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Lázně a příroda lákají
cizince k trvalému pobytu
Republikovou zajímavostí Karlovarského kraje, který čítá 310 245 obyvatel, je
druhý nejvyšší podíl cizinců z celkového počtu obyvatel kraje. Celkově žilo v kraji
v době Sčítání lidu, domů a bytů 2011 celkem 22 164 cizinců. Statistici spočítali, že
se jejich počet za posledních deset let více než zdvojnásobil.

V Karlových Varech tvoří cizinci větší podíl obyvatel než v Praze.

Podle předběžných výsledků sčítání zaujalo první místo v počtu
cizinců Hlavní město Praha (14 %).
Hned za ním se umístil Karlovarský kraj (7,1 %). Pokud by v Karlovarském kraji nežili cizí státní
příslušníci, pak by se počet obyvatel kraje dostal až na úroveň stavu
mezi lety 1961–1970.

Snižují průměrný věk
Nejpočetnější skupiny cizinců
v Karlovarském kraji představují

Nejmenší statistická správa v republice
Krajská správa ČSÚ se skládá z kanceláře ředitelky a dvou oddělení – informačních služeb a terénního zjišťování. Celkem zde pracuje 18 zaměstnanců, z toho je 17 žen. Věkový průměr zaměstnanců činí 48 let, 33 %
z nich má vysokou školu. Jedno detašované pracoviště je v Chebu, kde
působí čtyři terénní pracovníci. V terénu pracuje celkem 13 zaměstnanců,
zpracovávají stabilně pět druhů statistických šetření. Nejrozsáhlejším je
Integrované šetření v domácnostech. Měsíčně při něm navštíví okolo
600 domácností. Dvě pracovnice zjišťují v prodejnách celého kraje ceny
u 2 189 položek měsíčně. Ročně se zde sebere a zpracuje celkem 536
statistických zemědělských výkazů. U 11 vybraných zpravodajských
jednotek se letos provádělo šetření o sadech.

Vietnamci (6 253), Němci (4 530),
Rusové (4 508), Ukrajinci (2 488)
a Slováci (1 577). Z hlediska věkového složení všech cizinců v kraji tvořily děti mladší 15 let 13 %,
osoby v produktivním věku 83 %
a osoby ve věku nad 65 let 4 %.
Více než polovina Vietnamců
v kraji žije v okrese Cheb, kde není
jejich působení náhodné. Je podstatnou měrou ovlivněno velikostí
území okresu rozprostřeného kolem státní hranice s Německem
a specializací Vietnamců převážně

na obchod a služby. Zvláštností
u této skupiny občanů je, že děti
do 14 let tvoří ve vietnamské populaci přes 17 % (u české populace
přes 14 %) a vůbec nejpočetnější
věkovou skupinu představují mladí
lidé ve věku 20–24 let. Tato skutečnost je ojedinělým jevem v populaci Karlovarského kraje, která
naopak vykazuje tendenci stárnutí.
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Vary (75,1 %), které se může pochlubit ještě další zajímavostí –
cizinci zde tvoří dokonce ještě
větší podíl obyvatel (14,3 %) než
je tomu v Hlavním městě Praze
(14 %). Rusové se podílí na všech
obyvatelích Karlových Varů celkem 6,3 %, Ukrajinci 2 %, Němci
1,8 % a Vietnamci 1,5 %.

Míří k nám i Němci

Lázně v centru
pozornosti

Za zmínku také stojí vývoj počtu
občanů Německa, který v posledních deseti letech vykazuje nejdynamičtější nárůst. Ve srovnání
se Sčítáním lidu, domů a bytů
2001 se počet osob s německým
státním občanstvím zvýšil téměř
šestnáctkrát. Z celkového počtu
Němců se jich přes polovinu usadilo v okrese Cheb a více než třetina na Karlovarsku. Nejoblíbenějšími městy se pro Němce staly
Mariánské Lázně (24 %), Karlovy
Vary (21 %) a Františkovy Lázně
(19 %).
Ve stálé oblibě zůstává Karlovarský kraj pro občany Ruské federace, kterých je zde z celkového
počtu cizinců celkem 20,3 %. Za
posledních deset let vzrostl jejich
počet desetkrát. Nejvíce se jich
usídlilo na Karlovarsku (82,6 %)
a zvláště pak ve městě Karlovy

V současnosti se další oblíbenou
destinací Rusů stává město Mariánské Lázně, kde žije přibližně
500 osob s ruským státním občanstvím, což představuje téměř 3,5 %
obyvatel tohoto lázeňského města.
Z uvedených skutečností vyplývá,
že ruští občané vyhledávají pro
svůj nový život v Karlovarském
kraji klidná lázeňská města v čisté
přírodě, daleko od průmyslových
oblastí.
Pokud se podíváme na ruskou populaci hlouběji, zjistíme,
že je u nás zastoupena nejvíce věková skupina 35–54 let, tzn. osoby v produktivním věku. Z téměř
dvou set procentního nárůstu dětí
do 4 let v posledních šesti letech lze
usoudit, že občané Ruské federace
zde nejen pracují a podnikají, ale
i zakládají rodiny a našli zde i svůj
nový domov.

Mariánské Lázně jsou další oblíbenou destinací Rusů.

Nejvíce podnikají
Vietnamci
Podle údajů Ministerstva práce
a sociálních věcí ČR a Ministerstva průmyslu a obchodu ČR bylo
v Karlovarském kraji v roce 2011
evidováno celkem 9 498 pracujících
cizích státních příslušníků, z tohoto počtu pracovalo 3 759 cizinců
v zaměstnaneckém poměru a 5 739
cizinců vlastnilo platné živnostenské oprávnění. Počet zaměstnaných
cizinců vykazoval dlouhodobě rostoucí trend, a to až do roku 2008,
kdy dosáhl svého maxima (11,3 tisíc). V následujících letech, v souvislosti s ekonomickou recesí, počet
pracujících cizinců meziročně klesá.
Největší podíl osob s živnostenským oprávněním vykazují

občané Vietnamu (55 %), naopak
největší podíl osob v zaměstnaneckém poměru je zaznamenán
u Slováků (77 %). U cizinců z Ruské federace dosáhl podíl osob
v zaměstnaneckém poměru 11 %
a podíl osob s živnostenským
oprávněním 5 %. To ukazuje na
skutečnost, že Rusové k nám nepřijíždějí hlavně a pouze za prací
a podnikáním. Další zajímavostí
u ruské populace je, že v zaměstnaneckém poměru pracuje 66,5 %
žen. Podle oborů činností se ruští spoluobčané uplatňují nejvíce
v obchodě, v oblasti nemovitostí
a v dopravě.
Jaroslava Šenitková
ředitelka Krajské správy ČSÚ
v Karlových Varech

Ze statistického slovníčku
osoba v čele domácnosti – vietnamsky: nguoj dng dou čaung zádyň,
německy: perzon amkopf des haushalts, rusky: lico va glavje damašněva chazjastva
manželka – vietnamsky: čongve, německy: éfrau, rusky: supruga
pohlaví – vietnamsky: zej tyň, německy: gešlecht, rusky: pol
svobodný – vietnamsky: čue kó zá dyň, německy: ledych,
rusky: chalastoj
vdaná – vietnamsky: kó zá dyň, německy: frhajratet, rusky: zamužňaja
státní příslušnost – vietnamsky: kuók tyť, německy: štatsangeherichkait, rusky: graždanstvo
mateřská dovolená – vietnamsky: ngí djé, německy: mutr urlaub
rusky: dekrétnyj otpusk

