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pohyb obyvatelstva

Méně sňatků, méně porodů
To je zásadní rekapitulace ze zprávy o pohybu obyvatelstva v roce 2010. Co dalšího
se ze získaných dat dozvíme?

Již druhým rokem se mírně snižuje
počet narozených dětí. V loňském
roce se jich narodilo 117 tisíc, tedy zhruba o tisíc méně než v roce 2009. Zajímavé přitom je, že
úbytek připadal především na dítě
narozené v prvním pořadí, naopak
dětí rodících se jako druhé či třetí
přibylo. Rovněž věk rodiček zaznamenal změnu, a to směrem výše.
V případě prvního dítěte dosáhl
v průměru 27,6 let, zatímco celkový věkový průměr matek byl dokonce 29,6 roku. Tak, jako v předcházejících letech, i v roce 2010 se
zvýšil počet dětí narozených mimo
manželství. Neprovdaným ženám
se narodilo celkem 47 tisíc dětí,
což již překračuje dvě pětiny všech
narozených.
Loňský rok došlo k poklesu
úmrtnosti. Zemřelo 107 tisíc osob,

což bylo o necelý tisíc méně než
v roce 2009. Přirozeným přírůstkem, tedy prezentujícím poměr narozených a zemřelých, se tak zvýšil
počet obyvatel o více než 10 tisíc.
Pozitivní zprávou je, že jak v případě mužů, tak žen se prodloužila
naděje dožití. U mužů dosáhla věku 74,4 let, zatímco v případě žen
vzrostla na 80,6 let.
Jak už naznačuje titulek, nadále klesal počet sňatků. Za celý
rok bylo uzavřeno pouze necelých
48 tisíc manželství. Z historických
záznamů můžeme uvést, že zhruba
stejný počet manželských párů byl
oddán před dvěma sty lety, to ale
žila na dnešním území jen zhruba
polovina dnešních obyvatel. S cizí
státní občankou či cizím občanem
uzavřelo manželství 1 707 mužů
a 2 403 žen. Muži si nejčastěji brali

občanky Slovenska a Ukrajiny, zatímco v případě žen to byli zejména občané Německa, Velké Británie
a Slovenska. Počet rozvodů se po
přechodném snížení v roce 2009
vrátil na svoji obvyklou hodnotu
pohybující se kolem 30 tisíc za rok.
Zahraniční migrací přibylo v minulém roce, podle údajů
z Informačního systému evidence
obyvatel Ministerstva vnitra ČR,
necelých 16 tisíc obyvatel, tedy
o zhruba 13 tisíc méně než v roce 2009. Toto výrazně nižší saldo
proti předcházejícím rokům bylo
výsledkem nižšího počtu přistěhovalých při současném zvýšení
počtu vystěhovalých osob.
A kolik nás je tedy předběžně
celkem? K 31. prosinci loňského
roku měla, podle předběžné statistické bilance, Česká republika 10

533 tisíc obyvatel, což bylo o 26
tisíc více než k 31. 12. 2009. Na celkovém přírůstku, který byl o třetinu nižší než v roce 2009, se dvěma
pětinami podílela přirozená měna
a tři pětiny připadaly na zahraniční
migraci. Uváděný počet obyvatel je
výsledkem tzv. intercenzální bilance, která navazuje na sčítání lidu
z roku 2001. Nové sčítání, zahájené
v měsíci březnu, se stane základem
těchto bilancí pro příštích deset let.
Zájemci o podrobnější informace je mají k dispozici na webových stránkách ČSÚ http://www.
czso.cz/csu/csu.nsf/informace/
coby031411.doc.
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