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1 Poloha městské části  

Městská část Dolní Chabry tvoří jednu z celkem 57 městských částí hl. města Prahy. MČ Dolní 

Charty se rozkládá na pravém břehu Vltavy mezi počátkem dálnice D8 a údolím Vltavy. I přes 

svoji polohu na okraji zastavěného území hl. města Prahy a v těsné blízkosti velmi intenzivně 

zastavěného území s vysokou hustotou obyvatel – sídliště Čimice ze západu, sídliště Ďáblice 

z východu a Kobylisy z jihu si Dolní Chabry zachovaly urbanistickou strukturu blízkou 

původnímu venkovskému charakteru s dominantní osou hlavní průjezdní komunikace ve směru 

sever – jih (Ústecká ulice). Ústecká ulice plní v současnosti dvě základní funkce. Na jedné 

straně zajišťuje hlavní dopravní napojení Dolních Chaber pro lokální a městskou dopravu 

včetně hromadné dopravy s dalšími dopravními sítěmi města. Ústecká ulice je ukončena na 

v blízkosti dopravního terminálu Kobylisy a umožňuje tak propojení přes Dolní Chabry i pro 

obce ležící v prostoru mezi koridorem D8 a údolím Vltavy severně od Prahy. Jedná se 

především o obce Zdiby, Klecany, Klíčeny, Řež, Máslovce a dále o obce Panenské Břežany, 

Bašť a Líbezníce, které ovšem mohou využívat pro dopravní spojení do Prahy komunikaci D8. 

Hlavní město Praha v současné době předpokládá rozšíření tramvajové dopravy v Ústecké ulici 

do Dolních Chaber a dále s ukončením až za hranicí Prahy ve Zbidech.  

Druhou rolí Ústecké ulice je alternativní dopravní napojení severního pražského regionu do 

Prahy. Tato role především po předpokládaném dokončení severního pražského dopravního 

perimetru by měla naopak oslabovat. V současnosti diskutované zahloubení severní části 

obchvatu Prahy povede ke snížení možnosti napojení na obchvat. Pro rozvoj Dolních Chaber 

je žádoucí požadovat, aby Ústecká ulice byla oboustranné napojená na městský okruh.   

V rámci řešení koncepce rozvoje tramvajové sítě v hl. m. Praze existuje ve fázi úvah rozšíření 

tramvajové tratě z Kobylis směrem na sever Ústeckou ulicí a napojení Zdib na tramvajové 

pražské sítě. V dokumentu Strategie rozvoje tramvajových tratí v Praze do roku 203, kterou 

schválilo zastupitelstvo HMP, toto rozšíření není ani výhledově toto rozšíření uvedeno. Detailní 

informace jsou uvedeny v dokumentu zde https://www.iprpraha.cz/rozvojtramtrati.  

Hlavní obslužnou komunikaci Dolních Chaber tvoří Spořická ulice, která vytváří přirozenou a 

historicky podmíněnou hlavní urbanizační osu původního samostatného sídla. Ve směru 

východ - západ a spojuje zastavěné území Dolních Chaber s okolním urbanistickými celky 

(Čimice, Ďáblice) a navazuje na ni historická uliční síť a stejně tak i dopravní síť v nově 

vytvářených urbanistických celcích. Spořická je využívána jak pro individuální dopravu, tak 

také i pro městskou hromadnou dopravu a plní funkci obslužné ulice s koncentrací 

rozhodujících zařízení občanského vybavení a to včetně základní školy a městského úřadu.   

MČ Dolní Chabry si díky vývoji v druhé polovině 20. století zástavby zachovaly relativně 

autonomní a ucelenou urbanistickou strukturu s významným prostorem zrekonstruovaného 

Hrušovanského náměstí a s dominantní budovou základní školy postavenou na konci 30. let a 

dokončenou v průběhu 2. světové války. Základní škola je v současnosti stavebně rozšířena a 

svoji kapacitou tak umožňuje obsloužit žáky jak z Chaber, tak i dalšího širšího metropolitního 

zázemí v severním pražském perimetru.  

 

2 Cíl studie  

Cílem této studie je zpracovat rámcový odhad budoucího vývoje počtu obyvatel v MČ Dolní 

Chabry a to podle základních demografických skupin obyvatelstva. Vývoj počtu obyvatel v MČ 

je pak podkladem pro další strategické úvahy vedení MČ o míře vybavenosti o potřebě a 

kapacitách sítí dopravní a technické infrastruktury a o obecných možnostech rozvoje městské 

části.  

https://www.iprpraha.cz/rozvojtramtrati
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3 Metodické poznámky  

Studie zaměřená na hodnocení demografického potenciálu rozvoje městské části je závislá na 

dostupnosti a validnosti statistických dat a to v dostatečné jak územní, tak i strukturální 

podrobnosti. Tato data jsou zpravidla k dispozici ze Sčítání lidu domů a bytů. Poslední Sčítání 

na území Česka proběhlo k 1.3 2011. Jednotlivá sčítání se opakují v 10 letých intervalech. 

V době zpracování studie (srpen 2020) jsou proto k dispozici jak základní výsledky sčítání 

2011, tak i již zpracované podkladové materiály a dílčí studie ať již z produkce českého 

statistického úřadu nebo z produkce dalších institucí v Praze.  Metodickým problémem Sčítání 

2011, který do značné míry znesnadňuje interpretaci jednotlivých dat, je relativně nízká validita 

dat uvedených ve Sčítání. Je to důsledek rostoucí neochoty obyvatel poskytovat dokonce i 

základní statistické údaje. Přesto lze výsledky sčítání 2011 považovat do značné míry za 

vypovídající a umožňující základní demografické odhady budoucího vývoje MČ Dolní Chabry.  

Doplňkovým zdrojem jednotlivých údajů jsou pro MČ Dolní Chabry ze zdrojů průběžného 

registru jednotlivých demografických událostí a pohybu obyvatel, který ČSÚ publikuje 

v časové řadě 1997-2020 v podrobnosti za jednotlivé městské části. Zdrojem informací pro 

sledování vývoje počtu obyvatel jsou data publikovaná v souboru dat Městská a obecní 

statistika a dále v pravidelné publikaci Lexikon obcí. Tato data umožňují sledovat absolutní 

změny počtu obyvatel v jednotlivých obcích ovšem bez možnosti nahlédnutí do podrobnějších 

strukturálních dat v obcích. K dispozici jsou data vztahující se k demografickým událostem 

(narození, zemřelí, přistěhovalí, odstěhovalí), nejsou ale k dispozici data, která by v časových 

řadách nebo alespoň průřezově sledovala charakteristiky populace jako je například její věkové 

rozložení.  

Významným zdrojem dat pro odhad budoucího demografického potenciálu Dolních Chaber je 

ale zpracovaná Demografická prognóza hlavního města Praha a jednotlivých správních obvodů, 

kterou zpracoval kolektiv pracovníků Katedry demografie a sociodemografie PřF UK, pod 

vedením T. Kučery a B. Burcina. Tato demografická prognóza uvažuje jak základní 

demografické události (narození, zemřelí) tak také sleduje vývoj migračních trendů a pokouší 

se odhadnout základní demografické procesy, které se v hlavním města Praze i v jeho 

metropolitním zázemí odehrávají. Demografická prognóza ovšem pracuje pouze v podrobnosti 

velkých správních obvodů Prahy a není zpracována do podrobnosti městských částí Prahy.  

Proto i vzhledem k relativní stabilitě demografického chování i vzhledem k cílům této studie 

lze ovšem současné dostupné datové zdroje považovat za dostatečné a použitelné pro 

zpracování této studie.  

Další metodická poznámka se týká validity publikovaných dat a to jak ze zdrojů ve Sčítání tak 

i z průběžných registrů. Data evidovaný v Česku se vztahují k trvale bydlícímu obyvatelstvu a 

k institutu trvalého bydliště. Tento údaj se ovšem ukazuje, že v celé řadě případů není již 

v rychle se měnícím socioekonomickém prostředí dostatečně použitelný, resp. je vcelku 

nepřesný. Vzhledem k rozvolnění právních norem a postupnému poklesu významu institutu 

trvalého bydliště se ale velmi často stává, že skutečný počet bydlících překračuje počet trvale 

hlášených obyvatel. Velmi často jednotlivé rodiny nejsou hlášeny v místě, kde trvale bydlí a 

kde využívají jednotlivé služby nebo alespoň jeden dospělý člen rodiny je velmi často hlášen 

například v místě svého původního bydliště z důvodu zachování kontinuity právního nároku na 

užívání bytu nebo jiných často administrativních důvodů. Je možné odhadovat, že skutečný 

počet uživatelů lokality, tedy trvale přítomného obyvatelstva je až vyšší než je počet obyvatel 

registrovaných oficiálními statistickými zdroji a tedy trvale bydlící. (Macešková, Ouředníček, 

2008, Macešková, 2008). Tuto nepřesnost se částečně pokouší překonat Sčítání 2011, které 
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primárně uvádí údaje za přítomné obyvatelstvo a i za obyvatelstvo trvale bydlící podle 

registrace. Tato změna metodiky však vede k obtížnému srovnání dat 2001 (a starších) s daty 

ze sčítání 2011. Především ve suburbanním prostředí, kam patří i Dolní Chabry s intenzivní 

výstavbou se mohou uvedené údaje společně s nižší validitou publikovaných dat významně 

odlišovat od reálného stavu. Přesto lze předpokládat, že při jisté míře generalizace se tyto změny 

neprojevují nebo významně nezkreslují publikované výsledky.  

Sledování skutečně přítomného obyvatelstva v konkrétní daný moment lze využít databáze 

mobilních operátorů, kteří sledují pohyb obyvatelstva podle pohybu mobilních zařízení. Odhad 

skutečně přítomného obyvatelstva tak může být zpracován za libovolný okamžik dne (a noci) 

a může sledovat denní tok populace mezi místem bydliště a místem pracoviště, respektive 

zatížení dopravních tras nebo další údaje, které se vztahují k obyvatelstvu. Tyto údaje poskytují 

v generalizované podobě mobilní operátoři, kteří mají podle penetrace populace SIM kartou 

operátora možnost extrapolovat výsledky na celou populaci. Výchozím předpokladem ovšem 

je, že každý má (používá) mobilní telefon. Podrobnosti extrapolace pro velmi malé děti nebo 

pro seniory, respektive extrapolace podle rozložení populace se SIM kartou moderátora, 

poskytovatelé dat nesdělují. I tak lze tato data, jak se potvrdilo i v dalších studiích, považovat 

za velmi reprezentativní a umožňující sledovat skutečné toky populace v konkrétním místě.  

 

4 Dosavadní urbanistický vývoj 

4.1 Demografický vývoj MČ Dolní Chabry 

Ve správním obvodu MČ Praha 8 – Dolní Chabry i v nejbližším okolí dochází v souvislosti 

s rozšiřování suburbánní zástavby k postupnému zvyšování počtu obyvatel regionu a zvyšování 

počtu trvale obydlených domů. Data z evidence obyvatel dokumentují enormní urbanistický 

rozvoj MČ Dolní Chabry po roce 1991. Mez roky cenzu  1991-2001-2011 vzrostl počet trvale 

bydlících z původních 2269 na v době sčítání registrovaných 4006 osob v roce 2011. To je 

nárůst o 1737 obyvatel, relativně vyjádřeno o ¾ (o 76%) původního stavu. 

Velmi dynamický růst počtu obyvatel pokračuje v tomto deceniu. K 31.3. 2020 podle údajů 

České statistického úřadu bylo v MČ Dolní Chabry registrováno celkem 4829 obyvatel. Tedy 

za necelých 30 let se počet obyvatel MČ Dolní Chabry zvětšil více než 2,1x 

Takto dynamický nárůst je charakteristický pro velmi bouřlivě se rozvíjející obce nebo městské 

části v metropolitním pražském prostoru.   

Postupný rozvoj městské části se do roku 2012 se soustředil především na západní a severní 

okraj správního obvodu MČ. Jedná se ale převážně o malé obytné okrsky v rozmezí 20-40 

domů/bytů. V dalším období se postupně zaplňuje dosud nezastavěné území jižně od Spořické 

ulice směrem na Beranov. Zástavba postupuje od severního okraje zastavěného území a 

vyplňuje prostor mezi Kobyliskou a pěšinou mezi Beranovem a školou v Chabrech. V tomto 

území jsou již postaveny bytové domy v oblasti Nového Beranova. Jedná se o bytové domy 

vždy s několika bytovými jednotkami. Domy jsou již po kolaudaci a obyvatelé v nich bydlící 

jsou (pokud jsou v Dolních Chabrech registrováni jako trvale bydlící) již evidování ve statistice 

obyvatelstva. 
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Tab.  1. Pohyb obyvatel v MČ Dolní Chabry  

Rok 

Stav  
k 1. 1. 

Sňatky 
Rozvo

dy 

Živě 
naroze

ní 
Zemřelí 

Přirozený 
přírůstek 

Přistěhovalí 
Vystěhov

alí 

Přírůstek (úbytek) Stav  
k 31. 12.  migrační celkový 

2 011 3 716 24 12 48 37 11 188 132 56 67 3 783 

2 012 3 783 12 9 35 32 3 191 141 50 53 3 836 

2 013 3 836 16 8 46 28 18 179 173 6 24 3 860 

2 014 3 860 14 10 33 28 5 244 154 90 95 3 955 

2 015 3 955 20 7 35 23 12 323 165 158 170 4 125 

2 016 4 125 15 5 51 32 19 407 168 239 258 4 383 

2 017 4 383  26  7  64  35  29 316  182  134 163 4 546  

2 018 4 546  21  21  73  30  43 264  141  123 166 4 712  

2 019 4 712  25  11  68  37  31 210  152  58 89 4 801  

2 020 x 4 801  2  -  14  8  6 57  35  22 28 4 829  

Pozn. X)  Údaje k 31.3. 2020 

I při hodnocení podle průběžné evidence obyvatel dochází podle tab. 1. k pravidelným a 

relativně stabilním nárůstům každoročně o 1-5% předcházejícího stavu tedy o 50-150 obyvatel 

každoročně. Počet obyvatel kontinuálně roste především v souvislosti s dokončováním 

obytných domů a větších obytných celků na správním území MČ.   

Změny počtu obyvatel způsobené přirozenou měnou v Dolních Chabrech (narození – zemřelí) 

se pohybují v hodnotách nižších desítek počtu osob s dosavadním vrcholem v roce 2018 

v počtu nárůst o 43 osob přirozenou měnou. S postupně se zvyšujícím se podílem dokončených 

bytů v Dolních Chabrech lze očekávat, že v relativně krátkém období po dokončení bytů 

vzroste také počet obyvatel přirozenou měnou, protože lze očekávat, že byty pořizují především 

mladé rodiny, které ještě plánují další děti. Vyřešení bytové situace rodiny může přispět 

k vyššímu počtu narozených. Je možné předpokládat, že právě vyšší počet přistěhovalých do 

nově dokončených bytových domů v letech 2014-2016 přispěl k vyššímu počtu narozených 

v letech 2017-2019.  

Změny počtu osob způsobené migrací, tedy saldo migrace (přistěhovalí – vystěhovalí) se 

pohybuje v řádově vyšších hodnotách vyšších desítek nebo nižších stovek osob.  Nárůst počtu 

obyvatel Městské části Dolních Chabry je tedy sycen z převážné míry emigrací do městské části 

a představuje reakci na pokračující výstavbu bytových domů nebo individuálních RD ve 

správním území MČ Dolní Chabry.  V případě dokončování dalších skupin bytů lze proto velmi 

důvodně předpokládat další nárůst počtu bydlících v Dolních Chabrech. 

Z hlediska hodnocení sociodemografických ukazatelů (Tab. 2), které nabízí dostupné statistické 

zdroje, je patrné, že vyšší podíle migrace mladých rodin a následně i vyšší podíl dětí vede 

k postupném zvyšování podílu osob ve věku do 15 let věku. Zatímco na počátku sledování byl 

tento podíl 16,5 % celé populace, v roce 2019 již podíl dětí v Chabrech vzrostl na více než 1/5 

populace, konkrétně dosahuje hodnoty 21,1 % z celé populace.  

Podíl dospělé populace tedy střední a největší věková skupina ve věku od 15 let do 64 let 

poklesla z původních téměř 70% na současných 64 % a to právě na úkor dětské věkové skupiny.  

Na rozdíl od standardního vývoje ve většině české populace v Dolních Chabrech se nezvyšuje 

relativní podíl nejstarší populace ve věku 65 + a to ani navzdory postupnému zvyšování naděje 

dožití, tedy postupnému delšímu období života v seniorském věku. To je způsobeno především 

nárůstem nejmladší populace, a proto podíl seniorů po celé hodnocené období se pohybuje 

v rozmezí 13-15 % celé populace. To ale neznamená, že představitelé veřejné správy se nemusí 
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připravovat na zvyšující se podíl osob ve velmi vysokém věku, kteří budou vyžadovat dílčí 

docházkovou nebo možná někteří i dlouhodobou sociální a zdravotní péči.  

Velmi specificky se změny ve struktuře populace odrážení v ukazateli Index stáří, což je poměr 

osob ve věku 65 a více let na 100 osob ve věku 0 až 14 let. V tomto indexu se projevuje již výše 

diskutovaný nárůst počtu dětí ve věku 0-14 a proto Index stáří po celou sledovanou dobu klesá 

a dosahuje hodnot typických pro území ve velmi aktivním metropolitním zázemí.  Index 

z hodnoty 88 procentních bodů klesl na současných téměř 70 pct. bodů.  

Tab.  2. Sociodemografická struktura počtu obyvatel MČ Dolní Chabry 1993-2019 
 

rok  

Počet obyvatel k 
31.12. 

v tom podle 
pohlaví 

v tom ve věku 
Index 
stáří x 

  
roční 

změna  
muži ženy 0 - 14 let  15 až 64 let 65 a více let 

  abs. v % abs. abs. abs. v % abs. v % abs. v %   

1993 2237 x                   

1994 2213 98,9                   

1995 2206 99,7                   

1996 2210 100,2                   

1997 2255 102 1 085 1 170               

1998 2295 101,8 1 103 1 192               

1999 2336 101,8 1 133 1 203               

2000 2390 102,3 1 160 1 230               

2001 2503 104,7 1 212 1 291 412 x 1722 x 369 x   

2002 2600 103,9 1 246 1 354 428 16,5 1794 69,0 378 14,5 88,3 

2003 2701 103,9 1 294 1 407 452 16,7 1860 68,9 389 14,4 86,1 

2004 2839 105,1 1 377 1 462 468 16,5 1978 69,7 393 13,8 84 

2005 2998 105,6 1 462 1 536 504 16,8 2094 69,8 400 13,3 79,4 

2006 3120 104,1 1 539 1 581 519 16,6 2187 70,1 414 13,3 79,8 

2007 3228 103,5 1 590 1 638 548 17,0 2247 69,6 433 13,4 79 

2008 3382 104,8 1 673 1 709 569 16,8 2365 69,9 448 13,2 78,7 

2009 3537 104,6 1 761 1 776 621 17,6 2448 69,2 468 13,2 75,4 

2010 3602 101,8 1 787 1 815 650 18,0 2463 68,4 489 13,6 75,2 

2011 3783 105 1 871 1 912 712 18,8 2560 67,7 511 13,5 71,8 

2012 3836 101,4 1 902 1 934 724 18,9 2588 67,5 524 13,7 72,4 

2013 3860 100,6 1 917 1 943 746 19,3 2569 66,6 545 14,1 73,1 

2014 3955 102,5 1984 1971 745 18,8 2637 66,7 573 14,5 76,9 

2015 4125 104,3 2049 2076 793 19,2 2707 65,6 625 15,2 78,8 

2016 4383 106,3 2169 2214 888 20,3 2836 64,7 659 15,0 74,2 

2017 4546 103,7 2253 2293 942 20,7 2933 64,5 671 14,8 71,2 

2018 4712 103,7 2325 2387 985 20,9 3023 64,2 704 14,9 71,5 

2019 4801 101,9 2380 2421 1011 21,1 3079 64,1 711 14,8 70,3 

Pozn: x poměr osob ve věku 65 a více let na 100 osob ve věku 0 až 14 let 

Pramen: Městská a obecní statistika, ČSÚ Praha  
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Obrázek 1. Vývoj počtu obyvatel MČ Dolní Chabry v podle věkových skupin 1991-2013 

 

Pramen: Městská a obecní statistika, ČSÚ Praha  

Jako základní data pro hodnocení socioekonomické struktury obyvatelstva v obci slouží 

výsledky Sčítání lidu, domů a bytů, které probíhá v Česku v desetiletých intervalech. Poslední 

Sčítání proběhlo v roce 2011 a jeho údaje jsou vzhledem k výše doložené intenzivní migraci do 

MČ Dolní Chabry již pouze velmi orientační a vlastně nevypovídají přesně o struktuře populace 

v této městské části.  

Tab.  3. Základní demografické charakteristiky podle Cenzu 2011   

Dolní 
Chabry 

Obyvatelstvo  

 celkem 
s trvalým 
pobytem 

s 
dlouhodobým 
pobytem 

narození v 
obci 
obvyklého 
bydliště 

státní 
občanství: 
Česká 
republika 

ve 
věku  
0 - 2 

ve 
věku  
3 - 4  

ve věku 
5 

ve 
věku 
 6 - 9 

ve věku 
10 - 14 

abs. 4006 3781 195 2403 3539 152 108 55 184 210 

v % 100,0 94,4 4,9 60,0 88,3 3,8 2,7 1,4 4,6 5,2 

Pramen: Sčítání lidu, domů a bytů 2011, ČSÚ Praha 

Dovoluji si pouze upozornit na rozpor mezi údaji podle sčítání a údaji podle průběžné evidence 

obyvatel. I když do průběžné evidence jsou zahrnutí všichni cizinci s dlouhodobým pobytem a 

jsou současně i uvedeni ve výsledcích cenzu, tak přesto výsledky cenzu vždy ke konkrétnímu 

průřezovému datu jsou pochopitelně mnohem přesnější. Výsledky Sčítání 2011 jsou již 

publikovány od roku 2011 za obvykle přítomné obyvatelstvo a nikoliv za trvale bydlící 

obyvatelstvo. Tento rozdíl pak v případě Dolních Chaber v roce 2011 činí 225 osob, kdy podle 

trvalého bydliště je v obci evidováno celkem 3781 obyvatel, ale skutečně dlouhodobě 

přítomných je v městské části již 4006 obyvatel. V souvislosti s postupující růstem intenzity 

migrace do MČ. Lze předpokládat, že se tento rozdíl bude dále prohlubovat a rozdíl mezi trvale 

evidovaným obyvatelstvem (k 31.3. 2020 celkem 4829 obyvatel) a skutečně přítomným 

obyvatelstvem bude dále růst. Byl-li tento rozdíl pro Cenzus 2011 již 225 osob, je na místě 
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předpokládat, že pro Cenzus 2021 bude tento rozdíl, pokud bude zachována stejná metodika již 

v hodnotách 350-400 obyvatel.  

Proto je možné předpokládat, že současný výchozí stav dlouhodobě přítomného obyvatelstva 

V MČ dolní Chabry je  

Evidovaný počet obyvatel k 31.3. 2020  4829 

Neevidované přítomné obyvatelstvo   350 

Skutečný počet přítomného obyvatelstva   5179 

 

Počet skutečně přítomného počtu obyvatel lze orientačně ověřit na základě evidence mobilních 

zařízení, které evidují operátoři mobilních sítí. Podle výpočtu mobilního operátora pro rok 

prosinec 2019 platí pro místní část Dolní Chabry přepočtená průměrná noční přítomnost celkem 

5115 obyvatel a průměrná denní přítomnost celkem 4498 obyvatel.  

Za základě předcházejícího výpočtu  a jeho ověření prostřednictvím evidence přítomnosti podle 

mobilních zařízení lze tedy stanovit jako základní výchozí počet obyvatel pro Dolní Chabry 

k 30.6. 2020 stanovit na hodnotu 5150 přítomných obyvatel.  

 

5 Metodika  

 

5.1 Předpoklady budoucího vývoje  

 Vývoj počtu obyvatel v jakékoliv územní jednotce je vždy závislý na dvou spolu propojených 

proměnných. První z nich je přirozená měna, tedy vývoj počtu obyvatel na základě porodnosti 

a úmrtnosti. Druhým klíčovým faktorem změn počtu obyvatel v územní jednotce je migrace, 

tedy rozdíl mezi přistěhovalými do sídla a vystěhovalými. V případě územně menších jednotek 

a při stabilitě natality a mortality ve společnosti, je klíčovým faktorem právě migrace, která se 

významně podílí na změně počtu obyvatel v sídle. Především na okraji souvisle zastavěného 

území nebo v metropolitním zázemí je pak migrace přímo ovlivněna postupnou výstavbou bytů, 

které se naplňují a tím dochází k dalším změnám počtu obyvatel v sídle.   

Migrace bude vyvolána na straně nabídky především dokončovanými nebo realizovanými 

soubory staveb pro bydlení, které budou atraktivní (polohou, cenou) pro obyvatele Prahy 

hledající bydlení v kvalitním prostředí. Z hlediska sociálního i věkového se migrantem do 

těchto suburbaních lokalit v nebo i za hranicí Prahy stávají obvykle mladé rodiny s jedním nebo 

dvěma dětmi. Proto je možné odhadovat budoucí vývoj počtu obyvatel na základě vývoje ploch 

určených pro zástavbu a předpokládat, že každou bytovou jednotku obsadí rodina suburbanta, 

která bude mít 1 nebo 2 děti. Pro zjednodušení je proto v rámci této studie uvažována konstanta 

obložnosti bytu ve výši 3,5 a alternativně v hodnotách 3,1 resp 3,8 osob na jednu bytovou 

jednotku, resp. rodinný dům.  Hodnoty obložnosti jsou nastaveny na základě znalosti vývoje 

počtu obyvatel v suburbánních lokalitách a nastaveny tak, aby odpovídaly obecnému trendu 

v nově postavených bytech/RD. Tyto hodnoty se v žádném případě nevztahují na rostlou starší 

zástavbu, kde vlivem stárnutí obyvatelstva a odchodu mladých lidí z rodin postupně dochází ke 

snižování hodnot obložnosti.  

Protože ale migrace je přirozeně věkově selektivní a stěhují se především (nikoliv pouze) 

mladší ročníky v plodném věku, dochází v souvislosti s nárůstem počtu obyvatelů migrací i 

k posílení porodnosti v místě a tedy k růstu počtu obyvatel i přirozenou měnou. To je dobře 
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dokumentovatelné na dosavadním vývoji počtu obyvatel v Dolních Chabrech do současnosti, 

kdy po roce 2017 postupně roste i přirozený přírůstek. To je způsobeno porodností, tedy vyšším 

počtem narozených především v rodinách migrantů do Dolních Chaber.   

Proto pro budoucí vývoj počtu obyvatel v Dolních Chabrech je zcela zásadní budoucí intenzita 

stavební činnosti na správním území MČ Chabry. Tedy postupné povolování, stavební činnost 

a dokončování jednotlivých plánovaných obytných souborů. Lze předpokládat, že budoucí 

obytné soubory budou v atraktivním pražském regionu rychle obsazeny a tím dojde k růstu 

počtu obyvatel.  

Podle vyjádření zástupců MČ Dolní Chabry se v současné době rozpracovávají, nebo již 

realizují následující projekty  

Tab.  4. Struktura očekávané výstavby podle lokalit  

            

Realizace lokalita  byty RD celkem dokončení  

  Nové Chabry F+G 222 12 234 2021 

  Měděnecká 22   22 2022 

  RD Lifemix   9 9 2022 

  individuální RD   10 10 2022 

  Celkem     275   

            

Výhled Nové Chabry H - I 240   240   

  Nové Chabry J - K 237   237   

  Viladomy Pod menhirem 44   44   

   U Větrolamu  20   20   

  Spořická 6 2 8   

  Milana Kadlece a okol.    3 3   

  Za golfovým hřištěm 200   200   

  Celkem      752   

Zdroj: MČ Dolní Chabry 

Do kategorie realizace jsou zařazeny ty projekty, které již mají vydané stavební povolení nebo 

se realizují a je tedy velmi vysoká pravděpodobnost jejich dokončení a následného obsazení. 

Do kategorie Výhled byly zařazeny ty projekty, které jsou nyní předmětem diskuze mezi 

zástupci Městské části, zástupci Hl.m. Prahy (IPR) dalšími orgány státní správy a developerem. 

Jedná se tedy o projekty, které je zájem realizovat a jsou již současně známy jejich hlavní 

obecné obrysy. Dosud ale o těchto projektech nebylo pravomocně rozhodnuto.   Lze proto 

předpokládat, že poté, co developeři těchto projektů dostanou do souladu požadavky státní 

správy, územního plánování, požadavky městské části a vlastní ekonomické a stavebně 

technické možnosti, budou se i tyto projekty v této nebo modifikované podobě realizovat. Z 

hlediska dlouhodobého vývoje počtu obyvatel lze tedy předpokládat, že i tyto projekty budou 

k roku 2030 tedy v horizontu 10 let postupně realizované a naplněné, tedy budou se promítat 

do budoucího vývoje počtu obyvatel v Dolních Chabrech.  

Z hlediska odhadu demografického vývoje je nutné již nyní plánovat budoucí kapacity na 

budoucí předpokládaný vývoj počtu obyvatel.  
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5.2 Platný územní plán 1999 

Územní plán z roku 1999 předpokládá vcelku bouřlivý rozvoj a zvýšení podílu zastavěných 

ploch v rámci MČ Praha – Dolní Chabry. Především zatím nezastavěný prostor na jihu území, 

který odděluje Dolní Chabry od průmyslové zóny na jihu (AAA Auto) zvaný Beranov územní 

plán navrhuje zastavět a to v jižní části (Směrem ke Kobylisům) jako území VN – Nerušící 

výroba a služby a jeho střední a severní část přiléhající k Dolním Chabrům navrhuje využít jako 

plochy čistě obytné (kód OC, regulativy OB) nebo všeobecně obytné (kód i regulativy OV).  

V současné době již byly dokončeny první etapy zástavby v prostoru směrem od Kobylis 

v lokalitě Nové Chabry, kterou územní plán z roku 1999 předpokládal  

Obrázek 2. Územní plán hl. m. Prahy, platné znění, výřez  

Pramen: Územní plán hl. města Prahy  

Regulativy platného územního plánu pro lokalitu Beranov 
1a) OB - čistě obytné  

Území sloužící pro bydlení. 

Funkční využití:  

Stavby pro bydlení, byty v nebytových domech (viz výjimečně přípustné využití). 

Mimoškolní zařízení pro děti a mládež, mateřské školy, ambulantní zdravotnická zařízení, zařízení sociální péče.  

Zařízení pro neorganizovaný sport, obchodní zařízení s celkovou plochou nepřevyšující 200 m2 prodejní plochy (to vše pro 

uspokojení potřeb území vymezeného danou funkcí).  

Doplňkové funkční využití:  

Drobné vodní plochy, zeleň, cyklistické stezky, pěší komunikace a prostory, komunikace vozidlové, nezbytná plošná 

zařízení a liniová vedení technického vybavení (dále jen TV). Parkovací a odstavné plochy, garáže pro osobní automobily 

(to vše pro uspokojení potřeb území vymezeného danou funkcí). 

Výjimečně přípustné funkční využití:  
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Lůžková zdravotnická zařízení, církevní zařízení, malá ubytovací zařízení, školy, školská a ostatní vzdělávací zařízení, 

kulturní zařízení, administrativa a veterinární zařízení v rámci staveb pro bydlení při zachování dominantního podílu 

bydlení, ambasády, sportovní zařízení, zařízení veřejného stravování, nerušící služby místního významu.  

Stavby, zařízení a plochy pro provoz Pražské integrované dopravy (dále jen PID). 

Zahradnictví, doplňkové stavby pro chovatelství a pěstitelské činnosti, sběrny surovin. 

 

1b) OV -  všeobecně obytné  

Území sloužící pro bydlení s možností umísťování dalších funkcí pro obsluhu obyvatel. 

Funkční využití:  

Stavby pro bydlení, byty v nebytových domech. 

Mimoškolní zařízení pro děti a mládež, školy, školská a ostatní vzdělávací zařízení, kulturní zařízení, církevní zařízení, 

zdravotnická zařízení, zařízení sociální péče, malá ubytovací zařízení, drobná nerušící výroba, veterinární zařízení v rámci 

staveb pro bydlení, sběrny surovin, sportovní zařízení, obchodní zařízení s celkovou plochou nepřevyšující 1 500 m2 

prodejní plochy, zařízení veřejného stravování, nerušící služby1a .  

Doplňkové funkční využití:  

Drobné vodní plochy, zeleň, cyklistické stezky, pěší komunikace a prostory, komunikace vozidlové, nezbytná plošná 

zařízení a liniová vedení TV. 

Parkovací a odstavné plochy, garáže pro osobní automobily (pro uspokojení potřeb území vymezeného danou funkcí). 

Výjimečně přípustné funkční využití:  

Vysokoškolská zařízení, stavby pro veřejnou správu města, hygienické stanice, zařízení záchranného  bezpečnostního  

systému,  obchodní  zařízení  s  celkovou plochou nepřevyšující 15 000 m2 prodejní plochy, ubytovací zařízení, stavby a 

plochy pro administrativu, malé sběrné dvory, parkoviště P+R, garáže, čerpací stanice pohonných hmot bez servisů a 

opraven jako nedílná část garáží a polyfunkčních objektů, stavby, zařízení a plochy pro provoz PID, zahradnictví. 

Jako výjimečně přípustné bude posuzováno i umístění některé z  obecně přípustných funkcí ve všeobecně obytném 

funkčním využití, navrhované  v převažujícím podílu celkové kapacity.   

 

Pramen: Územní plán hl. města Prahy  

 

5.3 Metropolitní územní plán  

Hlavní město Praha v současnosti připravuje nový metropolitní územní plán. Tento dokument 

je v současné době ve fázi projednání dokumentu. Ve verzi předložené k veřejnému projednání 

metropolitní plán vychází z odlišné metodiky stanovení rozvojových ploch. Na rozdíl od 

konkrétního vymezení funkčního využití konkrétních ploch jak je uvedeno v dosud platném 

územním plánu, metropolitní plán pracuje s funkčními celky – lokalitami, které považuje jako 

vnitřně relativně homogenní jednotky a pro tyto jednotky stanovuje obecné regulace výstavby.  

 

Pro lokalitu 239, kterou tvoří podstatná část současného zastavěného území původních 

Dolních Chaber, stanovuje metropolitní plán obecné regulativy takto:  

 

Lokalita 239 Dolní Chabry  

Cílový charakter lokality 

Dotvořit a posilovat cílový charakter zastavitelné stavební, stabilizované, obytné lokality 

Dolní Chabry se strukturou vesnickou. Lokalita Dolní Chabry je vymezena jako lokalita s 

původní vesnickou strukturou. Cílem navržených regulativu je zachování prostorového 

uspořádání, posílení historického jádra vesnice kolem původní návsi u Bíleneckého náměstí, 

obklopeného rodinnými domy, a ve vymezených rozvojových plochách doplnění zástavby. 

Pro lokalitu 238, kterou tvoří novější zástavby podél Ústecké ulice z východu i západu, jsou 

v metropolitním plánu navrženy hlavní regulativy takto:  
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Lokalita 238 Horní Chabry 

Cílový charakter lokality 

Dotvořit a posilovat cílový charakter zastavitelné stavební, stabilizované, obytné lokality Horní 

Chabry se strukturou vesnickou. Lokalita Horní Chabry je vymezena jako lokalita s původní 

vesnickou strukturou. Cílem navržených regulativu je zachování prostorového uspořádání a 

posílení historického jádra vesnice u Hrušovanského náměstí, a na ně navazující rezidenční 

zástavby komponované podél Ústecké ulice. 

Metropolitní plán dále vymezuje lokalitu 181 s názvem Nad úvozem, kterou charakterizuje 

takto: 

Lokalita 181 Nad Úvozem  

Cílový charakter lokality  

Naplnit potenciál zastavitelné stavební, rozvojové, obytné lokality Nad Úvozem se strukturou 

heterogenní. Lokalita Nad Úvozem je vymezena jako lokalita s heterogenní strukturou. Cílem 

navržených regulativů je určení prostorového uspořádání, vytvoření různorodé části města s 

přiměřenou sítí občanské vybavenosti a parků a zajištění prostupné sítě veřejných prostranství, 

která je napojena na veřejná prostranství sousedních lokalit. 

Metropolitní plán tedy podobně jako dosud platný územní plán předpokládá s doplněním 

výstavby a to v lokalitách 238 a 239 převážně s dvoupodlažní zástavbou, v lokalitě 181 Nad 

úvozem až se 4 podlažní zástavbou.   

Krycí listy pro jednotlivé lokality jsou k dispozici na webu metropolitního plánu 

https://plan.app.iprpraha.cz/texty/ vždy pod číslem lokality.  

https://plan.app.iprpraha.cz/texty/
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Obrázek 3. Metropolitní plán hl. m. Prahy, podklad k veřejnému projednání, výřez  

 

Zdroj: Institut plánování a rozvoje  
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6 Demografická prognóza Hl. m. Prahy 

V roce 2014 byla zpracována Demografická prognóza hl. města Prahy a jednotlivých správních 

obvodů do roku 2050. Tato prognóza vychází z výsledků sčítání 2011 a modeluje jak vývoj 

počtu obyvatel přirozenou měnou (porodnost, úmrtnost) tak i modeluje budoucí změny počtu 

obyvatel na základě migrace. Prognóza je zpracována jak za celé město, tak i za každý z celkem 

22 správních obvodů. Městská část Dolní Chabry je součástí správního obvodu Praha 8.  

I při omezené vypovídací schopnosti výsledků demografické prognózy právě pouze pro MČ 

Dolní Chabry je možné konstatovat, že pohyb obyvatel přirozenou měnou bude mít záporné 

hodnoty (obr. 4). Demografické chování populace v Praze je velmi srovnatelné a neexistuje 

jediný důvod se domnívat, že by bylo možné předpokládat, že obyvatelé právě MČ Dolní 

Chabry by měli jiné hodnoty porodnosti, úmrtnosti nebo že by v této MČ existovaly jakékoliv 

specifické faktory, které by mohly ovlivnit vývoj této složky demografického vývoje. Při 

sledování změny počtu obyvatel migrací je možné předpokládat, že právě v části Dolní Chabry, 

která disponuje dostatečnými plochami pro další výstavbu, budou změny počtu obyvatel hrát 

větší roli než v celé SO Praha 8. I tak je ale zřejmé, že nárůst počtu obyvatel bude veden 

především imigrací a to i v dlouhodobém pohledu.  

Obrázek 4. Saldo změny počtu obyvatel ve správním obvodu Praha 8 

 

Pramen: Demografická prognóza hl. m. Prahy  
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7 Budoucí vývoj počtu obyvatel  

 

Jak vyplývá z metodické části projektu, je budoucí vývoj počtu obyvatel v MČ Dolní Chabry 

významně závislý na postupném dokončení plánované bytové výstavby v MČ. Proto i vývoj 

počtu obyvatel do značné míry vychází z kapacity známých a předpokládaných stavebních 

projektů, které mohou nebo mají být dokončeny ke dvou časovým obdobím.  

Pro první časové období byl zvolen rok 2025, kdy je zcela jasné, jaké projekty a s jakou 

kapacitou bytového fondu se realizují a budou dokončeny. Jako druhé období byl zvolen rok 

2030, kdy lze velmi orientačně odhadnout velikost budoucích stavebních projektů a podle 

odhadnout i změny v počtu obyvatel.  

Odhad budoucího vývoje počtu obyvatel je navržen ve třech variantách jako nízká, střední a 

vysoká varianty, které se liší zvoleným ukazatelem obložnosti bytů. Ukazatel obložnosti je 

konstruován jako počet osob, které budou jednotlivé bytové jednotky obývat. Protože je ale 

mnohokrát prokázáno, že nové byty s metropolitním zázemí slouží převážně, nikoliv zcela, pro 

mladé rodiny, které zakládají rodinu, existuje důvodný předpoklad, že tyto rodiny budou mít 

děti a proto je hodnota obložnosti zvolena v rozmezí 3,1 pro nízkou variantu, 3,5 pro středná 

variantu a 3,8 pro vysokou variantu.  

Kromě imigrace nových obyvatel do bytů na území MČ Dolní Chabry bude také významná, 

nikoliv však zásadní pro změnu počtu obyvatel i přirozená měna. Protože již bylo na vývoji 

mezi lety 2010-2020 prokázán nárůst počtu obyvatel přirozenou měnou z hodnot okolo 20 

obyvatel ročně na hodnoty okolo 45 obyvatel ročně. Lze proto předpokládat, že i v dalším 

období bude docházet ke zvýšení a později udržení pozitivního salda přirozené měny obyvatel 

v hodnotách 45 – 55 obyvatel ročně. Saldo přirozeného přírůstku je uvedeno v tab. 5.  

Tab.  5 Roční změny počtu obyvatel přirozeným přírůstkem 

Přirozený 
přírůstek  Saldo obyvatel 

2021 45 

2022 50 

2023 50 

2024 55 

2025 55 

2026 55 

2027 50 

2028 50 

2029 45 

2030 45 

celkem  500 

 Zdroj: vlastní výpočty 

 

Budoucí změna počtu obyvatel v Dolních Chabrech vychází, jak bylo výše dokumentováno, ze 

skutečného stavu počtu obyvatel v Chabrech, tedy z hodnoty 5150 obyvatel k 31. 3. 2020. 

Tento údaj se opírá jednak o výsledky průběžné evidence obyvatelstva podle ČSÚ. Statistický 

úřad eviduje v průběžné evidenci obyvatele, kteří mají v místě trvalé bydliště, tedy trvale 

bydlící obyvatele. Kromě toho je v místě přítomna i další skupina obyvatel, která má trvalé 

bydliště v jiném místě, ale skutečně bydlí a užívá území MČ. Tato skupina se nazývá další 
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trvale přítomní obyvatelé (studenti studující, nájemci bytů bez trvalého bydliště, cizinci ……) 

a na základě výpočtů a verifikace prostřednictvím mobilních operátorů v kapitole 4 byla 

hodnota skutečně přítomného a trvalé bydlícího obyvatelstva stanovena na hodnotu 5150 

obyvatel k 31.3. 2020 

Tab.  6 Změna počtu obyvatel migrací ve variantách  

        obložnost osoby/byt(RD) 

Realizace lokalita  celkem dokončení  3,1 3,5 3,8 

  Nové Chabry F+G 234 2021 725 819 889 

  Měděnecká 22 2022 68 77 84 

  RD Lifemix 9 2022 28 32 34 

  individuální RD 10 2022 31 35 38 

  Celkem 275   853 963 1045 

              

Výhled Nové Chabry H - I 240   744 840 912 

  Nové Chabry J - K 237   735 830 901 

  Viladomy Pod menhirem 44   136 154 167 

   U Větrolamu  20   62 70 76 

  Spořická 8   25 28 30 

  Milana Kadlece a okol.  3   9 11 11 

  Za golfovým hřištěm 200   620 700 760 

  Celkem  752   2331 2632 2858 

Zdroj: Vlastní výpočty 

Na základě provedených výpočtů je zcela zřetelné, že počet obyvatel Dolních Chaber dále 

poroste a to velmi rychlým tempem. Do roku 2025 lze předpokládat, že na území městské části 

bude žít dalších 850-1050 obyvatel jenom na základě migrace podle varianty a do roku 2030 

naroste migrací počet obyvatel o dalších 2300 - 2800 obyvatel v závislosti na kapacitě 

stavebních projektů a skutečné obložnosti bytového fondu.  

Tab.  7 Změna počtu obyvatel podle migrace a přirozené měny  

současný stav  5150     

2025 obložnost osob/byt(RD) 

  3,1 3,5 3,8 

nárůst migrací 21-25 853 963 1045 

přirozená měna 255 255 255 

přírůstek celkem  1108 1218 1300 

celkem 2025 6258 6368 6450 

 2030       

nárůst migrací 26-30 2331 2632 2858 

přirozená měna 245 245 245 

přírůstek celkem  2576 2877 3103 

celkem 2030 8834 9245 9553 

Zdroj: Vlastní výpočty 

Při započítání nárůstu počtu obyvatel přirozenou měnou, která se pohybuje podle varianty 

vývoje od 20 do 25 % celkového přírůstku počtu obyvatel, tedy v hodnotách okolo 255 obyvatel 
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do roku 2025 a dalších 245 obyvatel do roku 2030, lze odhadnout, že do roku 2030 naroste 

počet obyvatel přirozenou měnou o cca 500 obyvatel.  

Celkově tedy do roku 2025 poroste za 5 leté období počet obyvatel Dolních Chaber o 1100 až 

1300 obyvatel tedy o více než 20 % současného stavu populace v MČ. V  dalším období do 

roku 2030 v závislosti na dokončování jednotlivých stavebních projektů bude docházet 

k nárůstu počtu obyvatel v rozmezí proti roku od 2500 obyvatel v nízké variantě až do 3100 

obyvatel ve vysoké variantě.  

 

Tab.  8 Varianty budoucího vývoje počtu obyvatel  

 Nízká Střední Vysoká 

2020 5150 5150 5150 

2025 6258 6368 6450 

2030 8834 9245 9553 

Zdroj: Vlastní výpočty 

V tab. 8. jsou přehledně uvedeny konečné údaje o počtu obyvatel ke dvou sledovaným časovým 

obdobím, tedy k roku 2025 a roku 2030 ve třech variantách, které se liší mírou obložnosti bytů.  

Předpokládaný růst počtu obyvatel v MČ Dolních Chabry je velmi enormní a je úkolem veřejné 

správy zajistit pro tyto obyvatele nejen zásobení sítěmi technické infrastruktury, ale i možností 

vytvořit si k místě svého bydliště dlouhodobý vztah, nabídnout novým obyvatelů kvalitní 

prostředí pro život s možností realizace jejich přání a požadavků a aktivit jejich dětí.  

Obrázek 5 Vývojové křivky změny počtu obyvatel  

 

Zdroj: Vlastní výpočty 
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8 Závěr 

 

Nárůst počtu obyvatel v MČ Dolní Chabry je do značné míry závislý na rychlosti a postupu 

dokončování stavebních projektů bytů a domů. Územní plán dosud platný stejně jako 

navrhovaný metropolitní plán vytváření dobré předpoklady pro rozšíření souvislé zástavby 

v území mezi Beranovem a Dolními Chabry a regulují výšku zástavby na 2 až 4 podlažní domy. 

To dává velmi dobré předpoklady pro rozvoj bytové výstavby a tedy pro naplnění navržených 

scénářů.  

Rychlý růst počtu obyvatel v Dolních Chabrech již nyní klade a bude i v budoucnosti klást 

velké nároky na představitelé městské části, protože to budou právě oni, kteří musí zajistit pro 

nové, ale i stávající obyvatelstvo dobrou kvalitu života, dobré podmínky pro zajištění a realizaci 

dílčích individuálních, ale i skupinových zájmů obyvatel v Dolních Chabrech. I nadále i přes 

postupně rostoucí ukazatel naděje dožití a zvyšující se věk dožití populace bude v MČ klesat 

podíl obyvatel v seniorním věku 65 + a bude růst nejméně do roku 2030 podíl obyvatel ve věku 

do 15 let nebo v mladším produktivním věku do 40 let. 

MČ by se měla postupně začít připravovat na tento výrazný nárůst počtu obyvatel nejen 

rozšířením kapacity školy, což se již realizovalo, ale i koncepčním budováním městského 

urbanistického prostředí v Dolních Chabrech, hledat napojení a propojení jednotlivých částí a 

postupně nejen urbanisticky a komunikačně, ale i sociálně integrovat nově příchozí obyvatele 

do společenského, sportovního, kulturního života v Dolních Chabrech.  
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