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Populační vývoj Česka v roce 2011
V polovině září vydal ČSÚ pravidelnou roční publikaci Vývoj obyvatelstva České
republiky. Naleznete v ní informace o věkové struktuře, sňatcích, rozvodech,
narozených, zemřelých, o potratech, migraci i o populačním vývoji v jednotlivých
krajích republiky.

Na konci roku 2011 žilo v České
republice 10 505 445 osob. Počet
obyvatel je výsledkem bilance navazující na výsledky sčítání lidu,
které se uskutečnilo k 26. 3. 2011.
V roce 2011 došlo v České republice k významnému snížení počtu
živě narozených dětí na 108 673.
Počet zemřelých (106 848) se meziročně prakticky nezměnil. Ve
srovnání s rokem 2010 klesl počet
sňatků (45 137), rozvodů (28 113)
i potratů (38 864). Celkový roční
přírůstek činil 18 714 osob, z toho bylo 16 889 díky migračnímu
přírůstku.

Živě narozených méně
V loňském roce se živě narodilo
108 673 dětí. Počet živě narozených se již třetím rokem snižoval,
přičemž poslední meziroční pokles byl mnohem výraznější – dětí
se v roce 2011 narodilo o 8,5 tis.
méně než v roce 2010. Pokles počtu živě narozených dětí se projevil bez ohledu na rodinný stav
matky. Absolutně největší úbytek nastal u počtu dětí narozených vdaným ženám, kterým se
v loňském roce narodilo 63,3 tis.
dětí, tj. o 6,7 tis. méně než v roce
2010. Relativně největší změna
nastala u rozvedených žen, jimž
se v roce 2011 narodilo 6,5 tis.
dětí, což bylo o 11,8 % méně než
v roce předchozím. Zastoupení
dětí narozených vdaným ženám
se dále snížilo a v roce 2011 se
mimo manželství narodilo už
41,8 % dětí.
Počet živě narozených dětí se
meziročně snížil také bez ohledu

na pořadí narozeného dítěte, ale
ne ve všech pořadích měl pokles
relativně stejnou váhu. Relativně
největší pokles nastal u narozených třetího a vyššího pořadí, když
se jejich počty meziročně snížily
o 10,3 % na 15,5 tis., dětí druhého pořadí přišlo na světt 42,2 tis.,
tj. o 7,4 % méně než před
ed rokem
a relativně nejmenší pokles
okles nastal u prvorozených, kterých
erých se
narodilo 51,0 tis., tedy
o 6,2 % méně než
v roce 2010.
Pokud by byly zachovány věkově speci-fické míry plodnosti na
úrovni roku 2011, tak byy na
jednu ženu v průměru připadřipadlo 1,43 dítěte. Po třech letech
stagnace plodnosti na úrovni
rovni 1,5
dítěte na ženu tak došlo
o k jejímu
poklesu. K poklesu plodnosti
dnosti došlo ve všech pořadích. Nejvíce se
snížila plodnost ve třetím
m a vyšším
pořadí (o 9,1 %), dále vee druhém
pořadí (o 4,6 %) a nejméně
éně v pořadí prvním (o 3,0 %).

Naděje dožití vyšší
V roce 2011 zemřelo 106 848 osob,
což bylo pouze o čtyři případy více
než v předchozím roce.
Rozložení zemřelých podle věku se liší v závislosti na pohlaví, ale
obecně jak u mužů, tak i u žen převažují starší ročníky, i když u žen
je tato převaha výraznější.
Úroveň kojenecké úmrtnosti
zůstala i nadále jedna z nejnižších
na světě (2,7 ‰). Příčinou úmrtí
kojenců byly většinou stavy vzniklé
v perinatálním období.

Naděje dožití při narození se
u mužů meziročně zvýšila o 0,3
roku na 74,7 roku, u žen vzrostla
o 0,1 roku na 80,7 roku. Normální
délka života, tedy věk, v němž je
zemřelých nejvíce, zůstala stejná
jako v roce 2010: u mužů
82 let, u žen 87 let.

Struktura úmrtí podle příčin
smrti se dlouhodobě nemění.
U téměř poloviny zemřelých byly
základní příčinou úmrtí nemoci
oběhové soustavy. Druhou nejčastější příčinu úmrtí představovaly
novotvary, na něž umírá zhruba
jedna čtvrtina osob. U mužů bývá
zhoubný novotvar nejčastěji lokalizován na průduškách a plicích,
u žen bývají nejčastější zhoubné
novotvary prsu. Na třetím místě se
v roce 2011 u mužů umístily vnější
příčiny, u žen byla třetí nejčetnější

skupinou příčin smrti onemocnění
dýchací soustavy.

Migrační změny
V roce 2011 získala Česká republika zahraničním stěhováním 16 889
obyvatel, což bylo o 1,2 tis. více než
v roce 2010. Mezi přistěhovalými
p
občané
byli v roce 2011 nejčastěji
nej
Slovenska, Ruska a Ukrajiny, mezi
bylo nejvíce obvystěhovalými b
čanů Slovenska,
Slovenska České repubNěmecka. Zastoupení
liky a Němec
občanů na zahračeských ob
migraci se vytrvale
niční migr
zvyšuje od roku 2007.
V roce 2011 měla již
téměř každá pátá
témě
osoba, která se
oso
stěhovala přes
st
hranice ČR,
také české
občanství.
V loňském roce
nejvyšší migrační
bylo nejvy
Slovenska, záporné
saldo u občanů Slov
migrační saldo bylo zaznamenáno
republiky.
pouze u občanů České
Če
Podle Oboru azylové a migrační politiky ministerstva vnitra žilo
k 31. 12. 2011 na území České republiky 436 389 cizinců. Nejčastěji měli státní občanství Ukrajiny
(119 025 osob), druhou početně
nejsilnější skupinou jsou občané
Slovenska (81 253 osob), třetí Vietnamu (58 265 osob).
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