

Tab.3: Vývoj základních charakteristik věkové struktury SO Praha 13 (zdroj ČSÚ) 
Obyvatelstvo ve věku  Obyvatelstvo ve věku (%) Rok 

0 - 14 15 - 64 65 a více 
Celkem

0 - 14 15 - 64 65 a více 
Index 
stáří 

2006 8 773  45 712  4 155 58 640 15,0 78,0 7,1 47,4
2005 9 155 44 905 3 862 57 922 15,8 77,5 6,7 42,2
2004 9 538 43 460 3 631 56 629 16,8 76,7 6,4 38,1
2003 9 971 42 329 3 561 55 861 17,8 75,8 6,4 35,7
2002 10 427 41 318 3 490 55 235 18,9 74,8 6,3 33,5
2001 10 818 40 482 3 378 54 678 19,8 74,0 6,2 31,2

Průměrný věk obyvatel ČR ke konci roku 2006 činil 40,2 roku, v Hl.m.Praze to bylo 41,8 
roku, naopak ve SO Praha 13 byl tento ukazatel podprůměrný a dosahoval pouze 36,5, což je 
nejnižší hodnota v rámci SO. 

Graf 5 srovnává věkovou strukturu SO Praha 13 v letech 1995, 2001 a 2006. Z tohoto vývoje 
je jasně patrné, že i věková struktura SO Praha 13 stárne. Základna pyramidy se s postupem 
času výrazně zužuje, značně se snížilo zastoupení osob ve věku 5-9 let (o 6 p.b.) a 10-14 let (o 
3 p.b.). Naopak k nárůstu došlo v podílu osob ve věku 50-59 let, jejichž zastoupení se zvýšilo 
v průměru o 3,5 p.b., na více než dvojnásobek původní hodnoty z roku 1995. Podobný nárůst 
byl zaznamenán také ve věkové skupině 75 – 79 let u žen.  

Nejpočetnější byla v roce 1995 skupina 30-34letých mužů a žen, která se o 10 let později 
projevila vysokým podílem osob ve věku 40-44 let, u mužů byly nejčastěji zastoupeny osoby 
ve věku 5-9 let, které se opět o deset let později objevují v nejčetnější kategorii mužů 15-
19letých. Veškeré tyto posuny ve struktuře obyvatelstva a její další vývoj jsou dány jednak a) 
jejím výchozím charakterem a tvarem (včetně zářezů a výstupků), b) přirozenou měnou 
populace, tj. procesem úmrtnosti (vliv na vyšší věkové skupiny) a porodnosti (vliv na nižší 
věkové skupiny) a c) migrací, která je v jednotlivých věkových skupinách různá. 
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Graf 5: Vývoj věkové struktury (%) SO Praha 13, 1995*, 2001 a 2006 (k 31.12.) (zdroj ČSÚ) 
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* Údaje za rok 1995 se vztahují pouze k MČ Praha 13 
 
2.3 Vývoj obyvatelstva přirozenou měnou 
Jak již bylo uvedeno výše přirozený přírůstek ve SO Praha 13 byl po celou sledovanou dobu, 
tj. od roku 1993 kladný. Ročně se zde narodilo zhruba 500 dětí, přičemž počet narozených byl 
nejvyšší v roce 1994, kdy dosahoval téměř 700 dětí. V dalších letech se počet snižoval až 
k nejnižší hodnotě v roce 1997, následně počet narozených opět rostl (s výkyvem v roce 
2003) až k současným 565 narozeným v roce 2006. Pokud tyto počty vztáhneme k počtu 
obyvatel v daném roce celkem vidíme (viz tabulka 5), že hrubá míra porodnosti až do roku 
1997 plynule klesala, následně se s mírnými výkyvy pohybovala na úrovni 10 narozených na 
1 000 obyvatel. Abychom však byli schopni zhodnotit skutečnou intenzitu plodnosti, bylo by 
nutné počty narozených vztáhnout k rodícím ženám, neboť celkové počty obyvatel 
v jednotlivých letech mohou být z hlediska pohlavně-věkové struktury rozdílné a srovnání 
mohou výrazně zkreslovat. 
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Graf 6: Vývoj přirozené měny populace SO Praha 13 (zdroj ČSÚ) 
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Počet zemřelých se ve sledovaném období pohyboval v rozmezí 235 až 283 případů, přičemž 
nejvyšší hodnoty dosáhl v roce 2005. To je ve srovnání s rokem 1993 zhruba dvacetiprocentní 
nárůst (o 50 úmrtí). Na 1 000 osob tak připadalo zhruba 4,5 – 5,5 úmrtí. I tento ukazatel je 
však nutné brát s ohledem na měnící se věkovou strukturu populace. S tím, jak obyvatelstvo 
stárne a přibývá starších osob v populaci, zvyšuje se logicky i počet úmrtí, neboť úmrtnost 
obecně s věkem roste. Rostoucí počet úmrtí lze tedy přičítat zejména stárnoucí věkové 
struktuře populace.  

Rozdíl mezi počtem narozených a počtem zemřelých byl ve SO Praha 13 zdrojem 
každoročního populačního přírůstku. V průměru se tak každý rok zvýšil počet obyvatel o 283 
osob, přičemž v úvodu sledovaného období tento nárůst dosahoval až 430 osob, naopak 
nejnižší meziroční nárůst byl zaznamenán v roce 1997 (218 osob).  

2.4. Migrace 
I když migrační saldo bylo rovněž téměř po celé období kladné, jeho hodnota se výrazně 
snížila z úvodních vysokých hodnot v letech 1993 a 1994 dosahujících 4, resp. 2 tisíce osob 
až na minimum v roce 2000 a 2001. Právě v letech 1995 až 2000, kdy se hodnota salda 
snižovala, počet přistěhovalých stagnoval na úrovni 2 200 osob, naproti tomu počet 
vystěhovalých plynule rostl. Jeho hodnota se zvýšila z původních 1 700 osob v roce 1993 až 
na 3 143 v roce 2006, také v přepočtu na 1 000 obyvatel se emigrace zvýšila zhruba na 
dvojnásobek. Rovněž počet přistěhovalých však v posledních 2-3 letech roste a v roce 2006 se 
do SO Praha 13 přistěhovalo zhruba 3 560 osob, tedy o více než 400 osob více, než se 
vystěhovalo. Migrační saldo se tak opět zvyšuje, v roce 2005 dokonce dosáhlo více než 1 000 
obyvatel. 
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Graf 7: Vývoj migrace ve SO Praha 13 (zdroj ČSÚ) 
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Během roku 2006 se ze SO Praha 13 vystěhovalo 3 143 osob, z toho 503 dětí do 14 let včetně. 
Pokud sledujeme hlavní věkové kategorie, pak se ze 100 osob, které v roce 2005 dosahovaly 
věku 15-64 vystěhovalo 5,7, u dětí byl tento počet nižší (5,5), nejméně často se stěhovaly 
osoby starší 64 let (pouze 1,6 %). Naopak se v roce 2006 přistěhovalo 3 558, z toho 428 dětí. 
Znamená to, že migrací ubylo 75 dětí. Pokud však vezmeme v úvahu celkový pokles počtu 
dětí ve věku 0-14 let mezi roky 2005 a 2006 (382 osob) zjišťujeme, že více než 300 dětí ubylo 
přirozenou měnou (přechod do další věkové kategorie, méně narozených).  

Tab.4: Migrace v roce 2006, SO Praha 13 (zdroj ČSÚ) 
  0 - 14 15 - 64 65 a více Muži Ženy Celkem 
Vystěhovalí 503 2 577 63 1 627 1 516 3 143
Přistěhovalí 428 3 022 108 1 889 1 669 3 558
Saldo (I-E) -75 445 45 262 153 415

 

Děti však byly jedinou populační složkou, která v roce 2006 migračně ztrácela. Ostatní 
věkové skupiny v důsledku migrace vzrostly a celkově se počet obyvatel SO Praha 13 zvýšil 
v důsledku migrace o 415 osob, z toho 45 osob ve věku 65 let a více. Ke stárnutí populace 
tedy došlo nejen vlivem změn v porodnosti a úmrtnosti, ale také v důsledku migrace, kdy se 
zastoupení dětské složky vlivem migrace snížilo, naopak počet osob nad 64 let v důsledku 
migrace vzrostl. 

Ve srovnání s ostatními správními obvody se jednalo o spíše průměrný migrační nárůst, 
k nejvyššímu nárůstu v důsledku migrace došlo ve SO Praha 18, Praha 19 a Praha 21. Naproti 
tomu migrací ztrácely SO Praha 1, Praha 3, Praha 3 a Praha 11. 
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Součtem migračního salda a přirozeného přírůstku získáváme celkový přírůstek populace, 
který byl nejvyšší na počátku sledovaného období, nejnižší pak v roce 2001, kdy došlo 
k úbytku obyvatel vlivem migrace. Za celé sledované období činí souhrn celkových ročních 
příspěvků 14 163 osob, přitom přirozená měna se na tomto počtu podílela 28 %, téměř 3/4 lze 
tedy připsat migraci.  

Graf 8: Vývoj celkového přírůstku, SO Praha 13 (zdroj ČSÚ) 
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2.5 Rozvody a sňatky 
V roce 2006 bylo u obyvatel SO Praha 13 uzavřeno 296 sňatků (sňatky jsou evidovány dle 
místa trvalého bydliště ženicha), přičemž tento počet byl nejvyšší za celé sledované období. 
Nejméně sňatků bylo uzavřeno v roce 2001, kdy bylo evidováno pouze 237 událostí. 
V relativním vyjádření se však hrubá míra sňatečnosti příliš nemění a na 1000 obyvatel 
připadá zhruba 5 sňatků, což je hodnota mírně nižší než je celorepublikový i pražský průměr. 
Naopak rozvodem skončilo v roce 2006 celkem 192 manželství, přičemž počty rozvodů 
v jednotlivých letech značně kolísaly. Na 1000 obyvatel připadalo zhruba 3,7 rozvodu, což je 
hodnota mírně nad celorepublikovým i pražským průměrem. 
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Tab.5: Počty demografických událostí ve SO Praha 13, 1993-2006 (zdroj ČSÚ) 

rok zemřelí narození přirozený 
přírůstek vystěhovalí přistěhovalí migrační 

saldo rozvody sňatky 

1993 235 653 418 1 705 5 634 3 929 150 279
1994 249 683 434 1 530 3 318 1 788 236 281
1995 261 612 351 1 673 2 214 541 179 255
1996 243 511 268 1 825 2 219 394 196 244
1997 264 482 218 1 791 2 215 424 183 277
1998 253 506 253 2 019 2 208 189 242 278
1999 289 521 232 1 939 2 197 258 158 245
2000 267 517 250 1 905 2 178 273 168 258
2001 280 521 241 2 175 1 915 -260 243 237
2002 280 515 235 2 369 2 691 322 203 280
2003 265 492 227 2 193 2 592 399 227 254
2004 283 555 272 2 268 2 764 496 232 279
2005 285 551 266 2 521 3 548 1 027 193 278
2006 262 565 303 3 143 3 558 415 192 296
  na 1000 obyvatel 
1993 5,0 14,0 8,9 36,5 120,5 84,0 3,2 6,0
1994 5,0 13,6 8,7 30,6 66,3 35,7 4,7 5,6
1995 5,1 11,8 6,8 32,4 42,9 10,5 3,5 4,9
1996 4,6 9,7 5,1 34,8 42,3 7,5 3,7 4,7
1997 5,0 9,1 4,1 33,7 41,7 8,0 3,4 5,2
1998 4,7 9,4 4,7 37,7 41,2 3,5 4,5 5,2
1999 5,3 9,6 4,3 35,8 40,6 4,8 2,9 4,5
2000 4,9 9,5 4,6 34,9 39,9 5,0 3,1 4,7
2001 5,1 9,5 4,4 39,7 35,0 -4,7 4,4 4,3
2002 5,1 9,4 4,3 43,1 49,0 5,9 3,7 5,1
2003 4,8 8,9 4,1 39,5 46,7 7,2 4,1 4,6
2004 5,0 9,9 4,8 40,3 49,1 8,8 4,1 5,0
2005 5,0 9,6 4,6 44,0 61,9 17,9 3,4 4,9
2006 4,5 9,7 5,2 53,9 61,0 7,1 3,3 5,1

 
2.6 Cizinci 
SO Praha 13 je charakteristická svým vysokým podílem cizinců v populaci. Informaci o 
počtech cizinců je možné získat z několika zdrojů. Z běžné evidence máme k dispozici 
informaci o počtu cizinců, tedy osob, které v ČR mají dlouhodobý či trvalý pobyt. Těch bylo, 
podle dostupné evidence k 31.12.2006 v SO Praha 13 evidováno 6 139, z toho zhruba 2 670 
s trvalým pobytem. Na celkové populaci SO Praha 13 se cizinci podíleli 10,5 %, což je po 
Praze 21 a Praze 9 třetí nejvyšší podíl (viz graf 9). Ve srovnání s rokem 2005 se počet cizinců 
v SO Praha 13 zvýšil o 400 osob, počet trvale bydlících cizinců vzrostl o více než 640 osob. 
Podíl cizinců na celkové populaci se tak zvýšil o 0,6 p.b. Přibylo zejména Slováků, Rusů ale i 
občanů EU.  
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Graf 9: Cizinci v SO Praha 13, 31.12.2006 (zdroj ČSÚ) 
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Občané pocházející ze zemí EU byli mezi cizinci v SO Praha 13 zastoupeni pouze v jedné 
pětině (v tom 13 % Slováků), dalších 80 % cizinců připadalo na osoby ze zemí mimo EU. 
Nejčastěji se v tomto případě jednalo o občany Ukrajiny (26 % z celkového počtu cizinců) 
a Ruska (23 %).  

Graf 10: Struktura cizinců podle země původu, 31.12.2006 (zdroj ČSÚ) 
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Ve srovnání s Hl.m.Praha zde bylo výrazně vyšší zastoupení osob z Ruska (o 14 p.b.), naopak 
v Hl.m.Praze byli častěji zastoupeni Ukrajinci a zejména osoby ze zemí EU, především mimo 
Slovenska (rozdíl 5 p.b.). 

Také ze Sčítání lidu, domů a bytů je možné získat podrobnější informaci o obyvatelstvu a o 
dlouhodobě bydlících cizincích. Jejich počet v roce 2001 v SO Praha 13 dosahoval 1 776 
osob, přičemž na celkovém počtu obyvatel se cizinci s dlouhodobým pobytem podíleli 3,2 %. 
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Praha 13 tak byla správním obvodem s druhým nejvyšším podílem cizinců dlouhodobě 
bydlících (po Praze 6). 

Graf 11: Cizinci s dlouhodobým pobytem (1.3.2001) (zdroj ČSÚ, SLDB 2001) 
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2.7 Volební chování 
Volební chování obyvatel SO Praha 13 při posledních parlamentních volbách v roce 2006 
odpovídalo celopražskému průměru. Volební účast (67,6%) byla lehce nad celorepublikovým 
průměrem. Nejčastěji volenou politickou stranou byla ODS se 49,3 %, následovala ČSSD se 
zhruba 22 % podílem. Strana zelených byla volena v 9% případů, naopak menší úspěch měla 
u voličů z Prahy 13 KSČM a KDU-ČSL. 

Tab. 6: Výsledky voleb do poslanecké sněmovny, 2006 (zdroj ČSÚ) 
  SO Praha 13 Hl.m.Praha ČR 
volební účast 67,6 68,5 64,5 
Občanská demokratická strana  49,3 48,3 35,4 
Česká strana sociálně demokratická 22,2 23,3 32,3 
Strana zelených  9,1 9,2 6,3 
Komunistická str.Čech a Moravy  7,3 7,9 12,8 
Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.  4,6 4,8 7,2 
Jiné 7,5 6,4 6,0 

Více než 58 % podílem hlasů zvítězili kandidáti ODS i ve volbách do zastupitelstva Prahy 13 
na podzim 2006, následovali s 13 % podílem kandidáti za ČSSD a s 10 % kandidáti za Stranu 
zelených. Volební účast však byla v tomto případě nižší a v MČ Praha 13 dosáhla pouhých 
39 %. 
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2.8 Charakteristiky SO Praha 13 podle SLDB 2001 
2.8.1 Národnostní struktura 

Národnostní struktura SO Praha 13 se vyznačuje nízkým zastoupením osob s Českou (resp. 
Moravskou či Slezskou) národností, jejichž podíl na celkové populaci v roce 2001 dosahoval 
pouhých 90,6 % a jednalo se o nejnižší údaj ze všech správních obvodů. Podobně nízký podíl 
byl zaznamenán i v Praze 1 a v Praze 17, naproti tomu vysoký, tj. více než 95% podíl 
obyvatel české národnosti vykazoval SO Praha 20. Pražský průměr pak dosahoval 93,4 %.  

2,1 % obyvatel SO Praha 13 se přihlásilo ke Slovenské národnosti, zbývajících 7 % se hlásilo 
k jiné než České či Slovenské národnosti. 

2.8.2 Rodinný stav 

Struktura populace SO Praha 13 dle rodinného stavu je v určitém ohledu specifická. Je zde 
více než 42 % osob, které jsou svobodné, což je nejvyšší podíl v rámci Hl.m.Praha vůbec. 
Naproti tomu zastoupení ovdovělých je zde velice nízké, a to pouhých 3,5 %. Ženatí a vdané 
se pak na celé populaci podílejí zhruba 44 %, zbytek, tj. 9 % připadá na rozvedené. Zmíněné 
odlišnosti ve struktuře obyvatel SO Praha 13 podle rodinného stavu vychází pravděpodobně 
z a) mladší věkové struktury (vysoký podíl svobodných, kteří jsou častěji svobodní, nižší 
podíl starších osob, u nichž lze předpokládat, že budou častěji ovdovělí) a b) relativně 
vysokého zastoupení cizinců v populaci, kdy lze předpokládat, že migrace svobodných osob 
je vyšší. 

Graf 12: Národnostní struktura Graf 13: Struktura podle rodinného stavu 
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(zdroj ČSÚ, SLDB 2001) 

2.8.3 Náboženské vyznání 

Podíl věřících v Praze 13 představoval 18,2 %, což je po Praze 17 a Praze 18 třetí nejnižší 
podíl věřících.  Zároveň zde bylo zhruba 7,5 % těch, u nichž nebylo vyznání zjištěno, bez 
vyznání tedy bylo téměř 73 % obyvatel SO Praha 13. Pokud bychom uvažovali údaje pouze 
za osoby, u nichž byla informace o vyznání zjištěna, pak bylo zhruba 20 % věřících a 80 % 
bez vyznání, přitom pražský průměr dosahoval hodnoty 27 % osob věřících. 
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Graf 14: Struktura populace SO Praha 13 podle náboženského vyznání  
(zdroj ČSÚ, SLDB 2001) 
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2.8.4 Vzdělání 

Vzdělanostní struktura SO Praha 13 je poměrně příznivá. Podíl osob s vyšším a 
vysokoškolským vzděláním na celkové populaci je zde téměř čtvrtinový a ve srovnání 
s ostatními SO se jedná o relativně vysoký podíl. Zajímavé však je, že i podíl osob se 
základním vzděláním je zde relativně vysoký a dosahuje nadprůměrných 16,5 %. V důsledku 
toho je relativně nízké zastoupení osob se středoškolským vzděláním (ať již dokončeným 
nebo nedokončeným). 

2.8.5 Ekonomická aktivita 

Z hlediska ekonomické aktivity se SO Praha 13 vyznačuje mírně nadprůměrným podílem 
osob ekonomicky aktivních (57 %), také podíl zaměstnaných je v tomto obvodě vyšší než je 
celopražský průměr. Naproti tomu výrazně nižší je podíl nepracujících důchodců (9,6 %), což 
je nejnižší podíl za všechny správní obvody. Takovýchto osob je ve SO Praha 13 okolo 5 200. 
Závislé osoby (tj. nepracující žáci a studenti) zde představují 23 % populace, jejich počet se 
v roce 2001 pohyboval okolo 12 600. 

Opět lze předpokládat, že tyto charakteristiky jsou úzce svázány s charakterem věkové 
struktury populace SO Praha 13. 
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Graf 15: Struktura podle ekonomické aktivity Graf 16: Struktura podle vzdělání 
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Tab.7: Charakteristiky SO Praha 13 a Hl.m.Praha na základě SLDB, 2001 
  SO Praha 13 Hl.m.Praha   SO Praha 13 Hl.m.Praha
Národnost Ekonomická aktivita 
česká 90,4  93,1 Ekonomicky aktivní 30 685  635 105 
moravská 0,2  0,2 zaměstnaní 29 122  601 031 
slovenská 2,1  1,6 nezaměstnaní 1 563  34 074 
jiná 7,3  5,0 Ekonomicky neaktivní 23 224  519 242 

Náboženské vyznání   nepracující důchodci 5 202  246 282 
bez vyznání 72,7  67,3 závislé osoby 12 641  184 149 
věřící 19,9  24,5 Ekonomická aktivita - v % 
z toho církev:     Ekonomicky aktivní 56,9  55,0 
Římskokatolická 14,2  17,6 Ekonomicky neaktivní 43,1  45,0 
Českobr. evang 0,9  1,4  v tom:   
Husitská 0,8  1,5   nepracující důchodci 9,6  21,3 
Jiná 4,0  4,0 závislé osoby 23,4  16,0 

nezjištěno 7,5  8,2 Vzdělání 
Rodinný stav základní 16,4  14,5 

svobodní 42,4  36,2 vyučení 25,9  28,8 
ženatí, vdané 44,1  44,6 úplné střední 30,4  30,5 
rozvedení 8,9  10,4 vyšší odborné 4,8  5,2 
ovdovělí 3,6  7,9 vysokoškolské 20,1  18,8 

(zdroj ČSÚ, SLDB 2001) 
 

2.8.6 Dojížďka do práce a do škol 

Více než 60 % zaměstnaných osob bydlících ve SO Praha 13 v roce 2001 uvedlo, že denně 
dojíždí do zaměstnání do jiného SO Prahy. Jedná se o nadprůměrný počet vyjíždějících, 
nejnižší podíl byl zaznamenán ve SO Praha 1, kde byl o celých 20 p.b. nižší, nízkým podílem 
vyjíždějících za prací se vyznačoval SO Praha 6, naopak vysoký podíl vyjíždějících byl 
zaznamenán ve SO Praha 11 a Praha 17. Mimo Hl.město Praha vyjížděla za prací další 4 % 
zaměstnaných osob bydlících ve SO Praha 13. 
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Denně tedy za prací vyjíždělo za prací 17 800 osob, do školy takto vyjíždělo 4 800 osob. 
Nejčastějšími místy dojížďky byl pro zaměstnané obyvatele SO Praha 13 správní obvod 
Praha 1 v případě vyjížďky do zaměstnání (20 % vyjíždějících), četná byla i dojížďka do 
sousedního SO Praha 5 (17,6 %). Z osob vyjíždějících do školy se jednalo nejčastěji o 
dojížďku do SO Praha 5 (19,5 % vyjíždějících) a do SO Praha 1 (18 %). 

Graf 17: Vyjíždějící ze SO Praha 13 do školy a do zaměstnání podle místa dojížďky 
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2.8.7 Struktura domácností 

V roce 2001 bylo ve SO Praha 13 sečteno celkem 20 359 bytových domácnosti, z nichž každá 
čítala v průměru 2,7 osob. Ve srovnání s Hl.m.Praha (2,33) jako celkem byla velikost bytové 
domácnosti ve SO Praha 13 v průměru o 0,4 osob větší. Vedle bytových domácností, které 
jsou vymezeny na základě společného bydlení osob v určité bytové jednotce, existují také 
hospodařící domácnosti, které jsou vymezené na základě společného hospodaření osob. Tak 
může v jedné bytové domácnosti existovat jedna či více domácností samostatně 
hospodařících. Takových domácností bylo sečteno 22 224, tedy o necelé dva tisíce více než je 
počet domácností bytových. Posledním a z hlediska demografické reprodukce základním 
typem domácnosti je domácnost cenzová, která je vymezena příbuzenskými vazbami v rámci 
domácnosti. Tak může v rámci jedné hospodařící domácnosti existovat i více samostatných 
rodinných jednotek. Ve SO Praha 13 bylo takových domácností v roce 2001 sečteno 22 367, 
přitom na 100 bytových domácností připadalo v průměru 110 domácností cenzových. 
Znamená to, že zhruba každá desátá cenzová domácnost žila v jedné bytové domácnosti 
s další cenzovou domácností. 

Pokud sledujeme podrobněji strukturu cenzových domácností zjišťujeme, že úplné rodiny 
tvoří zhruba polovinu všech domácností, což je více než v průměru v Hl.m.Praze, kde je tento 
podíl o 7 p.b. nižší. V rámci úplných rodin jsou zhruba 2/3 domácností se závislými dětmi, 
ostatní jsou bez závislých dětí. Rodiny úplné se závislými dětmi se na celkovém počtu 
cenzových domácností podílely zhruba 31 %, zatímco v Hl.m.Praha bylo jejich zastoupení 
pouhých 18 %. Podíl neúplných rodin byl v rámci obou územních celků zhruba vyrovnaný 
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(18, resp. 16 %), SO Praha 13 se však opět vyznačovala vyšším zastoupením neúplných rodin 
se závislými dětmi (13%). Domácnosti jednotlivců byly ve SO Praha 13 zastoupeny 29 %, 
jejich podíl v Hl.m.Praha byl zhruba o 6,5 p.b.vyšší. Lze tedy říci, že situace z hlediska 
struktury domácností je ve SO Praha 13 relativně příznivá, nejvíce četné jsou úplné 
domácnosti s dětmi. 

Tab. 8:Struktura domácností podle SLDB 2001 (zdroj ČSÚ, SLDB 2001) 
 SO Praha 13 Hl.m.Praha

Bytové domácnosti 20 359 496 940 
Hospodařící domácnosti 22 224 544 577 
Cenzové domácnosti 22 367 547 811 

úplné rodiny (%) 50,2 43,3 
bez závislých dětí (%) 18,8 24,9 
se závislými dětmi (%) 31,4 18,3 

neúplné rodiny (%) 18,2 16,4 
bez závislých dětí (%) 5,1 6,8 
se závislými dětmi (%) 13,0 9,5 

vícečl. nerodinné dom. (%) 2,2 3,6 
domácnosti jednotlivců (%) 29,4 36,8 

Průměrný počet členů bytové domácnosti (%) 2,69 2,33 
Počet cenzových dom.na 100 bytových (%) 110 110 

 

Pokud sledujeme cenzové domácnosti dle počtu členů, nejčastější jsou v MČ Praha 13 
domácnosti jednočlenné (29,4 %), následovaly domácnosti dvou a tříčlenné. Podíl domácností 
s 5 a více členy dosahoval 3,6 %. Ve srovnání s Hl.m.Praha jsou zde výrazně častěji 
zastoupeny domácnosti se 4 členy, naopak méně časté jsou domácnosti jednotlivců a 
domácnosti se dvěma členy. 

Tab. 9: Domácnosti v MČ Praha 13 podle počtu členů (v %) (zdroj ČSÚ, SLDB 2001) 
  1 2 3 4 5 a více 
MČ Praha 13 29,4 24,2 22,3 20,5 3,6
Hl.m.Praha 36,8 30,8 18,4 12,0 2,1

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 23



DEMOGRAFICKÉ CHARAKTERISTIKY - Shrnutí 
SO Praha čítá zhruba 59 tis. osob, přitom počet obyvatel ze zvyšoval zejména v průběhu 
masivní bytové výstavby v 80. letech. V průběhu posledních 15 let počet obyvatel SO Praha 
13 plynule roste, a to jak vlivem přirozené měny, tak vlivem migrace. Ve srovnání 
s Hl.m.Praha a s celou ČR, které v uplynulých letech převážně ztrácely vlivem přirozené 
měny se jedná o výjimečný region s výrazným rozvojem populačního potenciálu. Věková 
struktura populace SO je ve srovnání s pražským i celorepublikovým průměrem velice mladá, 
silně zastoupena je zde zejména produktivní složka. I zde však, stejně jako v ostatních 
regionech, dochází s postupem času ke stárnutí populace a to především úbytkem dětské 
složky jak v důsledku poklesu porodnosti tak vlivem migrace. Vzhledem k dosavadní mladé 
věkové struktuře lze v dalších letech očekávat rostoucí intenzitu stárnutí, je však nutné brát 
v úvahu spíše i stále rostoucí migraci, která stárnutí pravděpodobně mírně ovlivní. 

SO Praha 13 se vyznačuje vysokým zastoupením cizinců v populaci (cca 6 000, tj. 10 % 
cizinců v roce 2006), z nichž značnou část tvoří Slováci a Rusové. To se odráží i ve vysokém 
podílu osob jiné než české národnosti vyplývající z výsledků SLDB 2001. Struktura populace 
z hlediska rodinného stavu, charakterizovaná vysokým podílem svobodných a nízkým 
podílem ovdovělých osob navazuje jednak na vysoký podíl cizinců a dále na věkovou 
strukturu, která se odráží i ve struktuře dle ekonomické aktivity (hodně ekonomicky 
aktivních, málo důchodců). Vzdělanostní struktura se vyznačuje značným podílem 
vysokoškoláků. 

Svým způsobem odlišná je ve SO Praha 13 i struktura domácností, která je příznačná 
vysokým podílem úplných rodinných domácností s dětmi a vyšším zastoupením početných 
domácností. Průměrná velikost bytové domácnosti je zde proto ve srovnání s Hl.m.Praha 
v průměru o 0,4 osoby vyšší. 
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3. EKONOMICKÁ STRUKTURA 
Podle výsledků SLDB bylo v roce 2001 ve SO Praha 13 celkem 30 685 ekonomicky aktivních 
osob, z toho 1 563 (tj. 5,1 %) představovali nezaměstnaní. Ekonomicky neaktivních bylo 
23 224 osob, přitom nepracující důchodci tvořili zhruba pětinu ekonomicky neaktivních, 
hlavní část byla tvořena závislými osobami (54 %). Naproti tomu v Hl.m.Praze jako celku 
tvořili nepracující důchodci zhruba 47 % všech ekonomicky neaktivních. 

Tab.10: Struktura obyvatelstva podle ekonomické aktivity, 2001 (zdroj ČSÚ, SLDB 2001) 
   SO Praha 13 Hl.m.Praha 
Ekonomicky aktivní 30 685 635 105 
   zaměstnaní 29 122 601 031 

pracující důchodci 866 36 452 v tom 
ženy na mateřské dovolené 479 9 513 

   nezaměstnaní 1 563 34 074 
Ekonomicky neaktivní 23 224 519 242 

nepracující důchodci 5 202 246 282 v tom 
závislé osoby 12 641 184 149 

Z ekonomicky aktivních (v %)     
zaměstnanci 75,8 74,3 
zaměstnavatelé 3,9 4,1 postavení v 

zaměstnání 
samostatně činní 14,8 16,0 
zemědělství, lesnictví, 
rybolov 0,5 0,6 
průmysl 11,1 12,2 
stavebnictví 7,8 8,2 
obchod a opravy 13,6 12,8 

odvětví 
ekonomické 
činnosti 

pohostinství a ubytování 4,2 4,8 
 

Struktura ekonomicky aktivních z hlediska postavení v zaměstnání se ve SO Praha 13 příliš 
nelišila od celopražského průměru – největší část, tj. tři čtvrtiny připadaly na zaměstnance, 
zhruba 15 % činili samostatně výdělečně činní. V obchodu je ekonomicky aktivních 14 % 
osob, dalších 11 % ekonomicky aktivních pracuje v průmyslu, na stavebnictví připadá 8 % a 
na pohostinství a ubytování 4 % ekonomicky aktivních osob bydlících ve SO Praha 13. 
Z hlediska věku na skupiny 15-54 let připadalo zhruba 80 % všech ekonomicky aktivních. 
Osoby starší 54 let se na celkovém počtu ekonomicky aktivních podílely 8 %, přitom u mužů 
byl tento podíl vyšší než u žen a to i přesto, že poměr počtu mužů a žen v této věkové skupině 
je obrácený a ženy převažují nad muži. Na 100 obyvatel ve věku 15 + bylo téměř 70 % 
ekonomicky aktivních, u mužů byl tento podíl (75,7 %) vyšší než u žen (64,6 %). Nejvyšší 
ekonomickou aktivitou se vyznačovali muži ve věku 25-44 let, s dosažením věkové kategorie 
55-59 let podíl ekonomicky aktivních prudce klesá. Mezi nejstaršími občany nad 64 let bylo 
ekonomicky aktivních 16 % mužů a 5 % žen. 
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Graf 18: Ekonomicky aktivní na 100 obyvatel v daném věku (zdroj ČSÚ, SLDB 2001) 
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3.1 Dojížďka a vyjížďka do zaměstnání 
 
Tab.11: Vyjíždějící ze SO Praha 13 (zdroj ČSÚ, SLDB 2001) 

v rámci Prahy mimo Prahu 

  

Zaměst-
naní 

celkem 

pracují 
doma 

vyjíždějí  
známo 
kam celkem v SO mimo 

SO  
nezná- 
mo kam celkem STC jiný 

kraj cizina

Abs. 28 774 2 508 24 853 23 548 2 943 17 816 2 789 1 305 852 321 132
V % 100 8,7 86,4 81,8 10,2 61,9 9,7 4,5 3,0 1,1 0,5

 
Ze všech zaměstnaných osob ve SO Praha 13 (28 774) jich za prací vyjíždělo více než 90 %, 
v domě trvalého bydliště pracovalo jen 9 % zaměstnaných. Také vyjížďka v rámci SO či MČ 
zde byla poměrně nízká a převážná část zaměstnaných vyjížděla do jiného SO (viz kapitola 
2). To je typickým znakem okrajových částí města, které jsou charakterizované spíše bytovou 
funkcí, zatímco trh práce a pracovní příležitosti jsou zde nedostatečné a jsou koncentrovány 
spíše v centru města (Praha 1, Praha 6). Mimo Prahu vyjíždělo 1 305 osob, tj. 4,5 % 
zaměstnaných, do zahraničí pak vyjíždělo 10 % těchto osob. 

Tab.12: Dojíždějící do SO Praha 13 (zdroj ČSÚ, SLDB 2001) 
v rámci Prahy mimo Prahu 

  
celkem 

celkem v rámci SO 
bydliště 

mimo SO 
bydliště STC kraj jiné 

absolutně 12 809 7 526 2 943 4 583 1081 4 202
v % 100 58,8 23,0 35,8 8,4 32,8

Celkem do SO Praha 13 dojíždělo 12 809 osob za prací, z toho 23 % připadalo na osoby 
dojíždějící v rámci SO Praha 13, 4 583 osob pak dojíždělo z jiných SO (viz kap 2). Značná 
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část dojíždějících z mimopražských lokalit byla ze Středočeského kraje. V souhrnu lze říci, že 
SO Praha 13 je jednoznačně obvodem s převažující vyjížďkou, která nad dojížďkou převažuje 
o 13 233 případů, což je, po SO Praha 11 a Praha 13 třetí nejvyšší objem záporného salda 
v rámci Hl.m.Praha. Naopak obvodem s nejvyšším kladným saldem byl SO Praha 1 a Praha 2, 
kam směřovala většina vyjíždějících z ostatních SO Prahy. 

Tab.13: Bilance dojížďky mezi SO Hl.m.Praha (zdroj ČSÚ, SLDB 2001) 

Správní obvody Osoby vyjíždějící za prací
do jiného SO 

Osoby dojíždějící za 
prací z ostatních SO 

Saldo dojížďky 
mezi SO Prahy 

hl. m. Praha   325 798 325 798  x 
v tom: SO Praha 1 7 078 66 337 59 259
  SO Praha 2 12 962 32 077 19 115
  SO Praha 3 20 091 18 454 -1 637
  SO Praha 4 33 905 36 529 2 624
  SO Praha 5 21 032 23 295 2 263
  SO Praha 6 24 404 22 829 -1 575
  SO Praha 7 11 453 16 584 5 131
  SO Praha 8 31 306 21 012 -10 294
  SO Praha 9 12 720 17 051 4 331
  SO Praha 10 27 839 28 889 1 050
  SO Praha 11 30 380 4 879 -25 501
  SO Praha 12 20 577 6 042 -14 535
  SO Praha 13 17 816 4 583 -13 233
  SO Praha 14 12 005 3 844 -8 161
  SO Praha 15 11 976 9 159 -2 817
  SO Praha 16 4 622 2 245 -2 377
  SO Praha 17 8 734 3 230 -5 504
  SO Praha 18 4 705 1 963 -2 742
  SO Praha 19 3 478 3 061 -417
  SO Praha 20 3 501 1 569 -1 932
  SO Praha 21 3 464 711 -2 753
  SO Praha 22 1 750 1 455 -295

Struktura dojíždějících (dojíždějící z jiného SO) a vyjíždějících ve SO Praha 13 (vyjíždějící 
mezi městskými částmi) a v Hl.m.Praha je popsána v tabulce 14 z hlediska ekonomického 
sektoru, vzdělání a věku. Grafy 19-21 pak srovnávají podíl daných kategorií na souhrnu 
vyjíždějících a dojíždějících za SO Praha 13. Z hlediska ekonomického sektoru byly mezi 
vyjíždějícími ve SO Praha 13 nejčastěji osoby zaměstnané ve státní správě, nemovitostech a 
podnikání, obchodu a v průmyslu. To souvisí s celkovou strukturou zaměstnaných osob a také 
s nabídkou pracovních míst ve SO, resp. MČ. Nejvíce dojíždějících bylo v oblasti obchodu, 
ale i stavebnictví, což odpovídá současné rozsáhlé výstavbě v regionu. Téměř pětinový podíl 
osob zaměstnaných ve stavebnictví na celkovém počtu dojíždějících výrazně převyšoval 
celopražský průměr. 

Další sledovanou charakteristikou je vzdělání. Mezi vyjíždějícími byl ve SO Praha 13 vyšší 
podíl vysokoškoláků než mezi dojíždějícími (zhruba o 5 p.b) a ve srovnání s Hl.m.Praha byly 
oba ukazatele nadprůměrné. Méně často naopak vyjížděly osoby s učňovským a středním 
odborným vzděláním bez maturity. 
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Graf 19: Dojíždějící a vyjíždějící (%) v SO Praha 13 dle ek. sektoru (zdroj ČSÚ, SLDB 2001) 
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Graf 20: Dojíždějící a vyjíždějící (%) v SO Praha 13 podle vzdělání (zdroj ČSÚ, SLDB 2001) 
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Poslední sledovanou charakteristikou je věk. Jak mezi dojíždějícími tak mezi vyjíždějícími 
bylo nejvíce osob ve věku 30 – 49 let, přičemž zastoupení těchto osob mezi vyjíždějícími bylo 
ve srovnání s dojíždějícími výrazně vyšší. Naopak méně často vyjížděly osoby starší 50 let a 
osoby v nízkém věku. Zdá se tedy, že pracovní trh v okrajových částech Prahy, jakou je např. 
SO Praha 13 je charakterizován vyšším zastoupením osob ve vyšším a velmi nízkém věku, 
zatímco v centru Prahy jsou koncentrováni zaměstnanci ve věku 30-49 let. I tento poznatek 
může přispět k zaměření a orientaci zdravotnických či sociálních služeb pro potřeby občanů, 
kteří se ve SO Praha 13 denně pohybují.  
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Tab.14: Struktura dojíždějících a vyjíždějících osob (v %) (zdroj ČSÚ, SLDB 2001) 
  Osoby vyjíždějící do jiné MČ Osoby dojíždějící z jiného SO 
  Hl.m.Praha SO Praha 13 Hl.m.Praha SO Praha 13 

Ekonomický sektor 
zemědělství 0,4 0,4 0,4 0,5
průmysl 13,2 12,5 13,1 10,2
stavebnictví 7 6,0 7,0 18,4
obchod, opravy 12,8 12,7 12,8 25,4
ubytování a stravování 4,9 4,4 4,9 2,8
doprava, skladování, spoje 9,6 10,4 9,6 6,3
finanční zprostředkování 6,4 6,9 6,5 2,1
nemovitosti, podnikání 11,8 11,5 11,9 9,0
veřejná správa 9,3 12,2 9,4 6,0
vzdělávání 5,6 4,9 5,5 5,7
zdravotnictví 7,1 8,1 7,1 4,3
jiné služby 8,5 6,7 8,6 6,1
nezjištěno 3,3 3,3 3,2 3,2

Vzdělání 
bez vzdělání 0,02 0,03 0,02 0,02
základní 4,14 4,57 4,10 4,28
učňovské 13,35 12,77 13,24 16,23
odborné 13,27 12,45 13,20 15,88
úplné střední a vyšší 42,52 42,23 42,61 40,82
vysokoškolské 26,53 27,82 26,68 22,58
nezjištěno 0,16 0,12 0,15 0,17

Věk 
15 - 24 11,0 9,4 11,0 12,5
25 - 29 13,6 11,4 13,6 16,1
30 - 39 21,0 28,4 21,0 22,9
40 - 49 24,3 30,1 24,3 24,3
50 - 59  24,6 18,1 24,6 20,4
60 a více let 5,5 2,6 5,5 3,8
Celkem 331 659 18 029 325 798 4 583

Graf 21: Dojíždějící a vyjíždějící (%) ve SO Praha 13 podle věku (zdroj ČSÚ, SLDB 2001) 
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Počet pracovních míst podle evidence vyjížďky a dojížďky ve SO Praha 13 činil 14 254, 
z toho 9 653 (68 %) bylo obsazeno obyvateli SO Praha 13. Nejčastěji  se jednalo o pracovní 
místa v sektoru služeb (75 %) či průmyslu, ve srovnání s Hl.m.Praha je zastoupení terciérního 
sektoru ve struktuře pracovních míst v SO Praha 13 vyšší na úkor zejména primárního. 
Z hlediska vzdělání je většina (40 %) pracovních míst obsazena osobami s úplným 
středoškolským vzděláním a dalších 35 % se středoškolským vzděláním bez maturity. Na 
vysokoškoláky připadalo v roce 2001 necelých 20 %, tj. o 4 % méně než činil průměr za 
Hl.m.Praha. 

Tab.15: Pracovní místa podle zjištěných případů dojížďky (zdroj ČSÚ, SLDB 2001) 
  Hl.m.Praha SO Praha 13 
Počet pracovních míst 72 5873 14 254
Struktura podle sektorů národního hospodářství (%)     
 průmysl 15,30 24,9
 služby 65,70 74,5
 zemědělství 19,00 0,5
Struktura podle nejvyššího dokončeného vzdělání (%)     
 základní 4,9 5,5
 střední bez maturity 29,8 35,2
 střední s maturitou a vyšší 41,8 39,6
 vysokoškolské 23,5 19,6

 
3.2 Ekonomické subjekty 
Na území SO Praha 13 působilo v roce 2006 celkem 16 910 ekonomických subjektů, 
převážně soukromých podnikatelů podnikajících dle živnostenského zákona (11 712), přitom 
počet ekonomických subjektů se v posledních 3 letech zvýšil o cca 800. K výraznému nárůstu 
došlo u počtu obchodních společností (o 400 případů) a v počtu zahraničních osob o 148. 

Ve vztahu k počtu obyvatel se celkový počet působících ekonomických subjektů jeví jako 
podprůměrný, zatímco v SO Praha 13 připadá na 1000 obyvatel 288 ekonomických subjektů 
v roce 2006, průměr za Hl.m.Praha byl podstatně vyšší (378). 

Tab.16: Ekonomické subjekty podle právní formy (zdroj ČSÚ) 
  2004 2005 2006
Počet registrovaných jednotek celkem 16 116 16 402 16 910
Vybrané právní formy       
  soukromí podnikatelé podnikající dle živnostenského zákona 11 571 11 616 11 712
  samostatně hospodařící rolníci a zemědělští podnikatelé 53 58 59
  obchodní společnosti 2 586 2 721 2 986
  družstva 113 113 126
  příspěvkové organizace 40 40 39
  zahraniční osoby 612 675 760
  sdružení (svazy, spolky, aj.) 288 312 333
  organizační jednotky sdružení 51 53 55
  zájmová sdružení právnických osob 4 4 5

 
Nejčastěji byly ve SO Praha 13 zastoupeny malé firmy bez zaměstnanců nebo s méně než 20 
zaměstnanci. Více než 2500 zaměstnanců v roce 2006 měly 2 ekonomické subjekty, další 2 
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subjekty měly mezi 1000 a 2000 zaměstnanci. Ve srovnání s Hl.m.Praha je zde mírně vyšší 
zastoupení subjektů bez zaměstnanců (32 %), jejich počet se však výrazně snižuje. 

Tab.17: Ekonomické subjekty podle počtu zaměstnanců (zdroj ČSÚ) 
  2004 2005 2006

neuvedeno 5 103 9 209 9 701 
bez zaměstnanců 9 350 5 581 5 482 
       1  -       5      1 217 1 182 1 267 
       6  -     19      306 286 311 
     20  -     49      89 93 96 
     50  -     99      27 29 27 
   100  -   499      21 18 22 
   500  -   999      1 0 0 
1 000 - 1 499 0 1 1 
1 500 - 1 999 1 1 1 
2 000 - 2 499 0 0 0 
2 500 - a více  1 2 2 

Nejčetněji byly ve SO Praha 13 subjekty zaměřené na obchod, ubytování a stravování, jejichž 
podíl na celkovém počtu subjektů (32 %) byl ve srovnání s celopražským průměrem lehce 
nadprůměrný. Naopak o něco méně četné byly subjekty činné v oblasti nemovitostí a 
pronájmu, podnikatelské činnosti. Subjekty činné ve stavebnictví zaujímaly v celkovém počtu 
zhruba 9 %. 

Tab.18: Ekonomické subjekty podle převažujícího odvětví ekonomické činnosti (zdroj ČSÚ) 
  2004 2005 2006
zemědělství, myslivost, lesnictví  a rybářství 90 101 107 
průmysl a energetika 1 237 1 247 1 252 
stavebnictví 1 488 1 509 1 523 
obchod (vč. oprav), ubytování a stravování 5 263 5 327 5 422 
doprava, skladování a spoje  772 784 807 
finanční zprostředkování 425 416 420 
činnost v oblasti nemovitosti a pronájmu; podnikatelské činnosti 4 816 4 943 5 225 
veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení 3 8 9 
vzdělávání 297 313 321 
zdravotní a sociální péče; veterinární činnosti 217 228 237 
ostatní veřejné, sociální a osobní  služby 1 508 1 526 1 587 

 

V rámci koncepce rozvoje MČ Praha 13 na roky 2007-2013 byly v oblasti ekonomické 
situace a podnikání identifikovány následující problémy a rizika: 

• vnitřně deficitní rozpočet v důsledku stávajícího systému rozpočtového určení daní 
• nevyřešené majetkoprávní vztahy k pozemkům  
• nedostatečná podniková základna - podprůměrný počet ŽO a podnikatelů 

přepočtených na 1000 obyvatel v porovnání s celopražským průměrem 
• nerozvinutá městská turistika a cestovní ruch  
• nízký počet ubytovacích zařízení  
• nerozvinutá maloobchodní síť (nízký počet obchodů a služeb) 
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• nízký počet inovačních  podnikatelských subjektů 
• neexistence partnerských sítí - spolupráce podnikatelů se vzdělávacími a vědeckými 

institucemi a veřejnou správou 
• nedostatek nebo vysoká cena nebytových prostor (pro živnostníky a malé podnikatele) 
• nízká konkurenceschopnost nabízených produktů a služeb 

V této souvislosti pak bylo vytyčeno několik strategických cílů a opatření směřujících ke: 
• Zvyšování kvality podnikatelského prostředí (zvyšování kvality služeb poskytovaných 

ÚMČ, podpora rozvoje všech forem e-Státu, koncepční hospodaření s nebytovými 
prostorami v majetku MČ) 

• Podpora podnikatelských aktivit (podpora zvyšování počtu (nově registrovaných) 
podnikatelů, podpora existujícím podnikatelům, podpora rozvoje sociálních podniků ) 

• Rozvoj městské turistiky a cestovního ruchu (rozvoj ubytovacích kapacit 
• Rozvoj inovačního potenciálu (podpora zvyšování kvalifikační úrovně malých a 

středních podnikatelů, rozvoj spolupráce podnikatelské sféry s vzdělávacími 
institucemi a veřejnou správou) 

• Zvýšení a efektivní vynakládání finančních prostředků (využívání dotačních 
programů, podpora subjektů v MČ P13 v jejich vlastním zapojování do evropských a 
národních grantových programů, průběžné finanční, personální a procesní audity, 
zvýšení podílu rozpočtových investičních i neinvestičních prostředků) 

3.3 Nezaměstnanost 
K prosinci 2007 bylo ve SO Praha 13 evidováno 782 uchazečů o zaměstnání. Tento počet se 
plynule snižuje (s mírnými výkyvy) a ve srovnání se stejným obdobím roku 2004 poklesl o 
400. Lze tedy říci, že počet nezaměstnaných klesá, stejně jako intenzita nezaměstnanosti.  

Graf 22: Nezaměstnanost ve SO Praha 13 a v Hl.m.Praze (zdroj ÚP HMP, ČSÚ) 
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Ta byla sice po celé sledované období mírně vyšší než v Hl.m.Praze jako celku, klesající trend 
obou ukazatelů však byl velice podobný. Na 100 ekonomicky aktivních tak v současné době 
připadá ve SO Praha 13 zhruba 2,5 osob, zatímco v Hl.m.Praze je tento údaj o 0,3 p.b. nižší. 
Výrazné výkyvy však můžeme pozorovat v počtu volných pracovních míst, které ve SO Praha 
13 velice kolísají. Počet uchazečů, který se mění spíše pozvolna, při přepočtu na 1 pracovní 
místo se pohyboval od 1,0 do 6,8. Naproti tomu v Hl.m.Praze jako celku tento ukazatel 
plynule klesal z původní hodnoty okolo 2,6 uchazečů na 1 pracovní místo na současných 0,6. 

Tab.19: Uchazeči o zaměstnání a volná pracovní místa ve SO Praha 13 (zdroj ÚP HMP) 
období uchazeči volná místa období uchazeči volná místa 
I.04 1 164 245 I.06 1 088 215
II.04 1 154 202 II.06 1 069 239
III.04 1 182 188 III.06 1 029 303
IV.04 1 152 162 IV.06 977   
V.04 1 142 185 V.06 964 407
VI.04 1 102 208 VI.06 945 709
VII.04 1 169 211 VII.06 993 731
VIII.04 1 233 195 VIII.06 1 029 1007
IX.04 1 271 208 IX.06 1 057 1107
X.04 1 241 270 X.06 996 1103
XI.04 1 211 595 XI.06 929 582
XII.04 1 183 666 XII.06 930 493
I.05 1 193 617 I.07 942 427
II.05 1 137 451 II.07 921 427
III.05 1 085 425 III.07 903 133
IV.05 1 042   IV.07 861 151
V.05 994 360 V.07 860 182
VI.05 972 269 VI.07 861 165
VII.05 1 050 360 VII.07 922 150
VIII.05 1 117 292 VIII.07 936 156
IX.05 1 122 356 IX.07 894 149
X.05 1 108 259 X.07 838 135
XI.05 1 033 181 XI.07 780 160
XII.05 1 034 176 XII.07 782 160

Z hlediska struktury se mezi uchazeči o zaměstnání pohybují častěji ženy ve srovnání s muži 
(zastoupení žen se pohybuje okolo 55 %), nejčastěji ve věku 25 – 49 let. Pokud srovnáme 
věkovou strukturu nezaměstnaných ve SO Praha 13 a v Hl.m.Praha jako celku jsou zde častěji 
zastoupeny osoby do 24 let (téměř 1/4 všech uchazečů) a naopak méně často jsou zastoupeny 
osoby starší 50 let (viz graf 32). Z hlediska vzdělání u uchazečů převažují osoby se 
středoškolským vzděláním (vyučení nebo s maturitou), % osob bez vzdělání na celkovém 
počtu uchazečů se pohybuje okolo 18 %. 

Z hlediska volných pracovních míst můžeme sledovat jejich strukturu dle klasifikace KZAM. 
Nejčastěji jsou volná pracovní místa mezi pomocnými a nekvalifikovanými pracovníky, což 
odpovídá i zhruba 33 % podílu volných pracovních míst pro osoby se základním vzděláním. 
Na řemeslníky a kvalifikované výrobce, zpracovatele či opraváře připadalo v roce 2007 
zhruba 23 % všech volných pracovních míst, 15 % podíl připadal na volná místa související 
s obsluhou strojů a zařízení. 
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Graf 23: Struktura (v %) volných pracovních míst, průměr za 2007, SO Praha 13  
(zdroj ÚP HMP) 
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EKONOMICKÁ STRUKTURA, NEZAMĚSTNANOST – Shrnutí 

Počet ekonomicky aktivních osob dle výsledků SLDB v roce 2001 dosahoval zhruba 30 700. 
Počet osob, které nejsou ekonomicky aktivní je charakterizován výrazně nižším (20 %) 
zastoupením důchodců ve srovnání s Hl.m.Praha (47 %). Na 100 osob ve věku 15 let a více 
připadalo 70 osob ekonomicky aktivních, maximální intenzita ekonomické aktivity je ve věku 
25-44 let, po 60. roce věku prudce klesá. Ze všech ekonomicky aktivních bylo 28800 osob 
zaměstnaných, z nich však více než 60 % vyjíždělo za prací do jiného správního obvodu 
Prahy. Naopak za prací z jiného SO dojíždělo do SO Praha 13 pouze 4 500 osob. SO Praha 13 
je tak regionem s vysokou vyjížďkou za prací, což vyplývá z převážně bytové funkce, která je 
s tímto SO spojena. Za prací, nejčastěji do SO Praha 1, Praha 5 a Praha 6 vyjíždějí zejména 
lidé ve věku 30 – 49 let, vysokoškoláci, zaměstnaní ve státní správě, ale i podnikatelé apod. 
Naopak do SO Praha 13 dojíždějí zaměstnanci v obchodu a službách a zaměstnaní ve 
stavebnictví s učňovským nebo středním odborným vzděláním. Cekem bylo ve SO Praha 13 
evidováno 14 254 pracovních míst (zejména v terciérním sektoru), z nich však 2/3 byly 
obsazeny osobami ze samotného SO Praha 13. 

Na území SO Praha 13 působilo v roce 2006 celkem 16 910 ekonomických subjektů, 
převážně soukromých podnikatelů podnikajících dle živnostenského zákona. Za poslední tři 
roky se počet ekonomických subjektů zvyšoval. Přesto však v přepočtu na 1000 osob se tento 
počet jeví spíše jako podprůměrný. Nejčastěji jsou ve SO Praha 13 zastoupeny malé firmy, 
orientované na obchod, ubytování a stravování. 

K prosinci 2007 bylo ve SO Praha 13 evidováno 782 uchazečů o zaměstnání. Tento počet se 
plynule snižuje, počet nezaměstnaných i intenzita nezaměstnanosti tedy klesá. Z hlediska 
struktury se častěji jedná o ženy než o muže, nejpravděpodobněji ve věku 25-49 let. Počet 
volných pracovních míst v regionu je velice variabilní. 
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4. BYDLENÍ, BYTOVÁ VÝSTAVBA 
 
4.1. Domovní a bytový fond podle výsledků SLDB 2001 
Podle výsledků posledního SLDB bylo v SO Praha 13 v roce 2001 evidováno 2 940 domů, 
z toho 2 635 jich bylo trvale obydlených (tj. 90 %). Ve srovnání s rokem 1991 byl 
zaznamenán nárůst počtu trvale obydlených domů o více než 30 %, je tedy zřejmé, že bytová 
výstavba ve SO Praha 13 se v letech mezi sčítáními velice intenzivně rozvíjela. Jednalo se o 
vůbec nejvyšší nárůst v počtu trvale obydlených domů v rámci Hl.m.Praha, na celkovém růstu 
počtu trvale obydlených domů za Hl.m.Praha se SO Praha 13 podílel zhruba pětinou, vysoký 
nárůst byl zaznamenán také ve SO Praha 11 a Praha 21. 

Jak již bylo naznačeno výše, bytová výstavba se ve SO Praha 13, resp. v MČ Praha 13 
rozvíjela zejména v průběhu 80. a 90. let. Tomu nasvědčují i výsledky předchozích Sčítání 
lidu, kdy v roce 1980 bylo evidováno v MČ Praha 13 zhruba tisícovka trvale obydlených 
domů, do roku 1991 došlo k nárůstu na 1,5 násobek a do roku 2001 se počet domů 
zdvojnásobil. Naproti tomu počet domů v MČ Řeporyje stagnoval. Ještě výraznější nárůst 
zaznamenáváme v bytovém fondu, který se mezi roky 1980 a 1991 v MČ Praha 13 téměř 
zdesetinásobil. 

Tab. 20: Trvale obydlené domy a byty dle sčítání lidu, SO Praha 13 (zdroj ČSÚ) 
  Domy (trvale obydlené) Byty (trvale obydlené) 
  MČ Praha 13 MČ Řeporyje Celkem MČ Praha 13 MČ Řeporyje Celkem

1970 801 654 1 455       
1980 1 009 620 1 629 1 325 904 2 229
1991 1 426 595 2 021 12 125 794 12 919
2001 1 984 651 2 635 19 516 843 20 359

Tomu odpovídá i struktura bytového fondu podle stáří domu. Zatímco v MČ Praha 13 byla 
v době sčítání zhruba 1/3 trvale obydlených bytů v domech postavených mezi roky 1991 a 
2001 a dalších 63 % připadalo na byty v domech vystavěných v průběhu 80. let, charakter 
bytového fondu v MČ Řeporyje byl odlišný – zhruba 40 % bytů bylo postaveno před rokem 
1945, na bytovou výstavbu 80. a 90. let připadala pouze pětina trvale obydlených bytů. 

Tab. 21: Trvale obydlené byty dle období výstavby domu (zdroj ČSÚ, SLDB 2001) 
  do 1919 1920-1945 1946-1980 1981-1990 1991-2001 
MČ Praha 13 112 317 541 12 257 6 289
MČ Řeporyje 123 218 323 52 127
Celkem 235 535 864 12 309 6 416
 Struktura v % 
MČ Praha 13 0,6 1,6 2,8 62,8 32,2
MČ Řeporyje 14,6 25,9 38,3 6,2 15,1
Celkem 1,2 2,6 4,2 60,5 31,5

Přibližně jedna třetina všech trvale obydlených domů ve SO Praha 13 byly panelové domy, 
jejichž podíl na celkovém počtu domů byl v tomto SO Prahy vůbec nejvyšší. Rodinné domy 
se na celkovém počtu trvale obydlených domů podílely zhruba 64 %, průměrné stáří trvale 
obydlených domů bylo 32 let, což je jeden z nejnižších údajů. Pouze 52 % domů bylo v roce 
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2001 připojeno na plyn ze sítě, což je ve srovnání s Hl.m.Praha výrazně podprůměrný podíl a 
jeden z nejnižších v rámci správních obvodů. 

Tab.22: Domovní fond (zdroj ČSÚ, SLDB 2001) 
 Hl.m.Praha SO Praha 13 
Domy celkem 88 200 2 940  

trvale obydlené  82 160 2 635  
přírůstek proti roku 1991 3 183 614  

(v %) 4,0 30,4  
neobydlené 6 040 305  
podíl panelových domů (v %)  12,7 33,2  
domy s plynem ze sítě (v %) 80,4 52,4 

Celkový počet bytů v domech ve SO Praha 13 k roku 2001 činil 22 729, z toho 20 359 bylo 
obydleno trvale (ostatní byly obydleny buď přechodně nebo sloužily jen k rekreačním 
účelům). Na 1 dům tak připadalo v průměru 7 bytů. Ve srovnání s rokem předchozího sčítání 
1991 se počet trvale obydlených bytů zvýšil o 7 440, tj o téměř 58 %. Podobně vysoký nárůst 
počtu bytů byl zaznamenán pouze ve SO Praha 14, v ostatních obvodech byl nárůst buď nižší, 
nebo se počet bytů dokonce snížil. Je zřejmé, že ve SO Praha 13 se tedy bytová výstavba mezi 
roky 1991 a 2001 týkala především domů s více byty (panelové domy, zděné bytové domy), 
neboť na 1 dům, o který se v tomto období domovní fond zvýšil, připadalo více než 12 bytů. 

Tab.23: Bytový fond  (zdroj ČSÚ, SLDB 2001) 
 Hl.m.Praha SO Praha 13 
Byty celkem 551 243 22 729  

trvale obydlené  496 940 20 359  
přírůstek proti roku 1991 1 136 7 440  

(v %) 0,2 57,6  
Podíl trvale obydlených bytů 1. kategorie (v %) 94,0 97,9  
Podíl trvale obydlených bytů podle právního 
důvodu užívání (v %):     

ve vlastním domě 11,2 8,5  
v osobním vlastnictví 11,0 9,9  
nájemní 47,2 38,7  
člena staveb. bytového družstva 13,0 28,7  
člen družstva nájemců 12,2 9,6  

Počet osob     
na 1 trvale obydlený byt 2,33 2,69  

Obytná plocha v m2 na 1 osobu 18,3 16,9  
Obytná plocha v m2 na 1 byt 43,0 45,4  
Počet obytných místností (8 a více m2) na 1 byt 2,37 2,75  
Byty s plynem ze sítě (v %) 74 45 

Z hlediska právního užívání se u zhruba 8,5 % trvale obydlených bytových jednotek 
evidovaných v roce 2001 v bytovém fondu SO Praha 13 jednalo o byty ve vlastním domě, 
dalších 10 % připadalo na byty v osobním vlastnictví. Nejčastější však byly byty nájemní 
(39 %) a byty družstevní (29 %). Na  jeden trvale obydlený byt připadalo 2,7 osob, což je více 
než činil celopražský průměr a odpovídá to i v průměru větším rodinám a vyššímu zastoupení 
rodin s nezávislými dětmi (viz kapitola 2). I přesto, že obytná plocha připadající na jeden byt 
(45,4 metrů čtverečních) byla lehce vyšší než v průměru za Hl.m.Praha (43,0), vzhledem 
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k vyššímu počtu osob v bytě byla plocha připadající na jednu osobu nižší (16,9 metru 
čtverečních) než byl celopražský průměr (18,3). Plynem ze sítě bylo vybaveno 45 % bytů, 
tj. opět velmi nízké %. 

Počet obecních bytů dosahuje 1 771 k listopadu 2007 (po ukončení prodeje do osobního 
vlastnictví, kdy před prodejem jejich počet činil 4 908). Počet žádostí (374) o přidělení 
obecního bytu v roce 2007 se ve srovnání s předchozími lety mírně snížil, vzhledem ke 
skutečnosti, že prodejem se jejich počet snížil na zhruba jednu třetinu, snižuje se i počet 
kladně vyřízených žádostí (12 v roce 2007). 

Tab.24: Obecní byty a jejich užívání (zdroj ÚMČ Praha 13) 
  2005 2006  2007 
Počet exekucí 12 5  5 
Počet neplatičů 611 431  - 
Počet žádostí o byt 497 431  374 
Počet uspokojených žádostí 28 31  12 

V MČ Praha 13 bylo v roce 2006 evidováno 431 dlužníků, jejich počet se ve srovnání s rokem 
předchozím snížil o téměř 200 osob. Za poslední rok bylo vykonáno, stejně jako v roce 
předchozím, 5 exekucí. 

4.2 Nová bytová výstavba 
V letech 2001 – 2006 došlo ve SO Praha 13 k výstavbě dalších více než 1 800 bytů, z toho 
83 % bytů (tj. o 5 p.b. více než je celopražský průměr) připadalo na bytové domy, pouhých 
13 % připadalo na rodinné domy. Nejvyšší bytovou výstavbu zaznamenáváme v letech 2004 a 
2005, kdy bylo dokončeno 531, resp. 658 bytů. Z grafu je patrné, že počet bytů ve SO Praha 
13 (bez započtení bytů vyřazených z bytového fondu) se postupně zvyšoval, za celé sledované 
období došlo k nárůstu o zhruba 8 %. Přitom maximální intenzita růstu připadala na roky 
2004 a 2005, v roce 2006 se nově postavilo pouhých 94 bytů. 

Graf 24: Nová bytová výstavba ve SO Praha 13 (zdroj ČSÚ) 
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Tab. 25: Nová bytová výstavba ve SO Praha 13 (zdroj ČSÚ) 
 2001 2002 2003 2004 2005 2006 
Počet dokončených bytů 39 113 370 531 658 94 
v tom v bytových domech  3 60 330 454 595 61 
  v rodinných domech  34 27 37 51 61 30 
  v nebytových domech  2 26 3 26 2 3 

Ve srovnání s Hl.m.Praha jako celkem se SO Praha 13 vyznačoval nižší intenzitou bytové 
výstavby v letech 2001 a 2002, po roce 2003 už však byla bytová výstavba ve SO Praha 13 
intenzivnější a celkově převýšila intenzitu bytové výstavby v Hl.m.Praze jako celku. 

Za rok 2006 bylo Stavebním odborem vydáno 518 stavebních povolení v celkové hodnotě 
staveb cca 1 610 mil. Kč. Mimo jiné tak novou výstavbou vznikne 21 bytových jednotek 
v rodinných domech a 418 bytových jednotek v bytových domech. V průběhu 1-3. čtvrtletí 
2007 byla zahájena výstavba dalších 463 bytů, počet dokončených bytů v tomto období činil 
428. Do konce roku 2007 mělo být zkolaudováno celkem 647 nových bytů, dalších cca 1 500 
bytů je ve fázi přípravy či zahájení výstavby. Počet stavebních povolení a ohlášení v 1.-3. 
čtvrtletí 2007 činil 252 s celkovou hodnotou staveb 1 411 mil. Kč. 

V rámci Koncepce rozvoje MČ Praha 13 na období 2007-2013 byl zdůrazněn plán komplexní 
revitalizace sídlištních celků a efektivní koordinace výstavby nové městské čtvrti Západní 
město. V rámci tohoto rozvoje byla navržena mimo jiné následující opatření: dokončení 
prodeje obecního bytového fondu, rekonstrukce bytových domů, systematické budování 
bezbariérových vstupů, inovativní řešení parkovacích stání, rozšíření spektra možností využití 
volného času, rozvoj možností trávení volného času, systematické doplňování bytové 
zástavby o infrastrukturu pro poskytování služeb, zpracování urbanistických studií. 

 
BYDLENÍ – Shrnutí 
Domovní a bytový fond se ve SO Praha 13 rozvíjel zejména v 80. a 90. letech 20. století, kdy 
probíhala intenzivní bytová výstavba v této lokalitě. Tomu odpovídá i současná struktura 
domovního fondu, kdy více než 60 % domů bylo postaveno mezi roky 1981-1990 a celkem 
90 % domů je nyní mladších 25 let. Ve zhruba 3 000 domech v roce 2001 bylo evidováno 
okolo 22 tis. bytů. Průměrný počet bytů na 1 dům je tedy vyšší než 7, což odpovídá 
skutečnosti, že domovní fond ve SO Praha 13 se vyznačuje vysokým (zhruba třetinovým) 
podílem panelových domů. I nadále se bytová výstavba týká spíše bytových než rodinných 
domů. Mezi roky 2001 a 2006 bylo nově postaveno 1800 bytů, současný bytový fond se tedy 
pohybuje okolo 24 tis. bytů. Maxima dosahovala bytová výstavba v letech 2004 a 2005, 
v posledních letech mírně polevila. V současné době probíhá prodej obecních bytů do 
soukromého vlastnictví, z původních cca 5 000 obecních bytů tak obci k listopadu 2007 
zůstalo1 771 bytů. 
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5. ŠKOLSTVÍ 
Školská zařízení a jejich kapacity se odvíjejí od vývoje populace v určitých věkových 
kategoriích. Bohužel, je velice problematické odhadovat budoucí počty žáků, které jsou 
ovlivněny nejen přirozenými demografickými procesy, ale zejména migrací úzce spjatou 
s bytovou výstavbou v dané lokalitě. Ke konci roku 2006 bylo ve SO Praha 13 evidováno 
8 773 dětí do 15 let, ve věku 5-19 let to pak bylo 10 434 dětí. Počet dětí ve věku 5-9 let se za 
poslední 3 roky snižoval, klesal také počet dětí ve věku 10-14 let a 15-19 let. Bohužel není 
možné určit počty dětí dle podrobnějších věkových kategorií, které by odpovídaly potřebám 
analýzy z hlediska vzdělávání. 

Tab. 26: Věková struktura potencionálních žáků, k 31.12, SO Praha 13 (zdroj ČSÚ) 
  2004 2005 2006 

0 - 4 2 628 2 756 2 658
5 - 9 2 731 2 617 2 432

10 - 14 4 179 3 782 3 283
15 - 19 4 932 4 996 4 719

celkem 14 470  14 151  13 092  
 
5.1 Mateřské školy 
Městská část Praha 13 je zřizovatelem následujících 20-ti mateřských škol : 
1. Mateřská škola, Praha 13, Běhounkova 2300 
2. Mateřská škola ROSNIČKA, Praha 13, Běhounkova 2474 
3. Mateřská škola ÚSMĚV, Praha 13, Herčíkova 2190 
4. Mateřská škola PASTELKA, Praha 13, Horákova 2064 
5. Mateřská škola ŠIKULKA, Praha 13, Hostinského 1534 
6. Mateřská škola, Praha 13, Husníkova 2076 
7. Mateřská škola PÍŠŤALKA, Praha 13, Chlupova 1798 
8. Mateřská škola ROZMARÝNEK, Praha 13, Chlupova 1799 
9. Mateřská škola POHÁDKA, Praha 13, Klausova 2187 
10. Mateřská škola BALÓNEK, Praha 13, Klausova 2188 
11. Mateřská škola BARVIČKA, Praha 13, Klausova 2449 
12. Mateřská škola, Praha 13, Mezi Školami 2323 
13. Mateřská škola HAVAJ, Praha 13, Mezi Školami 2482 
14. Fakultní mateřská škola SLUNÍČKO POD STŘECHOU při PedF UK,  Praha 13,  

Mohylová 1964 
15. Mateřská škola, Praha 13, Ovčí Hájek 2177 
16. Mateřská škola U BOBŘÍKA, Praha 13, Podpěrova 1880 
17. Mateřská škola PALETKA, Praha 13, Trávníčkova 1747 
18. Mateřská škola VEČERNÍČEK, Praha 13, Vlachova 1501 
19. Mateřská škola, Praha 13, Vlasákova 955 
20. Mateřská škola U RUMCAJSE, Praha 13, Zázvorkova 1994. 
Městská část Praha - Řeporyje je zřizovatelem jediné mateřské školy : 
21. Mateřská škola K Závětinám  815 

Ve SO Praha 13 je tedy celkem 21 mateřských škol, jejichž zřizovatelem je MČ. Kromě 
uvedených školek působilo ve školním roce 2006/2007 na území Prahy 13 i 5 MŠ 
soukromých a 3 školky církevní. 
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Počet tříd v MŠ SO Praha 13 se pohyboval okolo 87-88. Z nich v roce 2005 byly 4 třídy 
s integrací zdravotně postižených dětí, do roku 2007 se jejich počet snížil na 1. V rámci těchto 
tříd pak bylo v roce 2005  integrováno 6 dětí, do roku 2007 se počet integrovaných dětí snížil 
na 4.  

Celkový počet dětí zapsaných v mateřských školkách se plynule zvyšoval, mezi roky 2005 až 
2007 došlo k nárůstu počtu zapsaných dětí o 48 na současných 1 994 (ke 30.6.2007). Na jednu 
třídu tak připadalo v průměru 22,7 dětí. Ne všechny zapsané děti však do MŠ docházely, 
počet skutečně docházejících dětí byl ve vztahu k dětem zapsaným zhruba 68 %. Na jednu 
třídu tak připadalo v průměru 15,4 docházejících dětí, počet docházejících dětí v roce 2007 
činil 1 356 a ve srovnání s rokem 2005 byl o 16 vyšší. 

Tab.27: Charakteristiky mateřských škol v letech 2005-2007 (zdroj ÚMČ Praha 13) 
počet tříd  zapsané děti  docházející děti  

  celkem s integrací celkem na třídu celkem na třídu 
% docház. 

dětí 
integrované 

děti 
30.6.2005 87 4 1 946 22,4 1 340 15,4 68,9 6
30.6.2006 87 3 1 971 22,7 1 346 15,5 68,3 5
30.6.2007 88 1 1 994 22,7 1 356 15,4 68,0 4

Kapacita mateřských škol v Praze 13 i v Řeporyjích je dostatečná, postačuje zájmu rodičů o 
umístění dětí. K 1.9.2006 bylo vyhověno všem žádostem rodičů o umístění dětí do 
mateřských školek a školky měly celkem ještě kapacitu 100 volných míst. Pro školní rok 
2007/2008  bylo zapsáno do mateřských škol celkem 2 031 dětí, tzn., že pokračuje mírný 
nárůst dětí předškolního věku ve školkách. 

Tab. 28: Děti (zapsané) v mateřských školách podle místa bydliště (zdroj ÚMČ Praha 13) 
  absolutně v % z celku 

 30.6.2006 30.6.2007 30.6.2006 30.6.2007
trvale bydlící ve SO Praha 13 1 762 1 795 89,4 90,0
trvale bydlící v jiné části Prahy 88 76 4,5 3,8
trvale bydlící v jiném kraji 121 123 6,1 6,2
trvale bydlící ve středočeském kraji 116 119 5,9 6,0
cizí národnosti 126 112 6,4 5,6

 
Ze všech dětí zapsaných do MŠ ve SO Praha 13 zhruba 90 % trvale bydlelo ve SO Praha 13, 
necelá 4 %, tj. 76 žáků pocházela z jiného SO Hl.m.Praha, nejvíce z přilehlé Prahy 5 a 6. 
Zbývajících 6 % zapsaných dětí mělo trvalé bydliště v jiném kraji, zejména Středočeském. 
Hlavním důvodem docházky dětí s trvalým bydlištěm mimo správní území je zejména 
pracoviště rodičů v lokalitě Prahy 13 a Řeporyjí, nepřijetí dítěte v místě jeho bydliště 
z důvodu  naplněnosti kapacity MŠ či neexistence MŠ. U docházky dětí ze vzdálenějších 
krajů byl hlavním důvodem dočasný pobyt dítěte u prarodičů s trvalým bydlištěm na Praze 13 
nebo přechodný pobyt s rodiči z důvodů jejich dočasného pracovního přeložení (rodiče bydlí 
v podnájmu, ale trvalé bydliště mají mimo Prahu). 

Ze všech dětí zapsaných do MŠ k 30.6.2007 se ve 117 případech jednalo o děti s odkladem 
školní docházky. Počet dětí ve věku 2-3 roky se v mateřských školách snižoval, k 30.6.2007 
bylo takových dětí ve školkách pouhých 19. Příčinou snížení počtu přijímaných dětí mladších 
3 let bylo přednostní přijímání vyššího počtu předškoláků.  
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Tab. 29: Vybrané charakteristiky dětí v MŠ (zdroj ÚMČ Praha 13) 
Počet 30.9.2005 30.6.2006 30.9.2006 30.6.2007 
dětí s odkladem školní docházky x 130 x 117
dětí odcházejících do ZŠ  x 534 x 534
dětí ve věku od 2-3 let 228 52 126 19
dětí s nepravidelnou školní docházkou 43 44 66 20

 

K 30.6.2007 bylo do MŠ ve SO Praha 13 zapsáno 112 dětí cizí státní příslušnosti, což je 5,6 
% z celkového počtu dětí zapsaných v MŠ. Podíl těchto dětí se ve srovnání s rokem 2005 
mírně snížil, v absolutním vyjádření došlo k poklesu o 18 dětí, v relativním vyjádření se 
zastoupení cizinců v MŠ snížilo o 1,1 p.b.  

Tab. 30: Děti cizí státní příslušnosti v MŠ SO Praha 13 (zdroj ÚMČ Praha 13) 
Počet dětí Stát 30.6.2005 30.9.2005 30.6.2006 30.9.2006 30.6.2007 

 EU celkem 21 31 33 28 24 
Bulharsko  4 7 7 5 4 
Itálie 1 1 1 1 1 
Kypr 0 0 0 1 1 
Nizozemí 2 1 1 0 0 
Rakousko 0 1 1 1 1 
Řecko 0 1 1 1 1 
Slovensko 13 20 22 19 16 
Velká Británie 1 0 0 0 0 
Ostatní státy celkem 109 113 93 69 88 
Bělorusko 9 11 8 4 4 
Bosna a Hercegovina 4 4 2 2 3 
Čína 7 6 6 2 4 
Gruzie 0 0 0 0 1 
Chorvatsko 8 6 5 3 3 
Indie 1 1 1 1 1 
Jugoslávie 1 0 1 0 0 
Kazachstán 1 2 1 1 2 
Lybie 1 0 0 0 0 
Makedonie 1 2 1 0 0 
Peru 0 0 0 1 1 
Rusko 34 37 28 22 25 
Srbsko a Černá Hora 2 0 0 0 2 
Saudská Arábie 0 3 3 0 0 
Turecko 1 3 3 1 3 
Ukrajina 21 20 17 15 21 
USA 2 1 1 2 2 
Uzbekistán 0 0 0 1 1 
Vietnam 16 17 16 14 15 
Celkem 130 144 126 97 112 

Jednalo se převážně o děti ze zemí mimo EU, zatímco na země EU v roce 2007 připadalo 24 
dětí, na země mimo EU připadalo 88 dětí (děti z Bulharska jsou ve všech letech zahrnuty 
v rámci EU, i když Bulharsko vstoupilo do EU až v roce 2007). Podíl dětí ze zemí EU 
(jednalo se zejména o děti ze Slovenska) se až do 30.9. 2006 plynule zvyšoval a vzrostl 
z původních 16 % na 28,9 %, podíl dětí ze zemí mimo EU úměrně tomu klesal. Nejpočetnější 
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zastoupení ze zemí mimo EU bylo, stejně jako v předchozích letech, z Ruska, Ukrajiny a 
Vietnamu. Nejvíce dětí cizí národnosti docházelo do MŠ Mezi Školami 2323 a MŠ Klausova 
2449.  

Graf 25: Podíl cizinců ze zemí EU a mimo EU v MŠ (zdroj ÚMČ Praha 13) 
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5.2 Základní školy 
Ve SO Praha 13 bylo ke konci roku 2006 celkem 5 715 dětí ve věku 5-14 let, ve srovnání 
s rokem 2005 se tento počet snížil o téměř 1 200 osob. 

Městská část Praha 13 je zřizovatelem následujících 11 základních škol : 

1. Fakultní základní škola při PedF UK, Praha 13, Brdičkova 1878 
2. Základní škola s rozšířenou výukou jazyků, Praha 13, Bronzová 2027 
3. Fakultní základní škola při PedF UK,  Praha 13, Fingerova 2186 
4. Fakultní základní škola PedF UK, Praha 13, Chlupova 1800 
5. Základní škola, Praha 13, Janského 2189 
6. Základní škola, Praha 13, Klausova 2450 
7. Základní škola, Praha 13, Kuncova 1580 
8. Fakultní základní škola PedF UK, Praha 13, Mezi Školami 2322 
9. Základní škola, Praha 13, Mládí 135 
10. Základní škola, Praha 13, Mohylová 1963 
11. Fakultní základní škola PedF UK, Praha 13, Trávníčkova 1744 
Městská část Praha Řeporyje je zřizovatelem jedné základní školy : 
1.  Základní škola Od Školy 596. 
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Ve SO Praha 13 je tedy 12 základních škol: Z celkového počtu škol jsou dvě pouze s 1.-5. 
ročníkem, ostatní jsou úplné, tedy s 1.-9.ročníkem. Všechny školy jsou příspěvkovými 
organizacemi, jejich síť je rovnoměrně rozložená a dostačující. 

Školní rok 2006/2007 byl zahájen u všech základních škol správního obvodu v 228  třídách 
(z toho 1 přípravná třída), což bylo o 9 tříd méně než při zahájení školního roku 2005/2006.  
Počet tříd na konci školního roku 2007 byl 226, počet tříd se od roku 2005 plynule snižoval, 
celkově klesl o 30 tříd (po 15 v rámci obou stupňů), tj. o 12 %. Většina tříd byla běžných, ve 
školách SO Praha 13 bylo pouze 7 tříd speciálních a 1 přípravná. 

Tab.31: Počet tříd a žáků v základních školách SO Praha 13 (zdroj ÚMČ Praha 13) 
  v tom v tom 
  

počet tříd 
celkem I. stupeň II.stupeň běžných speciálních přípravných

30.6.2005 256 136 120 249 6 1
30.6.2006 236 125 111 229 6 1
30.6.2007 226 121 105 218 7 1
  v tom v tom 
  počet žáků I. stupeň II.stupeň běžných speciálních přípravných
30.6.2005 5 773 2 909 2 864 5 694 67 12
30.6.2006 5 368 2 731 2 637 5 288 68 12
30.6.2007 5 013 2 588 2 425 4 913 88 12

Na začátku školního roku 2006/2007 nastoupilo do základních škol správního obvodu celkem 
5 018 žáků (tj. o 352 méně než v září 2005), v průběhu školního roku se jejich počet snížil o 
5, takže ke konci roku bylo evidováno 5 013 žáků. Počet žáků se v letech 2005 rovněž 
snižoval, což zcela odpovídá měnící se věkové struktuře. Ve srovnání s rokem 2005 byl ke 
konci školního roku 2006/2007 počet žáků o 760 (tj. o 13 %) nižší. Počet žáků na 1. stupni byl 
ve všech letech mírně vyšší ve srovnání s počtem žáků 2. stupně, čemuž odpovídá i počet tříd. 
Počet žáků ve speciálních třídách se pohyboval okolo 68 dětí, 12 dětí bylo v přípravném 
ročníku (ZŠ Klausova 2450). Z hlediska počtu nově zapsaných žáků bylo k 1.9.2006 v rámci 
25 prvních tříd zapsáno 548 žáků, o rok později to bylo 547 nově zapsaných žáků v celkovém 
počtu 26 prvních tříd. 

Vedle pravidelné docházky do škol běžných dalších 71 žáků plnilo povinnou školní docházku 
zvláštním způsobem, z toho 65 formou vzdělávání v zahraničí, 5 formou individuálního 
vzdělávání na I. stupni v rodině.  

K 30.6.2007 připadalo v průměru celkem 14,7 žáků na jednoho učitele ZŠ (což je o 0,1 méně 
než předešlý školní rok), v tom v běžných třídách na I. stupni 18,5 žáků a na II. stupni 13,4 
žáků a ve speciálních třídách na I. stupni 12,3 žáků a na II. stupni 12,8 žáků. Na jednu třídu 
připadalo v průměru 22,2 žáků, přitom ve speciálních třídách byl tento počet nižší (12,6 dětí). 

Tab.32:Počty žáků ZŠ připadající na třídu a na pedagoga (zdroj ÚMČ Praha 13) 
  v tom ve třídách 
  

Průměrný počet žáků 
na třídu celkem běžných speciálních přípravných 

Počet žáků na 
jednoho učitele

30.6.2005 22,6 22,9 11,2 12,0  x
30.6.2006 22,7 23,1 11,3 12,0 14,8
30.6.2007 22,2 22,5 12,6 12,0 14,7
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Počet integrovaných žáků ke konci školního roku 2006/2007 činil 369, což je o zhruba 100 
nižší počet než ke stejnému datu předchozího roku. Zajímavé je, že zatímco ve školním roce 
2005/2006 se v průběhu roku počet integrovaných žáků zvýšil, v následujícím školním roce 
došlo k poklesu počtu integrovaných žáků zhruba o 77 žáků. Nejčastěji byli integrováni žáci 
s vývojovými poruchami učení a chování, z ostatních  druhů postižení se pak jednalo o 
postižení sluchová a tělesná. Celkový podíl integrovaných žáků ze žáků celkem činil ke konci 
školního roku 2006/2007 zhruba 7,4 %, nejvyšší byl v ZŠ Janského, Klausova a Mohylová 
(okolo 16-19 %). Podpora individuální integrace dětí a žáků se speciálními vzdělávacími 
potřebami by měla pokračovat i v nastávajících letech, k čemuž budou podniknuta následující 
opatření: 

- zachování (popř. rozšíření) provozu přípravné třídy při ZŠ Klausova 2450  
- budování bezbariérových přístupů 
- zvýšení počtů asistentů pedagoga  
- rozšíření a zkvalitnění speciální péče  
- zvýšení dostupnosti speciálních učebních pomůcek 

 
Tab. 33: Počty integrovaných žáků v základních školách (zdroj ÚMČ Praha 13) 

  v tom druhy postižení  

  

Počet 
integrovaných 

žáků 
vývojové 
poruchy zrakové sluchové řeči tělesné mentální 

více vad, 
autismus 

1.9.2005 392 373 1 7 0 4 3 4 
30.6.2006 477 460 2 5 1 4 2 3 
1.9.2006 446 433 1 6 0 2 1 3 
30.6.2007 369 357 0 5 0 3 1 3 

Ze všech žáků ZŠ jich jak v roce 2006, tak 2007 zhruba 90 % trvale bydlelo ve SO Praha 13. 
dalších 5% žáků pocházelo z jiného SO Hl.m.Praha, pouze 4,3 %, resp. 5,5 % dojíždělo 
z jiného kraje. V rámci hlavního města Prahy nejvíce žáků dojíždělo z Prahy 5 a 6. 
Mimopražští žáci byli zejména z přilehlých i vzdálenějších obcí Středočeského kraje. 

Tab.34: Počty žáků  ZŠ podle místa trvalého bydliště (zdroj ÚMČ Praha 13) 
 absolutně v % z celku 
 30.6.2006 30.6.2007 30.6.2006 30.6.2007 
trvale bydlící ve SO Praha 13 4839 4503 90,1 89,8 
trvale bydlící v jiné části Prahy 296 233 5,5 4,6 
trvale bydlící v jiném kraji 233 277 4,3 5,5 
cizí národnosti 334 348 6,2 6,9 

Nejčastější důvody docházky dětí z mimospádových oblastí byly následující - dobrá pověst 
školy, zajímavý vzdělávací program školy, nabídka tříd s rozšířenou výukou požadovaného 
předmětu, dobré autobusové spojení z obcí Středočeského kraje na stanice metra, změna 
bydliště bez změny školy, neexistence školy s II.stupněm v místě bydliště, zaměstnání rodičů 
na území Prahy 13, případně přímo na dané škole a  u vzdálenějších trvalých bydlišť se jedná 
o žáky bydlící přechodně u prarodičů nebo přechodný pobyt rodičů z důvodu jejich dočasného 
pracovního přeložení. 
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Tab. 35: Děti cizí státní příslušnosti v ZŠ SO Praha 13 (zdroj ÚMČ Praha 13) 
Počet dětí Stát 

30.6.2005 30.9.2005 30.6.2006 30.9.2006 30.6.2007 
EU celkem 37 39 39 41 43 
Bulharsko  2 1 1 1 2 
Estonsko 0 0 1 1 1 
Itálie 1 0 0 0 0 
Lotyšsko 0 1 1 0 0 
Maďarsko 1 0 1 3 3 
Německo 2 0 0 1 1 
Nizozemí 1 2 2 0 0 
Rakousko 0 2 2 2 1 
Řecko 0 1 1 1 1 
Slovensko 27 30 28 31 33 
Slovinsko 3 1 1 1 1 
Velká Británie 0 1 1 0 0 
Ostatní státy celkem 307 296 295 306 305 
Afghanistán 4 1 0 0 0 
Albánie      3 1 1 2 0 
Arménie  12 9 9 9 9 
Azerbajdžán 0 1 1 0 0 
Bělorusko 8 7 6 15 11 
Bosna a Hercegovina 14 8 9 11 8 
Čína              9 5 5 5 5 
Gruzie   6 4 4 3 2 
Chorvatsko        4 5 7 7 7 
Izrael 4 3 1 1 2 
Kazachstán 13 11 11 8 8 
Kyrgyzstán 0 3 3 3 3 
Makedonie 2 2 1 0 1 
Moldávie 10 14 14 11 10 
Mongolsko  1 1 1 1 1 
Rusko 80 81 75 70 73 
Srbsko a Černá Hora 17 18 21 20 22 
Turecko 1 2 2 5 5 
Ukrajina 73 77 83 94 97 
USA 5 3 3 4 4 
Uzbekistán 0 0 0 2 2 
Vietnam 41 40 38 35 35 
Celkem 344 335 334 347 348 

Celkem bylo ve školách SO Praha 13 v roce 2007 zastoupeno 348 osob cizí národnosti, jejich 
podíl na celkovém počtu žáků se ve srovnání s rokem předchozím zvýšil o 0,7 p.b. na 
současných 6,9 %. 

Počet žáků ze zemí EU činil 43 osob ke konci školního roku 2006/2007, počet dětí ze zemí 
EU se plynule zvyšoval a ve srovnání s rokem 2004/2005 byl o 6 vyšší. Podíl dětí ze zemí EU 
na celkovém počtu cizinců ve školách se mírně zvýšil z necelých 11 % na současných 12,4 %. 
Zastoupení osob mimo EU úměrně tomu klesalo. Ve srovnání se zastoupením cizinců ze zemí 
EU v mateřských školách je tento podíl cizinců ze zemí EU v základních školách zhruba 
poloviční, přitom celkový podíl cizinců je v případě MŠ mírně nižší.  
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Ze zemí EU se opět jednalo převážně o děti ze Slovenska (33 v roce 2007). Pokud sledujeme 
ostatní země, nejvyšší je zastoupení žáků z Ukrajiny (97 dětí), Ruska a Vietnamu. 

Graf 26: Podíl cizinců ze zemí EU a mimo EU v ZŠ (zdroj ÚMČ Praha 13) 
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5.3 Střední školy 
Ve SO Praha 13 jsou 4 střední školy a odborná učiliště: 

1. Gymnázium Školy mezinárodních a veřejných vztahů Praha, Kuncova 1580, 
155 00, Praha 5 - Stodůlky (v budově ZŠ Kuncova) 

2. Gymnázium Jaroslava Heyrovského, Mezi Školami 2475, 158 00, Praha 5 - Nové 
Butovice 

3. Soukromá obchodní akademie Stodůlky, s.r.o., Kuncova 1580, 155 00, Praha 5 – 
Stodůlky 

4. Středisko praktického vyučování zlatnické, Praha 13, Seydlerova 2451, 158 00 
Praha 5 - Nové Butovice 

 

Do těchto škol docházelo ve školním roce 2006/2007 téměř 1 050 žáků, což je o více než 150 
žáků méně ve srovnání s rokem předchozím. 

Tab.36: Střední školy a odborná učiliště, SO Praha 13 (zdroj ÚMČ Praha 13) 
  2004 2005 2006 2007 
počet žáků 958 1 314 1 210 1 049
počet škol 2 4 4 4
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5.4 Dojížďka do škol 
Podle SLDB 2001 bydlelo ve SO Praha 13 celkem 12 989 žáků, studentů a učňů základních, 
středních a vysokých škol. Zde záleží zejména na lokalizaci školských zařízení, přičemž u 
základních škol převažuje spádovost dle místa bydliště, zatímco  v případě sekundárního a 
terciárního vzdělávání bude převažovat dojížďka do míst, v nichž jsou vzdělávací zařízení 
lokalizována. 

Z celkového počtu žáků, studentů a učňů bydlících ve SO Praha 13 jich zhruba polovina 
zůstávala v SO bydliště, resp. vyjížděli do školy v rámci SO bydliště. Z těchto osob 
představovaly 89 % děti ve věku 6-14 let, dalších 11 % tvořili studenti ve věku 15-18 let. 
Mimo SO vyjíždělo 4 874 osob. Zde již žáci do 15 let tvořili pouhou 1/5 vyjíždějících, značná 
část (52 %) byla tvořena osobami 15-18letými, na osoby starší 18 let připadalo 28 %. Naopak 
z jiného SO dojíždělo do škol SO Praha 13 celkem 715 osob, z jiného kraje sem dojíždělo 192 
osob. Ve školách SO Praha 13 tak bylo okolo 7 400 žáků, studentů a učňů. 

Tab. 37: Žáci, studenti a učni podle dojížďky/vyjížďky v rámci SO Praha 13 (zdroj ČSÚ, 
SLDB 2001) 

Bydlící žáci, 
studenti a učni 

zůstávají v SO 
bydliště 

vyjíždějící 
mimo SO 

dojíždějí z 
jiného SO 

dojíždějí z 
jiného kraje 

počet studentů ve 
školách SO 

12 989 6 493 4 874 715 192 7 400
 
Ve srovnání s ostatními SO je zřejmé, že SO Praha 13 je obvodem s vysokou vyjížďkou a 
nízkou dojížďkou za účelem vzdělávání. Nejvyšší podíl dojíždějících z jiného SO na 
celkovém počtu žáků ve školách daného SO měl SO Praha 1, Praha 2 a Praha 9 s vysokou 
koncentrací významných středních a převážně vysokých škol. Zde také podíl osob 
dojíždějících z jiných krajů byl relativně vysoký a pohyboval se okolo 15 %. 

Graf 27: Dojíždějící žáci, studenti a učni dle SO Prahy (zdroj ČSÚ, SLDB 2001) 
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ŠKOLSTVÍ - Shrnutí:  
Počet a kapacita základních a mateřských škol úzce navazuje na strukturu populace SO Praha 
13 dle věku a její vývoj, souvisí však i s denní dojížďkou obyvatel jiných SO. Zatímco počet 
dětí bydlících ve SO Praha 13 se v posledních třech letech vytrvale snižuje, počet žáků 
zapsaných v mateřských školách roste. Ve zhruba 21 školkách (nejsou započteny soukromé a 
církevní školky) bylo v 88 třídách evidováno okolo 1 350 docházejících dětí, počet zapsaných 
dětí byl o něco vyšší. Děti docházející do MŠ ve SO Praha 13 jich 90 % bydlelo v tomto 
správním obvodě, desetina dětí dojížděla odjinud. Zhruba 6 % (97-144) dětí v mateřských 
školách tvořili cizinci. 

Také počet dětí ve věku základní školní docházky v současnosti klesá, čemuž odpovídá i 
pokles počtu tříd a žáků základních škol. Ve 12 základních školách SO Praha 13 bylo v roce 
2007 celkem 288 tříd, v nichž bylo evidováno zhruba 5 tisíc žáků. Na jednu třídu tak 
připadalo zhruba 22 žáků, přitom v sedmi speciálních třídách byl tento počet téměř poloviční. 
Celkem bylo v rámci ZŠ v roce 2007 integrováno 369 dětí. Ze všech dětí ve školách SO Praha 
13 jich zhruba 90 % bydlelo ve SO Praha 13, počet cizinců v ZŠ činil cca 350 (tj. 7%), 
nejčastěji ze Slovenska, Ukrajiny a Ruska. 

Ve SO Praha 13 byly ve školním roce 2006/2007 4 střední školy a odborná učiliště 
s celkovým počtem 1049 žáků, což je ve srovnání s rokem předchozím poměrně výrazný 
pokles. 

Z hlediska uvedených zjišťovaných údajů se jeví stávající síť mateřských a základních škol 
kapacitně dostačující i pro očekávaný nárůst počtu žáků související s novou bytovou 
výstavbou. Počet dětí předškolního věku by měl do budoucna nepatrně vzrůstat zejména 
v souvislosti s očekávanou migrací (max. o 100 dětí proti současnosti), pak by mohl 
stagnovat, pokud nebude zahájena další nová bytová výstavba. Tento nárůst jsou MŠ schopné 
pojmout díky tomu, že MČ Praha 13 v minulosti při dočasném úbytku počtu dětí nepřistoupila 
k rušení mateřských škol. V oblasti základního vzdělávání se dá očekávat podstatné zmírnění 
až zastavení demografického poklesu počtu žáků. Další úbytky žáků, které jsou každoročně 
z titulu odchodu žáků z  5. a 7. ročníků ZŠ na víceletá gymnázia by měly vyrovnat očekávané 
přírůstky z migrace rodin do nově postavených bytů. 
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6. SOCIÁLNÍ OBLAST 
Ze zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách, vyplývá pro obce povinnost zjišťovat potřeby 
poskytování sociálních služeb osobám nebo skupinám osob na svém území a zajišťovat 
dostupnost informací o možnostech a způsobech poskytování sociálních služeb. 

Plánování sociálních služeb probíhá v SO Praha 13, stejně jako v dalších 17 SO Hl.m.Praha, 
metodou komunitního plánování. Za tímto účelem bylo v roce 2007 uvolněno zhruba 71 tis. 
Kč (z toho 30 tis. pochází z dotací Hl.m.Praha), v roce 2008 je v plánu uvolnění 120 tis. pro 
potřeby komunitního plánování. Zároveň bude v roce 2008 provedena analýza potřeb 
uživatelů sociálních služeb a analýza poskytovatelů sociálních služeb.  

Priority jsou ve SO Praha 13 kladeny na domovy pro seniory, domovy se zvláštním režimem, 
odlehčovací služby, pečovatelskou službu, z oblasti sociální prevence jsou to pak azylové 
domy, krizová pomoc, nízkoprahová zařízení pro děti a mládež, protidrogové programy, 
sociálně aktivizační služby pro seniory a pro rodiny s dětmi, telefonickou krizovou pomoc a  
konečně i sociální poradenství. 

Sociální oblast lze sledovat z několika aspektů. Vedle informace o vyplácených dávkách 
v rámci sociálního pojištění, sociální podpory a sociální péče je nutné zaměřit pozornost i na 
sociální služby poskytované v rámci sociální pomoci. Zde je pak podstatná jednak informace 
o poskytovatelích sociálních služeb a jejich kapacitách a na druhé straně je to informace o 
klientech, kteří sociální služby využívají. Porovnáním obou těchto informací pak můžeme 
zjistit, zda jsou poskytované služby dostatečně vyhovující jejich potřebám a zda je třeba v této 
oblasti nějak intervenovat. To však bude předmětem podrobnější analýzy plánované na rok 
2008. 

6.1 Klienti sociálních služeb 
Klienty sociálních služeb mohou být osoby, resp. skupiny osob různého charakteru 
v závislosti na tom, o jaký typ sociálních služeb se jedná.  

6.1.1 Osoby se zdravotním postižením 

V roce 2005 bylo ve SO Praha 13 evidováno celkem 1 447 osob s platným průkazem 
mimořádných výhod pro osoby se zdravotním postižením, z toho 376 (26%) připadalo na 
osoby, kterým byl přiznán III., tj. nejzávažnější stupeň s nutností osobní asistence. Na celkové 
populaci se držitelé průkazů mimořádných výhod podíleli 2,5 %, což je ve srovnání 
s ostatními SO Hl.m.Praha relativně nízký podíl. 

Tab.38: Počet držitelů průkazu tělesně postiženého, 2005 a 2007 (SPRSS 2008, ÚMČ 
Praha 13) 

  
TP 

celkem 
TP 

1-18 let
ZTP 

celkem
ZTP 

1-18 let 
ZTP/P 
celkem 

ZTP/P 
1-18 let celkem 

% na 
celkové 
populaci

SO Praha 13 - 2005 216 4 855 13 376 54 1 447 2,5
Hl.m. Praha  - 2005 97 95 38 29 108 675 8 150 1 185 47 053 4,0
SO Praha 13 - 2007 315 x 856 x 323 x 1 494 x
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Do roku 2007 se počet držitelů průkazu zvýšil na 1 494, z toho 323 (22 %) osob bylo se III. 
nejzávažnějším stupněm postižení. Zvýšil se tedy zejména počet osob s průkazem TP. 

Na zajištění potřebné pomoci mají osoby závislé na pomoci jiné fyzické osoby nárok na 
příspěvek na péči (PnP). Výše příspěvku na péči se odvozuje dle stupně závislosti na pomoci 
jiné osoby a její maximální výše činí 11 tisíc Kč.  

K 30.9. 2007 bylo ve SO Praha 13 evidováno 595 osob, které pobírají příspěvek v péči, z toho 
38 % v I. stupni závislosti, 41 % ve II. stupni závislosti, 16 % ve III. stupni závislosti a 5,5 % 
ve IV. stupni závislosti. Celkový odhadovaný objem vyplacených dávek za rok 2007 činil 
36 889 tis. Kč, počet osob pobírajících dávky se do konce roku 2007 ještě zvýšil na 685 osob, 
jimž bylo reálně celkově vyplaceno 36 123 tis. Kč.  

Graf 28: Osoby pobírající PnP dle závažnosti Graf 29: Děti do 18 let s PnP dle závažnosti 
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Hl.m.Praha

SO Praha 13

(zdroj SPRSS 2008) 

Ve srovnání s Hl.m.Praha bylo ve SO Praha 13 nižší zastoupení osob v I., nejlehčím stupni 
postižení, naopak vyšší zastoupení bylo zřejmé zejména ve II. a IV. stupni. Odlišná struktura 
byla zaznamenána u dětí do 18 let, zde připadalo téměř 72 % na III. a 21 % na IV. stupeň 
postižení, podobně tomu bylo v Hl.m.Praze, i když podíl dětí se IV. stupněm postižení zde byl  
nižší cca o 8 p.b. Rozdíly existují i z hlediska pohlaví. Z celkového počtu osob s přiznanými 
dávkami jich více než 60 % tvořily ženy, v Hl.m.Praze byl podíl žen více než dvoutřetinový. 
Zastoupení žen se však měnilo se stupněm postižení, zatímco u osob s I. stupněm ženy jasně 
převažovaly a na celkovém počtu osob s PnP se podílely 2/3, ve III. stupni postižení byl 
poměr pohlaví vyrovnaný a ve IV. stupni již ve SO Praha 13 převažovali jasně muži.  
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Tab.39: Počet osob s příspěvkem na péči, 30.9.2007 (zdroj SPRSS 2008) 
  SO Praha13 Hl.m.Praha   souhrn SO Praha13 Hl.m.Praha
počet dávek celkem 595 18 612 stupeň I. 226 9 208

muži 74 2 480 stupeň III. 94 2 757
ženy 152 6 728

počet 
abs. 

stupeň IV. 33 584
stupeň I. celkem 226 9 208 stupeň I. 38,0 49,5

do 18 let 3 79 stupeň II. 40,7 32,6
stupeň I. nad 18 223 9 129 stupeň III. 15,8 14,8

muži 85 2 111

v % 

stupeň IV. 5,5 3,1
ženy 157 3 952 stupeň I. 67,3 73,1stupeň 

II. celkem 242 6 063 stupeň II. 64,9 65,2
do 18 let 3 43 stupeň III. 47,9 53,3stupeň 

II. nad 18 239 6 020

% žen 

stupeň IV. 36,4 52,6
muži 49 1 288 stupeň I. 3,7 5,0
ženy 45 1 469 stupeň II. 3,7 2,7stupeň 

III. celkem 94 2 757 stupeň III. 72,0 80,0
do 18 let 59 1 260

dět do 
18 let 
podle 
stupně stupeň IV. 20,7 12,3

stupeň 
III. nad 18 35 1 497

vyplacené dávky za rok 
2007 (odhad) tis. Kč 36 889 103 6015

muži 21 277
ženy 12 307stupeň 

IV. celkem 33 584
do 18 17 193stupeň 

IV. nad 18 16 391

6.1.2 Osoby ohrožené sociálním vyloučením 

Počet evidovaných osob ohrožených sociálním vyloučením se v letech 2004 až 2007 
pohyboval v rozmezí 227-278 osob, přitom se výrazně snížil počet klientů, s nimiž se pracuje 
již ve vazbě nebo při výkonu trestu na 4 klienty v roce 2004. Přitom počet klientů jimž byla 
poskytnuta pouze jednorázová pomoc se pohyboval od 15 do 25 % z celkového počtu 
evidovaných osob. Počet občanů propuštěných z vězení v roce 2007 činil 61 osob. 58 osobám 
ohroženým sociálním vyloučením byl vyplacen v roce 2007 jednorázový peněžitý příspěvek o 
průměrné výši  986 Kč, v předchozích letech se výše tohoto příspěvku pohybovala okolo 650 
Kč. Celkové výdaje na jednorázové příspěvky tak v roce 2007 dosáhly více než 57 tis. Kč. 

Tab.40: Pomoc osobám ohroženým sociálním vyloučením, SO Praha 13  
(zdroj ÚMČ Praha 13)  

  2004 2005 2006 2007
počet evidovaných celkem   244 278 227 238

počet občanů, jimž byla poskytnuta jednoráz. pomoc   64 41 35 49
počet klientů, jimž byla poskytována pomoc  123 142 149 87 
počet klientů ve vězení, s nimiž se pracuje  11 15 7 4

počet občanů propuštěných z vězení   79 94 87 61
počet klientů, jimž byla poskytnuta jednoráz. pomoc   15 18 12 23
počet klientů, jimž byla poskytována pomoc  47 46 53 12
počet klientů ve vězení, s nimiž se pracuje  13 8 3 9

počet občanů propuštěných ze školských zařízení pro 
výkon ústavní nebo ochranné výchovy celkem   5 2 1 3

z toho počet klientů, jimž byla poskytována pomoc   4 2 1 1
Počet 51 48 55 58Hmotná pomoc - jednorázový peněžitý příspěvek 
Kč 34 100 30 400 35 800 57 200
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Graf 30: Pomoc osobám ohroženým sociálním vyloučením, SO Praha 13 (počty osob) 
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(zdroj ÚMČ Praha 13)  
 

6.1.3 Osoby bez přístřeší 

Specifické služby se vztahují také k osobám bez přístřeší. Celkový počet takových osob v 
Praze (z roku 2004) je dle výsledků šetření Centra sociálních služeb Praha 3 096. Z tohoto 
počtu je 2 662 mužů (86 %) a 434 žen (14 %). Dle sčítání, jež provedl magistrát Hl. města 
Prahy v roce 2007 v jednotlivých městských částech a charitativních organizacích, je na 
území Prahy 2 000 lidí bez přístřeší. Nejvyšší počet osob bez přístřeší byl zaznamenán v 
Praze 1 (cca 21% z celkového počtu), dále Praze 5 (cca 13%) a Praze 8 s přibližně 9 % z 
celkového počtu osob bez přístřeší. Zdůvodněním vyššího výskytu osob bez domova v těchto 
městských částech je koncentrace lokalit a míst, jenž těmto osobám poskytují nejvhodnější 
zázemí.  

Určitou informaci o této problematice lze vyčíst i z počtu obyvatel, kteří mají úřední adresu 
v místě sídla ohlašovny trvalého pobytu. Mezi tyto osoby však mohou být zařazeni i občané 
žijící v zahraničí, kteří si z jistých důvodů ponechali úřední adresu na území ČR. 

Tab.41: Počet osob vedených na úřední adrese v místě sídla ohlašovny  
(zdroj ÚMČ Praha 13) 
Období Počet 
únor 2008 752
duben 2007 647
prosinec 2006 600
 

Celkem se počet osob s ohláškou na úřadě MČ Praha 13 zvyšuje, zatímco ke konci roku 2006 
dosahoval 600 osob, k počátku roku 2008 to již bylo o 150 více, tj. 752 osob, přitom 34 
takových osob bylo v roce 2007 v péči sociálního kurátora. 
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Ve SO Praha 13 je poskytováno několik aktivit za účelem řešení problematiky 
bezdomovectví: 

- působení sociálního kurátora (OSPZ - Oddělení prevence a rozvoje sociálních služeb) 
- Farní charita (charitativní ošetřovatelské šatníky) 
- Komise sociální a zdravotní  
- Komise bezpečnosti, prevence kriminality a sociálně patologických jevů  

V uplynulých letech (2004 -2007) zde bylo formou grantů poskytnuto na problematiku řešení 
situace osob bez přístřeší celkem 65 tisíc Kč, které byly čerpány na provoz Farní charity. 

Řada osob bez přístřeší pochází z řad neplatičů nájemného v obecních bytech, přičemž 
k vystěhování neplatiče je přistoupeno při výši dluhu více jak trojnásobku měsíčního 
nájemného (podána výpověď), v případě žaloby o určení neplatnosti výpovědi z nájmu po 
rozhodnutí soudu je následně podána žaloba o vyklizení. V MČ Praha 13 bylo v roce 2006 
evidováno 431 dlužníků, jejich počet se ve srovnání s rokem předchozím snížil o téměř 200 
osob. Za poslední rok bylo vykonáno, stejně jako v roce předchozím, 5 exekucí. 

Počet obecních bytů dosahuje 1 771 k listopadu 2007 (po ukončení prodeje do osobního 
vlastnictví, kdy před prodejem jejich počet činil 4 908), přitom MČ Praha 13 nemá žádné 
sociální byty. K dispozici je tak pouze ubytovna s celkovou kapacitou 24 ubytovacích 
jednotek pro 32 rodin, určená pro neplatiče, ale i matky s dětmi, azylanty či seniory v krizové 
situaci s ohrožením ztráty bydlení. V současné době je tato kapacita naplněna ze 60 %. 
Azylantům byly v rámci státního integračního programu přiděleny 2 byty.  

6.1.4 Uživatelé drog, drogově závislí 

Odhadovaný počet problémových uživatelů návykových látek v roce 2002 v přepočtu na 
1 000 obyvatel Hl. městě Praze je 13,3 na 1000 obyvatel ve věku 15-64 let. Počet 
problémových uživatelů návykových látek v Praze se tak odhaduje na 10 950 osob. Podle 
výzkumu o.s. Sananim na území Prahy 13 lze odhadnout počet problémových uživatelů drog 
(tedy nitrožilních uživatelů subutexu, pervitinu a heroinu) jako průměrný, odpovídající 
obvyklé míře užívání v ČR. Pokud bychom vycházeli z předpokladu, že by počet 
problémových uživatelů drog na 1000 obyvatel ve věku 15-64 let byl přibližně stejný jako 
v Hl.m.Praze celkem, pak by na Prahu 13 připadalo zhruba 600 problémových uživatelů drog.  
Problematika drogové závislosti začíná být detailně mapována, je všeobecně známo, že tento 
problém se v MČ vyskytuje v nezanedbatelné míře a je nezbytné mu věnovat stále větší 
pozornost. 

6.1.5 Veřejné opatrovnictví 

Ve SO Praha 13 je evidováno celkem 70 osob s omezenou nebo žádnou způsobilostí 
k právním úkonům. V rámci činnosti ÚMČ Praha 13 je zřízena funkce veřejného opatrovníka, 
který na základě pověření soudu je ustanovován osobám omezeným nebo zbavených 
způsobilosti k právním úkonům. Takových osob bylo ve SO Praha 13 k 31.12. 2007 celkem 
24.  
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Tab.42: Počet osob s omezenou způsobilostí k právním úkonům, SO Praha 13  
(zdroj ÚMČ Praha 13) 

 
Dle evidence 

počtu obyvatel
V péči veřejného 

opatrovníka 
celkem 70 24
počet osob s omezenou způsobilostí k právním úkonům 11 2
počet osob zbavených způsobilosti k právním úkonům 59 22

 
6.1.6 Cizinci 

Významnou skupinou, které se týká poskytování určité části sociálních služeb jsou imigranti, 
jejichž počet v současné době (k 31.12.2006) na území SO Praha 13 dosahuje 6 139 osob, 
z toho zhruba 2 670 s trvalým pobytem. Na celkové populaci SO Praha 13 se cizinci podíleli 
10,5 %. Nejčastěji se přitom jedná o občany z Ukrajiny, vedle Slovenska dále z Ruska či 
Vietnamu. Tito občané zpravidla v ČR pracují, jejich děti pravidelně docházejí do škol, je 
proto nutná jejich integrace ve všech oblastech při zachování jejich kulturních specifik. 

6.1.7 Senioři 

Aspekty života spojené se stářím a potřeba zajištění jeho kvality jeho kvalita vyvolávají 
rovněž potřebnost poskytování sociálních služeb specifického druhu. Počty seniorů se v Praze 
13 plynule zvyšují, v roce 2006 bylo v SO Praha 13 evidováno 4 155 seniorů a meziročně jich 
přibylo téměř 300. Počet seniorů ve věku 80 let a více činil 825 osob, z toho více než 66 % 
představovaly ženy. Lze předpokládat, že část těchto osob žije osamoceně bez příbuzných či 
blízkých osob, které by se o ně v případě potřeby postaraly. Část těchto osob navíc trpí 
zdravotními komplikacemi, které mohou vyústit v závažné omezení funkčních schopností 
jedince, včetně schopnosti sebeobsluhy a uspokojení základních potřeb člověka. 

Tab.43: Věková struktura seniorů, k 31.12.2006, SO Praha 13 (zdroj ČSÚ) 
 věk muži ženy celkem 
65 - 69  680  757  1 437  
70 - 74  471  587  1 058  
75 - 79  331  503  834  
80 - 84  189  373  562  
85 +  87  177  264  
celkem 1 758  2 397  4 155  

 

6.1.8 Rodiny s dětmi, neúplné rodiny 

Z hlediska využívání sociálních služeb se jako potencionální klienti mohou jevit i domácnosti 
s malými dětmi či osamělé matky. Z výsledků SLDB 2001 vyplývá, že počet domácností 
s dětmi do 15 let v roce 2001 dosahoval 9 942, z toho 2 917 byly neúplné rodiny (tzn. bez 
jednoho z rodičů) se závislými dětmi. O dalším růstu počtu takto ohrožených domácností 
svědčí i relativně vysoká rozvodovost, kdy rozvodem zaniká zhruba 200 manželství a tím i 
úplných rodinných domácností (viz tab. 5). 
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Tab.44: Cenzové domácnosti podle počtu závislých dětí, SO Praha 13 
(zdroj ČSÚ SLDB 2001) 
  Počet závislých dětí 
  bez dětí 1 dítě 2 děti 3 a více celkem 
Rodiny úplné 4 211 3 052 3 465 508 11 236 
Rodiny neúplné 1 148 1 809 977 131 4 065 

Ohroženy jsou zejména matky samoživitelky s vyšším počtem dětí. Tyto matky žijí 
v neúplných rodinách, přičemž v roce 2001 bylo ve SO Praha 13 evidováno 977 neúplných 
rodinných domácností se 2 dětmi a 131 domácností se třemi a více dětmi. 

6.1.9 Dlouhodobě nezaměstnaní 

Celkový počet nezaměstnaných se v roce 2006 pohyboval měsíčně okolo 1 000 uchazečů, ke 
konci roku 2007 jejich počet činil 782. Mezi nezaměstnanými ve SO Praha 13 bylo v roce 
2006 více než 50 % těch, kteří jsou nezaměstnaní déle než 6 měsíců, z toho zhruba 1/3 
připadala na osoby s délkou nezaměstnanosti nad 12 měsíců. 

Graf 31: Délka nezam., SO Praha 13, 2006 Graf 32: Nezaměstnaní podle věku, 2006 
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Jak již bylo prezentováno v kapitole 3.2, nezaměstnaní jsou nejčastěji ženy ve věku 25-49 let 

6.2 Financování sociálních služeb 
Z rozpočtu MČ Praha 13 bylo v roce 2007 uvolněno na financování sociálních služeb celkem 
7 832 tis. Kč, v převážné míře na činnost příspěvkové organizace (83 %), zbývajících 1 317 
tis. Kč bylo poskytnuto prostřednictvím grantů a jiných smluvních vztahů s poskytovateli 
služeb. Podobně vypadá plán na zdroje financování i v roce 2008, kdy však podíl grantových 
prostředků (21%) na celkových nákladech (7 300 tis.) mírně vzroste. 

Tab. 45: Finanční náklady na sociální služby (tis. Kč) (zdroj SPRSS 2008) 
  2007 plán 2008 
  přísp. organizace granty celkem přísp. organizace granty celkem 
SO Praha 13 6 515 1 317 7 832 5 800 1 500 7 300
Praha celkem 278 275 11 510 396 800 328 458 21 438 411 933

 55



6.3 Poskytovatelé sociálních služeb 
Ve SO Praha 13 bylo registrováno následujících 7 poskytovatelů sociální péče. 

ASNEP - Asociace organizací neslyšících, nedoslýchavých a jejich přátel 

Hábova 1571, 155 00 Praha 5 – Stodůlky, www.asnep.cz 
• Organizace se zaměřuje na poskytování sociálních služeb ve smyslu zákona č. 

108/2006 Sb., o sociálních službách, osobám se sluchovým postižením po celé ČR a 
předchází tak sociálnímu vyloučení této skupiny 

• Nabízí zejména tlumočnické služby pro neslyšící, které umožňují klientům kdekoli 
v ČR získat tlumočnickou službu pro komunikaci se slyšícím okolím 

Diakonie ČCE – středisko v Praze 5 - Stodůlkách  

Vlachova 1502, 155 00 Praha 5 
• Svou činnost zaměřuje na péči o děti, mládež i dospělé s kombinovaným postižením. 
• Mateřská škola a základní škola speciální nabízí vzdělávání, rehabilitační, 

terapeutickou i sociální službu žákům s těžkým kombinovaným postižením, ve věku 
od 3 do 26 let.  

• Na školu navazuje odlehčovací služba, jejímž cílem je ulehčit pečujícím rodinám v 
každodenní péči o dítě s postižením.  

• Další součástí střediska je raná péče poskytovaná rodinám s dětmi od narození do 7 let 
s mentálním, pohybovým a kombinovaným postižením 

• Sociálně terapeutická dílna se snaží pomáhat uživatelům služby, kteří nemohou pro 
své zdravotní postižení najít uplatnění na otevřeném ani chráněném trhu práce.  

Federace rodičů a přátel sluchově postižených (FRPSP)  

Hábova 1571, 155 00 Praha 5  - Stodůlky 
• Nezisková organizace, občanské sdružení zaměřené na pomoc rodinám dětí se 

sluchovým postižením, klienty organizace jsou však i dospělé osoby se sluchovou 
vadou (neslyšící, nedoslýchaví atp.) 

• Nabízí komplex služeb s celorepublikovou působností, cílený na oblast sluchového 
postižení a na všechny věkové kategorie 

• Provozuje několik zařízení (projektů), mezi hlavní patří: Informační centrum o 
hluchotě (knihovna), Sociální poradna, Speciální psychologická poradna a Středisko 
rané péče Tamtam.  

• Dále realizuje vzdělávací semináře, volnočasové aktivity pro děti a jejich rodiče, 
vydává publikace 

• Organizace je také zřizovatelem Bilingvální mateřské školy pro sluchově postižené, 
s.r.o., a Speciálního SOU pro sluchově postižené, o.p.s. 

POHODA – společnost pro normální život lidí s postižením 

Hálkova 1612/1, 120 00 Praha 2  
• Cílem občanského sdružení je poskytovat služby dospělým lidem s mentálním a 

kombinovaným postižením, které jim umožní život v běžném prostředí, posílí jejich 
soběstačnost a vlastní kompetence  

• Nabízí svou pomoc ve čtyřech chráněných komunitních bytech 
• Zprostředkovává službu terénních osobních asistentů 
• Umožňuje uplatnění v denních pracovně-terapeutických a volnočasových programech  
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PROSAZ  

Kodymova 2526, 158 00 Praha 5, www.prosaz.cz 
• Hlavní činností občanského sdružení je péče o zdravotně-sociální stav zdravotně 

postižených spoluobčanů, nabízí služby: 
o Osobní asistence, poskytování terénních služeb osobní asistence lidem se 

zdravotním postižením na území hl. m. Prahy, podpora života v přirozeném 
prostředí 

o Telefonická krizová pomoc, bezplatná telefonická linka pro konzultace 
odborných problémů souvisejících s postižením a řešení krizových situací  

o Sociální poradenství s ohledem na specifické potřeby osob se zdravotním 
postižením, řešení problematické životní situace 

o Chráněné dílny pro zaměstnání osob s nejtěžšími typy zdravotního postižení, 
kteří jinak velmi obtížně nacházejí uplatnění na trhu práce 

SANANIM (doléčovací centrum a chráněná keramická dílna)  

Ovčí hájek 2549/64A, 158 00 Praha 13 
• Občanské sdružení poskytuje služby v oblasti prevence a léčby drogových závislostí, 

zároveň se zaměřuje na resocializaci drogově závislých 
• V rámci doléčovacího centra je poskytována psychologická a sociálně terapeutická 

pomoc lidem, kteří absolvovali léčbu (bydlení, práce, koníčky, přátelé, odpočinek a 
partnerské vztahy) 

• Doléčovací centrum nabízí také chráněné bydlení pro matky s dětmi, které prošly 
léčbou závislosti 

• Kromě psychologické, sociální pomoci jsou klienti zaměstnáváni v keramické dílně 

Středisko sociálních služeb Prahy 13 

Trávníčkova 1746, Praha 5, 155 00 
• Zajišťování sociálních služeb pro osoby s omezením v běžných činnostech vlivem 

zdravotního stavu nebo pokročilého věku, nabízí služby v oblasti: 
o Domácí péče (doprovod k lékaři nebo na poštu, zajištění nákupů, rozvoz 

obědů, doprava  osob upravenými vozy, úklid domácnosti klientů) 
o Denní stacionář 
o Centrum denních služeb (středisko osobní hygieny) 

Mimo registrované poskytovatele sociálních služeb dotvářejí spektrum sociální péče 
následující organizace působící na Praze 13: Farní charita Stodůlky; Jaka o.s. (kluby 
Třináctka a E.X.I.T.); Římskokatolická farnost u kostela sv. Jakuba Staršího; Sdružení pro 
pomoc mentálně postiženým OV Praha 5; Svaz diabetiků ČR - územní organizace pro Prahu 
5, 13, 16 a 17; Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR - OV Praha 13; Svaz tělesně 
postižených v ČR - OV Praha 13 a jednotlivé kluby seniorů (Kluby seniorů I, II, III; Kluby 
seniorů Stodůlky I a II; Klub seniorů a přátel Vidoule; Klub seniorů Velká Ohrada). 

Pro zajištění sociálních služeb podporuje MČ Praha 13 v rámci grantového řízení, nebo jiných 
typů smluvních vztahů následující poskytovatele sociálních služeb: Asistence o.s.; Domov sv. 
Karla Boromejského; Domov svaté Rodiny; Dům sociálních služeb Prahy 5 a Integrační 
centrum Zahrada v Praze 3.  
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V rámci Koncepce rozvoje MČ Praha 13 na roky 2007 – 2013 byly jako problémové 
identifikovány mj. neexistence koncepčních materiálů a analýz, rozdělení kompetencí mezi 
MHMP a MČ, nerozvinuté a/nebo jednostranně rozvinuté sociální služby, vysoký podíl 
monofunkčních panelových sídlišť s malou nabídkou pracovních příležitostí, malá spoluúčast 
občanů na rozhodování o veřejných záležitostech a současná nízká otevřenost radnice. Hlavní 
rizika stávající situace pak spočívají v kumulaci sociálních problémů ve vybraných lokalitách 
(např. Velká Ohrada), nedostatečné integraci skupin ohrožených sociální exkluzí do 
společnosti, nízké identifikaci s místním společenstvím i Prahou jako celkem u nově 
příchozích obyvatel, nízké úrovni občanského uvědomění a odpovědnosti, nízké integraci 
cizinců a nízkém zájmu cizinců o integraci. Dopady nastíněné tendence demografického 
vývoje (stárnutí obyvatelstva, zmenšování domácností) a zvyšování mezigeneračních 
problémů vede MČ Praha 13 mj. k cíli vybudování systému péče o seniory, včetně příslušné 
infrastruktury. 

Za nejdůležitější prioritu nadcházejícího období je podle rozvojové koncepce MČ Praha 13 
možné považovat předcházení sociálnímu vyloučení jednotlivců a lokalit a zajištění prevence 
vzniku a růstu počtu osob ohrožených sociálním vyloučením (podpora zaměstnanosti, rozvoj 
antidiskriminačních opatření, multikulturalismus, zvyšování kvality a efektivity služeb, rozvoj 
dobrovolnictví). Dalším strategickým cílem je rozšiřování nabídky a zvyšování kvality služeb 
sociální péče (propojení ústavní a domácí péče, podpora respitní a hospicové péče, 
pečovatelských služeb, otevření domova pro seniory, zřízení chráněného bydlení pro osoby 
s mentálním postižením). Dále bude pozornost zaměřena na vytváření podmínek pro potřebné 
sociální aktivity neziskových organizací a občanských sdružení, tj. např. rozvoj poradenských 
služeb zajišťovaných neziskovými organizacemi (infocentrum protidrogové prevence, 
prevence kriminality, občanská poradna pro nezaměstnané). Zvýšení efektivity a dostupnosti 
služeb sociální intervence (zajištění krizového a sociálního bydlení pro sociálně slabší a 
znevýhodněné vrstvy obyvatel, zařízení pro rodinu, děti a mládež) a rozvoj služeb sociálních 
aktivit (zohlednění nových specifických potřeb obyvatelstva, podpora mimoškolních aktivit 
dětí a mládeže, prevence sociálně patologických jevů, poskytování nízkoprahových a 
terénních služeb). 

6.4 Dávkové systémy 
V sociální oblasti je poskytováno několik druhů dávek – jednak jsou to dávky státní sociální 
podpory (zabezpečení v situacích, na než není možné se připravit), dále dávky sociálního 
pojištění (určené pro situace v životě člověka, jako např. nezaměstnanost, stáří, nemoc a 
invalidita) a konečně dávky sociální péče. 

6.4.1 Dávky státní sociální podpory 

V roce 2006 bylo vyplaceno ve SO Praha 13 celkem 129 447 dávek státní sociální podpory, 
přičemž celkové náklady na jejich výplatu činily 151 mil. Kč. Nejvíce příjemců dávek 
připadalo na přídavek na dítě (68 %), rodičovský příspěvek a sociální příplatek. Nejvyšší byly 
dávky na péči o dítě v zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, jichž bylo v roce 2006 
vyplaceno 43 a dále porodné, jehož průměrná výše činila 14 771 Kč.  
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Z hlediska celkových výdajů na dávky státní sociální podpory největší podíl připadal na 
rodičovský příspěvek (48 %) a na přídavky na dítě (30 %). Zajímavé je, že zatímco počet 
zemřelých v roce 2006 činil 262 osob, počet dávek pohřebného byl zhruba o 164 vyšší, přesně 
426 dávek, podstatně menší rozdíl byl zaznamenán mezi počtem narozených (565) a 
vyplacených dávek porodného (581). Rozdíly u pohřebného mohou být dány způsobem 
vyplácení dávek s ohledem na odlišné trvalé bydliště zemřelých a pozůstalých žadatelů o 
dávku. 

Tab.46: Dávky státní sociální podpory v roce 2006, SO Praha 13 (zdroj ČSÚ)  

  počty dávek vyplacené dávky  
(tis. Kč) 

průměrná výše 
dávky (Kč) 

Celkem 129 447 150 976   
přídavek na dítě 87 860 44 259 504
sociální příplatek 11 809 14 357 1 216
příspěvek na bydlení 8 104 6 453 796
rodičovský příspěvek 19 705 72 173 3 663
příspěvek na péči o dítě v zařízení pro 
děti vyžadující okamžitou pomoc 43 716 16 651
pěstounská péče 629 1 915 3 045

na potřeby dítěte 318 1 191 3 745z toho 
odměna pěstouna 309 704 2 278

porodné 581 8 582 14 771
pohřebné 456 2 265 4 967
příspěvek na školní pomůcky 260 257 988

 

Do roku 2007 se částka vyplacená na dávkách státní sociální podpory výrazně zvýšila a 
dosáhla více než 232 mil. Kč. K nejvýraznějšímu nárůstu došlo u výdajů vyplacených na 
rodičovský příspěvek, jehož hodnota se v roce 2007 významně zvýšila zhruba na 
dvojnásobek. Tomu odpovídal i růst výdajů. K nárůstu došlo rovněž u výdajů na porodné, což 
souvisí jak s rostoucí výší této dávky, tak s rostoucím počtem narozených dětí.  

Tab.47: Vývoj výše výdajů na dávky státní sociální podpory v Kč (zdroj ÚMČ Praha 13) 
  2005 2006 2007
Celkem 144 999 047 151 967 544 232 568 622
přídavek na dítě 45 997 573 44 574 779 39 248 345
sociální příplatek 16 225 923 14 424 693 14 564 725
příspěvek na bydlení 7 013 640 6 518 328 6 225 637
rodičovský příspěvek 66 662 076 72 611 559 155 099 162
příspěvek na péči o dítě v zařízení pro děti 
vyžadující okamžitou pomoc 104 580 716 040 0
pěstounská péče 1 583 495 1 930 865 2 580 413

na potřeby dítěte 1 142 955 1 196 457 1 392 430z toho 
odměna pěstouna 433 660 715 208 1 180 863

porodné 5 004 760 8 651 280 12 374 340
pohřebné 2 405 000 2 280 000 2 315 000
příspěvek na školní pomůcky   260 000 161 000
Počet příjemců 8 296 8 071 7 874
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6.4.2 Dávky sociální péče 

Mezi dávky sociální péče se do roku 2006 řadila celá řada dávek, jako např. dávky pro staré 
občany, dávky pro soc. potřebné, dávky pro nepřizpůsobivé, příspěvek při péči o blízkou 
osobu, příspěvek na individuální dopravu, živelná pohroma a další. Celková výše prostředků 
čerpaných na výplatu dávek sociální péče v roce 2006 činila 32 mil. Kč, náklady na tyto 
dávky tak za poslední 3 roky vzrostly o zhruba 6 mil. Kč, tj. o 20 %. 

Tab.48: Dávky sociální péče v letech 2004-2006 (v Kč) (zdroj ÚMČ Praha 13) 
 rozpočet čerpané  prostředky % čerpání 
2004 27 200 000 26 876 010 99 
2005 30 740 000 28 997 420 94 
2006 32 500 000 32 384 900 100 

 
Tab.49: Výdaje na dávky sociální péče podle druhu (v Kč) (zdroj ÚMČ Praha 13) 
 nezaměstnaní zdravotně  postižení 
 příjemci výdaje příjemci výdaje 

celkem 

2005 830 11 568 720 1 120 17 428 700 28 997 420 
2006 763 9 908 000 1 225 22 476 900 32 384 900 
2007 180 3 588 774 1 795 48 674 065 51 662 839 

Od roku 2007 se změnila struktura vyplácených dávek na dávky pro zdravotně postižené, 
dávky hmotné nouze a na příspěvek na péči. 

V roce 2007 bylo vyplaceno na zdravotně postižené 48 mil. Kč, z toho cca 36 mil. Kč 
prostřednictvím příspěvku na péči. Na osoby v hmotné nouzi byly vyplaceny 3 mil. Kč, 
přitom je zřejmé, že celkové výdaje rostou, a to zejména hodnotíme-li výdaje na zdravotně 
postižené osoby. Naopak výdaje na nezaměstnané se kvůli zpřísňujícím se podmínkám jejich 
nároku snižují. 

K 30.9. 2007 bylo ve SO Praha 13 evidováno 595 osob, které pobírají příspěvek v péči, z toho 
38 % v I. stupni závislosti, 41 % ve II. stupni závislosti, 16 % ve III. stupni závislosti a 5,5 % 
ve IV. stupni závislosti. Celkový odhadovaný objem vyplacených dávek za rok 2007 činil 
36 889 tis. Kč, počet osob pobírajících dávky se do konce roku 2007 ještě zvýšil na 685 osob, 
jimž bylo celkově vyplaceno 36 123 tis. Kč. 

6.4.3 Dávky sociálního pojištění 

Z dávek důchodového pojištění byly v roce 2007, stejně jako v předchozích letech, občanům 
bydlícím v SO Praha 13 nejčastěji vypláceny dávky starobního důchodu. Počet příjemců této 
dávky se, navzdory rostoucímu počtu osob v poproduktivním věku, v roce 2007 mírně snížil a 
dosahoval 471 osob, tj. o 30 méně než v roce předchozím.  

Tab.50: Příjemci dávek důchodového pojištění podle druhu důchodu (zdroj PSSZ) 
 starobní plný 

invalidní 
částečný 
invalidní 

vdovský vdovecký sirotčí 

2005 401 178 67 79 28 37
2006 502 228 75 100 31 75
2007 471 204 81 68 36 36
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Dávky invalidního důchodu pobíralo celkem 285 osob, z toho více než u 200 osob se jednalo 
o důchod plný. Také zde se počet příjemců ve srovnání s rokem 2006 mírně snížil, ve 
srovnání s rokem 2005 je však počet příjemců dávek stále vyšší. 

Zaměstnancům v malých organizacích (tj. do 25 osob), jejichž počet neustále rostl a v roce 
2007 dosáhl 8 600 osob ve 2 000 organizacích bylo vyplaceno celkem 8 349 dávek 
nemocenského pojištění, tzn., že i přes rostoucí počet zaměstnanců se celkový počet dávek 
plynule snižuje. Celkový objem vyplacených finančních prostředků však roste a průměrná 
výše dávky se postupně navyšuje. Tak bylo v roce 2007 vyplaceno zaměstnancům malých 
organizací celkem 47 mil. Kč, průměrná výše dávky dosahovala 5 627 Kč. 

Tab.51: Dávky nemocenského pojištění – zaměstnanci malých organizací (zdroj PSSZ) 

  Počet  MO  
Počet 
zaměstnanců 
MO  

Počet dávek 
Finanční 
prostředky 
(Kč) 

Průměrná 
výše dávky 
(Kč) 

2005 1 860 8 075 8 913 43 458 573 4 876
2006 1 910 8 240 8 583 46 313 763 5 396
2007 2 000 8 600 8 349 46 982 341 5 627

Také objem dávek vyplacených osobám samostatně výdělečně činným se s postupem času 
zvyšuje, v roce 2007 bylo vyplaceno celkem 835 dávek. Celkový objem vyplacených dávek 
dosahoval 4,5 mil. Kč a průměrná výše jedné dávky činila 5 409 Kč. 

Tab.52: Dávky nemocenského pojištění – osoby samostatně výdělečně činné (zdroj PSSZ) 
  Počet 

OSVČ 
Počet 
dávek 

Finanční 
prostředky (Kč) 

Průměrná výše dávky 
(Kč) 

2005 7 480 770 3 121 515 4 054
2006 7 402 812 4 133 302 5 090
2007 7 268 835 4 516 223 5 409
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SOCIÁLNÍ OBLAST - Shrnutí 

V oblasti poskytování sociálních služeb a realizace sociální pomoci, podpory a ochrany jsme 
se v analýze zaměřili na několik okruhů informací – klienti, výdaje a dávky. 

Klienty sociálních služeb mohou být nejrůznější skupiny osob. Jednu z nich představují osoby 
se zdravotním postižením. V roce 2005 bylo ve SO Praha 13 evidováno zhruba 1 450 osob – 
držitelů průkazu TP, ZTP nebo ZTP/P (těch bylo okolo 380). Počet osob pobírajících 
příspěvek na péči činil v roce 2007 necelých 700, přitom ve srovnání s Hl.m.Praha se SO 
Praha 13 vyznačovala nadprůměrným podílem dětí se IV. stupněm postižení. Další skupinu 
příjemců sociálních služeb představují osoby ohrožené sociálním vyloučením. Jejich počet 
evidovaný ve MČ Praha 13 se pohyboval okolo 230-280 osob. Z toho některým byla 
poskytnuta jednorázová, některým opakovaná pomoc. Zhruba 60 osobám byla poskytnuta 
hmotná pomoc, přitom výše jedné takové dávky se plynule zvyšuje a v roce 2007 dosahovala 
cca 1 000 Kč. Vedle cizinců jsou významnou skupinou příjemců sociální péče také osoby bez 
přístřeší. Jejich počet je bohužel obtížně zjistitelný, jisté úsudky však lze učinit na základě 
počtu obyvatel s úřední ohláškou (752 osob hlášených na úřadě MČ Praha 13 počátkem roku 
2008). Mimo to bylo v obecních bytech v roce 2006 evidováno přibližně 430 neplatičů. 
Podobně obtížně odhadnutelný je počet problémových uživatelů drog, podle dostupných 
zdrojů jejich počet však pravděpodobně odpovídá celorepublikovému průměru. Poměrně 
širokou skupinou potencionálních příjemců sociální péče jsou senioři, jejichž počet je sice 
nízký ve srovnání s celopražským průměrem, do budoucna se však očekává vzrůstající trend 
ve jejich zastoupení. Ke konci roku 2006 bylo ve SO Praha 13 celkem  825 osob starších 80 
let. 

Na financování nákladů na sociální služby z rozpočtu MČ Praha 13 v celkové výši 7 832 tis. 
Kč bylo v roce 2007 vydáno nejvíce na činnost příspěvkových organizací (83 %), zbývajících 
1 317 tis. Kč bude pokryto formou grantů. V roce 2006 bylo vyplaceno ve SO Praha 13 
celkem 129 447 dávek státní sociální podpory, přičemž celkové náklady na jejich výplatu 
činily 151 mil. Kč. Do roku 2007 se však tyto náklady výrazně zvýšily na 232 mil. Kč 
především vlivem zvýšení rodičovského příspěvku. Vedle dávek státní sociální podpory bylo 
v roce 2007 vyplaceno dalších 51 mil. Kč na dávky sociální péče, z toho zhruba 36 mil. Kč na 
dávkách příspěvku na péči osobám se zdravotním postižením. Za dávky důchodového 
pojištění máme k dispozici pouze informaci o počtu příjemců, nikoliv o výši vyplacených 
dávek. Ve SO Praha 13 bylo v roce 2007 okolo 470 příjemců starobního důchodu, dalších 281 
osob pobíralo částečný nebo plný invalidní důchod. Na dávkách nemocenského pojištění bylo 
vyplaceno celkem 52 mil. Kč zaměstnancům malých firem (do 25 osob) a osobám samostatně 
výdělečně činným. 
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7. KRIMINALITA A BEZPEČNOST 
Vzhledem k vysoké koncentraci osob na malém prostoru a k vysoké anonymitě, která je s tím 
spojena je Hl.m. Praha místem se zvýšenou kriminální činností. 

7.1 Trestná činnost 
MČ Praha 13 náleží do policejního obvodu II., přitom nápad trestné činnosti  na území MČ 
Prahy 13 – 3 226 trestných činů v roce 2007, tvoří 17,2 % z celkového nápadu trestné činnosti 
celého obvodního ředitelství PČR Praha II, kde bylo v témže roce evidováno 18 798 trestných 
činů. Nápad trestné činnosti na území MČ Prahy 13 tvoří 3,7 %  z celkového nápadu trestné 
činnosti na území celého Hl.m.Prahy (87 319 trestných činů).   

Podle zprávy policejního obvodu je pro kriminalitu stěžejní nová výstavba. Mezi nově 
postavenými objekty jsou jak prostory určené k bydlení, tak i komerčně využívané objekty. V 
těchto objektech také dochází k nejvíce případům krádeží prostých (celkem 2 000 případů 
v roce 2007). Díky své neopatrnosti je nejvíce zákazníků okradeno o své věci v nákupních 
centrech, zde dochází nejčastěji ke krádežím věcí z nákupních vozíků a odložených věcí.  

Tab.53: Nápad trestné činnosti na území MČ Praha 13 (zdroj Policie ČR) 
    2004 2005 2006 2007 
   majetkové trestné činy 3 909 3 321 2 762 2 390
   násilné trestné činy 178 148 110 102
   mravnostní trestné činy 13 11 8 7
   hospodářské trestné činy 189 354 281 243
   ostatní 247 291 267 484
   celková trestná činnost 4 536 4 125 3 428 3 226
v tom  
   krádeže prosté     2 669 2 634 2 174 2 000
   krádeže vloupáním 589 459 394 366
   vraždy  3 2 1 2
   loupeže 84 71 61 31
   vloupání do bytů 156 122 114 64
   vloupání do obchodů 15 18 14 15
   krádeže motorových vozidel 427 382 328 266
   vloupání do vozidel 1 397 1 254 955 1 022
   kapesní krádeže  113 139 188 165

Vzhledem k anonymní sídlištní zástavbě dochází v MČ Praha 13 k vysokému počtu krádeží 
motorových vozidel a vloupání do vozidel. Celkově v roce 2007 bylo zaznamenáno 1 288 
takových případů. Nejrizikovější jsou ul. Běhounkova, Trávníčkova, Skandinávská, 
Bellušova, Janského, Vackova, Suchý vršek, Ovčí hájek, Píškova, Brdičkova.  

Násilná trestná činnost (102 případů v roce 2007) a především loupeže (31 případů v roce 
2007) se odehrávají v denní i noční době na místech s vysokým pohybem osob, často v 
blízkosti stanic metra. Dále pak v místech s “nočním životem“- herny a bary na Velké 
Ohradě, Nových Butovicích, u stanic Luka a Lužiny.  

Celkově bylo v roce 2007 zaznamenáno 3 226 případů trestné činnosti, tj. o 202 případů méně 
než v loňském roce a zhruba o 900 případů méně než v roce 2005. Celkový pokles kriminality 
je částečně výsledkem nasazení vyššího počtu policistů na ulicích MČ Praha 13, ať již z nově 
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vzniklého oddělení Košíře nebo útvaru OHS P5. Svůj podíl má také využití stále se 
rozšiřujícího kamerového systému (díky kterému se podařilo zadržet 12 pachatelů a bylo jím 
vyhledáno 19 událostí, na území MČ je nyní 8 kamer) a také informovanost veřejnosti, která 
cíleně snižuje rizika páchání trestné činnosti. 

Částečnou informaci o bezpečnosti ve SO Praha 13 podává i přehled činnosti hasičských 
záchranných sborů. V roce 2006 evidovali hasiči v rámci SO Praha 13 celkem 251 případů 
výjezdu, tj. o 44 případů méně než v předchozím roce a o 88 případů méně, než v roce 2004. 
Přitom ve 33 případech se jednalo o planý poplach. Nejčetnější příčinou výjezdu byl požár 
(80 případů, tj. zhruba třetina případů). Ve srovnání s uplynulými lety se počet požárů se 
zásahem hasičů plynule snižuje. Stejně tak dochází k poklesu počtu zásahů při technických 
haváriích, které byly v roce 2006 druhou nejčastější příčinou výjezdu, na třetím místě byla 
dopravní nehoda se 37 případy. 

Tab.54: Důvody zásahů hasičského záchranného sboru, SO Praha 13 (zdroj ČSÚ) 
  2004 2005 2006 
požár  107 95 80 
dopravní nehoda  69 53 37 
živelní pohroma  2 7 0 
únik nebezpečné chemické látky  29 34 20 
technická havárie  85 62 49 
ostatní mimořádné události 1 0 32  
planý poplach  46 44 33  
celkem 339 295 251 

 
Celkem bylo v roce 2006 evidováno 80 požárů, při nichž byla usmrcena 1 osoba, další dvě 
byly zraněny. Celková škoda vzniklá při požárech dosahovala více než 3 milionů Kč. 

Tab.55: Požáry ve SO Praha 13 (zdroj ČSÚ) 

  Požáry celkem Přímá škoda 
celkem (tis. Kč) 

Uchráněné 
hodnoty (tis. Kč) 

Usmrcené 
osoby     

Zraněné 
osoby  

2004 107 4 409, 6 885 0 1
2005 95 764 3 215 0 8
2006 79 3 259 4 980 1  2 

 
7.2 Přestupky evidované oddělením správního trestání 
Data v oblasti přestupkového řízení a výkonu trestu obecně prospěšných prací jsou 
prezentována v tab. 56. Počet pravomocně uložených trestů obecně prospěšných prací 
projednaných zdejším správním orgánem (OPP) se v průběhu let 2005- 2007 snížil ze 12 na 2 
případy, počet přestupků hlášených v roce 2006 činil 942 a ve srovnání s rokem předchozím 
byl zhruba o 50 případů nižší. 

Tab.56: Přestupková řízení a výkon trestu obecně prospěšných prací, SO Praha 13 (zdroj 
ÚMČ Praha 13) 
  2005 2006 2007 
počet přestupků 833 996 942 
počet OPP 12 9 2 
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7.3 Pocit bezpečnosti 
V roce 2004 realizovalo Hl.m.Praha na vzorku 2 000 respondentů Analýzu pocitu bezpečí (viz 
www.mesto-praha.cz). Tato analýza navazovala na podobnou studii provedenou v roce 2001. 
SO Praha 13 je v této studii sledován v rámci městského obvodu Praha 13, kam je zahrnut i 
SO Praha 17. 

Podle studie z roku 2004 nejzávažnějšími problémy v Hl. městě Praha  jsou drogy, pouliční 
kriminalita, dále prostituce a  kriminalita v MHD.  Přitom ve srovnání s rokem 2001 vzrostla 
podle názoru Pražanů závažnost všech problémů, zejména však u závadového chování dětí,  
alkoholismu a bezdomovectví. Přitom obyvatelé Prahy 12, 13 a 14 vidí ve většině problémů 
větší ohrožení než je celopražský průměr, v případě Prahy 13 jsou tyto odchylky od průměru 
obzvláště výrazné a týkají se zejména davového násilí, bezdomovectví, alkoholismu, drogové 
problematiky a kriminality v MHD. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nejproblematičtějšími skupinami obyvatel jsou v Praze podle vnímání obyvatel drogoví 
dealeři, kriminální recidivisté, nepřizpůsobiví Rómové a drogově závislí. Občané Prahy 13 se 
obávají téměř všech skupin obyvatel více než je pražský průměr, zejména se obávají cizinců, 
tj. skupin obyvatel z bývalé SSSR a Jugoslávie, Blízkého východu a bezdomovců - cizinců. 

Nejobávanějšími trestnými činy jsou v hl. městě Praha kapesní a bytové krádeže, následuje 
vykrádání a krádeže aut.  

Občané Prahy 13 se obávají téměř všech trestných činů více než je pražský průměr, o hodně 
více se cítí být ohroženi ublížením na zdraví, vandalismem, vraždou, výtržnictvím a rvačkou. 
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Celkově 34 % respondentů se stalo v posledních dvou letech obětí trestného činu, často 
v metru, pražském centru, na Smíchově a Vinohradech. Polovina zkušeností s trestnými činy 
v Praze byla spojená s kapesní krádeží, téměř čtvrtina s vykradením auta. Více Pražanů než 
v roce 2001 uvádí, že se stali obětí trestného činu, tento nárůst je způsoben především 
nárůstem zkušeností s kapesními krádežemi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Celkem 59 % obyvatel Prahy podniklo v posledních dvou letech nějaké opatření k ochraně 
jejich majetku. Opatření ke zvýšení ochrany majetku podnikli spíše respondenti s vyšším 
sociálním statutem a obyvatelé Prahy 12 a 13. Celkem polovina obyvatel Prahy podnikla v 
posledních dvou letech nějaké opatření ke zvýšení osobní bezpečnost (bezpečnější vstupní 
dveře a 15 % zabezpečovací systém apod.). Opatření ke zvýšení osobní bezpečnosti podnikli 
více dotazovaní do 20-29 let, respondenti s vyšším sociálním statutem a obyvatelé Prahy 13 a 
Prahy 14. 43% Pražanů je pro zvýšení počtu policistů v ulicích a téměř třetina pro zlepšení 
veřejného osvětlení. Občané Prahy 13 jsou méně spokojeni s Městskou policií i s Policií ČR 
než je celopražský průměr. 

V rámci Koncepce rozvoje MČ Praha 13 pro roky 2007-2013 byly popsány jako nedostatečné 
nebo rizikové z hlediska bezpečnosti tyto faktory: 

• růst podílu specifických skupin – nárůst podílu obyvatel bez trvalého bydliště 
(bezdomovců) 

• neexistence nebo nerealizace některých politik (prevence kriminality, prointegrační 
politika) 
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• nárůst specifické kriminality a sociálně patologických jevů (drogy) 
• uzavřený charakter některých sídlišť (Velká Ohrada) 
• vandalismus a drobná kriminalita 
• sociální degradace některých území MČ 
• nárůst vandalismu a kriminality (mladistvých) včetně organizovaného zločinu 

v souvislosti se změnou sociální skladby obyvatelstva  
• zvýšení kriminality a sociálně patologických jevů v důsledku nedostatečných 

volnočasových aktivit  
• nárůst počtu bezdomovců v souvislosti s jejich vytlačováním z centra Prahy 
• šíření drogových závislostí 

V této souvislosti pak byly navrženy následující aktivity směřující k prevenci kriminality a 
omezení jejích následků: 

• instalace bezpečnostního kamerového systému 
• zkvalitnění osvětlení veřejných prostranství 
• podpora volnočasových aktivit dětí, mládeže i dospělých doplněné o zaměření na 

sociálně znevýhodněné jedince včetně specifických skupin osob (tzv. subkultur)  
• prevence sociálně patologických jevů – zejm. podpora projektů v oblasti protidrogové 

prevence  
• poskytování nízkoprahových a terénních služeb (streetwork) 
• posilování spolupráce s Městskou policií a Policií ČR (zvýšení dohledu Městské 

policie, zvyšování informovanosti občanů o činnosti městské i státní policie a 
kontaktních spojeních) 

 
7.4 Kriminalita spojená s dětmi a mladistvými 
Údaje v této kapitole vycházejí z výkazu Oddělení sociálně právní ochrany (OSPO) a týkají se 
SO Praha 13. V evidenci OSPO bylo ve SO Praha 13 ke konci roku 4 700 rodin, přitom 256 
rodin bylo v daném roce zaevidováno nově. Z celku všech případů bylo 1 820 živých, tzn., že 
s nimi OSPO v daném roce aktivně pracoval. 

Tab.57: Počty evidovaných na oddělení sociálně právní ochrany (rejstřík Om) (zdroj ÚMČ 
Praha 13) 
 2006 2007 
Evidovaný počet případů rodin z předchozího roku 5 756 5 400 
Počet případů rodin zaevidovaných ve sledovaném roce 236 256 
Evidovaný počet případů ke konci roku 5 400 4 700 
    z toho živých případů 1 650 1 820 

 
Celkem 32 osob, tj. dětí (29) a mladistvých (3) bylo umístěno do náhradí rodinné, ústavní a 
ochranné výchovy, což bylo o 12 osob více než v předchozím roce, z toho 3 děti byly 
osvojeny a dalších 5 dětí bylo umístěno do péče budoucích osvojitelů, 5 dětí bylo umístěno do 
ústavní výchovy.  
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Tab.58: Umísťování dětí a mladistvých do náhradní rodinné, ústavní a ochranné výchovy 
(zdroj ÚMČ Praha 13) 
 2006 2007 
péče budoucích osvojitelů (§19, odst.1a) zákona o SPO) 4 5
osvojení 3 3
péče jiných občanů než rodičů (§45, odst.1 ZR) 4 5
ústavní výchovy (§46, odst.1 ZR) 7 5
ochranné výchovy (§ 22 zákona č. 218/2003 Sb.) 0 0
péče budoucích pěstounů (§19, odst.1b) zákona o SPO) 0 4
péče zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc (§46, odst. 1 ZR) 1 10
celkem 19 32

V péči kurátora pro mládež bylo v roce  2007 celkem 178 klientů, tj. o 10 klientů více než 
v roce předchozím. Přibylo zejména dětí do 15 let (celkem 64 klientů), počet mladistvých 
klientů se nezměnil a zůstal na počtu 114.  

Tab.59: Klienti kurátora pro mládež (zdroj ÚMČ Praha 13) 
  2006 2007  
Celkem 168 178 
děti do 15 let 54 64 
mladiství 114 114 

Kurátoři pro mládež v roce 2007 řešili celkem 147 případů, nejčastějšími případy řešenými 
kurátorem pro mládež byly, stejně jako v roce předchozím, výchovné problémy (63 %) a 
trestná činnost. Počet případů trestné činnosti mládeže řešené kurátory v roce 2007 činil 27 
případů, podobně jako v roce předchozím. 

Tab.60: Případy řešené kurátorem pro mládež (zdroj ÚMČ Praha 13) 
  2006 2007  
Trestná činnost 25 27 
Přestupky 17 9 
Výchovné problémy 92 93 
Dohledy 2 9 
Uložená výchovná opatření 10 4 
Návrh na předběžné opatření 3 4 
Návrh na ústavní výchovu 4 1 
celkem děti a mladiství 153 147 

Klienti kurátora pro mládež pocházeli ve zhruba polovině případů z úplných rodin, ve třetině 
případů se však jednalo o mládež z rodin neúplných či s novým druhem či družkou rodiče. 
Zhruba desetina klientů v roce 2007 pocházela z ústavů. Ústavní výchova byla v roce 2007 
nařízena 3 dětem. 

Tab.61: Rodinné zázemí klientů kurátora pro mládež (zdroj ÚMČ Praha 13) 
  2006 2007  
Úplná rodina 74 91 
Neúplná rodina 49 46 
Nová rodina 6 1 
Rodina s druhem (družkou) 14 23 
Ostatní 0 0 
Ústavní výchova 25 17 
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V roce 2007 bylo evidováno celkem 5 případů týrání a zneužívání dětí, v roce předchozím to 
bylo 8 případů. Z těchto 5 případů se v 1 případě jednalo o tělesné týrání 1-3letého chlapce, u 
dalších případů se věk dítěte pohyboval od 6 do 15 let. Ve 2 případech se u zaznamenaných 
případů jednalo o tělesné týrání, v dalších dvou o sexuální zneužívání dívek a v 1 případě o 
chlapeckou dětskou pornografii. Týrané a zneužívané děti pocházely nejčastěji z neúplné 
rodiny bez otce. V roce 2006 připadaly zaznamenané případy týrání a zneužívání na děti ve 
věku od 3 do 15 let, z toho 4 chlapce (tělesné týrání, nejčastěji matkou, otcem či partnerem 
matky) a 4 dívky (sexuální zneužívání otcem či jinou osobou). Týrané a zneužívané děti 
pocházely v 5 případech z úplných rodin, v dalších 2 případech z rodin bez otce.  

Tab.62: Týrané a zneužívané děti - nahlášené případy (zdroj ÚMČ Praha 13) 
  2006 2007  
celkem 8 5 

věk 
do 1 roku 0 0 
od 1 roku do 3 let 0 1 
od 3 do 6 let 4 0 
od 6 do 15 let 4 4 
od 15 do 18 let 0 0 

pohlaví 
chlapec 3 3 
dívka 5 2 

způsob 
tělesné týrání (matkou, otce či partnerem matky) 4 2 
sexuální zneužívání  4 2 
pornografie  0 1 

rodinné zázemí 
úplná rodina 5 1 
neúplná rodina bez otce 2 2 
doplněná rodina o otce 1 1 
náhradní rodina  0 1 

 
7.5 Drogy 
O kriminalitě spojené s drogami jsou z běžných zdrojů statistické evidence velice omezené 
informace. Tyto informace je obtížné získat a je proto nutné situaci týkající se drog 
monitorovat prostřednictvím výzkumů a speciálně zaměřených studií. Výzkum drogové 
scény, který pro MČ Praha 13 provedlo v letech 2006 a 2007 o.s. Sananim se zaměřuje 
zejména na injekční uživatele drog. 

Šetření provedená v letech 2006 a 2007 se skládala z několika částí: 

- Výměna injekčního materiálu odbornými pracovníky v terénu (stanice metra Lužiny) 
- Dotazníkové šetření formou polostrukturovaného rozhovoru v průběhu výměny 
- Kontrola lokalit městské zeleně a sběr injekčního materiálu 
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7.5.1 Výměna injekčního materiálu 

V průběhu první části výzkumu v roce 2006 probíhala výměna 25 dní v rozsahu přibližně 2 
hodiny denně, profesionální terénní pracovník byl přítomen v terénu osmkrát, tj. celkem 16 
hodin. Celkem tedy bylo výměně injekčního materiálu věnováno 66 hodin. 

Tab.63: Výměna injekčního materiálu za 1 den, 2006 (zdroj o.s.Sananim) 
  SO Praha 13 Terénní programy o.s. Sananim 

Počet přijatých použitých injekčních jehel 72,3 4 774
Počet vydaných injekčních jehel 75,6 5 393
Návratnost injekčního materiálu 95,6 % 88,5 %

V jednom dni v terénu bylo vydáno 76 jehel, návratnost činila 96 % a byla vyšší než 
v průměru za všechny terénní programy o.s. Sananim. 

V rámci druhého výzkumu v roce 2007 strávili pracovníci v terénu 88 dní, přitom každý den 
byly na tuto práci vyhrazeny dvě hodiny. Celkem tak pracovníci v terénu strávili 176 hodin. 
Za tuto dobu bylo vydáno 4 886 injekčních jehel, vybráno pak bylo 91 % z nich. Na 1 den 
připadá zhruba 55 vydaných injekčních jehel, tj. zhruba o 20 méně než v roce předchozím. 

Tab.64: Výměna injekčních jehel, 2007, SO Praha 13 (zdroj o.s. Sananim) 
 celkem na jednu službu 
Počet přijatých použitých injekčních jehel 4 453 50,6
Počet vydaných injekčních jehel 4 886 55,5
Návratnost injekčního materiálu 91,10%  

Základní metodou výzkumu tedy byla pravidelná terénní práce, při níž byli injekční uživatelé 
drog osloveni s nabídkou injekčního materiálu a doplňků pro bezpečné užívání drog. Přitom 
však byli uživatelé požádáni o vyplnění výzkumného dotazníku. 

7.5.2 Dotazník 

V roce 2006 bylo sebráno celkem 43 dotazníků, v roce 2007 pak 49 dotazníků vyplněných 
s problémovými uživateli drog. 

Graf 33: Struktura problémových uživatelů dle věku (v %) (zdroj o.s.Sananim) 
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Z hlediska pohlaví převažovali mezi problémovými uživateli drog v obou letech muži nad 
ženami, podíl žen na celkovém počtu respondentů činil 31, resp. 20 %. 

Nejčastěji se jednalo o osoby ve věku 24 a 25 let, věková kategorie osob ve věku 20-25 let 
tvořila zhruba 70 % všech dotázaných. 

Z hlediska vzdělání byla v roce 2007 většina (60 %) uživatelů se základním vzděláním, 
zatímco v roce 2006 připadalo 60 % na osoby vyučené. Podíl osob s dokončeným středním 
vzděláním se v obou letech pohyboval okolo 7-8 %. Mezi drogově závislými dotázanými 
respondenty převažovaly osoby s národností českou, 7 a 12 % připadalo na Romy a 
nepatrným procentem byli zastoupeny osoby národnosti ruské. 

Graf 34: Problémoví uživatelé dle vzdělání Graf 35: Problémoví uživatelé dle národnosti 
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Přibližně čtvrtina dotázaných bydlí v části Luka, další čtvrtina pak na Lužinách. Relativně 
vysoký je pak podíl těch, kteří bydlí v části Velká a Malá Ohrada. Značná část respondentů 
(69, resp. 56 %) bydlí u rodičů, bez domova bylo 6, resp. 9 % dotázaných, okolo 15 % bydlí 
ve vlastním bytě. 

Graf 36: Problémoví uživatelé dle bydliště (v %) (zdroj o.s.Sananim) 
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Uživatelé subutexu tvořili největší podíl z celkového počtu dotázaných (30, resp. 44 %), 
pervitin užívala čtvrtina respondentů, dalších 12-14 % užívalo heroin. Častá pak byla 
kombinace pervitinu a subutexu (11 %). 

Graf 37: Problémoví uživatelé dle užívané drogy (v %)(zdroj o.s.Sananim) 
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Přitom téměř 60 % uživatelů dotázaných v roce 2006 užívá drogu injekčně 3 roky a déle, 
zhruba tři čtvrtiny dotázaných ji užívají nejméně jednou denně a 50 % i několikrát denně. 

V roce 2006 kupovala většina uživatelů injekční materiál v lékárně, pouze nepatrná část za 
tímto účelem byla v kontaktu s výměnným programem. Ohledně potřeby výměnného 
programu v Praze 13 se v roce 2006 vyjádřila pro většina dotázaných, podle 50, resp. 41 % je 
pak zavedení tohoto programu naprosto nutné.  

V roce 2007 bylo zjištěno, že 88 % respondentů již mělo konflikt se zákonem. Z toho 32 % 
má za sebou trest odnětí svobody, nebo má do něj v brzké době nastoupit. Další čtvrtina byla 
odsouzena podmíněně. 

7.5.3 Sběr infekčního materiálu 

V rámci obou částí výzkumu proběhla také kontrola lokalit městské zeleně a sběr infekčního 
materiálu, tj. použitých odhozených injekčních stříkaček. Tuto kontrolu prováděli v určitém 
období a speciálně vyškolení terénní pracovníci pochůzkami v terénu, kdy postupně byly 
vytipovány jednotlivé lokality a v případě pozitivního nálezu byly poté pravidelně 
kontrolovány. Určitou část (podstatně nižší než v případě terénního výzkumu) injekčního 
materiálu zachytí v rámci svých aktivit také Městská policie. Ta v roce 2006 nalezla 
v průběhu celého roku 233, v roce 2007 pak 237 setů injekčního materiálu. V rámci výzkumu  
bylo v roce 2007 (v průběhu vybraných měsíců) nalezeno 261 injekčních setů. 

Nejčastějším místem nálezu byla část obce Lužiny, a to jednak v „central parku“, u stanice 
metra, ale i u ZŠ Lužiny. 
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Objem nalezeného injekčního materiálu prokázal, že část uživatelů nenakládá bezpečně s 
použitým materiálem. 

Tab.65: Počet nalezených injekčních setů (zdroj o.s.Sananim) 
  Městská policie 
  2006 2007

Výzkum 
2007 

Velká Ohrada 17 1 30
Lužiny 135 170
Luka 50 23
Stodůlky 25 6

204

N. Butovice 4 25
Hůrka 2 6

27

celkem 233 237 261

Specifikem drogové scény Prahy 13 je vzhledem k věkové struktuře obyvatel Prahy 13 velký 
počet relativně mladých problémových uživatelů drog, respektive uživatelů, kteří začali užívat 
drogy v brzkém věku (dle výzkumu 2007 začalo 36 % dotázaných užívat drogy injekčně před 
15 okem věku), ale přitom již dosáhli pokročilé drogové kariéry (užívají dlouhodobě injekčně, 
mají nebo měli konflikt se zákonem). Tato skutečnost zároveň poukazuje na možnost, že na 
Praze 13 mohou existovat faktory, které se spolupodílejí na brzkém zahájení drogové kariéry 
u dospívajících, což je velmi rizikové.  

Drogové problematice a její prevenci je věnována řada služeb. V rámci o.s. Sananim byla 
poskytována péče drogově závislým klientům z regionu Praha 13 v 11 léčebných zařízeních 
v celkovém objemu 100 klientů, z toho nejvíce v rámci kontaktních center. 

Tab.66: Přehled služeb poskytovaných o.s. Sananim klientům z regionu SO Praha 13  
(v síti léčebných zařízení) (zdroj o.s.Sananim) 
Zařízení  Počet klientů 
Kontaktní centrum  50 
Denní stacionář  Nelze uvést 
CADAS 12 
Terapeutická komunita Němčice  1 
Terapeutická komunita Karlov  2 
Doléčovací centrum  5 
Chráněné bydlení 8 
Pracovní a sociální agentura  8 
COKUZ – Práce s klienty ve výkonu trestu a ve vazbě 5 
Poradna pro rodiče - Kapo 8 
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KRIMINALITA A BEZPEČNOST - Shrnutí: 

Podle evidence Policie ČR bylo v MČ Praha 13 v roce 2007 zaznamenáno zhruba 3 230 
případů trestné činnosti, nejčastěji se přitom jednalo o majetkové trestné činy, u nichž 
převažují prosté krádeže. V letech 2004 – 2006 však došlo k poměrně výraznému poklesu 
případů trestné činnosti, což lze hodnotit jako velice pozitivní. Rostoucí bezpečnosti napovídá 
i klesající počet výjezdů hasičského záchranného sboru (250 v roce 2006, z toho 80 požárů). 
Oddělení správního trestání pak v roce 2007 evidovalo celkem 942 přestupků. 

I přesto se podle Analýz pocitu bezpečí realizované pražským magistrátem občané Prahy 13 
cítí být více ohroženi problémy typu bezdomovectví, alkoholismus, kriminalita v MHD či 
drogy. U občanů Prahy 13 se častěji než u ostatních Pražanů objevují obavy z cizinců, což 
vychází zřejmě z vyššího zastoupení těchto osob v tamní populaci. Vedle již zmíněných 
problémů občany Prahy 13 trápí obavy z trestných činů (vandalismus, výtržnictví ohrožení 
zdraví či života), spokojenost s prací Policie ČR a  Městské policie je u nich nižší než je 
celopražský průměr. 

Ve vztahu ke kriminalitě spojené s dětmi jsou dostupné informace o klientech kurátora pro 
mládež, v jehož péči bylo 178 dětí do 18 let a v rámci své činnosti řešil 147 případů, zejména 
výchovných problémů, trestných činů a přestupků. Zároveň bylo v roce 2007 zaznamenáno 5 
případů týrání a zneužívání dětí. 

Značná část kriminality SO Praha 13 je spojena s drogovou problematikou. Výzkumy 
provedené o.s. Sananim v letech 2006 a 2007 ukázaly, že problémoví uživatelé drog ve SO 
Praha 13 jsou relativně mladí (maximum ve věku 24 – 25 let), začali užívat drogu ve velmi 
nízkém věku (před 15. rokem) a dosáhli již pokročilé drogové kariéry (90 % oslovených již 
mělo konflikt se zákonem). Jedná se většinou o osoby se základním nebo učňovským 
vzděláním, muže, uživatele subutexu a heroinu. Nejvyšší koncentrace uživatelů je v lokalitách 
Luka a Lužiny, zde bylo nalezeno i nejvíc pohozeného injekčního materiálu. Je tedy zřejmé, 
že část uživatelů s materiálem nenakládá bezpečně, i když návratnost injekčních jehel v rámci 
výměnného programu byla relativně dobrá (91 – 95 %). Zavedení výměnného programu by 
uvítala většina dotazovaných osob.  
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8. ZDRAVOTNICTVÍ 
Hl.m. Praha je regionem s vysokou koncentrací odborné zdravotní péče na vysoké úrovni. 
Zhodnocení pokrytí poskytovateli zdravotní péče si v tomto ohledu vyžaduje specifický 
přístup. Vzhledem k tomu, že existuje značná dojížďka za lékaři – specialisty v rámci 
Hl.m.Prahy nejen mezi správními obvody, ale i mezi kraji, je nutné vnímat ukazatele o 
poskytování zdravotní péče ve SO Praha 13 s určitým nadhledem, neboť ně všechny 
zdravotnické služby jsou nutně vázané k bydlišti pacienta. 

Tak má význam zejména sledování poskytování rychlé lékařské pomoci, ordinace praktického 
lékaře pro děti a pro dospělé. 

Celkový počet samostatných ambulantních zařízení ve SO Praha 13 v roce 2006 činil 148 
s celkovým počtem 155 lékařů (přepočtené počty na plný úvazek lékaře). Ve SO Praha 13 
působí v současné době 19 ordinací praktického lékaře pro děti a dorost, 23 ordinací 
praktického lékaře pro dospělé, 36 ordinací stomatologa. Je zde 11 lékáren, přitom na jednu 
lékárnu připadá více než 5 000 obyvatel, což je nadprůměrný údaj (za Hl.m.Praha se tento 
počet pohybuje okolo 4 000 obyvatel na jednu lékárnu). 

Tab.67: Poskytovatelé zdravotní péče ve vybraných oborech (zdroj ÚZIS ČR) 
Obor Počet
praktický lékař pro děti a dorost 19
praktický lékař pro dospělé 23
stomatolog 36
lékárna  11

Přímo ve SO Praha 13 není žádná nemocnice, lůžkovou péči však pacienti naleznou 
v nejbližší FN Motol a v Nemocnici na Homolce. Značné množství poskytovatelů ambulantní 
zdravotní péče pacienti naleznou v poliklinice Lípa centrum, Seydlerova 2451, kde jsou 
zastoupeni poskytovatelé zdravotní péče v oborech alergologie, dermatovenerologie, 
chirurgie, ortopedie, neurologie, diabetologie, gynekologie, kardiologie, fyzioterapie, klinická 
psychologie, psychiatrie, stomatologie. 

Lékařskou službu první pomoci zajišťovala pro SO Praha 13 spol. Pragomedika, s.r.o sídlící 
v Poliklinice Lípa, Seydlerova 2451, a to až do 31.3.2005. Poté se poskytování lékařské 
služby první pomoci přesunulo do FN Motol.  

Tab.68: Poskytování lékařské služby první pomoci v rámci SO Praha 13  
(zdroj ÚMČ Praha 13) 
  počet ošetření návštěvy financování (v Kč) 

  dospělí děti dospělí děti 
rozpočet 
MČ pojišťovny hotovost HMP 

2003 4 346 3 755 398 111 2 931 312 865 230 21 510   
2004 4 144 2 883 280 90 3 450 000 728 535 20 000 1 138 000
2005 2 556 2 456 2 365 500     1 059 000
2006 2 555 1 634     1 260 000     1 260 000
2007 2 297 1 924 102 0 1 898 000     1 302 000
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V letech 2003 - 2004 bylo ročně v rámci LSPP ošetřeno 7-8 tis.pacientů, postupně se tento 
počet snížil až na současných 4 200, v tom zhruba 2/5 připadaly na děti. Většina provozu 
LSSP byla hrazena z rozpočtu MČ Praha 13 a z rozpočtu Hl.m.Praha, pouze necelá pětina 
připadala v roce 2003 a 2004 na úhrady ze zdravotních pojišťoven. 

Tab.70: Vybrané ukazatele zdravotního stavu v Hl.m.Praze a správní části Praha 13 
(NUTS 4) (zdroj ÚZIS ČR) 

% zemřelých na   
  novotvary nem. oběhové s. vnější příčiny 

průměrné % praco- 
vní neschopnosti 

% dispenzarizo-
vaných dětí 

Hl.m.Praha 28,9 46,2 5,7 4,48 36,6
Praha 13 32,2 39,5 6,1 6,57 41,2

Pro hodnocení zdravotního stavu bohužel nemáme dostatečné množství statistických údajů, ty 
jsou dostupné pouze v členění na okresy (tj. 15 správních částí Hl.m.Praha). Z dostupných 
informací je zřejmé, že struktura zemřelých se v Praze 13 mírně liší od celopražského 
průměru: občané zde častěji umírají na novotvary a méně často na nemoci oběhové soustavy. 
Průměrné % pracovní neschopnosti je zde ve srovnání s údajem za celou Prahu vyšší (6,6 
práce neschopných ze 100 pojištěných v jednom dni), vyšší je v Praze 13 i podíl dětí 
dispenzarizovaných praktickým lékařem pro nějaké onemocnění (41,2). 

ZDRAVOTNICTVÍ - Shrnutí 
Zdravotnictví SO Praha 13 je v úzké vazbě na zdravotní služby poskytované v jiných částech 
Hl.m.Praha. přímo ve SO Praha 13 je celkem 150 ambulatních zdravotnických zařízení se 155 
lékaři, působí zde 23 ordinací praktického lékaře pro dospělé a 19 ordinací pro děti a dorost. 
Je zde 11 lékáren, přičemž počet osob na jednu lékárnu převyšuje celopražský průměr. 
Lékařská služba první pomoci je v současné době zjišťována FN Motol, v roce 2007 bylo 
ošetřeno zhruba 4 200 případů, z toho cca stovka připadala na návštěvy doma. 

Z hlediska zdravotního stavu se Praha 13 vyznačuje vyšším podílem zemřelých na novotvary, 
vyšší pracovní neschopností a počtem dispenzarizovaných dětí. 
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ZÁVĚR 
SO Praha 13 je v mnoha ohledech specifickou jednotkou v rámci Hl.m.Prahy. Je jedním 
z nemnoha obvodů, v nichž v posledních 15 letech docházelo k početnímu růstu nejen vlivem 
migrace, ale i vlivem přirozené měny. Hlavní část populačního růstu je sice spojena se 
sídlištní výstavbou v průběhu 80. let minulého století, k populačnímu růstu, zejména MČ 
Praha 13 však dochází i nadále. 

Věková struktura je zde relativně mladá a vyznačuje se nejnižším zastoupením seniorů ve 
věku 65 let a více. Na 100 dětí do 15 let zde připadá 47 osob starších 64 let, což je nejnižší 
údaj v rámci Hl.m.Praha vůbec. Naopak výrazně je zde zastoupena zejména složka osob 
v produktivním věku 15-64 let. I přesto zde dochází ke stále intenzivnějšímu stárnutí 
populace, zejména vlivem snižující se úmrtnosti a rostoucího počtu osob ve vyšším věku, ale 
také migrací, v důsledku které se snižuje počet dětí do 15 let. V budoucnu tak lze očekávat 
nárůst početnosti skupiny seniorů, kteří jsou v současné době zastoupeni „pouhými“ 7 %.  

Se specifickou věkovou strukturou se pojí i struktura obyvatel dle rodinného stavu s vysokým 
podílem svobodných a nízkým zastoupením ovdovělých či struktura dle ekonomické aktivity 
s nízkým podílem důchodců. Nepopiratelný vliv na charakter populace má i 10 % podíl 
cizinců, zejména Ukrajinské a Ruské národnosti. 

Pozitivní charakter přirozené měny se projevuje i ve struktuře rodin – je zde více rodin 
s dětmi, velikost domácností je větší než v ostatních správních obvodech. 

Vzhledem k tomu, že SO Praha 13 plní zejména bytovou funkci, značná část místních 
obyvatel vyjíždí za prací do jiného SO metropole, především na Prahu 1, Prahu 5 a Prahu 6. 
Celkem je zde 14 254 pracovních míst, a to převážně v terciérním sektoru. Počet 
ekonomických subjektů je zde podprůměrný, převažují spíše malé firmy a firmy bez 
zaměstnanců. Počet nezaměstnaných zde za poslední 4 roky významně poklesl na současných 
780 osob, i přesto je však míra nezaměstnanosti lehce nad celopražským průměrem. 

Bytový fond lze charakterizovat nízkým průměrným stářím domů (více než 90 % bytů je 
v domech ne starších 20 let v době SLDB 2001) a vysokým podílem panelových domů. 
Bytová výstavba nabývala v posledních letech neustále na významu, po maximu v roce 2005 
její objem mírně poklesl, i nadále však lze očekávat rozvoj a výstavbu zejména bytových 
domů. 

Situace ve školství je poměrně příznivá. I přes rostoucí počet zapsaných dětí se kapacita 
mateřských škol  jeví jako dostačující, taktéž je tomu u kapacity základních škol, kde však 
v současné době žáků ubývá. V nadcházejících letech však lze očekávat i růst počtu žáků 
základních škol daný předchozím demografickým vývojem a související i s očekávanou 
bytovou výstavbou. Na území SO Praha 13 v současné době působí 21 mateřských škol 
zřizovaných MČ, dále 12 základních škol a 4 střední školy. Není však výjimkou, že děti do 
školy dojíždějí. Také zde se projevuje vysoký podíl cizinců na celkové populaci, % dětí cizí 
státní příslušnosti se pohyboval jak v mateřských, tak základních školách okolo 7 %. 
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V rámci sociální oblasti se jako nejvýraznější skupiny potencionálních klientů a uživatelů 
sociálních služeb jeví osoby se zdravotním postižením, osoby ohrožené sociálním 
vyloučením, osoby bez přístřeší, senioři a problémoví uživatelé drog. Sociální služby v rámci 
SO Praha 13 zajišťuje 7 registrovaných poskytovatelů sociální péče a řada dalších organizací. 
V posledních několika letech dochází k nárůstu výdajů na dávky vyplácené občanům SO 
Praha 13 jak v rámci sociální péče (zejména příspěvek na péči pro osoby se zdravotním 
postižením), tak na dávkách sociální podpory (zejména rodičovský příspěvek) či 
nemocenského pojištění.  

Z hlediska hodnocení bezpečnosti a kriminality samotnými občany se SO Praha 13 neukazuje 
v příliš dobrém světle. Místní obyvatelé se obávají, více než ostatní Pražané, celé řady rizik 
spojených jednak s některými specifickými skupinami obyvatel (cizinci, uživatelé a dealeři 
drog, osoby bez přístřeší), ale i se specifickými trestnými činy (krádeže, kriminalita v MHD, 
výtržnictví apod.). Ani problematika drog zde není zanedbatelná, jak ukazují průzkumy z let 
2006 a 2007, a ve SO Praha 13 se vyskytují poměrně mladí injekční uživatelé drog 
s pokročilou drogovou kariérou, což se v některých lokalitách vzhledem k neexistenci 
trvalého výměnného programu projevuje vysokým výskytem odhozeného infekčního 
materiálu. 

Naproti tomu podle evidence Policie ČR počet trestných činů klesá (3 200 v roce 2007) a je 
možné, že názory občanů na bezpečnost v jejich bydlišti se od roku 2004, kdy byl průzkum 
mezi občany proveden, změnila a že se zlepšila i v roce 2004 velice nízká důvěra a 
spokojenost s Policií ČR a Městskou policií.  

Za poslední sledovanou oblast zdravotnictví máme jen sporé údaje. V regionu působí zhruba 
150 samostatných ordinací lékaře (z toho 23 praktických lékařů pro dospělé a 19 pro děti a 
dorost, 36 ordinací stomatologických) a 11 lékáren. Lékařskou službu první pomoci 
v současné době zajišťuje Fakultní nemocnice Motol, a to v rozsahu zhruba 4-5 tis. ošetření 
ročně. 

Z analýzy je zřejmé, že SO Praha 13 je dynamicky se rozvíjejícím regionem. Rostoucí počet 
obyvatel spojený s intenzivní bytovou výstavbou sídlištního charakteru a očekávané 
populační stárnutí však spolu nese řadu možných rizik a výzev, jako jsou např. potřeba 
budování zázemí, infrastruktury, zvyšování atraktivity a rozvoj oblasti jakožto doplnění 
k rostoucí bytové kapacitě regionu, zvyšující se potřeba kapacity školských zařízení, zvýšená 
poptávka po sociálních službách a zařízeních sociální péče pro seniory a osoby s funkčním 
omezením, růst kriminality a potřeba její prevence, včetně protidrogové, poptávka po 
zdravotnických zařízeních a službách, rozvoj ekonomické atraktivity a možností podnikání 
v oblasti. Všechny tyto a další výzvy a rizika je nutné reflektovat a pojímat rozvoj SO Praha 
13 komplexně. Jedině tak lze zajistit vyvážený rozvoj regionu se může Praha 13 stát místem 
nejen pro bydlení, ale i pro spokojený život. 
 

 78



 79

LITERATURA A ZDROJE DAT 
Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb hlavního města Prahy (SPRSS) 

Analýza pocitu bezpečí 2001, 2004 Hl.m.Praha (viz www.mesto-praha.cz) 

Výzkum drogové scény v MČ Praha 13, 2006, 2007, o.s.Sananim 

Koncepce prevence kriminality hlavního města Prahy 

Zhodnocení činnosti v oblasti protidrogové politiky v roce 2007 MČ Praha 13, ÚMČ Praha 13 

Výroční zpráva o činnosti škol a školských zařízení v působnosti správního obvodu Praha 13 

(tj. zřizovaných MČ Praha 13 a MČ Řeporyje) za školní rok 2005/2006 a 2006/2007, ÚMČ 
Praha 13 

Zpráva o bezpečnostní situaci na území městské části Praha 13 za rok 2007, 2006, 2005 
Policie České republiky, obvodní ředitelství Praha II 

Zdravotnictví Hl.m.Prahy 2006, ÚZIS ČR 

Zdravotnická ročenka Hl.m.Praha 2006, ÚZIS ČR 

Koncepce rozvoje MČ Praha 13 pro období 2007 – 2013, ÚMČ Praha 13 
 
ČSÚ: 
Ročenka Hl.m.Praha http://www.czso.cz/xa/edicniplan.nsf/p/13-1101-07 

Statistický bulletin - hl. m. Praha za 1. pololetí 2007 
http://www.czso.cz/xa/edicniplan.nsf/kapitola/13-1102-07-za_1__pololeti_2007-0405 

Věkové složení obyvatelstva hl. m. Prahy v roce 2006 (2005, 2003, 2002) 
http://www.czso.cz/xa/edicniplan.nsf/p/13-1103-07 

Praha - Čísla z první ruky za rok 2006 http://www.czso.cz/xa/edicniplan.nsf/p/13-1104-07 

Lexikon hl. m. Prahy 2005                                     
http://www.czso.cz/xa/edicniplan.nsf/kapitola/13-1106-05-2005-0300 

Dojížďka za prací a do škol v hl. m. Praze SLDB 2001 
http://www.czso.cz/xa/edicniplan.nsf/p/13-1127-04 

Současná populační situace v hl. m. Praze 2003       
http://www.czso.cz/xa/edicniplan.nsf/p/13-1111-04 

Bytová výstavba a úroveň bydlení v hl. m. Praze 2001 až 2004 
http://www.czso.cz/xa/edicniplan.nsf/o/13-1130-05-2001_az_2004-
2_4_bytova_vystavba_podle_mestskych_casti 

Demografický, sociální a ekonomický vývoj hl.m. Prahy v letech 2000 až 2004 časová řada 
http://www.czso.cz/xa/edicniplan.nsf/p/13-1131-05 

Pohyb obyvatelstva dle MČ v letech 1993 – 2006 
http://www.czso.cz/xa/redakce.nsf/i/BE5FA5D145C9EE31C125715C002F380E/$File/bilanc
e_dle_MC_91_06.xls 

Údaje za MČ ze SLDB 2001 http://www.czso.cz/xa/redakce.nsf/i/57_mc 

Údaje SLDB 2001 za 22 správních obvodů  
http://www.czso.cz/xa/redakce.nsf/i/22_spravnich_obvodu  

SLDB 2001, Hlavní město Praha, ČSÚ, 2003 

http://www.mesto-praha.cz/
http://www.czso.cz/xa/edicniplan.nsf/p/13-1101-07
http://www.czso.cz/xa/edicniplan.nsf/kapitola/13-1102-07-za_1__pololeti_2007-0405
http://www.czso.cz/xa/edicniplan.nsf/p/13-1103-07
http://www.czso.cz/xa/edicniplan.nsf/p/13-1104-07
http://www.czso.cz/xa/edicniplan.nsf/kapitola/13-1106-05-2005-0300
http://www.czso.cz/xa/edicniplan.nsf/p/13-1127-04
http://www.czso.cz/xa/edicniplan.nsf/p/13-1111-04
http://www.czso.cz/xa/edicniplan.nsf/o/13-1130-05-2001_az_2004-2_4_bytova_vystavba_podle_mestskych_casti
http://www.czso.cz/xa/edicniplan.nsf/o/13-1130-05-2001_az_2004-2_4_bytova_vystavba_podle_mestskych_casti
http://www.czso.cz/xa/edicniplan.nsf/p/13-1131-05
http://www.czso.cz/xa/redakce.nsf/i/BE5FA5D145C9EE31C125715C002F380E/$File/bilance_dle_MC_91_06.xls
http://www.czso.cz/xa/redakce.nsf/i/BE5FA5D145C9EE31C125715C002F380E/$File/bilance_dle_MC_91_06.xls
http://www.czso.cz/xa/redakce.nsf/i/57_mc
http://www.czso.cz/xa/redakce.nsf/i/57_mc
http://www.czso.cz/xa/redakce.nsf/i/22_spravnich_obvodu

	Úvod, metodika
	1. Základní charakteristika SO Praha 13
	2. Obyvatelstvo a jeho demografické charakteristiky
	Graf 11: Cizinci s dlouhodobým pobytem (1.3.2001) (zdroj ČSÚ, SLDB 2001)
	3. Ekonomická struktura
	4. Bydlení, bytová výstavba
	5. Školství
	6. Sociální oblast
	7. Kriminalita a bezpečnost
	8. Zdravotnictví
	Závěr
	 Literatura a zdroje dat

