
Demografická ročenka České republiky, Obsah 
Demographic Yearbook of the Czech Republic, Contents 

2019 

OBSAH 
 
Metodické poznámky 11
I. Počet a přírůstky obyvatel České republiky v letech 1921–2019 24
II. Pohyb obyvatel České republiky v letech 1921–2019 – absolutní údaje 26
III. Pohyb obyvatel České republiky v letech 1921–2019 – relativní údaje 28
  
A. Počet a pohyb obyvatel 
A.01 Počet a pohyb obyvatel – absolutní údaje 32
A.02 Počet a pohyb obyvatel – relativní údaje 60
  
B. Sňatky 
B.01 Sňatky podle místa pobytu, věku a rodinného stavu ženicha 90
B.02 Sňatky podle místa pobytu, věku a rodinného stavu nevěsty 92
B.03 Sňatky podle kraje pobytu snoubenců a měsíce sňatku 94
B.04 Sňatky podle vzájemného věku snoubenců 96
B.05 Sňatky podle vzájemného věku svobodných snoubenců 98
B.06 Sňatky podle věku, ročníku narození, pohlaví a rodinného stavu 99
B.07 Sňatky podle rodinného stavu a věku snoubenců  101
B.08 Sňatky podle věku a vzdělání snoubenců 105
B.09 Sňatky vyššího pořadí podle rodinného stavu ženicha, počtu uplynulých let od zániku 

předchozího manželství a věku ženicha 106
B.10 Sňatky vyššího pořadí podle rodinného stavu nevěsty, počtu uplynulých let od zániku 

předchozího manželství a věku nevěsty  107
B.11 Sňatky podle vzdělání snoubenců 108
B.12 Sňatky podle rozdílu věku snoubenců a rodinného stavu 109
B.13 Sňatky podle ročníku narození snoubenců 110
B.14 Sňatky podle státního občanství ženicha 111
B.15 Sňatky podle státního občanství nevěsty 111
  
C. Rozvody 
C.01 Rozvody podle místa pobytu 114
C.02 Rozvody podle vzájemného věku manželů 116
C.03 Rozvody podle věku muže a délky trvání manželství 118
C.04 Rozvody podle věku ženy a délky trvání manželství 120
C.05 Rozvody podle délky trvání manželství a počtu nezletilých dětí 122
C.06 Rozvody podle roku uzavření sňatku a počtu nezletilých dětí 123
C.07 Rozvody podle pohlaví, věku, počtu předchozích rozvodů a počtu nezletilých dětí  124
C.08 Rozvody podle věkových skupin, délky trvání manželství, počtu nezletilých dětí a příčiny 

rozvratu na straně muže 125
C.09 Rozvody podle věkových skupin, délky trvání manželství, počtu nezletilých dětí a příčiny 

rozvratu na straně ženy 126
C.10 Rozvody podle příčiny rozvratu manželství 127
C.11 Rozvody podle vzdělání a příčiny rozvratu manželství na straně muže a ženy  128
C.12 Rozvody podle vzájemného vzdělání manželů 128
C.13 Rozvody podle rozdílu věku manželů a pořadí rozvodu 129
C.14 Rozvody podle státního občanství muže 130
C.15 Rozvody podle státního občanství ženy 130
  
D. Narození 
D.01 Narození podle místa pobytu matky 132
D.02 Narození podle místa pobytu matky, legitimity, pořadí živě narozených a vitality 134
D.03 Narození podle věku matky, pohlaví, pořadí živě narozených a vitality 136
D.04 Živě narození podle věku matky, legitimity a pořadí narození 137
D.05 Živě narození podle pořadí narození a rodinného stavu matky 138
D.06 Živě narození podle věku a rodinného stavu matky 138
D.07 Živě narození podle věku a ročníku narození matky, legitimity a pořadí narození 139
D.08 
 

Narození v manželství podle doby uplynulé od sňatku rodičů, vitality, pohlaví a pořadí  
živě narozených v nynějším manželství 140

D.09 Živě narození v manželství podle pořadí narození v nynějším manželství, vzdělání matky, 
pohlaví a pořadí narození celkem 141

D.10 Narození podle legitimity, věku otce a věku matky 141



Demografická ročenka České republiky, Obsah 
Demographic Yearbook of the Czech Republic, Contents 

2019 

D.11 Narození v manželství podle věku otce, vitality, pohlaví a pořadí živě narozených v nynějším 
manželství 142

D.12 Narození mimo manželství podle věku otce, vitality, pohlaví, rodinného stavu matky a pořadí 
živě narozených 143

D.13 Živě narození ve druhém a vyšším pořadí podle doby uplynulé od předchozího porodu, 
legitimity a zralosti a pořadí narození 144

D.14 Živě narození podle pohlaví, týdne těhotenství, legitimity a porodní hmotnosti 145
D.15 Živě narození podle pohlaví, délky dítěte, legitimity a porodní hmotnosti 146
D.16 Živě narození podle pohlaví, věku matky, legitimity a porodní hmotnosti 147
D.17 Živě narození podle pohlaví, legitimity, pořadí narození a porodní hmotnosti 148
D.18 Živě narození v manželství podle vzdělání matky, pořadí narození a vzdělání otce 149
D.19 Živě narození mimo manželství podle vzdělání matky, pořadí narození a vzdělání otce 150
D.20 Narození podle vitality, legitimity, pořadí živě narozených a měsíce narození 151
D.21 Porody a narození z dvojčat a trojčat podle pohlaví a věku matky 152
D.22 Porody a narození z dvojčat a trojčat podle pohlaví, vitality a legitimity 153
D.23 Živě narození podle státního občanství dítěte, pohlaví, legitimity a pořadí 154
D.24 Živě narození podle státu narození rodičů, pohlaví, legitimity a pořadí 154
D.25 Živě narození podle věku a státu narození matky 155
D.26 Mrtvě narození podle, pohlaví, rodinného stavu matky, vzdělání matky, týdne těhotenství, 

délky dítěte, porodní hmotnosti dítěte a věku matky 156
  
E. Potraty 
E.01 Potraty podle místa pobytu ženy a druhu potratu 158
E.02 Potraty podle věku ženy, počtu živě narozených dětí ženě, rodinného stavu ženy a druhu 

potratu 160
E.03 Potraty podle stáří plodu, měsíce potratu, vzdělání ženy, státního občanství ženy a druhu 

potratu 162
E.04 Potraty vdaných žen podle stáří plodu, měsíce potratu, vzdělání ženy, státního občanství 

ženy a druhu potratu 163
E.05 Potraty svobodných žen podle stáří plodu, měsíce potratu, vzdělání ženy, státního občanství

ženy a druhu potratu 164
E.06 Umělá přerušení těhotenství podle věku ženy, vzdělání ženy, pořadí a počtu živě 

narozených dětí ženě 165
E.07 Umělá přerušení těhotenství vdaných žen podle věku, vzdělání, pořadí a počtu živě 

narozených dětí 166
E.08 Umělá přerušení těhotenství svobodných žen podle věku, vzdělání, pořadí a počtu živě 

narozených dětí 167
  
F. Zemřelí 
F.01 Zemřelí podle místa pobytu 170
F.02 Zemřelí podle pohlaví, velikostních skupin obcí, krajů a věku 172
F.03 Zemřelí podle věku, pohlaví a rodinného stavu 174
F.04 Zemřelí podle věku, ročníku narození, pohlaví a rodinného stavu 176
F.05 Zemřelí podle státního občanství, státu narození, měsíce úmrtí, vzdělání, pohlaví a věku 180
F.06 Zemřelí podle pohlaví, věku a místa úmrtí 181
F.07 Zemřelí podle pohlaví, příčin smrti a místa úmrtí 182
  
G. Zemřelí podle příčin smrti 
Příčiny smrti podle desáté revize Mezinárodní statistické klasifikace nemocí a přidružených 
zdravotních problémů (MKN-10) 184
Příčiny smrti podle desáté revize Mezinárodní statistické klasifikace nemocí a přidružených 
zdravotních problémů (MKN-10) – zemřelí do 1 roku 186
G.01 Zemřelí podle pohlaví, velikostních skupin obcí, krajů a příčin smrti 188
G.02 Zemřelí podle pohlaví, věku a příčin smrti 190
G.03 Zemřelí podle pohlaví, měsíce úmrtí a příčin smrti 192
G.04 Zemřelí do 1 roku podle pohlaví, věku a příčin smrti 194
G.05 Zemřelí podle podrobného seznamu příčin smrti, pohlaví a věku 196
G.06 Zemřelí podle vnějších příčin úmrtnosti, pohlaví a věku 242
  
H. Stěhování 
H.01 Vnitřní a zahraniční stěhování podle velikostních skupin obcí, regionů soudržnosti, krajů, 

okresů a pohlaví 258



Demografická ročenka České republiky, Obsah 
Demographic Yearbook of the Czech Republic, Contents 

2019 

H.02 Vnitřní stěhování – přistěhovalí muži podle regionů soudržnosti, krajů, okresů a věku 260
H.03 Vnitřní stěhování – přistěhovalé ženy podle regionů soudržnosti, krajů, okresů a věku 264
H.04 Vnitřní stěhování – vystěhovalí muži podle regionů soudržnosti, krajů, okresů a věku 268
H.05 Vnitřní stěhování – vystěhovalé ženy podle regionů soudržnosti, krajů, okresů a věku 272
H.06 Vnitřní stěhování – přistěhovalí podle rodinného stavu a krajů 276
H.07 Vnitřní stěhování – vystěhovalí podle rodinného stavu a krajů 276
H.08 Vnitřní stěhování podle věku, měsíce stěhování, rodinného stavu a druhu stěhování 277
H.09 Vnitřní stěhování mezi kraji podle pohlaví 278
H.10 Obrat a saldo vnitřního stěhování mezi kraji podle pohlaví 280
H.11 Vnitřní stěhování mezi okresy 282
H.12 Zahraniční stěhování podle věku a pohlaví 294
H.13 Zahraniční stěhování podle rodinného stavu, měsíce stěhování a pohlaví 296
H.14 Zahraniční stěhování podle státního občanství, pohlaví a věkových skupin – přistěhovalí 297
H.15 Zahraniční stěhování podle státního občanství, pohlaví a věkových skupin – vystěhovalí 300
  
I. Bilance obyvatel a analytické ukazatele
I.01 Počet obyvatel podle jednotek věku a pohlaví 304
I.02 Počet obyvatel podle jednotek věku, pohlaví a typu urbanizace (k 31. 12. 2019) 306
I.03 Věkové složení obyvatel podle krajů – obě pohlaví 308
I.04 Věkové složení obyvatel podle krajů – muži 310
I.05 Věkové složení obyvatel podle krajů – ženy 312
I.06 Věkové složení obyvatel podle rodinného stavu – muži (k 31. 12. 2019) 314
I.07 Věkové složení obyvatel podle rodinného stavu – ženy (k 31. 12. 2019) 316
I.08 Jednovýchodné tabulky sňatečnosti svobodných mužů 318
I.09 Jednovýchodné tabulky sňatečnosti svobodných žen 319
I.10 Míry plodnosti podle jednotek věku, věkových skupin žen, typu urbanizace 

a krajů (na 1000 žen) 320
I.11 Míry potratovosti podle jednotek věku, věkových skupin žen, typu urbanizace 

a krajů (na 1000 žen) 322
I.12 Míry indukované potratovosti podle jednotek věku, věkových skupin žen, typu urbanizace 

a krajů (na 1000 žen) 324
I.13 Míry samovolné potratovosti podle jednotek věku, věkových skupin žen, typu urbanizace 

a krajů (na 1000 žen) 326
I.14 Míry ukončených těhotenství podle jednotek věku, věkových skupin žen, typu urbanizace 

a krajů (na 1000 žen) 328
I.15 Míry úmrtnosti podle pohlaví, věku, typu urbanizace a krajů (na 1000 obyvatel) 330
I.16 Míry úmrtnosti podle pohlaví, věku a příčin smrti (na 100 000 obyvatel) 332
I.17 Podrobné úmrtnostní tabulky – muži 334
I.18 Podrobné úmrtnostní tabulky – ženy 336
I.19 Podrobné úmrtnostní tabulky, venkov – muži 338
I.20 Podrobné úmrtnostní tabulky, venkov – ženy 340
I.21 Podrobné úmrtnostní tabulky, město – muži 342
I.22 Podrobné úmrtnostní tabulky, město – ženy 344
 


