KOMENTÁŘ K ZÁKLADNÍM VÝSLEDKŮM 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.
Místo obvyklého pobytu je 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. Toto místo uvedly sčítané osoby na sčítacím
formuláři; vyhodnocovány ale byly i další informace o faktickém bydlišti před rokem, údaje o místě trvalého
pobytu (v případě cizinců přechodného pobytu, dlouhodobého pobytu, nebo povoleného pobytu azylanta)
a místě sečtení.
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 Plzeňsever (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 Plzeňměsto (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
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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 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 Plzeňsever (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.
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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 %).
V rozhodném okamžiku SLDB 2011 bylo na území kraje sečteno 340 lidí bez domova, tj. 3,0 % z celkového
počtu v ČR. Z toho 78,5 % jich bylo s trvalým pobytem v kraji. V mezikrajském srovnání necelá čtvrtina
bezdomovců (22,4 %) byla v Moravskoslezském kraji, 10,9 % v Praze a 10,1 % v Jihomoravském kraji.
Nejméně jich bylo sečteno v kraji Karlovarském (2,2 %) a Libereckém (2,3 %).
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 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
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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 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 připadlo v průměru 3,7 obytné místnosti
s plochou nad 8 m2, 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
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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 (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 %).
Průměrná obytná plocha 1 bytu v Plzeňském kraji činila 66,0 m2, z toho v rodinných domech 80,2 m2
a v bytových domech 53,1 m2. Největší obytnou plochu na 1 byt má Středočeský kraj (72,1 m2), v rámci
Plzeňského kraje okres Plzeň-sever (71,3 m2) a SO ORP Přeštice (72,4 m2). Na 1 osobu připadlo v průměru
33,5 m2 obytné plochy, z toho v rodinných domech 37,4 m2 a v bytových domech 29,9 m2. Z hlediska obytné
plochy na 1 osobu je na tom nejlépe opět Středočeský kraj (34,3 m2), v rámci Plzeňského kraje okres
Rokycany (34,6 m2) a SO ORP Nepomuk (35,7 m2).
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 %).
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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 %).

Podrobnější analýza dat SLDB 2011 i dlouhodobého vývoje bude zpracována v analytické publikaci,
která bude ve všech krajích vydána na konci září 2013.
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