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Rizika stagnace města – Praha 11
Praha 11 v porovnání s dalšími částmi Prahy

• Vzrostl podíl i absolutní počet seniorů bez dostatečného sociálního a 

společenského zázemí
• V Praze 11 je nejvyšší a nejdynamičtější nárůst podílu seniorů z celé Prahy v 

průběhu posledních 10 až 15 let. Původní obyvatelé Jižního města stárnou se 
svým sídlištěm, mladší věkové skupiny v dostatečném počtu nezůstávají či mají 
nízkou motivaci, aby přicházeli. Jakákoliv nová bytová výstavba „nasaje“ obyvatele 
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nízkou motivaci, aby přicházeli. Jakákoliv nová bytová výstavba „nasaje“ obyvatele 
zejména mladších věkových skupin, kteří omladí věkovou strukturu lokality či 
čtvrti

• Vzrostl podíl osob s nižšími příjmy
• Dle dat z daňových příjmů MČ – trend mezi roky 2004 a 2016 pro Prahu 11 není 

příznivý, ze 70% pražského průměru v roce 2004 se P11 posunula na 30% průměr 
Prahy v roce 2016 

• Zvýšil se podíl osob s nižším vzděláním 
• zatím průměrné hodnoty v porovnání s dalšími sídlištními celky. Intenzita nárůstu 

podílu VŠ a SŠ vzdělaných obyvatel mezi roky 2001–2011 je jedna z nejnižších v 
pražském kontextu.

Zdroj: Demografická a ekonomická studie se zaměřením na městskou část Praha 11 – 08/2017 



Rizika stagnace města – Praha 11 
Praha 11 v porovnání s dalšími částmi Prahy

• Klesá počet ekonomicky aktivních občanů
• Největší pokles zastoupení věkové skupiny ve věku 15–64 let z celé Prahy. Starší 

věkové skupina více stárne, zároveň Prahu 11 opouštějí především ekonomicky 
aktivní obyvatelé 

• Dlouhodobý pokles počtu obyvatel znamenající nižší „dotační“ příjmy 

městské části
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městské části
• Kromě Prahy 1 je Praha 11 jediná MČ, kde klesá počet obyvatel

• Nedostatek pracovních příležitostí v rámci lokality – obyvatelé „utrácejí“ v 

místě svého pracoviště. Nedostatečný rozvoj služeb v místě jejich bydliště

Zdroj: Demografická a ekonomická studie se zaměřením na městskou část Praha 11 – 08/2017 
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NárustNárust o 8 600 seniorůo 8 600 seniorů
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DISKUZE

DĚKUJI ZA POZORNOST


