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ÚVOD
Inspirací pro autora této publikace bylo dlouholeté přátelství a úzká spolupráce s Ing. Václavem
Ježdíkem, který se kromě jiného v rámci regionální statistiky snažil prosazovat moderní prvky
prezentace regionálně strukturovaných dat prostřednictvím GISu. Jako příklad lze uvést prezentování
výsledků voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky v letech 1996, respektive volby
do obecních – městských zastupitelstev a Senátu Parlamentu ČR.
„Atlas sčítání lidu, domů a bytů 2011 – Plzeňský kraj“ byl připraven nad rámec edičního plánu ČSÚ
a regionálního pracoviště KS ČSÚ v Plzni pro rok 2013. Cílem této publikace je přispět k popularizaci
přínosu statistiky pro společnost při příležitosti vyhlášení roku 2013 jako „Mezinárodního roku
statistiky“. Prezentování výsledků nejrozsáhlejšího statistického populačního censu v této dekádě
třetího tisíciletí umožňuje uživateli rychle získat přehled díky optické plastičnosti kartogramů
a kartodiagramů, které mu poskytují komparace na různých územních detailech. Zvláště lze
vyzdvihnout rychlost, jak se lze rychle zorientovat v rozsáhlých souborech dat a vytvářet si své dílčí
soudy, hledat prostředky a metody k řešení existujících problémů. Pro správné a jednoznačné chápání
jednotlivých kategorií, pojmů, respektive jejich definic, je v rámci této publikace věnován prostor
i metodice upravující oblast publikovaných dat. Součástí jsou i komentáře k výsledkům za jednotlivé
oblasti tohoto censu, a to jak na národní, tak i regionální úrovni.
Publikace je navíc doplněna o časovou řadou vybraných údajů za Plzeňský kraj získaných
na základě jednotlivých sčítání konaných v letech 1970, 1980, 1991, 2001 a 2011. Všechna data
v této tabulce jsou uvedena podle místa trvalého pobytu, pouze údaje o domácnostech, domech
a bytech v roce 2011 jsou vypočteny podle místa obvyklého pobytu. Pro ucelený pohled na postavení
kraje jsou zařazena i data za Českou republiku.
Atlas doplňuje publikaci „Sčítání lidu, domů a bytů 2011 – Plzeňský kraj – analýza výsledků“,
která byla vydána 30. září letošního roku. Předkládaná publikace je regionální modifikací obdobné
publikace, která je připravována na národní úrovni.
Pro další prohloubení spolupráce mezi Krajskou správou ČSÚ na jedné straně a uživateli statistických
údajů na straně druhé, bude tato publikace koncipována jako otevřený systém připomínající „album
poštovních známek“, tzn., že ji bude možné postupně rozšiřovat vzhledem k uživatelským potřebám.
Tím i veřejnost získává zcela novou roli „aktivního subjektu“, který tak má šanci stát se tvůrčím typem,
respektive iniciátorem změn.
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METODICKÉ VYSVĚTLIVKY
Sčítání lidu, domů a bytů k 26. březnu 2011 se uskutečnilo na celém území České republiky podle
zákona č. 296/2009 Sb., o sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011. Údaje byly zjišťovány podle stavu
k rozhodnému okamžiku, kterým byla půlnoc z 25. na 26. března 2011. Sčítání organizoval, řídil
a koordinoval Český statistický úřad, který zabezpečoval přípravu a provedení sčítání, a následně
zpracování jeho výsledků. Při přípravě a provedení sčítání ČSÚ úzce spolupracoval s ústředními
správními úřady (Ministerstvem obrany, Ministerstvem spravedlnosti, Ministerstvem vnitra,
Ministerstvem zahraničních věcí, Českým úřadem zeměměřickým a katastrálním), obcemi, a zejména
se smluvně zajištěnými dodavateli služeb, neboť převážná část prací souvisejících se sčítáním byla
nově zabezpečována dodavatelsky. Sčítání v jednotlivých sčítacích obvodech zajišťovali sčítací
komisaři.
Sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011 v České republice respektovalo z hlediska obsahu a použité
metodiky Doporučení Komise evropských statistiků (CES) ke sčítání okolo roku 2010. Splnilo rovněž
požadavky Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 763/2008 ze dne 9. července 2008,
o sčítání lidu, domů a bytů, které ukládalo členským státům EU povinnost provést sčítání v jednotném
referenčním roce 2011 a poskytnout údaje ze sčítání ve stanoveném rozsahu, metodickém vymezení,
termínu a předepsané formě.
Obsah sčítání (soubor zjišťovaných údajů) byl stanoven zákonem č. 296/2009. Všechny osoby měly
povinnost poskytnout údaje zjišťované sčítáním v rozsahu a způsobem stanoveným tímto zákonem.
Tradičně byla použita metoda sebesčítání, kdy obyvatelé sami vyplňovali sčítací formuláře.
Za nezletilou osobu nebo za osobu, která nebyla způsobilá k právním úkonům, poskytl údaje její
zákonný zástupce nebo opatrovník, příp. jiná osoba odpovědná za výchovu. Údaje o domu poskytl
jeho vlastník nebo správce domu. Údaje o bytu poskytl jeho uživatel, v případě neobydleného bytu
vlastník nebo správce domu, popřípadě bytu. Ve stanovených případech (neobydlený dům nebo byt,
dlouhodobá nepřítomnost povinné osoby apod.) vyplnil údaje o domě nebo bytě do formuláře sčítací
komisař v rozsahu informací, které bylo možno zjistit při distribuci formulářů.
Sčítání se vztahovalo na každou fyzickou osobu, která měla v rozhodný okamžik trvalý nebo povolený
přechodný pobyt na území České republiky, i na každou další fyzickou osobu, která byla na území
České republiky v rozhodný okamžik přítomna, na každý dům, i neobydlený, a na každý byt,
i neobydlený. Domem se rozuměla budova, která obsahovala prostory určené k bydlení
nebo ubytování. Byt byl definován jako soubor místností (popřípadě jednotlivá místnost), který byl
stavebním úřadem určen k bydlení. Sčítání nepodléhali cizinci požívající diplomatických imunit
a výsad, jakož i domy a byty ve vlastnictví jiných států, které sloužily k diplomatickým účelům.
Samostatné sčítací obvody tvořila větší hromadná ubytovací zařízení (ubytovny, domovy seniorů,
hotely, nemocnice apod.), kde sčítání obvykle prováděli komisaři z řad pracovníků daného zařízení.
Specifické sčítací obvody byly vymezeny i v gesci Ministerstva obrany (zařízení hromadně
ubytovaných příslušníků ozbrojených sil v ČR i v zahraničí), Ministerstva vnitra (policejní ubytovny,
azylová zařízení), Ministerstva spravedlnosti (zařízení Vězeňské služby) a Ministerstva zahraničních
věcí (zastupitelské úřady v zahraničí).
Kromě údajů získaných od obyvatel prostřednictvím sčítacích formulářů (tradiční census) byly
při sčítání poprvé využity ve větší míře také administrativní zdroje dat – Registr sčítacích obvodů
a budov a Informační systém evidence obyvatel. Využití údajů z již existujících informačních systémů
veřejné správy pro předvyplnění sčítacích formulářů, zpracování a případné doplnění dat ze sčítání,
stanovil rovněž zákon č. 296/2009.
Při sčítání lidu, domů a bytů 2011 byly použity sčítací formuláře Sčítací list osoby, Domovní list
a Bytový list. Vedle klasických formulářů v listinné podobě bylo při sčítání poprvé umožněno také
elektronické vyplnění sčítacích formulářů. Vzory sčítacích formulářů a formu autorizovaného přístupu
k jejich elektronické podobě vymezila Vyhláška č. 279/2010 Sb. ze dne 15. září 2010 k provedení
některých ustanovení zákona č. 296/2009 Sb., o sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011 (Sbírka zákonů,
částka 104, 6. října 2010).
Všechny údaje ze SLDB 2011 byly zpracovány podle územního a správního členění státu platného
v České republice k 26. březnu 2011.
Definitivní výsledky sčítání včetně všech vydaných publikací v elektronické podobě jsou postupně
zveřejňovány na internetových stránkách www.scitani.cz, respektive na webové stránce KS ČSÚ
v Plzni www.plzen.czso.cz.
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Obyvatelstvo
Údaj o počtu obyvatel v definitivních výsledcích SLDB 2011 zahrnuje všechny osoby, které měly
v rozhodný okamžik sčítání místo obvyklého pobytu na území České republiky.
Místo obvyklého pobytu je definováno jako místo, kde osoba obvykle tráví období svého
každodenního odpočinku bez ohledu na dočasnou nepřítomnost z důvodu rekreace, návštěv,
pracovních cest, pobytu ve zdravotnickém zařízení apod. a kde je členem konkrétní domácnosti.
Pro zahrnutí osoby do obvykle bydlícího obyvatelstva České republiky je rozhodující kritérium
12 měsíců pobytu na území ČR, příp. úmysl dlouhodobého pobytu.
Pro odvození místa obvyklého pobytu osoby byla určující deklarace na sčítacím formuláři týkající se
faktického bydliště osoby (bez ohledu na místo trvalého pobytu, resp. povoleného přechodného
pobytu); vyhodnocovány byly i další informace o faktickém bydlišti před rokem, údaje o místě trvalého
pobytu, resp. povoleného přechodného pobytu, a místě sečtení.
Osoby v zařízeních jsou osoby s místem obvyklého pobytu ve všech typech ubytovacích a lůžkových
léčebných zařízení sloužících k individuálnímu i kolektivnímu ubytování většího počtu osob
(svobodárny, domovy důchodců, penziony pro důchodce, dětské domovy, ústavy sociální péče,
ubytovny, studentské koleje, domovy mládeže, internáty, léčebny, sanatoria, kojenecké ústavy,
lázeňské ústavy apod.).
Osoby mimo byty a zařízení jsou osoby s místem obvyklého pobytu v nouzových obydlích, mobilních
objektech, rekreačních chatách, chalupách (tj. v objektech, které nejsou součástí bytového fondu)
nebo v obytných domech, ale mimo byty (nouzové ubytování v nebytovém prostoru).
Bezdomovci jsou osoby, které jako osoby bez domova (nemající domov či možnost dlouhodobě
využívat nějaké přístřeší) identifikoval při sčítání v terénu sčítací komisař. „Bezdomovectví“ nebylo
zjišťováno prostřednictvím otázek na sčítacím formuláři. Za místo obvyklého pobytu je u bezdomovců,
v souladu s mezinárodními doporučeními, považováno místo sečtení. V datových výstupech jsou
bezdomovci zahrnuti územně v lokalitách, kde byli sečteni, pouze v údajích za osoby. Údaje
o domácnostech se v případě bezdomovců nezjišťují.
Kromě státního občanství jednotlivých států jsou ve zpracování výsledků zpravidla uváděny
samostatně i údaje za osoby s dvojím občanstvím a za osoby bez státního občanství, u nichž byla tato
skutečnost zjištěna.
Národnost vyplnil každý podle svého rozhodnutí, včetně uvedení dvou národností nebo neuvedení
žádné (údaj byl dobrovolný). Obdobný postup – dobrovolné uvádění údaje podle svého rozhodnutí –
byl uplatňován také při zjišťování náboženské víry.
Mateřský jazyk byl definován jako jazyk, kterým se sčítanou osobou v jejím dětství hovořila matka
nebo osoby, které sčítanou osobu vychovaly.
Rodinný stav je stav de jure, tedy právní manželský stav osoby. Faktický stav – soužití druha
a družky – se rozlišuje pouze v rámci údajů za domácnosti. Rozdíl mezi součtem za jednotlivé
kategorie rodinného stavu a celkovým počtem představují kromě osob s nezjištěným rodinným stavem
také osoby s registrovaným partnerstvím.
Registrované partnerství je stav de jure, tedy právní stav – registrované partnerství osob stejného
pohlaví uzavřené podle zákona č. 115/2006 Sb., o registrovaném partnerství, anebo dle platných
právních předpisů v zahraničí.
Bydlištěm matky v době narození sčítané osoby se rozumělo faktické bydliště matky v době
narození sčítané osoby, tj. první bydliště, kde sčítaná osoba žila hned po narození.
Nejvyšší ukončené vzdělání vyplňovaly pouze osoby ve věku 15 a více let podle nejvyšší ukončené
školy. Jako samostatný stupeň vzdělání se rozlišuje nástavbové studium (zahrnující kromě
nástavbového a pomaturitního studia rovněž absolventy dvou nebo více středních škol ukončených
závěrečnou zkouškou nebo maturitou) a vyšší odborné vzdělání (absolventi vyšších odborných aj. škol
ukončených absolutoriem). Vysokoškolské vzdělání se zjišťovalo v členění na bakalářské (pouze
absolventi bakalářského studijního programu), magisterské (dřívější absolventi vysokých škol
a absolventi magisterského studijního programu) a doktorské (doktorský studijní program a bývalá
vědecká příprava).
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Obor vzdělání vyplňovaly pouze osoby ve věku 15 a více let s ukončeným vyšším než základním
vzděláním, a to podle specializace nejvyšší ukončené školy.
Ekonomicky aktivní jsou všechny osoby představující pracovní sílu – zaměstnaní (pracující)
a nezaměstnaní.
Mezi zaměstnané patří všechny osoby ve věku 15 a více let, které v rozhodný okamžik sčítání byly
v placeném zaměstnání jako zaměstnanci, patřily mezi sebezaměstnané (zaměstnavatelé,
samostatně činní, členové produkčních družstev) nebo pomáhající členy rodiny. Zahrnuti jsou rovněž
pracující důchodci, pracující studenti a učni a ženy na mateřské dovolené (28 resp. 37 týdnů).
Pro zařazení osob byl rozhodující stav k rozhodnému okamžiku sčítání – jejich formální vazba
k zaměstnání bez ohledu na délku pracovního úvazku, charakter pracovní aktivity (trvalý, dočasný)
nebo druh pracovního poměru, dohody či smlouvy.
Nezaměstnané jsou všechny osoby ve věku 15 a více let, které byly v rozhodný okamžik sčítání
bez práce, hledaly aktivně práci a byly připraveny k nástupu do práce.
Ekonomicky neaktivní osoby jsou nepracující důchodci, ostatní nepracující osoby s vlastním zdrojem
obživy, nepracující žáci, studenti a učni, osoby v domácnosti, děti předškolního věku a ostatní závislé
osoby.
Zaměstnané (pracující) osoby uváděly své zaměstnání (konkrétní vykonávanou činnost), postavení
v zaměstnání a odvětví ekonomické činnosti podle současného zaměstnání, nezaměstnaní podle
posledního vykonávaného zaměstnání. Rozdíl mezi součtem za jednotlivé kategorie těchto ukazatelů
a celkovým počtem ekonomicky aktivních představují kromě osob s nezjištěnými údaji také
nezaměstnaní hledající první zaměstnání, kteří tyto údaje nevyplňovali.
Zaměstnavatelé jsou ekonomicky aktivní osoby, které zaměstnávají (nebo zaměstnávaly) jednu
nebo více osob. Samostatně činní jsou osoby s podnikatelským oprávněním, které pracují na vlastní
účet a nezaměstnávají v rámci svého podnikání žádné další osoby – zaměstnance. Zaměstnanci mají
placená zaměstnanecká místa.
Otázky týkající se dojížďky/docházky do zaměstnání nebo školy (místo pracoviště nebo školy,
frekvence dojížďky, dopravní prostředek a doba trvání dojížďky/docházky) vyplňovali pouze
zaměstnaní a žáci, studenti a učni, kteří uváděli údaje o dojížďce/docházce do školy i v případě,
že byli pracujícími studenty a učni.
Osoby vyjíždějící do zaměstnání a škol jsou osoby, které uvedly, že jsou zaměstnané nebo žáci
základních škol, studenti či učni a současně místo jejich pracoviště nebo školy bylo v jiném domě,
než ve kterém měly místo obvyklého pobytu. Vyjíždějící denně mimo obec byly osoby, jejichž obec
pracoviště, resp. školy byla jiná než obec obvyklého pobytu a v otázce na frekvenci dojížďky uvedly,
že dojíždějí denně.

Domácnosti
Údaje o domácnostech byly zpracovány podle zápisů na Bytovém listu, kde osoby žijící v jednom bytě
zaznamenaly příbuzenské a jiné vztahy v rámci jedné hospodařící domácnosti. Domácnosti jsou
tvořeny osobami se společným místem obvyklého pobytu.
Bytovou domácnost tvoří osoby žijící společně v jednom bytě.
Hospodařící domácnost tvoří osoby, které společně hospodaří, tj. společně hradí výdaje domácnosti,
jako je strava, náklady na bydlení aj. Společné hospodaření se vztahuje i na děti, které do příslušné
domácnosti patří, i když samy na výdaje domácnosti nepřispívají. Hospodařící domácnost může být
typu:
o
o
o
o
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Domácnost rodinná – tvořená 1 úplnou rodinou (manželský pár, neformální soužití druha
a družky – tzv. faktické manželství, registrované partnerství, příp. neformální soužití osob stejného
pohlaví – tzv. faktické partnerství, a to ve všech případech s dětmi nebo bez dětí)
Domácnost rodinná – tvořená 1 neúplnou rodinou (jeden z rodičů s alespoň jedním dítětem)
Domácnost rodinná – tvořená 2 a více rodinami
Domácnost nerodinná vícečlenná (dvě nebo více osob příbuzných i nepříbuzných, společně
hospodařících, které netvoří rodinnou domácnost; mezi nerodinné vícečlenné domácnosti patří
také domácnost prarodiče/prarodičů s vnoučaty)
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Domácnost jednotlivce

Součástí rodinných domácností tvořených 1 rodinou mohou být i další jednotlivé osoby, pokud
s rodinou společně hospodaří.
Ve výsledcích sčítání jsou rodinné domácnosti tvořené 1 rodinou tříděny mimo jiné podle počtu
závislých dětí. Závislé dítě je každá osoba v domácnosti tvořené 1 rodinou, která má k osobě v čele
vztah „syn/dcera“, je ekonomicky neaktivní a je ve věku 0–25 let.
Hospodařící domácnosti byly zpracovány za osoby bydlící v bytech, mimo byty (nouzové bydlení,
chaty, chalupy) a také za rodiny v zařízení. Jednotlivé osoby žijící v zařízení a osoby bez přístřeší
(bezdomovci) nevyplňovaly Bytový list a nejsou tudíž do počtu hospodařících domácností zahrnuty.

Domy
Do počtu domů jsou zahrnuty všechny domy určené k bydlení (obydlené i neobydlené), objekty s byty
(bytem) a ubytovací zařízení bez bytu, pokud slouží k bydlení. Do počtu domů tak patří kromě
rodinných a bytových domů i různá zařízení určená k bydlení – např. domovy mládeže, internáty,
dětské domovy, ústavy sociální péče, domovy důchodců, penziony pro důchodce, kláštery a konventy,
azylová zařízení pro cizince, provozní budovy s bytem (např. škola s bytem) apod.
Podle druhu domu se rozlišují:
o

o
o

rodinný dům – má maximálně tři samostatné byty, nejvíce dvě nadzemní a jedno podzemní
podlaží a podkroví. Mezi rodinné domy patří rovněž rekreační chalupy s číslem popisným
nevyčleněné z bytového fondu, využívané k rekreaci. Rodinný dům může být samostatný,
dvojdomek (společná část obvodové zdi s rodinným domem na sousedící parcele) nebo řadový
(alespoň tři rodinné domy k sobě přiléhají částí obvodové zdi)
bytový dům – má více bytů přístupných ze společné chodby nebo schodiště a nejde o rodinný
dům, počet podlaží není určující. Mezi bytové domy patří také vily, které nesplňují podmínky
rodinného domu.
ostatní budovy – zahrnují všechny další druhy budov kromě rodinných a bytových domů.

Obydlený dům je dům, ve kterém je alespoň jeden obydlený byt nebo je v něm umístěno zařízení
pro hromadné ubytování osob alespoň s jednou obvykle bydlící osobou. V obydleném domě musí mít
obvyklý pobyt alespoň jedna osoba.
Neobydlený dům je dům určený k bydlení, ve kterém nebyla sečtena žádná osoba s obvyklým
pobytem. Do počtu neobydlených domů jsou zahrnuty všechny domy s byty a všechny domy
s ubytovacím zařízením bez bytu, pokud jsou určeny k bydlení. Neobydlené objekty bez bytů, příp.
se zařízením sloužícím pouze ke krátkodobému ubytování (hotely, turistické ubytovny, nemocnice,
apod.) nejsou do počtu neobydlených domů zahrnuty.
Vlastníkem domu je fyzická nebo právnická osoba. Rozhodující je forma vlastnictví, nikoliv počet
vlastníků. Vlastník – fyzická osoba zahrnuje i případy více spoluvlastníků domu, pokud to jsou fyzické
osoby. Vlastník – bytové družstvo zahrnuje všechny typy bytových družstev, i bývalá SBD, LBD aj.
Spoluvlastnictví vlastníků bytů (jednotek) zahrnuje pouze případy, kdy je celý dům ve spoluvlastnictví
vlastníků bytů (jednotek) a vlastníci jednotek jsou uvedeni v katastru nemovitostí jako vlastníci
jednotek a spoluvlastníci budovy. Kombinace vlastníků představuje spoluvlastnictví fyzických osob
(vlastníků jednotek) a právnické osoby, většinou družstva (část bytů nepřevedených do osobního
vlastnictví).

Byty
V rámci otázky na způsob bydlení bytové domácnosti se zjišťoval charakter obydlí. Publikovány
jsou údaje za byty a jejich charakteristiky; v případě osob je rozlišen i způsob bydlení mimo bytový
fond (rekreační chata, nouzové bydlí, mobilní obydlí).
Obydlený byt je byt, ve kterém má alespoň jedna osoba obvyklý pobyt.
Neobydlený byt je byt, ve kterém nebyla žádná osoba s obvyklým pobytem.
Právní důvod užívání bytu charakterizuje status užívání z hlediska uživatele bytu. Byt v osobním
vlastnictví je byt, jehož uživatel je samostatně veden v katastru nemovitostí jako vlastník jednotky.
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Byt nájemní je užíván na základě nájemní smlouvy; zahrnuje i případy osob bydlících v podnájmu
v pronajatém bytě. Byt družstevní je byt ve vlastnictví družstva, přičemž uživatel bytu je současně
členem družstva.
Typ bytu nahrazuje dřívější členění bytů na čtyři kategorie a rozlišuje byty standardní a byty se
sníženou kvalitou. Byty standardní jsou byty s ústředním topením a úplným nebo částečným
příslušenstvím, případně byty bez ústředního topení s úplným příslušenstvím. Byty se sníženou
kvalitou jsou byty bez ústředního topení s částečným příslušenstvím, případně s úplným
příslušenstvím, ale ne vlastním.
Obytná místnost je část bytu (zejména obývací pokoj, ložnice, jídelna, kuchyň), která je určena
2
k bydlení a má podlahovou plochu minimálně 8 m .
2

Obytná plocha bytu je součtem plochy všech obytných místností a kuchyně, pokud má plochu 8 m
2
a větší. Kuchyňský kout, resp. kuchyň menší než 8 m není považován za obytnou místnost.

Celková plocha bytu je součtem plochy všech obytných místností, kuchyně, kuchyňského koutu
i ostatních prostor bytu (příslušenství, předsíň, apod.). Je to plocha měřená uvnitř obvodových stěn
bytu, nezahrnuje tedy sklep, balkon, lodžii (ani zasklenou).
Vybavení obydleného bytu (bytové domácnosti) osobním počítačem se zjišťovalo bez zřetele
k tomu, který člen bytové domácnosti je vlastníkem.
Všechny výpočty průměrných hodnot charakteristik bytového fondu – např. průměrná obytná plocha
bytu, průměrný počet obytných místností na 1 byt apod. – byly počítány pouze ze souborů bytů se
zjištěnými hodnotami.

Ekonomická důležitost
Ekonomická důležitost regionu znázorněná v kartogramech za správní obvody obcí s rozšířenou
působností, je vyjádřena prostřednictvím Indexu ekonomické důležitosti, který byl odvozen jako
indikátor míry nezaměstnanosti ve vztahu ke krajské a národní úrovni z dat zjištěných ve SLDB 2011.
Míra nezaměstnanosti je podílem počtu nezaměstnaných k počtu ekonomicky aktivních osob.
Dalším hodnotícím kritériem pro posuzování ekonomické důležitosti byla zvolena Bilance dojížďky
a vyjížďky, jež umožňuje odhalit intenzitu a směr pohybu populace za prací a vzděláním mezi okresy
Plzeňského kraje.

Srovnatelnost výsledků sčítání 2011 a 2001
Definitivní výsledky SLDB 2011 jsou zpracovány a publikovány za obvykle bydlící obyvatelstvo,
resp. tříděny podle místa obvyklého pobytu osob. Oproti tomu při sčítání v roce 2001 probíhalo
veškeré zpracování a publikování výsledků podle místa trvalého pobytu osob, případně podle místa
dlouhodobého pobytu.
Základní metodickou odlišností, která se promítá do všech věcných okruhů zpracovaných dat, je tedy
místo obvyklého pobytu osoby, které je určující jak pro zpracování územních charakteristik osob,
jejich územní třídění, tak pro zpracování domácností, určení obydlenosti bytu a domu i výpočet
dojížďkových proudů.
Všechny údaje za osoby, kde dochází k porovnávání adres – bydliště jeden rok před sčítáním,
bydliště matky v době narození a dojížďka do místa pracoviště nebo školy, jsou vztaženy k místu
obvyklého pobytu.
V údajích o náboženské víře v SLDB 2011 je jako samostatná kategorie uvedena deklarace „věřící –
nehlásící se k žádné církvi ani náboženské společnosti“. V údajích sčítání v roce 2001 byly takto
formulované odpovědi zahrnuty mezi „ostatní a nepřesně určené“. Kromě většího počtu konkrétních
církví, náboženských společností a směrů, za něž jsou údaje ze SLDB 2011 samostatně publikovány,
jsou ostatní změny pouze terminologické a údaje jsou srovnatelné – kategorie „bez náboženské víry“
v údajích SLDB 2011 odpovídá kategorii „bez vyznání“ v údajích SLDB 2001, namísto pojmu
„nezjištěno“ v údajích z roku 2001 je v SLDB 2011 používán termín „neuvedeno“.
Nejvyšší ukončené vzdělání je obdobně jako v SLDB 2001 členěno do kategorií odpovídajících
klasifikaci ISCED-97 (Mezinárodní klasifikace vzdělání). Stupně vzdělání „vyučení bez maturity“
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a „střední odborné bez maturity“ rozlišované při sčítání v roce 2001 jsou v SLDB 2011 sloučeny
do jediné kategorie „střední vč. vyučení (bez maturity)“. Obdobně kategorie „učební obory s maturitou“
a „úplné střední odborné s maturitou“ zjišťované ve sčítání 2001 jsou v SLDB 2011 zahrnuty v jediné
skupině„úplné střední odborné (s maturitou)“.
Nejvyšší ukončené vzdělání podle klasifikace ISCED-97:
bez vzdělání

ISCED 0

neukončené základní vzdělání

ISCED 1

základní vzdělání

ISCED 2

střední vč. vyučení (bez maturity)

ISCED 3C

úplné střední všeobecné (s maturitou)
úplné střední odborné (s maturitou)

ISCED 3A

nástavbové studium (vč. pomaturitního studia)

ISCED 4

vyšší odborné vzdělání (absolutorium)

ISCED 5B

bakalářské (Bc., BcA.)
magisterské (Ing., MUDr., JUDr., PhDr., Mgr. aj.)
doktorské (Ph.D.,ThD.,DrSc. aj. tituly za jménem)

ISCED 5A
ISCED 6

V údajích o ekonomické aktivitě jsou kategorie „osoby v domácnosti“ a „děti předškolního věku,
ostatní závislé osoby“, zjišťované při sčítání v roce 2001 odděleně, sloučeny do jediné skupiny.
Údaje o postavení v zaměstnání jsou tříděny v souladu s Klasifikací postavení v zaměstnání
CZ-ICSE. Kategorie „zaměstnanci v pracovním a služebním poměru“ a „ostatní zaměstnanci
(na základě dohod aj.)“ zjišťované při sčítání v roce 2001 odděleně, jsou v SLDB 2011 sloučeny
do jediné skupiny.
Údaje o oboru vzdělání, zaměstnání a odvětví ekonomické činnosti na rozdíl od SLDB 2001
respektují ve svém členění standardní platné statistické klasifikace – Mezinárodní klasifikace vzdělání
(ISCED-97), Klasifikaci zaměstnání (CZ-ISCO), Klasifikaci ekonomických činností (CZ-NACE).
Osoby, které místo výkonu zaměstnání často mění a osoby bez stálého pracoviště při sčítání v roce
2001 uváděly údaj o místě pracoviště podle skutečnosti k rozhodnému okamžiku sčítání. V SLDB
2011 je pro tyto osoby zavedena zvláštní kategorie „zaměstnání bez stálého pracoviště“ a v údajích
o dojížďce nejsou zahrnuty.
Základním kriteriem pro odvození domácnosti bylo místo obvyklého pobytu společně žijících
a společně hospodařících osob, resp. jediné osoby.
Způsob sběru formulářů a pořízení dat umožnily získání informací o vzájemných vztazích pouze
v rámci hospodařící domácnosti. Proto v roce 2011 nebylo možné zpracovat údaje
o domácnostech cenzových.
Srovnatelnost dat 2011 a 2001 je v případě rodinných domácností omezena na hospodařící
domácnosti tvořené 1 rodinou, kde jsou informace o jednotlivé domácnosti zpracovány ve stejném
detailu jako v roce 2001.
V omezeném rozsahu jsou k dispozici údaje o osobě v čele a její atributy; odvozeny jsou pouze
u domácnosti jednotlivce a u domácností tvořených 1 rodinou.
Nově jsou součástí výstupů za hospodařící domácnosti – z pohledu způsobu bydlení domácnosti –
údaje o rodinných domácnostech žijících v zařízeních. Tento údaj nemá srovnání s minulými
sčítáními. Osoby žijící v rodinách v zařízení byly v předchozích cenzech sčítány jako jednotlivci
v zařízení.
V rámci úplných rodin jsou poprvé (ve vazbě na zjišťování registrovaného partnerství osob)
zpracovány údaje i o rodinách osob stejného pohlaví, a to jak registrované partnerství, tak faktické
partnerství (neformální soužití).
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Obydlenost domů a bytů je odvozena od počtu obvykle bydlících osob na rozdíl od roku 2001,
kdy byl určující počet trvale bydlících osob. Na rozdíl od roku 2001 se nezjišťovala ani u domů
ani u bytů kategorie „obydlen přechodně“.
Struktura podle vlastníka domu není srovnatelná. Bytové družstvo zahrnuje případy, kdy je bytové
družstvo jediným vlastníkem domu (dle zápisu v katastru nemovitostí). Mezi bytová družstva patří
všechny typy bytových družstev – bývalá SBD, LBD, nově vzniklá bytová družstva vyčleněná
z původních družstev, nově založená bytová družstva atp. V roce 2001 stavební bytová družstva
zahrnovala výlučně družstva ustanovená zákonem č. 27/1959 Sb. nebo družstva od původního SBD
oddělená. Samostatně byla zjišťována družstva založená za účelem privatizace domu. Tyto
právnické subjekty měly časově omezenou platnost (průběh privatizace) a po ukončení privatizace se
transformovaly nebo zanikly (vlastníky domu se stali vlastníci jednotek). V této položce byly uváděny
i jiné právnické osoby – nejen družstva – pokud byly založeny za účelem privatizace domu.
Dřívější lidová bytová družstva (LBD) byla v roce 2001 zahrnuta (pokud nedošlo k převodu bytů
do vlastnictví), do položky „obec, stát“.
Jiný obsah má položka kombinace vlastníků. Sčítání 2011 definovalo kombinaci vlastníků výlučně
jako kombinaci vlastnických forem. V roce 2001 zahrnovala položka kombinace vlastníků
spoluvlastnictví vlastníků bytů (jednotek), a to v případech všech bytů převedených do vlastnictví
i pouze jejich části.
V roce 2011 se spoluvlastnictví vlastníků jednotek zjišťovalo samostatně, a to v případě, kdy bylo
spoluvlastnictví stoprocentní.
Položka kámen, cihly, tvárnice vč. kombinací v rámci materiálu nosných zdí domu je srovnatelná
s agregací položek „kámen“, „kámen a cihly“ a „cihly, tvárnice, cihlové bloky“, které byly při sčítání
v roce 2001 zjišťovány samostatně.
V tématu ústřední topení a druh paliva nejsou samostatné údaje o domech s dálkovým topením
a blokovou kotelnou, ani používaný druh paliva u kotelny mimo dům; všechny tyto kategorie jsou
shrnuty v jediné položce „ kotelna mimo dům“.
Právní důvod užívání bytu není ve všech položkách srovnatelný. Byt družstevní zahrnuje všechny
případy družstevních bytů (viz též vlastník domu). Při sčítání v roce 2001 byly samostatně zjišťovány
právní důvody užívání „byt člena stavebního bytového družstva“ a „byt člena družstva nájemců
založeného v průběhu privatizace“. Byty lidových bytových družstev (LBD) v roce 2011 sečtené rovněž
jako byty družstevní byly v roce 2001 (i v předchozích sčítáních) sčítány jako byty nájemní.
Odlišné je vymezení obytné místnosti. Podle mezinárodních doporučení je ve sčítání 2011 do počtu
obytných místností bytu zahrnuta i kuchyň, pokud splňuje velikostní parametry obytné místnosti,
2
tj. pokud má plochu 8 m a větší. V roce 2001 byla kuchyň považována za obytnou místnost pouze
v případech, kdy byla jedinou místností bytu (tzv. obytná kuchyň).
Sčítání 2011 na rozdíl od roku 2001 zjišťovalo nejen počet, ale i celkovou plochu obytných
2
místností, a to samostatně za místnosti s plochou 8 m a větší a samostatně za místnosti s plochou
2
4–7,9 m .
Rozdílná je proti sčítání 2001 definice obytné plochy bytu, která je součtem plochy všech obytných
2
místností a kuchyně, pokud má plochu minimálně 8 m . Ve sčítání 2001 se započítávala do obytné
2
plochy bytu z kuchyně pouze plocha přesahující 12 m .
Rozdělení bytů na byty standardní a byty se sníženou kvalitou nahrazuje bývalé čtyři kategorie
bytu. Publikovány jsou detailnější údaje o standardních bytech podle způsobu vytápění
a příslušenství, aby bylo možné porovnat údaje v detailu bývalých kategorií I. a II. Byty se sníženou
kvalitou jsou srovnatelné pouze s agregací bývalých kategorií bytu III. a IV.
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KOMENTÁŘ K SLDB 2011 V ČESKÉ REPUBLICE1
Definitivní výsledky potvrdily trendy zjištěné již v předběžných výsledcích, zveřejněných v polovině
prosince loňského roku: rychle přibývá cizinců dlouhodobě žijících v České republice, roste počet lidí
s vysokoškolským vzděláním, ubývá osob žijících v manželství, výrazně se mění vlastnické formy
bydlení.
Předběžné výsledky SLDB 2011 představovaly první údaje zveřejněné bezprostředně po jejich
pořízení a prvotním zpracování. Definitivní výsledky jsou produktem rozsáhlého zpracování,
které zahrnovalo kromě komplexní kontroly všech dat a jejich provázanosti mezi sebou i v územním
členění také výpočty nových charakteristik, které nebyly zjišťovány přímo na sčítacích formulářích,
ale bylo nutné je ze získaných dat dopočítat. Jednalo se například o místo obvyklého pobytu osob,
byty se sníženou kvalitou, počet osob v bytě, stáří domu apod. Výsledkem je databáze téměř
18 milionů vzájemně propojených datových vět za osoby, byty a domy, z níž budou postupně
zveřejňovány výstupy, především ve formě tabulek a z nich následně složených datových publikací.
Základní odlišností definitivních výsledků od předběžných je jejich zpracování podle tzv. místa
obvyklého pobytu. To je v souladu s metodikou uvedenou v Nařízení Evropského parlamentu a Rady
(ES)č. 763/2008 ze dne 9. července 2008 o sčítání lidu, domů a bytů. Dodržení jednotné definice
obvyklého pobytu poprvé umožňuje srovnatelnost výsledků mezi všemi členskými státy EU. Osoby
jsou vždy započteny v té zemi, kde skutečně žijí, bez ohledu na místo úředně evidovaného pobytu.
V souladu s touto definicí je zpracován nejen údaj o počtu obyvatel jednotlivých územních jednotek,
měst a obcí, ale i o obydlenosti domů a bytů. Rovněž údaje o domácnostech jsou konstruovány podle
deklarovaných rodinných vztahů mezi osobami společně bydlícími v místě obvyklého pobytu. Poprvé
je tak možné porovnání údajů o úředně evidovaném místu trvalého pobytu a skutečném místu pobytu.
Údaje o obyvatelstvu podle místa obvyklého pobytu nejsou v absolutním vyjádření plně srovnatelné
s předchozími cenzy, které zpracovávaly výsledky týkající se výlučně obyvatelstva trvale bydlícího.
Naopak poskytují poprvé informace více se blížící realitě, protože odrážejí vyšší mobilitu obyvatelstva
i skutečnost, že řada osob žije ve skutečnosti na jiné než evidované adrese.
Definitivní výsledky přinášejí oproti předběžným podrobnější členění výsledků. Týká se to např. u osob
údajů o zaměstnání a odvětví ekonomické činnosti, dojíždění do zaměstnání apod. Výrazně
podrobnější je členění údajů o bytech a domech. Novými informacemi jsou data o domácnostech,
včetně jejich bydlení. K dispozici je kombinační členění výstupů – podle několika ukazatelů,
např. obyvatelstvo podle věku, pohlaví, rodinného stavu a ekonomické aktivity nebo podle věku,
pohlaví, náboženské víry a národnosti.
Definitivní výsledky jsou přístupné na www.scitani.cz. Všechna data se vztahují k 26. březnu 2011.

Obyvatelstvo
V České republice mělo v rozhodném okamžiku sčítání na jaře loňského roku obvyklý pobyt
podle definitivních výsledků 10 436 560 obyvatel. Tento údaj je o téměř 126 tis. nižší, než byl údaj
o počtu trvale bydlících v předběžných výsledcích. Vliv na to mají dva faktory: jednak zpřesnění údajů
proti předběžným výsledkům po provedených kontrolách, jednak metodická změna (údaj za obvyklý
pobyt je nižší o osoby, které mají na území ČR trvalý či dlouhodobý pobyt, byly zde sečteny,
ale obvyklý pobyt mají v zahraničí).
Podle expertních odhadů je počet obyvatel žijících na území ČR ve srovnání s publikovanými výsledky
vyšší asi o 0,7 %. Tyto obyvatele se nepodařilo v průběhu distribuce a sběru sčítacích formulářů
zastihnout. Nedopočet sčítání do 2 % je v mezinárodním srovnání obecně považován za velmi dobrý
výsledek. Nejlépe z hlediska úplnosti a konzistence vyplnění sčítacích formulářů odpovídali obyvatelé
v produktivním věku, v manželském svazku, s úplným středním či vysokoškolským vzděláním.
Cizinců s obvyklým pobytem v ČR je 422,3 tis. Nejpočetnější skupinou cizinců v ČR jsou občané
Ukrajiny (116,1 tis.). Na druhém místě jsou občané Slovenska (82,3 tis.), následováni státními
příslušníky Vietnamu (52,6 tis.), Ruska (31,5 tis.), Polska (16,8 tis.) a Německa (14,9 tis.).

1
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Výsledky sčítání potvrdily, že v České republice se zlepšuje vzdělanostní struktura obyvatel. Osob
s vysokoškolským vzděláním bylo zjištěno 1 114,7 tis. a tvořily 12,5 % z celkového počtu osob
starších 15 let. Nejvíce vysokoškolsky vzdělaných lidí žije v Praze (263,3 tisíc osob, tj. 23,6 %
z obyvatel patnáctiletých a starších). To znamená, že téměř každý čtvrtý člověk, žijící v Praze,
vystudoval vysokou školu. Naopak nejmenší podíl vysokoškoláků na celkové populaci je
v Karlovarském kraji (7,0 % obyvatel regionu ve věku 15 a více let).
Nejčetnější skupinou podle nejvyššího stupně vzdělání jsou osoby se středním vzděláním
bez maturity. Při sčítání v roce 2011 jich bylo 2 952,1tis. a tvořily přibližně třetinu obyvatel
patnáctiletých a starších. Při předchozích dvou sčítáních jejich zastoupení dosahovalo 35 – 38 %.
Podle ekonomické aktivity lze celou populaci rozdělit na dvě téměř stejně velké skupiny. Mírně větší
(5,1 mil.) tvoří ekonomicky aktivní osoby. Z nich bylo téměř půl milionu nezaměstnaných a 4 580,7 tis.
zaměstnaných. Většina z nich (3 568,2 tis.) pracovala v postavení zaměstnance. Pouze 164,9 tis.
osob zaměstnávalo v rámci svého podnikání další osoby. Dalších 589,2 tis. osob (12,9 % všech
pracujících) představovaly osoby samostatně činné. Osob ekonomicky neaktivních (děti, žáci,
studenti, nepracující důchodci apod.) bylo 4,8 mil.

Domy
V březnu 2011 bylo sečteno celkem 2 158,1 tis. domů určených k bydlení. Obydlených domů bylo
1 800,1 tis. a tvořily 83,4 % domovního fondu. Neobydlených domů bylo 16,6 %. Téměř dvě třetiny
(65,1 %) jich bylo v obcích do 2 000 obyvatel.
Výraznou většinu domů tvořily rodinné domy (88,1 %). Bytových domů byla jen desetina z celkového
domovního fondu.
Podstatně se zlepšila technická vybavenost domů. Například ústřední topení mělo 80,6 %
obydlených domů (proti 73,1 % v roce 2001). Na kanalizační síť bylo připojeno 61,1 % domů (52,4 %
v roce 2001) a podíl domů s plynem se zvýšil na 60,5 % z 55,2 % v roce 2001.
Většina obydlených domů byla stejně jako před deseti lety postavena z cihel, tvárnic či kamene
(87,0 %). Mírně se v uplynulých 10 letech snížil podíl domů ze stěnových panelů (ze 4,9 % na 4,6 %)
a podíl domů z nepálených cihel (z 2,1 % na 1,5 %).

Byty
Z celkového počtu 4 756,7 tis. bytů jich bylo 4 104,7 tis. obydlených a 651,9 tis. (13,7 %)
neobydlených. Více než polovina obydlených bytů byla v bytových domech (55,0 %). Podíl bytů
v rodinných domech dosáhl 43,7 %. Více než čtvrtina neobydlených bytů sloužila k rekreaci (169 tis).
Významné změny probíhaly ve struktuře vlastnictví bytového fondu, což přímo souvisí s prodeji
obecních bytů do soukromého vlastnictví a převody družstevních bytů do vlastnictví jednotlivých členů.
Počet obydlených bytů v osobním vlastnictví se tak za posledních 10 let téměř zdvojnásobil. Stoupl
o 95,4 % na 824,1 tis. Naopak počet nájemních bytů se snížil o 15 %. Klesl i počet družstevních bytů
o 30 %.
Dále se zvýšila technická vybavenost bytů. Téměř 92 % obydlených bytů bylo standardních
a pouhých 5,6 % bylo bytů se sníženou kvalitou (tzn. byty v minulosti zařazované do tzv. III. a IV.
kategorie). Více než 3,5 mil. bytů (87,3 %) bylo s ústředním topením i úplným příslušenstvím.
Také plocha bytů se zvětšila. Byty se třemi a více obytnými místnostmi v roce 2011 již tvořily téměř tři
čtvrtiny obydleného bytového fondu. Naopak podíl bytů s 1-2 obytnými místnostmi se snížil z téměř
poloviny v roce 2001 na necelou pětinu v loňském roce.
Klesl počet lidí připadajících na jeden byt. Zatímco ve sčítání 2001 dosáhl podíl bytů se 4 a více
osobami 28 %, vloni jen 23 %. Nárůst velikosti bytů a naopak nižšího počtu osob v nich žijících
2
je zřejmý i z těchto údajů: za uplynulých 10 let se průměrná obytná plocha bytu zvýšila ze 49,5 m
2
2
2
na 65,3 m a průměrná obytná plocha připadající na jednu osobu vzrostla z 18,6 m na 23,2 m .
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KOMENTÁŘ K SLDB 2011 V PLZEŇSKÉM KRAJI
Definitivní výsledky Sčítání lidu, domů a bytů 2011 jsou poprvé zpracovány podle místa obvyklého
bydliště sčítaných osob. Při porovnávání s předchozími sčítáními je nutno mít na zřeteli, že údaje
tedy nejsou plně srovnatelné.
Výsledky několika předchozích sčítání (SLDB 1961 až 2001) byly zpracovány podle místa trvalého
pobytu, tedy podle pobytu úředně hlášeného, a to bez ohledu na to, kde osoba skutečně bydlela
nebo kde byla sečtena.

Obyvatelstvo
V Plzeňském kraji bylo ke dni sčítání, tj. 26. 3. 2011, celkem 570 401 obyvatel s obvyklým pobytem.
Ve srovnání s ostatními kraji se kraj v počtu obyvatel zařadil na deváté místo v České republice těsně
za kraj Zlínský (579 944 obyvatel). Mezi nejlidnatější okresy kraje patří okres Plzeň-město
(188 045 obyvatel), Klatovy (85 726 obyvatel) a Plzeň-sever (74 940 obyvatel). Naproti tomu okres
Rokycany se svým podílem 8,3 % patří mezi nejmenší (47 458 obyvatel). Téměř třetina obyvatel kraje
(29,9 %) žila v obci nad 100 000 obyvatel, tj. ve městě Plzeň, 17,3 % v obcích s 2 000 – 4 999
obyvateli a 11,1 % v obcích s 1 000 – 1 999 obyvateli. Nejméně obyvatel bydlelo v obcích do 199
obyvatel (3,7 %). Z celkového počtu bylo v kraji ke dni sčítání 49,5 % mužů a 50,5 % žen. Převážná
většina obyvatel s obvyklým pobytem v kraji zde měla i trvalý pobyt (96,7 %). Nejméně obyvatel mělo
trvalý pobyt v okrese Plzeň-město (94,6 %) a Tachov (96,1 %). Nejmenšími obcemi kraje byla obec
Čilá (19 obyvatel) a Hradiště (28 obyvatel) v okrese Rokycany, největší obcí je krajské město Plzeň se
170 322 obyvateli.
Celá polovina obyvatel (50,2 %) okresu Plzeň-město se narodila v obci svého obvyklého pobytu.
Nejméně tzv. rodáků žilo v okrese Tachov (37,6 %). Podle velikostních skupin obcí byl nejvyšší podíl
rodáků v obci nad 100 000 obyvatel (51,3 %) a v obci s 20 000 – 49 999 obyvateli (47,4 %).
V ostatních skupinách se podíl pohybuje mezi 40,5 – 44,0 %.
Z celkového počtu obyvatel žilo v Plzeňském kraji 25 558 cizinců, tj. 4,5 % obyvatel kraje. Polovina
jich žila na území okresu Plzeň-město, 11,4 % na území okresu Tachov. Nejméně cizinců žilo
v okresech Plzeň-sever (5,8 %) a Rokycany (6,5 %).
V rozhodném okamžiku SLDB 2011 se 94,6 % obyvatel kraje přihlásilo k občanství ČR, shodně 1,1 %
ke slovenskému a ukrajinskému občanství a 0,9 % k vietnamskému občanství. Ve srovnání
s celostátními výsledky je v kraji více obyvatel s vietnamským (o 0,4 procentního bodu) a se
slovenským (o 0,3 procentního bodu) občanstvím. ČR vykazuje shodný podíl občanů s ukrajinským
občanstvím jako Plzeňský kraj (1,1 %). Větší skupiny občanů se slovenským občanstvím jsou
zastoupeny na území správních obvodů ORP Plzně, Rokycan, Nýřan a Tachova, s ukrajinským
občanstvím na území správních obvodů ORP Plzně, Rokycan a Klatov.
13,9 % obyvatel kraje bylo ve věku do 14 let (o 0,3 procentního bodu méně než v ČR), 69,5 % ve věku
od 15 do 64 let (o 0,1 procentního bodu méně než v ČR) a 16,3 % ve věku nad 65 let
(o 0,5 procentního bodu více než v ČR). V prvních dvou věkových skupinách je v kraji více mužů
než žen (mírně nad 50 %), u skupiny nad 65 let činí podíl mužů už jen 41,7 %. Mezi jednotlivými
okresy kraje je situace odlišná. Největší podíl dětí do 14 let byl zjištěn v okrese Plzeň-sever (15,3 %)
a Domažlice (15,0 %), naopak nejnižší v okrese Plzeň-město (12,7 %). Nejvíce obyvatel ve věkové
skupině nad 65 let žilo v okresech Plzeň-město (17,4 %), Klatovy a Rokycany (shodně 17,1 %),
nejméně naopak v okrese Tachov (13,0 %). Z hlediska velikostních skupin obcí tvoří děti do 14 let
větší podíl v obcích od 1 000 do 4 999 obyvatel (15,1 %). Podíl obyvatelstva nad 65 let byl vyšší
v obcích do 199 obyvatel (17,5 %) a u velikostních skupin obcí s 20 000 – 49 999 a 100 000 a více
obyvateli, tj. ve městech Klatovy a Plzeň (shodně 17,6 %). V jednotlivých SO ORP byl zjištěn nejvyšší
podíl dětí do 14 let ve SO ORP Horšovský Týn (15,8 %) a Nýřany (15,7 %) a nejvyšší podíl
poproduktivní skupiny ve SO OPR Sušice (18,5 %) a Horažďovice (18,4 %). V mezikrajském srovnání
byl zjištěn nejvyšší podíl dětí ve věku do 14 let ve Středočeském (15,5 %) a v Ústeckém kraji (15,0 %).
Nejnižší podíl této věkové skupiny vykazuje Hl. město Praha s 12,1 %.
Index stáří (počet obyvatel nad 65 let na 100 obyvatel ve věku 0 – 14 let) v kraji (116,7) převyšoval
celostátní průměr o 6,2 procentních bodů a byl v mezikrajském srovnání třetí nejvyšší za krajem
Hl. město Praha (130,9) a Zlínským krajem (117,2). Naproti tomu ve Středočeském kraji a Ústeckém
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kraji byl index stáří pod hodnotou 100. Ukazatel byl v kraji u mužů výrazně nižší (95,0) než u žen
(139,6). Z okresů kraje byl zjištěn nejvyšší index stáří v Plzni-městě (137,2) a Rokycanech (125,4).
Naproti tomu nejnižší v okresech Tachov (88,3) a Plzeň-sever (98,0). Ve SO ORP je nepříznivý index
stáří na území správního obvodu Plzeň (137,2), Sušice (135,9) a Nepomuk (134,9). Opačná situace,
kde hodnota nedosáhla 100, byla ve SO ORP Tachov (84,1), Horšovský Týn (88,7), Nýřany (91,1)
a Stříbro (97,7).
Z celkového počtu 282 137 mužů v kraji bylo 44,0 % svobodných, 43,7 % ženatých, 9,4 %
rozvedených a 2,6 % ovdovělých. U žen je nižší procento svobodných (34,0 %) a vdaných (42,4 %),
ale více rozvedených (11,3 %) a ovdovělých (12,2 %). Výsledky v kraji odpovídají celostátnímu trendu.
Ve srovnání jednotlivých okresů kraje je nejvíce svobodných mužů v okrese Tachov (46,4 %),
ženatých v okrese Plzeň-sever (45,5 %), rozvedených v okresech Plzeň-město a Tachov (shodně
10,2 %), ovdovělých v okrese Rokycany (2,9 %). U žen je situace obdobná, pouze ovdovělých žen
bylo nejvíce v okrese Klatovy (13,3 %). Z celkového počtu obyvatel byla největší skupina svobodných
mužů a žen ve SO ORP Tachov (46,4 % a 36,4 %), ženatých a vdaných ve SO ORP Horažďovice
(47,6 % a 46,3 %), rozvedených mužů ve SO ORP Stříbro (10,3 %), rozvedených žen ve SO ORP
Plzeň (13,5 %), ovdovělých mužů ve SO ORP Blovice (3,3 %) a ovdovělých žen ve SO ORP Sušice
(14,9 %).
Ke dni sčítání žilo v kraji 490 932 obyvatel starších 15 let. Z uvedeného počtu bylo 18,1 % obyvatel se
základním včetně neukončeného vzdělání, 34,7 % se středním vzděláním a s vyučením bez maturity,
30,9 % s úplným středním s maturitou a vyšším odborným včetně nástavbového studia a 0,4 % bez
vzdělání. V kraji bylo 10,4 % obyvatel s vysokoškolským vzděláním, z toho nejvyšší podíl vykázal
okres Plzeň-město (15,6 %). V meziokresním srovnání byl zjištěn největší podíl obyvatel se základním
včetně neukončeného vzdělání v okrese Tachov (23,6 %), se středním včetně vyučení bez maturity
v okrese Plzeň-sever (38,7 %), s úplným středním s maturitou a vyšším odborným včetně
nástavbového studia v okrese Plzeň-město (35,1 %) a bez vzdělání v okresech Plzeň-jih a Tachov
(shodně 0,7 %).
Z celkového počtu obyvatel kraje je necelá polovina (48,9 %) ekonomicky aktivních a 45,6 %
neaktivních. Z 278 674 ekonomicky aktivních v kraji bylo 91,6 % zaměstnaných, což je proti
celorepublikovému podílu o 1,4 procentního bodu více. Porovnáme-li jednotlivé okresy kraje, pak
nejvíce obyvatel ekonomicky aktivních z celkového počtu obyvatel okresu bylo na Plzni-severu
(50,1 %), naopak největší podíl ekonomicky neaktivního obyvatelstva byl zaznamenán v okrese
Klatovy (48,5 %). U velikostních skupin obcí byl zjištěn nejvyšší podíl ekonomicky aktivních
u velikostní skupiny nad 100 000 obyvatel (49,7 %, tj. ve městě Plzeň), naopak nejvíce ekonomicky
neaktivních žilo v obcích do 199 obyvatel (48,5 %). Z celkového počtu zaměstnaných v kraji tvořili
79,4 % zaměstnanci, 11,9 % podnikatelé bez zaměstnanců (OSVČ), 3,2 % podnikatelé se
zaměstnanci, 0,4 % pomáhající rodinní příslušníci a 0,1 % členové produkčních družstev.
Nejvíce všech zaměstnaných obyvatel kraje pracovalo v průmyslu (29,2 %) a v odvětví obchod,
opravy a údržba motorových vozidel (9,5 %). Obdobná situace byla zjištěna jak v okresech kraje,
tak podle velikostních skupin obcí. Výjimkou byly pouze velikostní skupiny obcí do 499 obyvatel,
kde druhý nejvyšší podíl zaměstnaných byl v zemědělství.
V Plzeňském kraji se nejvíce osob přihlásilo k české (70,1 %) a slovenské národnosti (1,4 %).
Nejvyšší podíl občanů hlásících se k národnosti slovenské na celkovém počtu obyvatel okresu je
v okresech Tachov (2,4 %) a Plzeň-město (1,7 %). Z hlediska SO ORP byl vyšší podíl obyvatel
hlásících se ke slovenské národnosti ve SO ORP Tachov (2,5 %) a Stříbro (2,1 %). V krajském městě
byla i větší skupina obyvatel ukrajinské národnosti (1,2 %). Výsledky SLDB 2011 v této otázce nejsou
vyčerpávající, neboť čtvrtina obyvatel kraje odpověď na tuto dobrovolnou otázku nevyplnila.
Obdobná byla i otázka náboženské víry, kde 46,8 % sčítacích formulářů zůstalo bez odpovědi.
Ve srovnání s výsledky v ČR byl v Plzeňském kraji počet věřících celkem hlásících se k jednotlivým
církvím nižší o 4,7 procentních bodů. Výrazně vyšší podíl věřících je v moravských krajích. Nejvíce
věřících v rámci Plzeňského kraje bylo v okresech Klatovy (14,2 %) a Domažlice (13,1 %).
V uvedených okresech převažovali věřící hlásící se k církvi římskokatolické (více než 80 %). Nejvyšší
podíl věřících, kteří se přihlásili k církvi československé husitské, byl v okrese Plzeň-sever (4,2 %).
K českobratrské církvi evangelické se hlásilo nejvíce věřících v okrese Tachov (4,8 %). Převážná
většina věřících obyvatel žije mimo krajské město v obcích od 500 do 4 999 obyvatel. Nejméně
věřících bydlí na území SO ORP Stříbro a Blovice (shodně 2,0 %).
Na základě výsledků sčítání bylo v kraji zjištěno 116 786 osob vyjíždějících do zaměstnání. 41,0 %
osob vyjíždělo za prací v rámci obce svého obvyklého bydliště, 26,0 % vyjíždělo do jiné obce, ale
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v rámci okresu svého obvyklého bydliště, 23,7 % do jiného okresu, ale v rámci Plzeňského kraje,
6,6 % vyjíždělo do jiného kraje a 2,7 % do zahraničí. Nejmenší počet vyjíždějících do zaměstnání
v rámci obce svého obvyklého bydliště byl zjištěn v malých obcích do 199 obyvatel (4,8 %) z důvodu
nízkého počtu pracovních příležitostí. Naopak v Plzni z celkového počtu vyjíždějících do zaměstnání
pracuje v rámci obce 81,8 % obyvatel, v Klatovech pak 66,6 % obyvatel. Nejvíce osob, které pracují
v jiném okrese Plzeňského kraje, než je jejich obvyklé bydliště, žije v okresech Plzeň-sever (57,7 %)
a Plzeň-jih (50,0 %), tedy v okresech v těsné blízkosti města Plzně. Do jiného kraje vyjíždí za prací
nejvíce osob z okresu Rokycany (14,6 %), do ciziny nejvíce osob z okresu Domažlice (7,2 %). 57,7 %
osob vyjíždí do škol mimo obec svého obvyklého bydliště. V obcích do 199 obyvatel tento podíl činí
dokonce 99,9 %, ale s rostoucím počtem obyvatel v obci se toto procento snižuje. Do škol mimo obec,
než ve které žijí, vyjíždí nejvíce osob z okresů Plzeň-sever (79,7 %) a Plzeň-jih (76,1 %).

Domy
Počet obydlených domů v Plzeňském kraji představoval 5,9 % z celkového počtu obydlených domů
v ČR. Z celkového počtu domů v daném okrese jich bylo nejvíce obydleno v okresech Plzeň-město
(91,1 %) a Tachov (86,1 %), naopak nejméně v okresech Klatovy (71,3 %) a Plzeň-jih (76,4 %).
S rostoucí velikostní skupinou obcí se podíl obydlených domů zvyšuje. Nejvyšší podíl obydlených
domů byl zjištěn ve městě Plzeň (92,6 %), nejnižší v obcích do 199 obyvatel (67,0 %).
Z celkového počtu obydlených domů v kraji bylo 85,9 % rodinných domů, 11,9 % bytových domů
a 2,2 % ostatních budov. Nejvyšší podíl rodinných domů se vyskytuje v okresech Plzeň-jih (92,6 %)
a Rokycany (92,1 %), nejvyšší podíl bytových domů zase v okrese Plzeň-město (24,7 %). Menší
velikostní skupiny obcí mají vysoký podíl rodinných domů, větší velikostní skupiny obcí zase naopak
vyšší podíl bytových domů. V obcích do 199 obyvatel činil podíl rodinných domů 96,2 % a podíl
bytových domů jen 2,5 %, v krajském městě bylo rodinných domů 64,3 % a bytových 30,8 %.
Nejvíce obydlených domů v ČR (83,3 %) i v kraji (83,0 %) vlastnila fyzická osoba. Ostatní domy
v Plzeňském kraji byly ve spoluvlastnictví vlastníků bytů (8,2 %), ve vlastnictví obce nebo státu
(3,0 %), jiné právnické osoby (1,0 %), bytového družstva (0,9 %) nebo ve vlastnictví různých
kombinací vlastníků (1,3 %). Nejvíce domů ve vlastnictví fyzických osob je v okrese Rokycany
(87,6 %), ve vlastnictví obce nebo státu v okrese Klatovy (3,8 %) a nejvíce domů ve spoluvlastnictví
vlastníků bytů se nachází v okrese Plzeň-město (13,9 %), resp. ve městě Plzeň (16,6 %), kde je
nejvyšší procento bytových domů.
V Plzeňském kraji dosáhly rodinné domy průměrného stáří 51,2 let a bytové domy 50,0 let.
Ve srovnání s výsledky za ČR máme v kraji v průměru starší rodinné domy (o 1,9 roku), ale mladší
bytové domy (o 2,4 roku). V průměru nejstarší rodinné domy leží v okrese Tachov (53,4 let),
ve správním obvodu ORP Nepomuk (57,2 let) nebo ve velikostní skupině obcí do 199 obyvatel
(57,7 let). Nejstarší bytové domy nalezneme v Plzni, ať v samotném městě (57,5 let), SO ORP
(57,0 let) nebo v okrese Plzeň-město (57,0 let). Za posledních deset let bylo vystavěno nebo
zrekonstruováno nejvíce domů v okrese Plzeň-město (14,3 %), nejméně pak v okrese Klatovy (8,9 %).
Nejméně oblíbenou lokalitou pro stavbu domu nebo rekonstrukci v letech 2001 - 2011 byly správní
obvody ORP Horažďovice a Sušice, kde vzniklo nebo bylo zrekonstruováno shodně pouze 7,6 %
obydlených domů.
Z celkového počtu obydlených domů v kraji tvořily obydlené domy s jedním bytem 68,4 %, s dvěma
až třemi byty 20,5 %, se čtyřmi až jedenácti byty 7,4 %, s dvanácti a více byty 3,7 %. Relativně nejvíce
domů s jedním bytem nalezneme v malých obcích do 199 obyvatel (81,0 %), naopak nejvíce domů
s dvanácti a více byty se nachází v krajském městě (13,3 %). Obdobné je i rozložení domů
podle počtu nadzemních podlaží.
Nejčastěji používaným materiálem pro stavbu domů jsou kámen, cihly a tvárnice. V kraji bylo
z těchto materiálů postaveno 87,2 % obydlených domů. Stěnové panely jsou využívány spíše
ve velkých městech, například v Plzni podíl domů s nosnými zdmi ze stěnových panelů činil 10,0 %.
Podle výsledků sčítání bylo v kraji 58,6 % domů připojeno na kanalizační síť, 91,4 % domů
na vodovod, 54,2 % domů na plyn a 80,1 % obydlených domů na ústřední topení. Ve všech
ukazatelích technické vybavenosti mírně zaostáváme za republikovým průměrem. Nejvíce
obydlených domů napojených na kanalizační síť (80,5 %) a na plyn (79,7 %) se nachází v okrese
Plzeň-město. Naopak nejméně obydlených domů připojených na kanalizační síť (46,0 %)
a vybavených plynem (38,5 %) je v okrese Klatovy. Podíl domů se zavedeným vodovodem se
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ve všech okresech kraje pohybuje kolem 90,0 %. Z hlediska velikostních skupin obcí byla
zaznamenána nejlepší technická vybavenost ve městě Plzeň, naopak nejhorší byla zjištěna v malých
obcích do 199 obyvatel. Zde je na kanalizační síť připojeno pouze 13,1 % obydlených domů a na plyn
jen 18,2 % domů. Mimo krajského města byl nejvyšší podíl obydlených domů připojených
na kanalizační síť ve SO ORP Stod (62,6 %) a na plyn ve SO ORP Nýřany (64,3 %). Naproti tomu
ve SO ORP Nepomuk byla kanalizace přivedena jen do 28,8 % domů a ve SO ORP Sušice bylo
pouze 23,9 % domů vybaveno plynem.
V kraji bylo sečteno celkem 25 141 neobydlených domů s byty. Polovina těchto domů nebyla
obydlena z důvodu využití stavby pro rekreační účely, 4,7 % domů z důvodu přestavby a 5,7 % domů
nebylo vůbec způsobilých k bydlení. V rámci Plzeňského kraje bylo nejvíce rekreačních domů
zaznamenáno v okresech Plzeň-jih (66,2 %) a Klatovy (57,2 %), ve správních obvodech ORP Blovice
(78,0 %) a Sušice (77,6 %) a v menších obcích s 200 – 499 obyvateli (60,7 %). Nejméně
neobydlených domů sloužících k rekreaci je ve městě Klatovy (4,2 %) a v krajském městě (7,9 %).

Byty
Počet bytů v Plzeňském kraji představoval 5,7 % z bytového fondu ČR. 84,1 % bytů v kraji bylo
obydleno, z toho 46,6 % tvořily obydlené byty v rodinných domech, 51,9 % byty v bytových domech
a 1,5 % byty v ostatních budovách. Nejvyššího podílu obydlených bytů v bytových domech (80,6 %)
bylo dosaženo v krajském městě a naopak v obcích do 199 obyvatel bylo nejvyšší procento
obydlených bytů v rodinných domech (90,1 %).
Z hlediska struktury právního užívání bytu bylo nejvíce obydlených bytů ve vlastním domě (37,9 %),
v osobním vlastnictví (25,7 %) a v nájmu (20,4 %). V malých obcích je nejvyšší podíl obydlených bytů
ve vlastním domě a nejnižší podíl bytů v osobním vlastnictví, zatímco ve větších obcích je situace
zcela opačná. Nejvíce obydlených bytů ve vlastním domě bylo zaznamenáno v okrese Plzeň-jih
(55,7 %) a nejméně v okrese Plzeň-město (19,3 %). Obydlených bytů v osobním vlastnictví bylo
v okrese Plzeň-město 45,0 %, naproti tomu v okrese Rokycany pouze 9,5 %.
Z celkového počtu obydlených bytů v kraji představovaly byty s pěti a více obytnými místnostmi
21,3 %, se čtyřmi obytnými místnostmi 28,9 %, se třemi obytnými místnostmi 25,9 % a dvěma
obytnými místnostmi 11,6 %. Nejméně obydlených bytů mělo 1 obytnou místností (4,3 %). Nejvíce pěti
a více pokojových bytů bylo vystavěno v okrese Plzeň-sever (27,7 %), ve správním obvodu ORP
Blovice (29,4 %) a ve velikostní skupině obcí 500 – 999 obyvatel (31,7 %). Na 1 obydlený byt v kraji
2
připadlo v průměru 3,7 obytné místnosti s plochou nad 8 m , stejně tak jako v ČR. Největším
průměrným počtem místností na 1 byt se mohou pochlubit kraje Středočeský, Zlínský a Vysočina
(shodně 3,9). V menších obcích kraje (do 1 999 obyvatel) mají byty v průměru 4,1 – 4,2 obytné
místnosti, naproti tomu v Plzni připadají na 1 byt 3,4 místnosti.
Nejčastěji žily v bytě v Plzeňském kraji 2 osoby (30,5 %) nebo 1 osoba (29,6 %). Nejméně bytů bylo
obydleno 6 a více osobami (2,5 %). Obdobnou strukturu vykazuje i ČR. V rámci okresů bydlelo nejvíce
jednotlivců v okrese Plzeň-město (33,8 %) a nejméně v okrese Plzeň-sever (24,6 %). V průměru
připadly na 1 obydlený byt v kraji 2,4 osoby. V menších obcích žily v 1 bytě v průměru 2,6 osoby,
v krajském městě 2,2 osoby.
Na základě výsledků SLBD 2011 v kraji byl zaveden plyn do 63,0 % obydlených bytů, vodovod
do 91,7 % bytů, teplou vodu mělo 91,0 % bytů, vlastní splachovací záchod 91,7 % bytů, vlastní
koupelnu nebo sprchový kout 91,9 % bytů, žumpu nebo jímku 19,4 % bytů a na kanalizační síť bylo
připojeno 75,9 % bytů. Nejhorší technickou vybavenost mají dlouhodobě obce s menším počtem
obyvatel. Nejvíce obydlených bytů má zavedený plyn ve SO ORP Plzeň (79,8 %), zavedený vodovod
ve SO ORP Rokycany (92,8 %), vlastní splachovací záchod ve SO ORP Domažlice (92,6 %), vlastní
koupelnu nebo sprchový kout ve SO ORP Kralovice (93,4 %). Většina těchto ukazatelů je nižší než
v roce 2001, a to z důvodu vysokého podílu nezjištěných údajů týkajících se technické vybavenosti
bytů (7 – 9 % v ČR).
V kraji bylo 79,5 % obydlených bytů vytápěno ústředním topením, 7,9 % kotlem ve vlastním bytě
(etážové vytápění) a 8,8 % bytů kamny. Kamna se nejvíce používají v malých obcích do 199 obyvatel
(14,4 %). Z kotelny mimo dům bylo v kraji vytápěno 29,9 % obydlených bytů, plyn k vytápění používá
32,3 % bytů, uhlí, koks nebo uhelné brikety 12,9 % bytů, dřevo 9,8 % bytů a elektřinu 4,9 % bytů.
V obcích do 199 obyvatel se k topení nejčastěji využívá uhlí, koks a uhelné brikety (41,8 %), dřevo
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(32,8 %) a elektřina (7,4 %). Z hlediska okresů se plynem nejvíce topí v okrese Plzeň-sever (41,3 %),
elektřinou v okrese Domažlice (9,9 %) a dřevem v okrese Klatovy (17,6 %).
2
Průměrná obytná plocha 1 bytu v Plzeňském kraji činila 66,0 m , z toho v rodinných domech
2
2
80,2 m a v bytových domech 53,1 m . Největší obytnou plochu na 1 byt má Středočeský kraj
2
2
2
(72,1 m ), v rámci Plzeňského kraje okres Plzeň-sever (71,3 m ) a SO ORP Přeštice (72,4 m ).
2
2
Na 1 osobu připadlo v průměru 33,5 m obytné plochy, z toho v rodinných domech 37,4 m
2
a v bytových domech 29,9 m . Z hlediska obytné plochy na 1 osobu je na tom nejlépe opět
2
2
Středočeský kraj (34,3 m ), v rámci Plzeňského kraje okres Rokycany (34,6 m ) a SO ORP Nepomuk
2
(35,7 m ).

Standardní byty tvořily z celkového počtu obydlených bytů v kraji 91,9 %, byty se sníženou kvalitou
5,4 %. Nejvíce bytů se sníženou kvalitou nalezneme v Karlovarském kraji (7,2 %). Snížená kvalita
bydlení se nejčastěji vyskytuje v malých obcích do 199 obyvatel jak v Plzeňském kraji (7,4 %),
tak i v celé ČR (7,2 %).
V Plzeňském kraji bylo sečteno celkem 42 665 neobydlených bytů, z nichž 28,6 % sloužilo
k rekreaci, 4,8 % bylo neobydleno z důvodu přestavby, 4,0 % z důvodu nezpůsobilosti k bydlení
a 2,7 % z důvodu změny uživatele. Nejvíce neobydlených bytů sloužících k rekreaci nalezneme
v okrese Klatovy (46,6 %) a ve správním obvodu ORP Sušice (62,6 %).

Domácnosti
V Plzeňském kraji bylo ke dni sčítání 242 397 hospodařících domácností, tj. 5,5 % všech
hospodařících domácností v ČR. Z celkového počtu těchto domácností v kraji jich bylo 62,4 %
rodinných a 37,6 % nerodinných. Rodinné domácnosti byly tvořeny zpravidla 1 rodinou (97,6 %) a tyto
jednorodinné domácnosti byly převážně úplné (80,0 %). Rodinných domácností, jež zahrnovaly
2 a více rodin, bylo zaznamenáno 2,4 %. Podíl rodinných domácností klesá s rostoucím počtem
obyvatel v obci. Nejvyšší podíl rodinných domácností se vyskytuje v obcích s 200–499 obyvateli
(68,1 %), nejnižší podíl těchto domácností je pak v krajském městě (55,8 %), kde je naopak nejvyšší
podíl domácností jednotlivců (37,5 %) a vícečlenných nerodinných domácností (6,7 %).
Podle výsledků sčítání bydlí 98,2 % hospodařících domácností v kraji v bytech, 1,7 % mimo byty
a zbývajících 0,1 % v zařízeních. V ČR jsou dosažené výsledky obdobné.
Průměrný počet členů hospodařící domácnosti činil v ČR 2,3, stejně tak jako v Plzeňském,
Libereckém a Moravskoslezském kraji. Nejvyšší průměrný počet členů hospodařící domácnosti má
kraj Vysočina a Zlínský kraj (shodně 2,5), nejnižší Hl. město Praha (2,1). Z výsledků v kraji i v ČR
vyplývá, že s rostoucím počtem obyvatel v obci se snižuje průměrný počet členů hospodařící
domácnosti.
Manželské páry tvořily v kraji 70,4 % z celkového počtu hospodařících domácností tvořených jednou
rodinou. Nejvyšší podíl manželských párů byl zaznamenán v kraji Vysočina (75,7 %), nejnižší v kraji
Hl. město Praha a v Karlovarském kraji (shodně 63,4 %).
V Plzeňském kraji bylo sečteno celkem 226 298 bytových domácností, z nichž 95,5 % se skládalo
z jedné, 4,1 % ze dvou a 0,4 % ze tří a více hospodařících domácností. Dvě hospodařící domácnosti
spolu nejčastěji bydlely v okrese Tachov (4,7 %) a ve SO ORP Horšovský Týn (5,0 %).
54,1 % bytových domácností v kraji bylo vybaveno osobním počítačem a 93,1 % těchto počítačů
bylo připojeno na internet. S rostoucím počtem obyvatel v obci roste i podíl bytových domácností
s osobním počítačem. Zatímco v obcích do 199 obyvatel vlastnilo počítač jen 47,1 % domácností,
v krajském městě jich bylo již 56,4 %. Nejméně domácností vybavených osobním počítačem je
v okrese Klatovy (50,5 %) a ve SO ORP Horažďovice (48,3 %).
Analýza dat SLDB 2011 vyšla 30. září: http://www.czso.cz/csu/2013edicniplan.nsf/krajp/324135-13-xp.
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Vybrané ukazatele Plzeňského kraje a ČR podle výsledků Sčítání lidu, domů a bytů
*)

(přepočteno na území kraje platné k 26. 3. 2011)

Česká
republika

Plzeňský kraj
1970

1980

1991

2001

2011

2011

Sídelní struktura
Obce celkem
1)
v tom obce s počtem obyvatel :

625

307

445

506

501

6 251

do 199

213

39

142

193

173

1 482

200 - 499

219

78

140

154

164

2 021

500 - 999

104

85

75

76

74

1 348

1 000 - 4 999

81

92

75

70

76

1 127

5 000 - 19 999

7

11

11

11

12

210

20 000 - 49 999

-

1

1

1

1

42

1

1

1

1

1

21

50 000 a více
1)
Podíl obyvatel obcí s počtem obyvatel (%) :
do 199

5,0

0,9

3,0

4,0

3,4

1,8

200 - 499

13,2

5,0

8,0

8,8

9,0

6,3

500 - 999

12,5

10,6

9,5

9,8

9,3

9,0

1 000 - 4 999

30,0

33,1

27,3

26,5

27,7

21,2

5 000 - 19 999

12,4

16,6

17,0

16,8

17,3

18,4

-

3,8

4,1

4,2

3,9

11,6

26,9

30,1

31,0

30,0

29,3

31,7

550 514

567 930

558 307

550 688

571 357 10 490 609

muži

267 985

276 305

272 363

269 820

282 736

5 149 459

ženy

282 529

291 625

285 944

280 868

288 621

5 341 150

20 000 - 49 999
50 000 a více

Obyvatelstvo
Obyvatelstvo celkem

Obyvatelstvo podle věku
muži
0 - 14 let
15 - 64 let
65 a více let včetně nezjištěného věku

57 192

65 276

58 234

44 418

40 846

768 025

183 285

180 524

186 579

194 186

202 364

3 695 842

27 508

30 505

27 550

31 216

39 526

685 592

ženy
0 - 14 let

55 249

63 243

55 831

42 049

38 857

728 898

184 024

179 306

185 329

191 355

195 028

3 613 747

43 256

49 076

44 784

47 464

54 736

998 505

česká

.

545 308

534 444

524 396

400 238

6 732 049

moravská

.

.

2 049

880

455

522 465

slezská

.

.

117

48

11

12 225

slovenská

.

16 381

14 329

7 773

6 787

134 845

15 - 64 let
65 a více let včetně nezjištěného věku
Obyvatelstvo podle národnosti:

polská

.

371

349

327

401

37 817

německá

.

2 700

2 273

2 040

1 044

18 256

romská

.

.

1 927

599

212

5 165

.

.

683

9 279

151 410

2 701 015

věřící celkem

.

.

206 104

133 526

85 293

2 160 903

bez náboženské víry

.
.

.
.

259 195

360 347

216 387

3 604 862

93 008

56 815

269 631

4 723 802

neuvedeno
Obyvatelstvo podle náboženského vyznání:

neuvedeno
*)

všechny údaje jsou uvedeny podle místa trvalého pobytu, pouze data o domácnostech, domech a bytech
v roce 2011 jsou vypočtena podle místa pobytu obvyklého
1)
obce byly zařazeny do velikostních skupin podle počtu obyvatel zjištěných při příslušném sčítání
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Vybrané ukazatele Plzeňského kraje a ČR podle výsledků Sčítání lidu, domů a bytů
*)

(přepočteno na území kraje platné k 26. 3. 2011)

pokračování
Česká
republika

Plzeňský kraj
1970

1980

1991

2001

2011

444 242

464 221

491 654

2011

Obyvatelstvo
Obyvatelstvo ve věku 15 a více let

438 073

439 411

8 993 686

z toho podle rodinného stavu:
muži
svobodní

.

.

52 996

67 146

83 639

1 543 151

ženatí

.

146 199

141 527

130 862

123 124

2 214 077

rozvedení

.

.

12 123

18 812

27 066

483 139

ovdovělí

.

.

7 325

7 077

7 478

127 103

ženy
svobodné

.

.

33 002

45 962

59 599

1 155 223

vdané

.

146 516

141 582

131 134

122 152

2 200 687

rozvedené

.

.

15 934

23 578

32 535

612 037

.

.

39 491

36 575

35 159

636 357

ovdovělé
z toho podle nejvyššího ukončeného vzdělání:
základní (vč. neukončeného)

.

192 459

147 092

106 832

88 330

1 574 621

střední vč. vyučení (bez maturity)

.

148 904

160 263

183 071

169 438

2 957 107

úplné střední (s maturitou) a vyšší

.

75 620

103 309

130 246

151 052

2 781 170

vysokoškolské

.

18 281

27 770

36 089

51 355

1 108 029

.

2 732

4 190

6 150

29 488

530 013

nezjištěno

Ekonomická aktivita
Ekonomicky aktivní

277 174

295 081

294 355

285 674

277 118

5 071 463

muži

.

158 146

155 910

157 290

150 634

2 744 939

ženy

.

136 935

138 445

128 384

126 484

2 326 524

z toho:
zaměstnaní

.

.

288 295

265 555

253 870

4 568 846

muži

.

.

152 623

146 792

138 922

2 484 785

ženy

.

.

135 672

118 763

114 948

2 084 061

.

.

6 060

20 119

23 248

502 617

.

.

3 287

10 498

11 712

260 154

.
273 340

.
272 849

2 773
263 952

9 621
260 775

11 536
259 360

242 463
4 792 458

muži

.

118 159

116 453

110 024

110 553

2 028 099

ženy

.

154 690

147 499

150 751

148 807

2 764 359

.

103 236

111 617

124 186

129 627

2 313 815

.

36 559

40 842

46 744

50 881

884 887

.

66 677

70 775

77 442

78 746

1 428 928
626 688

nezaměstnaní
muži
ženy
Ekonomicky neaktivní

z toho nepracující důchodci
muži
ženy
Ekonomická aktivita nezjištěna

-

-

-

4 239

34 879

muži

-

-

-

2 506

21 549

376 421

ženy

-

-

-

1 733

13 330

250 267

212 978

216 760

229 807

242 397

4 375 122

Hospodařící domácnosti
Hospodařící domácnosti celkem

190 263

z toho:

*)

jednotlivců

.

51 920

59 179

69 547

79 334

1 422 147

tvořené 1 rodinou

.

152 058

152 758

153 635

147 651

2 667 867

všechny údaje jsou uvedeny podle místa trvalého pobytu, pouze data o domácnostech, domech a bytech
v roce 2011 jsou vypočtena podle místa pobytu obvyklého
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Vybrané ukazatele Plzeňského kraje a ČR podle výsledků Sčítání lidu, domů a bytů
*)

(přepočteno na území kraje platné k 26. 3. 2011)

dokončení
Česká
republika

Plzeňský kraj
1970

1980

1991

2001

2011

2011

Hospodařící domácnosti
Rodinné domácnosti podle typu (%):
úplné rodiny

.

90,2

86,7

81,6

80,0

bez závislých dětí

.

47,3

39,6

45,2

48,4

46,4

se závislými dětmi

.

42,9

47,0

36,4

31,5

32,3

.

9,8

13,3

18,4

20,0

21,4

.
.

5,5
4,4

5,8
7,6

7,4
11,0

9,5
10,5

10,2
11,2

neúplné rodiny
bez závislých dětí
se závislými dětmi

78,6

Domy
Domy celkem

110 175

113 751

113 095

120 279

131 052

2 158 119

obydlené

100 387

99 223

94 992

95 538

105 835

1 800 075

9 788

14 528

18 103

24 741

25 217

358 044

.

.

10 215

13 843

12 558

168 723

8,9

12,8

16,0

20,6

19,2

16,6

rodinné domy

88 568

84 120

78 726

82 423

90 894

1 554 794

bytové domy

8 921

13 176

15 018

11 430

12 607

211 252

88,2

84,8

82,9

86,3

85,9

86,4

fyzická osoba

.

.

81,2

85,2

83,0

83,3

obec, stát

.

.

13,9

5,3

3,0

2,7

bytové družstvo
spoluvlastnictví vlastníků bytů

.

.

3,2

1,7

0,9

1,8

.

.

.

.

8,2

7,6

neobydlené
z toho slouží k rekreaci
Podíl neobydlených domů (%)
Z obydlených domů:

Podíl rodinných domů (%)
Obydlené domy podle vlastníka (%):

Byty
Byty celkem
obydlené
neobydlené
Podíl neobydlených bytů (%)
Obydlené byty podle druhu domu:
v rodinných domech
v bytových domech
Podíl bytů v rodinných domech (%)

.

220 224

227 384

244 476

268 963

4 756 572

176 451

199 100

203 081

208 992

226 298

4 104 635

.

21 124

24 303

35 484

42 665

651 937

.

9,6

10,7

14,5

15,9

13,7

.

99 485

88 870

96 377

105 432

1 795 065

.

97 177

112 557

110 666

117 423

2 257 978

.

50,0

43,8

46,1

46,6

43,7

ve vlastním domě

.

.

39,7

37,8

37,9

35,8

v osobním vlastnictví

.

.

1,1

16,5

25,7

20,1

nájemní

.

.

36,4

26,7

20,4

22,4

.

.

18,2

10,7

3,7

9,4

ústřední

.

.

53,7

72,9

79,5

80,4

etážové

.

.

22,8

8,6

7,9

7,1

.

.

22,8

15,2

8,8

8,7

.

2,8

2,7

2,6

2,4

2,5

Obydlené byty podle právního důvodu užívání
bytu (%):

družstevní
Obydlené byty podle převládajícího způsobu
vytápění (%):

kamna
Počet osob na 1 obydlený byt
*)
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všechny údaje jsou uvedeny podle místa trvalého pobytu, pouze data o domácnostech, domech a bytech
v roce 2011 jsou vypočtena podle místa pobytu obvyklého
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