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Češi žijí déle, zabíjí je však
zhoubné novotvary
Vichr změn, který se před 20 lety prohnal českými kraji, nezměnil jen politickou
a ekonomickou kulisu. Čísla, poskytnutá Českým statistickým úřadem, ukazují, že
vzrostla kvalita života. Češi se dožívají vyššího věku.
Češi mají po revoluci v roce 1989
šanci dožít se vyššího věku, podle statistiků v roce velkého zlomu
měli muži vyhlídku, že se dožijí
68,12 let, ženy na tom byly o něco
lépe. V průměru se mohly dočkat 75,39 let. Zástupci silnějšího
pohlaví, kteří přišli na svět v roce
2009, jsou na tom již zřetelně lépe,
mají naději, že se dožijí 74,19 let.
Příslušnice něžného pohlaví, které přišly na svět 20 let po revoluci,
mají vyhlídku, že se dožijí 80,13 let.
Po revoluci se podle statistiků
umírá méně, v roce 1989 opustilo
tento svět 127 747 lidí, po dvou
desetiletích toto číslo kleslo na
107 421 osob. Počet mužů a žen,
kteří v roce 2009 odešli navždy, je
hodně podobný. Zemřelo 54 080
mužů a 53 341 žen.
Všechny Čechy však podle neúprosných dat ČSÚ decimují stále
v nemalé míře zhoubné novotvary. V roce 1989 se staly osudnými

28 007 lidem, v roce 2009 jim za
oběť navzdory pokroku v medicíně i propagaci preventivních vyšetření, padlo za oběť 28 064 lidí.
Naopak s nemocemi oběhové soustavy se Češi zjevně potýkají lépe.
V roce 1989 tato onemocnění zahubila 71 842 lidí, o 20 let později
tento počet klesl na 54 100.
Může za to zdravější jídelníček,
upravený ve dvou desetiletích od
roku 1989? I na to nabízí zajímavou
odpověď ČSÚ. Naši krajané výrazně
omezili některé potraviny, například hovězího masa se jí o dvě třetiny méně, než v roce 1989. Méně
se konzumuje i vepřového masa,
másla či vajec. Naopak Češi, zdá se,
objevili kouzlo těstovin, jichž se jí
takřka jednou tolik, co v roce 1989,
na jídelníčku přibyla drůbež, pšeničné pečivo či sýry. Jen s národním
nápojem, pivem, převratné změny,
nezatočily. Jeho spotřeba zůstává
prakticky stejná, jako v roce 1989.

Zajímavé údaje nabízí ČSÚ
i v problematice bytové výstavby,
v roce 1989 bylo vystavěno více než
55 000 bytů. V uplynulých dvaceti
letech v souvislosti se změnami ve
struktuře bytové výstavby roční počet dokončených bytů nejprve klesal až na 12 662 v roce 1995, a poté
znovu rostl. V posledních letech je
dokončováno cca 40 tis. bytů ročně.
V roce 2009 bylo v ČR dokonče-

no 38 473 bytů. A více se staví byty
v rodinných domech než v domech
bytových.
Kompletní zajímavé údaje o statistických změnách v ČR za porevolučních 20 let lze získat na internetových stránkách ČSÚ.

Jan Bohata
externí redaktor

Publikace: Česká republika v datech (1989 až 2009)
Koho baví srovnávat život před společensko–ekonomickými změnami

statistiky po roce 1990 teprve v souvislosti s přibližováním ke statistickému

v bývalém Československu a po nich, rozhodně uvítá publikaci Česká

systému zemí EU postupně vznikaly.

republika v datech (1989 až 2009), kterou letos v dubnu vydal ČSŮ.

Statistici včlenili do publikace i informační a komunikační technologie,

„Cílem naší publikace bylo zdokumentovat vybrané směry vývoje České

přestože mají k dispozici pouze několikaleté časové řady. Důvodem je jejich

republiky v posledních dvaceti letech,“ říká Jan Honner, pracovník infor-

prudký rozvoj v posledních letech.

mačních služeb ČSÚ. Úřad tak reaguje na vzrůstající zájem odborné i laické
veřejnosti o podrobnější časové řady.

Publikace, která zahrnuje 21 kapitol z demografického, sociálního,
ekonomického a environmentálního vývoje celé společnosti za období

„Při konstrukci časových řad jsme se snažili o maximální srovnatelnost

1989–2009, je k dispozici na internetových stránkách ČSÚ http://www.

publikovaných údajů,“ poznamenává Honner. V případech, kdy nebylo mož-

czso.cz/csu/2011edicniplan.nsf/t/780046A84E/$File/142011.pdf. Vyšla

né sestavit časovou řadu za celé dvacetileté období nebo údaje přepočíst

také na CD a v omezeném množství i v tištěné podobě.

na srovnatelnou základnu, jsme opatřili tabulky metodickými poznámkami.
Důvodem kratší časové řady v některých úsecích byla také skutečnost, že
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