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Vize a služby města v oblasti integrace cizinců
City vision and services

Město disponuje koncepcí 
integrace cizinců.

The City of Prague has its 
own policy for integration 

of foreigners.

Město provozuje webovou 
stránku a Facebook 

pro cizince žijící v Praze.

The City of Prague runs 
a website and Facebook for 
foreigners living in Prague.

Město podporuje akce, 
v rámci kterých mají Češi 

a cizinci možnost se setkat.

The City of Prague supports 
events where foreigners and 

Czechs can meet. 



36,47 %202 733 
= 15,58 %

počet cizinců 
žijících v Praze

% z cizinců v ČR   
žijících v Praze

Number of foreigners 
living in Prague

Foreigners in CZ residing 
in Prague (%)

Ukrajinci
Ukrainians

Slováci
Slovaks

Rusové
Russians

Vietnamci
Vietnamese

Američané
Americans

Číňané
Chinese

24,74 %

15,49 %

11,61 %

6,37 %

2,95 %

2,5 %

Složení populace cizinců v Praze
Foreigners living in Prague

Aktéři integrace cizinců v Praze
Stakeholders in Prague

MHMP 
(oddělení národnostních menšin  
a cizinců) 
Prague City Hall  
(Department of National Minorities  
and Foreign Nationals)

Městské části  
Prague city districts
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Integrační centrum Praha 
Integration Centre Prague

Neziskové organizace 
Non-profit organizations

Organizace a spolky cizinců   
Migrant organizations and associations
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Každý sedmý  
obyvatel Prahy 

je cizinec.

Every 7th Prague 
inhabitant is  
a foreigner.

 Jazykové kurzy
Znalost českého jazyka Vám zjednoduší 
komunikaci s úřady, se zaměstnavateli...

 Vzdělání
České školy jsou státní (neplatí se na nich 
školné) nebo soukromé (zde se platí školné,...

 Rodina
Sociální služby, které jsou zaměřeny na pomoc 
a podporu jednotlivým členům rodiny nebo...

 Sociální systém
V ČR existuje systém sociálního zabezpečení, 
do kterého přispívají všichni ekonomicky...

 Pobyt
Pobytové záležitosti mají v ČR na starosti dvě 
složky Ministerstva vnitra ČR (MV ČR)...

CS EN RU VI

  www.iprpraha.cz



www.icpraha.com
www.integra-eu.net

Follow us on 
Facebook
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Sociální inkluze a občanská angažovanost cizinců
Civic participation and social inclusion of TCN and other migrant communities

Neziskové organizace informují 
cizince o možnostech aktivního 

zapojení do společnosti.

Non-profit organizations inform 
foreigners on possibilities  

of active civic involvement.

Praha podporuje iniciativy 
a komunitní akce, které 

vytvářejí prostor pro 
interkulturní setkání a dialog 

mezi různými komunitami 
žijícími ve městě.

The city of Prague supports 
initiatives and community 
events that create space 
for intercultural meeting 

and dialogue. 

V Praze funguje přes 50 organizací, 
v rámci kterých cizinci prezentují svou 

kulturu a usilují o klidné soužití  
s majoritou.

There are more than 50 active  
organizations in the city, through which 
foreigners present their culture to other 
Prague inhabitants and make an effort  

to support peaceful coexistence.

Městské části vytvařejí možnosti  
zapojení cizinců formou věřějných debat 

nebo komunitního plánování.

Prague city districts create possibilities 
of involvement for foreigners, such  

as public discussions or community  
planning events.

1 
Braulio Lara – Mezinárodní úsměv 
Braulio Lara – Intercontinental smile

2 
Anton Litvin – KULTURUS – festival současné ruské kultury 
Anton Litvin – KULTURUS – festival of contemporary Russian culture

3 
Justyna Janowska – Herstory – Streetartový kousek zobrazující inspirativní ženy různých původů. Graffiti bylo vytvořeno skupinou Pražanek, které pocházejí z různých zemí, Praha 10 
Justyna Janowska – Herstory – street art displaying inspirational women of different origins. The graffiti was created by a group of women living in Prague that come from different countries, Prague 10
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Prostředí města a pocit bezpečí
Urban environment and safety

1 
Anonymous – Tam s radostí povedou mé kroky, kde jsou všichni vítáni 
Anonymous – This is where I will go with joy, where everyone  
is welcome…

2 
Elena Dobrynina – Pražské mámy a tátové, letní piknik. Itálie, Česká 
republika, Kostarika, Rusko 
Elena Dobrynina – Prague mothers and fathers summer picnic. Italia, 
Czech Republic, Costa Rica, Russia

3 
Zdravka Slavova-Tzoneva – Praha je čistá (i díky cizincům) 
Zdravka Slavova-Tzoneva – Prague is clean (also thanks to foreigners)

21,8 %–38,4 % 15 %–21,5 % 10,4 %–14,9 %

6,6 %–10,3 % 1,3 %–6,5 %

Mapa rozložení cizinců v Praze
Map of distribution of foreigners  
in Prague city districts

 Český statistický úřad 
Czech statistical office
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V Praze  
neexistují „no-go“ 

zóny, cizinci  
žijí ve většině  

městských částí. 

There are no  
“no-go” zones in 

Prague, foreigners 
live in most of the 
Prague districts.



Město je čisté, systém veřejné 
dopravy je na vysoké úrovni.

The city is clean, the level  
of public transport is very high.

MHD je bezpečná a spolehlivá, 
jezdí pravidelně a často, 
včetně nocí a víkendů.

Public transport is reliable, 
regular and available, including 

night time and weekends.
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Postoje majority vůči cizincům 
Attitudes towards foreigners

Play on Youtube

¾ Čechů vnímají 
přítomnost cizin-
ců v místě svého 
bydliště (a soužití 

s nimi) jako  
BEZproblémové.

¾ of Czechs con-
sider the presen-
ce of foreigners 

in their residence 
area (and coexis-

tence) as  
NON-problematic.

Vzdělání 
Migrant   

Rodina 
Migrant   

Zaměstnání 
Ekonomický  

migrant   Education 
Migrant   

Family 
Migrant   

Job 
Economic
migrant   

Víra
Uprchlík

Religion 
Refugee   

Válečný  
konflikt 
Uprchlík

War  
conflict 
Refugee   

Sexuální 
orientace

Uprchlík

Sexual  
orientation 
Refugee   

Dobře zvládnutá 
integrace cizinců 
je přínosem pro 

všechny Pražany.

Well managed  
integration of  

foreigners is benefi-
cial for all Prague  

inhabitants.

CHLADNÍ,
ALE BYLA TO MAMINK  

 
SE MOU DRUHOU MÁMOU.

mezisvymi

 

Dobrovolná migrace
Voluntary migration

Nedobrovolná migrace 
Involuntary migration

LGBT

 

 CVVM Postoje České veřejnosti k cizincům,  
březen 2018 
Research Centre for Public Opinion – Attitude of Czech 
public towards foreigners, March 2018
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