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Krize s řemeslníky se prohlubuje. Ve 

kterých krajích chybí nejvíc? PŘEHLED 

Nedostatek řemeslníků trápí Česko dlouhodobě a situace se stále nelepší. Podle odborníků se 

naopak krize prohlubuje, nyní na trhu chybí už přes 400 tisíc řemeslníků. Nejhůř je na tom 

Praha, kde je situace výrazně horší než ve zbytku republiky. A zlepšení nás hned tak nečeká.  

Sehnat kvalitního řemeslníka je dnes otázkou několika měsíců. Nejvíce chybí obkladači, 

pokladači, svářeči, klempíři, ale i další profese. "Například u malířů jsou to dva až tři měsíce, 

pokud zákazník potřebuje vymalovat jeden pokoj, ale třeba i půl roku a více, pokud chce 

vymalovat celý byt," popisuje problém ředitel Střední odborné školy Jarov Miloslav Janeček.  

"Na obkladače se čeká více než půl roku, pokrývače, tesaře nebo klempíře může zákazník 

shánět i rok, na kamnáře si počkáte i dva roky," doplnil. 

Zpravodajství  

V Česku chybí řemeslníci. Firmy hledají budoucí zaměstnance už na základkách 

Krize s řemeslníky trápí celé Česko, nejhorší situace ale panuje v hlavním městě. Vyplývá to 

z dat Českého statistického úřadu (ČSÚ) za druhý kvartál loňského roku. V té době úřad 

evidoval v Česku přes 800 tisíc řemeslníků a opravářů. Na tisíc obyvatel (dle počtu obyvatel k 

1. 1. 2022) jich tak připadá zhruba 76. 

Praha se svými 47,6 tisíce řemeslníků se tak nachází hluboko pod průměrem, na tisíc obyvatel 

tam připadá pouhých 37 řemeslníků. Druhý nejhůř je na tom Karlovarský kraj, kde je zhruba 

67 řemeslníků a opravářů na tisíc obyvatel. 

Kraj 
Počet řemeslníků a opravářů za 2. kvartál 2022 

(v tisících) 

Přepočet na 1 000 

obyvatel 

Praha 47,6 37,3 

Středočeský 106,7 76,9 

Jihočeský 57,1 89,6 

Plzeňský 53 91,6 

Karlovarský 19 67,1 

Ústecký 58 72,6 

Liberecký 36,1 82,5 

Královéhradecký 43,3 79,8 

Pardubický 41,2 80,1 

Vysočina 45,4 90,1 

Jihomoravský 94,8 80 

Olomoucký 55,2 88,6 

Zlínský 54,9 95,9 

Moravskoslezský 88,2 74,9 

Celkem 800,5 76,1 

https://tn.nova.cz/zpravodajstvi
https://tn.nova.cz/zpravodajstvi/clanek/476647-cesko-trapi-nedostatek-remeslniku-firmy-hledaji-budouci-zamestnance-uz-na-zakladkach


Zdroj: ČSÚ   

Rostoucí poptávka po službách řemeslníků zvyšuje i jejich finanční ohodnocení, i z toho 

důvodu se každý rok zvyšuje zájem žáků o učební obory. V dohledné době ale výrazné 

zlepšení nečekejme. 

"Obávám se, že ke zlepšení bude docházet velmi pomalu, protože stále je velice silný odchod 

končících starších řemeslníků. Jejich nahrazení mladými začínajícími bude trvat velice 

dlouho," predikuje Janeček. 

Zpravodajství  

Češi přichází o svůj cenný trumf. V zemi vymírá ševcovské řemeslo 

"Navíc hodně absolventů učebních oborů odchází krátce po vyučení, tedy v době, kdy mají 

velice malou praxi, a tím pádem i přece jenom nízké finanční ohodnocení ve firmách. Pokud v 

tu chvíli dostanou nabídku dělat třeba řidiče za vyšší finanční ohodnocení, často neodolají a 

odejdou," vysvětlil. 

Nalákat žáky na řemeslné obory pomáhají i firmy nebo kraje. Například Zlínský kraj 

financuje program Podpora řemesel v odborném školství, v rámci kterého se vyplácejí 

stipendia studentům vybraných oborů, jako je například zedník, instalatér, tesař či malíř a 

lakýrník. 

Mezi řemeslníky, kterých je v Česku dlouhodobě nedostatek, patří například kominíci: 

https://tnbiz.cz/domaci-a-politika/484924 
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