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obyvateľstva. V teoretickom rámci riešenej problematiky sú vysvetlené základné pojmy 

z oblasti ochrany obyvateľstva. Ďalej je v tejto časti popísaná demografia a jej jednotlivé 

ukazovatele. V nasledujúcej časti je charakterizovaná ochrana obyvateľstva, spolu s 

previazanosťou na oblasť demografického vývoja obyvateľstva. Podstatná časť práce je 

následne venovaná analýze demografického vývoja obyvateľstva Českej republiky. Na 
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ÚVOD 

Ľudstvo bolo po celú dobu svojej existencie ohrozované radom nebezpečí. Najskôr 

išlo len o prírodné živelné katastrofy, sociálne, náboženské a etické nepokoje prerastajúce 

do vojnových konfliktov, neskôr pribudli priemyslové havárie, atď. Svetové trendy v oblasti 

analýz rizík jednoznačným spôsobom ukazujú, že aktuálne hrozby sú aj sociálneho 

charakteru, napríklad celkové starnutie populácie a tým sa meniaca demografická krivka.  

Každý človek musí byť pripravený na možný výskyt mimoriadnych udalostí, aby 

im mohol adekvátne čeliť. Oblasť zaoberajúca sa pripravenosťou obyvateľstva na 

mimoriadne udalosti, je ochrana obyvateľstva. Najväčšou snahou tejto oblasti je, aby každý 

občan bol dostatočne znalý najmä vo veciach týkajúcich sa sebaochrany pri vzniku 

mimoriadnej udalosti. Avšak je ochrana obyvateľstva pripravená aj na meniacu sa 

demografickú štruktúru obyvateľstva?  

Európska komisia vyhlásila rok 2012 za Európsky rok aktívneho starnutia 

a solidarity medzi generáciami. V súčasnosti je starnutie populácie stále viac diskutovanou 

témou, ktorá prerastá vo vážny problém nielen v Českej republike. Táto problematika 

vyzýva každú spoločnosť, aby analyzovala proces starnutia a jeho spoločenské 

a ekonomické dôsledky. 

Cieľom tejto diplomovej práce je vypracovanie štúdie o problematike 

demografického vývoja v Českej republike a možných prístupoch k ochrane obyvateľstva. 
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1. REŠERŠE LITERATÚRY 

Demografie. Praha: Český štatistický úrad, 2013. ISSN 1805-2991. Dostupné 

z: http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/demografie 

Demografie, revue pre výskum populačného vývoja je odborným demografickým 

časopisom v Českej republike. Zverejňuje aktuálne články, analýzy a prehľady 

o populačnom vývoji v ČR a v zahraničí. Poskytuje dáta o sobášnosti, rozvodovosti, 

pôrodnosti, úmrtnosti, potratovosti, migrácií. 

Demografie (nejen) pro demografy. Praha: SLON - Sociologické nakladatelství, 

2009, 241 s. ISBN 9788074190124. 

Táto publikácia je zameraná na poskytnutie stručných informácií nie len 

o demografií, rýchlu orientáciu v pojmoch, problémoch a súvislostiach oboru demografie. 

Oboznamuje čitateľa čo sa ako meria, o čom vypovedajú jednotlivé ukazovatele, ako súvisia 

s ďalšími javmi, čím všetkým sa zaoberá demografia a ako nadväzuje na ďalšie obory. Kniha 

sa taktiež venuje analýzam jednotlivých ukazovateľov, ich historickému vývoju 

a pravdepodobnému vývoju v budúcnosti.  

Koncepce ochrany obyvatelstva do roku 2020 s výhledem do roku 2030.Praha, 

2013. 

Táto Koncepcia predstavuje kľúčový dokument popisujúci systém ochrany 

obyvateľstva v celej jeho šírke a komplexnosti. Formuluje základné princípy ochrany 

obyvateľstva a definuje jej významné oblasti a nástroje, prostredníctvom ktorých je 

prakticky realizovaná. 

LANGHAMROVÁ, Jitka. Demografie. Praha, 2007. ISBN 978-80-7399-218-7. 

Dostupné z: http://u3v.vse.cz/wp-content/uploads/2009/03/U017.pdf. Učební text. 

Vysoká škola ekonomická v Praze. 

Táto publikácia je určená ako študijný materiál pre študentov. Ide o jednoduchý 

výklad najčastejšie používaných demografických pojmov a ukazovateľov, s ktorými sa 

stretávame v praxi najčastejšie. Ukazovatele sú definované v súlade s ukazovateľmi 

používanými Českým štatistickým úradom. Obrovskou výhodou tohto textu je dôraz 

kladený ja jednoduchosť, zrozumiteľnosť a správnu interpretáciu uvádzaných ukazovateľov. 
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Statistika&my. Praha: Český statistický úřad, 2013. ISSN 1804-7149. Dostupné 

z: http://www.statistikaamy.cz/ 

Časopis Statistika a my je mesačník informujúci o aktuálnom dianí v Českom 

štatistickom úrade. Prináša analýzy, komentáre, výsledky štatistických výskumov 

realizovaných a organizovaných ČŠÚ, štatistické údaje o ČR, ich obyvateľoch, vrátane 

medzinárodného porovnania. 
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2. TEORETICKÝ RÁMEC RIEŠENEJ PROBLEMATIKY 

V súčasnosti je starnutie populácie stále viac diskutovaný problém, ktorý nadobúda 

na vážnosti ako v Českej republike, tak aj v celosvetovom meradle.  Demografické starnutie 

má aj svoju peknú stránku v podobe dlhšieho života, čo to však znamená pre zvyšok 

obyvateľstva? Odhliadnuc od ekonomických a sociálnych problémov, ktoré so sebou 

starnutie populácie prináša, má vplyv aj na ochranu obyvateľstva. 

Príprava obyvateľstva Českej republiky v oblasti ochrany obyvateľstva je daná 

legislatívou, avšak ani tá už nie je dostačujúca vzhľadom na to, že nepokrýva všetky úlohy, 

ktoré sú v bežnej praxi realizované. [11] V tejto kapitole sú obsiahnuté základné informácie 

o zmienenej problematike. 

2.1.   Základné pojmy 

Táto kapitola obsahuje základné, najdôležitejšie pojmy z riešenej oblasti, ktorými 

sa bude práca zaoberať. Tieto pojmy sú: 

Ochrana obyvateľstva znamená plnenie úloh civilnej ochrany pri ozbrojenom 

konflikte a aj mimo neho, ide najmä o varovanie, evakuáciu, ukrytie a núdzové prežitie 

obyvateľstva a ďalšie opatrenia na zabezpečenie ochrany života, zdravia a majetku 

obyvateľstva. [23], [26] 

Mimoriadna udalosť (MU) je škodlivé pôsobenie síl a javov vyvolaných 

činnosťou človeka, prírodnými vplyvmi, havárie, ktoré ohrozujú životy, zdravie, majetok 

alebo životné prostredie a vyžadujú uskutočnenie záchranných a likvidačných prác. [26] 

Varovanie je súhrn technických a organizačných opatrení zabezpečujúcich včasné 

upozornenie na hroziacu alebo nastalú mimoriadnu udalosť vyžadujúcu realizáciu opatrení 

na ochranu obyvateľstva, pomocou verejného vyhlásenia varovného signálu. [12], [15]  

Vyrozumenie je súhrn technických a organizačných opatrení zabezpečujúcich 

včasné odovzdávanie informácií o hroziacej alebo už nastalej mimoriadnej udalosti 

a krízovej situácie určeným orgánom štátnej správy, samosprávy, právnickým a fyzickým 

osobám. [12] 

Evakuácia je súhrn organizačných a technických opatrení zabezpečujúcich 

premiestnenie osôb, zvierat a vecných prostriedkov v danom poradí, priority z miest 
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ohrozených MU do miest, v ktorých je zaistené pre osoby náhradné ubytovanie 

a stravovanie, pre zvieratá ustajnenie a pre vecné prostriedky uskladnenie. [25], [23] 

Ukrytie obyvateľstva je využitie úkrytov a iných vhodných priestorov na ochranu 

obyvateľstva pred účinkami svetelného a tepelného žiarenia, prenikavej radiácie, 

kontaminácie rádioaktívnym prachom, chemickými alebo biologickými látkami a proti 

účinkom zbraní hromadného ničenia. Na tento účel sa využívajú improvizované a stále 

úkryty. [23] 

Núdzové prežitie je dočasný spôsob prežitia obyvateľstva postihnutého 

následkami MU. Zahŕňa najmä opatrenia na núdzové ubytovanie, zásobovanie potravinami, 

pitnou vodou a energiami a organizovanie humanitárnej pomoci. [23] 

Individuálna ochrana je súbor organizačných a materiálnych opatrení, ktorých 

cieľom je chrániť jednotlivca pred účinkami nebezpečných chemických, rádioaktívnych 

alebo biologických látok. K individuálnej ochrane sa využívajú prostriedky improvizovanej 

ochrany dýchacích ciest, očí a povrchu tela a prostriedky individuálnej ochrany. [23] 

Populácia je súbor jedincov, medzi ktorými dochádza k reprodukcii. [14], [6] 

Obyvateľstvo je súbor osôb žijúcich na určitom území. Môže sa skladať z rôznych 

populácií, etník alebo národov. V praxi sa termíny obyvateľstvo a populácia chápu ako 

synonymá. [14], [6] 

Stredná dĺžka života je priemerným vekom zomrelých. [14] 

Veková štruktúra alebo štruktúra obyvateľstva podľa veku predstavuje jeden 

z najzakladanejších vychádzajúcich poznatkov demografickej analýzy v demografii. Je 

výsledkom predchádzajúcej úrovne demografických procesov a migrácie. Jej grafickým 

vyjadrením je veková pyramída, pomáha pochopiť štruktúru danej populácie v danom 

okamžiku na danom území. [24], [14] 

2.2.     Právny rámec riešenej problematiky 

Česká republika disponuje pomerne širokou škálou právnych noriem zaoberajúcich 

sa ochranou obyvateľstva, avšak jej stále aktuálnejšiu spätosť zo starnutím obyvateľstva by 

sme tam hľadali márne. Medzi piliere právnych noriem z oblasti ochrany obyvateľstva 

partia: 

 



 

6 

 

Zákon č. 239/2000 Sb., o integrovanom záchrannom systéme [26]  

Tento zákon vypovedá o tom, že každá fyzická osoba zdržiavajúca sa na území 

Českej republiky má právo na prípravu na ochranu obyvateľstva a taktiež má právo na 

poskytnutie inštruktáží a školení v oblasti ochrany obyvateľstva. Povinnosť pripravovať 

a informovať obyvateľstvo v oblasti ochrany obyvateľstva majú podľa zákona Ministerstvo 

vnútra, HZS kraja, obecné úrady obcí s rozšírenou pôsobnosťou, obecné úrady, právnické 

a podnikajúce fyzické osoby. 

Zákon č. 240/2000 Sb., o krízovom riadení [27] 

Podľa tohto zákona má byť fyzická osoba zdržiavajúca sa na území ČR  

oboznámená s charakterom možného ohrozenia jej života, zdravia a majetku, s pripravenými 

krízovými opatreniami a tiež spôsobom ich prevedenia.   

Vyhláška Ministerstva vnútra č. 380/2002 Sb. [25] 

Vyhláška určuje spôsob informovania právnických a fyzických osôb o charaktere 

možného ohrozenia, pripravovaných opatreniach a o spôsobe ich prevedenia. Podľa tejto 

vyhlášky je za informovanie právnických a fyzických osôb zodpovedný obecný úrad 

a zamestnávateľ. 

Zákon č. 239/2000 Sb., o IZS, spolu so zákonom č. 238/2000 Sb., o HZS ČR 

a zákonom č. 240/2000 Sb., o krízovom riadení, tvoria takzvanú krízovú legislatívu. Táto 

krízová legislatíva obsahuje nevyhnuté právne normy, ktoré určujú ministerstvám, ostatným 

ústredným správnym orgánom, orgánom krajov, obciam a vybraným právnickým 

a fyzickým osobám konkrétne úlohy v oblasti ochrany obyvateľstva. 

Dôležitým dokumentom týkajúcim sa ochrany obyvateľstva je tiež Koncepcia 

ochrany obyvateľstva do roku 2020 s výhľadom do roku 2030. Tento dokument poukazuje 

na to, že legislatívna forma týkajúca sa ochrany obyvateľstva ako ju poznáme v súčasnosti, 

už nie je dostačujúca a je potrebné ju novelizovať. Koncepcia si ukladá za cieľ širšie 

zapojenie občanov do systému ochrany obyvateľstva prostredníctvom zvýšenia ich 

schopnosti sebaochrany vďaka vzdelávaniu. Avšak v Koncepcií sa spomína len nižšie 

a stredné vzdelávanie, celoživotné vzdelávanie, ktoré zahŕňa väčšinu obyvateľstva ČR sa 

v dokumente nespomína. 
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2.3.   Demografia 

Demografia je vedný odbor zaoberajúci sa skúmaním reprodukcie ľudských 

populácií, teda obnovou ľudských populácií rodením a vymieraním. Z toho vyplýva, že 

základnými témami demografie je zmena počtu obyvateľov a populačný prírastok respektíve 

úbytok. Demografia pri štúdiu populačného vývoja spolupracuje s geografiou obyvateľstva, 

pretože populačný vývoj je ovplyvňovaný ako pôrodnosťou (narodením) a úmrtnosťou 

(smrťou) tak aj priestorovou mobilitou - migráciou. 

Demografické udalosti sú dôležité udalosti v živote jedinca, ktoré ako hromadné 

javy utvárajú priebeh demografickej reprodukcie, najvýznamnejšími sú narodenie a úmrtie, 

od ktorých sú odvodené demografické procesy plodnosti a úmrtnosti. Zvláštnym druhom 

úmrtia je potrat, od ktorého sa odvodzuje potratovosť. Ostatné udalosti ovplyvňujú 

demografickú reprodukciu sprostredkovane, uzavieranie manželstva a rozvod ovplyvňuje 

pôrodnosť, ochorenia ovplyvňujú úmrtnosť, avšak pre štúdium demografickej reprodukcie 

populácií sú tieto udalosti dôležité. [6], [14] 

Demografický proces znamená, že jedinec prežíva zmenu stavu, prechod z jedného 

stavu do iného stavu. Každý demografický proces sa prejavuje demografickou udalosťou – 

pôrodnosť narodením, úmrtnosť úmrtím, potratovosť potratom, uzatvorenie manželstva 

uzatvorením manželstva, rozvodovosť rozvodom, migrácia sťahovaním. [3], [4], [5], [8] 

Demografia čerpá údaje z demografickej štatistiky. Časť demografie, ktorá sa 

zaoberá štúdiom úmrtnosti, plodnosti, sobášnosti, rozvodovosti a migrácie sa nazýva 

demografickou dynamikou. Na druhej strane skúmanie okamihového stavu populácie, teda 

jej štruktúry podľa veku, pohlavia sa nazýva demografickou statikou. 

Stav populácie môžeme skúmať z viacerých hľadísk, môžeme skúmať rozličné 

štruktúry. Pre demografiu je nepochybne najzaujímavejšia štruktúra podľa pohlavia a veku, 

ktoré sa zväčša spájajú pod jednotné označenie demografická štruktúra. Potrebné údaje, na 

ktorých základe môžeme uvedené štruktúry študovať, môžeme získať z pravidelných sčítaní 

obyvateľstva, alebo príležitostne z rôznych jednorazových prieskumov. 

2.3.1. Demografická statika 

Veková a pohlavná štruktúra obyvateľstva,  takzvaná demografická štruktúra, je 

základnou charakteristikou obyvateľstva. 
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Vekovú štruktúru určujeme na základe znalosti veku každého jedinca, ktorý patrí 

do skúmanej populácie. Pritom vekom sa myslí dokončený vek, teda vek, ktorého sa osoba 

dožila pri posledných narodeninách. [6], [13], [14] 

Často sa používa rozdelenie populácie do troch biologických generácií. Toto 

rozdelenie je založené na schopnosti reprodukcie obyvateľstva na zložku [13]: 

• detskú    predreprodukčná generácia 0-14 rokov, 

• rodičovskú  reprodukčná generácia  15-49 rokov, 

• prarodičovskú  poreprodukčná generácia 50+ rokov. 

Podľa zastúpenia detí, rodičov a prarodičov v populácií sa v demografii rozlišujú 

tri základné populačné typy, kde k jednej z nich môžeme priradiť prakticky akúkoľvek 

populáciu. 

Progresívny typ   stacionárny typ   regresívny typ  

 

 

 

 

 

Obrázok č. 1: Základné populačné typy [14] 

Prvý typ predstavujú populácie, kde prevažuje predreprodukčná, detská, generácia 

nad poreprodukčnou, prarodičovskou. Sú to populácie s prevahou mladých, kde počet 

narodených rastie, teda populácia rastúca, alebo tiež progresívna. Takýto typ populácie 

môžeme nájsť v rozvojových zemiach.  

K druhému typu patria populácie, ktoré majú podiel predreprodukčnej 

a poreprodukčnej generácie približne rovnaký. Takéto populácie majú stabilný počet 

narodených aj zomrelých. V takomto prípade hovoríme o populáciách stagnujúcich, alebo 

stacionárnych. 

Tretí typ sú populácie s prevahou poreprodukčnej generácie nad predreprodukčnou 

generáciou, teda s prevahou starších osôb. V takýchto populáciách umiera viac osôb než sa 

narodí, takže sú to populácie ubúdajúce, alebo tiež regresívne. Väčšina európskych populácií 

patrí k regresívnemu typu. 
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Ukazuje sa, že každá populácia si postupne prejde prechodom od progresívnej 

k regresívnej. Tento proces sa nazýva starnutie populácie, alebo tiež demografické starnutie. 

Pre určenie ktorá populácia sa považuje za starú, sa používa index starnutia. Je to vzťah 

medzi poreprodukčnou a predreprodukčnou generáciou. Inou vhodnou charakteristikou 

starnutia populácie je priemerný vek a vekový medián. 

Ku starnutiu populácie môže dochádzať dvojakým spôsobom. Buď sa môže 

znižovať úmrtnosť, takže sa zvyšuje podiel poreprodukčnej generácie, alebo sa môže 

znižovať pôrodnosť, takže sa znižuje podiel predreprodukčnej generácie. Obidva procesy 

však obvykle prebiehajú súčasne, alebo s malým časovým odstupom. 

Obyvateľstvo a jeho demografickú štruktúru graficky znázorňujeme pomocou 

stromu života,  alebo inak povedané, vekovej pyramídy. Veková pyramída je tvorená dvoma 

„grafmi“, ktoré majú spoločnú jednu, zvislú, os. Je zvykom vľavo umiestňovať graf pre 

mužov a vpravo pre ženy. Spoločná, zvislá, os pre oba grafy predstavuje vek, vodorovná os 

predstavuje počet osôb v príslušnej vekovej kategórií. [13], [14], [20] 

 

Graf č. 1: Veková pyramída obyvateľstva k 1.1.20061 

                                                 
1 Zdrojové údaje: www.czso.cz/animgraf/cz/cr_1945_2012.xls 
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Veková pyramída je však oveľa komplexnejší nástroj, nie je to len prostriedok ako 

znázorniť v jednom grafe dvojité triedenie podľa pohlavia a veku. Veková pyramída nám 

dáva informácie o vývoji populácie za posledných 100 rokov, je to vlastne koncentrovaný 

záznam histórie.  

Veková štruktúra obyvateľstva patrí k najdôležitejším demografickým štruktúram. 

Zároveň nám predurčuje budúci demografický vývoj. Veková štruktúra obyvateľstva Českej 

republiky je značne nepravidelná, čo so sebou nesie nepravidelné nároky na zdravotníctvo, 

školstvo, zamestnanosť, sociálnu a dôchodkovú politiku a tiež aj na ochranu obyvateľstva. 

[13], [14], [20] 

2.3.2.   Demografická dynamika 

Demografická štatistika sleduje populačné javy a procesy ako sú pôrodnosť, 

úmrtnosť, sobášnosť, rozvodovosť, potratovosť a migrácia v danej populácií. Pre tvorbu 

takýchto štatistík sú nevyhnutné informácie o každom individuálnom prípade narodenia, 

úmrtia, sobáši, rozvode, potrate, sťahovaní. Z tohto dôvodu sa musia za každú sledovanú 

udalosť vyplniť zodpovedajúce hlásenia. Informácie sú potom sústreďované ku centrálnemu 

spracovaniu systémom štatistických hlásení, ktoré sú zo zákona o štátnej štatistickej službe 

povinné podávať spravodajské jednotky Českému štatistickému úradu. Pre demografickú 

štatistiku v ČR sú spravodajské jednotky matriky, pôrodnice, ohlasovne pobytu, okresné 

úrady cudzineckej polície a krajské súdy. [13], [14], [24] 

Na hodnotenie demografickej situácie používame okrem iných aj ukazovateľ 

pôrodnosti a plodnosti. Súčasný vývoj pôrodnosti a plodnosti v ČR je charakteristický 

neustálym poklesom počtu živonarodených detí, trvalo nízkymi hodnotami plodnosti ako aj 

celkovým nástupom nového reprodukčného správania sa mladej generácie. Pôrodnosť nám 

hovorí, koľko detí sa narodí na 1 000 obyvateľov v príslušnom roku. Plodnosť zas udáva, 

koľko detí sa narodí na 1 000 žien v plodnom veku, to znamená vo veku od 15 do 49 rokov. 

[7], [13], [14], [24] 

Potratovosť je demografický proces, ktorý negatívne vstupuje do reprodukcie 

obyvateľstva, znižuje jeho dynamiku. Rozlišujeme dve hlavné kategórie potratov a to 

samovoľné potraty a umelé potraty, tzv. interrupcie. Samovoľné potraty a interrupcie sa líšia 

svojou podstatou aj úrovňou. Samovoľný potrat je predurčený najmä biologicky, ako aj 

úrovňou zdravotníctva a zdravotným stavom obyvateľstva. Iný charakter má umelá 

potratovosť, ktorá závisí najmä od tradícií, sociálno-ekonomických podmienok obyvateľstva 
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a legislatívy. Dlhodobo môžeme konštatovať, že v Českej republike prevažujú interrupcie 

nad samovoľnými potratmi. 

Úmrtnosť sa ako demografický proces vytráca z povedomia verejnosti. Považuje sa 

za proces stabilizovaný, vo veľkej miere nezávislý na činnosti a vôli človeka, čím vzniká 

dojem, že je ťažko ovplyvniteľný. Je samozrejmé, že je potrebné poznať zákonitosti tohto 

procesu a určiť slabé stránky, aby sa mohli navrhnúť opatrenia na redukciu jeho negatívneho 

vplyvu. Úmrtnosť spôsobuje úbytok populácie, zmenu štruktúry a v prípade znižovania 

úmrtnosti prispieva aj k starnutiu populácie. Úmrtnosť je dôležitý demografický ukazovateľ, 

ktorý podáva súhrnnú informáciu o špecifických úmrtnostiach podľa veku a pohlavia. Pri 

sledovaní úmrtnosti vychádzame z absolútneho počtu zomrelých členených ďalej podľa 

pohlavia, veku, príčin smrti a podobne. Okrem strednej dĺžky života pri narodení nás často 

zaujíma stredná dĺžka života vo veku 65 rokov, dôchodkový vek. Tento demografický proces 

nemôžeme priamo merať, môžeme len zistiť jeho dôsledky – dĺžku života, príčinu smrti 

počet zomrelých, atď., prípadne určiť vplyv jednotlivých faktorov, ktoré pôsobia na jej 

priebeh. Zvláštnu pozornosť venuje štatistika úmrtnosti podľa príčin smrti. Ide o počet 

zomrelých na určitú príčinu smrti na 100 000 obyvateľov. [7], [13], [14] 

Sobášnosť je osobitný populačný proces, pri ktorom sa začína formovať rodina, a to 

uzatvorením manželstva. Rodina ako relatívne trvalé spoločenstvo partnerov rozličného 

pohlavia a ich detí má nezastupiteľnú funkciu v procese reprodukcie obyvateľstva, vo 

vysokej miere súvisí s jej rozhodujúcou zložkou – pôrodnosťou. Česká republika si rovnako 

ako zvyšok Európy prešla obdobím, na ktorého začiatku stálo masové rozšírenie 

hormonálnej antikoncepcie, čo spôsobilo zníženie pôrodnosti, potratovosť. Súčasne s tým sa 

uskutočnili hodnotové a ideové zmeny, čo spôsobilo, že ľudia sa zamerali na sebarealizáciu 

a sobáš prípadne narodenie dieťaťa odsúvajú na neskôr. Sobášnosť je v centre pozornosti 

demografie predovšetkým v súvislosti so štúdiom rodiny a rodinného správania sa populácie. 

Vytváraním trvalých alebo dočasných partnerských zväzkov vznikajú predpoklady pre 

proces rodenia detí a v konečnom dôsledku aj zmeny početného stavu a štruktúry 

obyvateľstva. [7], [13], [14] 

Ďalším z demografických ukazovateľov je rozvodovosť. Jeho rastúca intenzita od 

polovice 20. storočia je charakteristickou črtou populačného vývoja českej republiky, ktorá 

závisí od množstva spoločenských, ekonomických a právnych faktorov. Rozvodovosť silno 

závisí od výkonu súdnej praxe a krátkodobé výkyvy v jej vývoji sú často spôsobené 

legislatívnymi opatreniami. V súčasnosti sa zvyšuje podiel rozvodov dlhotrvajúcich 
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manželstiev, čo na jednej strane znamená, že deti nie sú takýmto rozvodom frustrované, no 

na strane druhej to znamená, že ľudia dožívajú osamotene ak sa im nepodarí nájsť partnera 

a teda sa o nich nemá kto postarať. 

Migrácia, ako ďalší demografický proces, je chápaná ako zmena trvalého pobytu. 

Z tohto hľadiska môžeme migráciu deliť na vnútornú a medzinárodnú. Vnútorná migrácia 

je definovaná ako zmena trvalého pobytu v rámci jedného štátu, za hranice nejakej územnej 

jednotky. Medzinárodná migrácia je definovaná ako zmena obvyklého pobytu za hranice 

štátu.  

Medzinárodná migrácia má dôležité ekonomické, politické, sociálne, 

demografické, psychologické a sociálne dopady ako na emigračnú krajinu, tak aj na 

imigračnú (primajúcu) krajinu. Dôvodov migrácie obyvateľstva je nespočetne veľa, 

ekonomická nestabilita, zmena životných štandardov, rýchly demografický rast, vojnové, 

náboženské, národnostné konflikty, zhoršovanie kvality životného prostredia, politická 

nestabilita, ekonomická prosperita, vysoká kvalita života, sloboda, možnosť sebarealizácie. 

To všetko sú dôvody ktoré priťahujú migrantov do krajín, respektíve sú dôvodom odchodu 

migrantov z krajiny, v ktorej majú trvalé bydlisko a občianstvo. Migrácia má vysoký vplyv 

na štruktúru a zloženie obyvateľstva.  

Ako každý demografický proces, aj migrácia má svoje klady a zápory. Legálna 

migrácia je v podstate prínosom pre imigračnú krajinu. Imigračná krajina získava väčšinou 

mladú, aktívnu a naviac často kvalifikovanú pracovnú silu, pričom na jej kvalifikáciu 

nemusela vynaložiť ani korunu. Nepopierateľnou výhodou imigrantov v pracovnom procese 

je mimo iné tiež prínos nových prístupov a myslenia, ktoré obohacujú a môžu vylepšiť už 

zabehnuté postupy. Samozrejme medzi imigrantami sú aj takí, ktorých vzdelanie nie je na 

vysokej úrovni, prácu majú skôr príležitostne, alebo vôbec, a žijú zo sociálnych dávok.  

Negatívom migrácie, je nelegálna migrácia, ktorá so sebou prináša straty štátu na 

daniach a poistení, spolu s diskrimináciou migrantov, pretože dostáva veľmi nízku mzdu.  
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3. OCHRANA OBYVATEĽSTVA 

Ochrana obyvateľstva, ďalej skrátene OOb,  pri hrozbe vzniku a v priebehu 

pôsobenia živelných pohrôm, antropogénnych havárií, epidémií, aj pri vojnových 

konfliktoch, bola a je jedným zo znakov spoločenského bytia človeka v priebehu celej jeho 

histórie.  

Úroveň jednotlivých opatrení je závislá ako na ľudskom poznaní a pochopení 

týchto javov, tak aj na vyspelosti spoločenského systému krajiny, v ktorom ľudia žijú. 

Významnú úlohu zohrávajú geografické a klimatické podmienky, rozsah industrializácie 

a ekonomická sila spoločnosti na danom území. 

OOb prešla vývojom, ktorý sa odráža aj v chápaní tohto pojmu [1]: 

• v širšom slova zmysle ide o komplex činností smerujúcich k zabezpečeniu OOb 

v prípade vzniku akejkoľvek MU, teda zahŕňa v sebe havarijné a krízové plánovanie, 

činnosť zložiek IZS pri uskutočňovaní záchranných a likvidačných prác, aj 

všestrannú podporu všetkých opatrení OOb ako jednotného a nedeliteľného celku. 

• v užšom slova zmysle je OOb komplex konkrétnych činností, plnených v prospech 

občanov na ochranu zdravia, života a majetku, t. j. týka sa len činností úzko 

spojených s jedincom, uskutočňovaných ním alebo v jeho prospech. 

Všetky uvedené činnosti majú spoločný zmysel a cieľ - minimalizovať možné 

následky všetkých negatívnych udalostí, chrániť ľudské zdravie a život, osobný aj spoločný 

majetok, a životné prostredie. 

 V rámci legislatívneho systému ČR sú viaceré právne normy zaoberajúce sa 

ochranou obyvateľstva. Vymedzenie OOb je zakotvené v Zákone o IZS [26], a vo Vyhláške 

MV č. 380/2002 Sb. [25] ktorá sa týka prípravy a prevedenia úloh OOb. 

Zákon o IZS, [26], nám OOb charakterizuje, ako plnenie úloh civilnej ochrany, čo 

predstavuje najmä: 

• varovanie, 

• evakuácia, 

• ukrytie, 

• núdzové prežitie obyvateľstva, 

• a ďalšie opatrenia na zabezpečenie ochrany života, zdravia a majetku. 
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3.1.    Varovanie a vyrozumenie 

Varovanie a vyrozumenie obyvateľstva je jedným zo základných predpokladov na 

úspešnú realizáciu opatrení na ochranu zdravia a životov obyvateľstva. V prípade včasného 

a správneho varovania obyvateľstva môžeme výrazne znížiť pravdepodobnosť poškodenia 

zdravia, zamedziť stratám na životoch a materiálnym škodám. Zároveň ide o počiatok 

komunikácie medzi orgánmi krízového riadenia s postihnutými respektíve ohrozenými 

obyvateľmi. V Českej republike je od roku 1991 budovaný jednotný systém varovania 

a vyrozumenia (ďalej JSVV). Varovanie má akustickú alebo optickú formu dopredu 

stanoveného signálu. V trvalej prevádzke sú udržiavané systémy, ktoré umožňujú včasné 

varovanie obyvateľstva o potenciálnom nebezpečí. JSVV je tvorený koncovými prvkami 

varovania a infraštruktúrou, ktorá sa skladá zo zadávacieho terminálu a prenosovej sústavy. 

Zadávací terminál je počítačové pracovisko, umiestnené na krajskom operačnom stredisku 

hasičského záchranného zboru, z ktorého sa pomocou rádiových signálov ovládajú koncové 

prvky varovania napojené k tomuto systému. Prenosová sústava je tvorená samostatnými 

rádiovými vysielačmi, ktoré sú rovnomerne rozmiestnené po jednotlivých krajoch ČR. 

Systém umožňuje z centra spúšťať v danom kraji sirény jednotlivo, alebo ovládať skupiny 

sirén, prípadne spustiť všetky naraz. Obyvateľstvo je v prípade hrozby, alebo vzniku 

mimoriadnej udalosti varované predovšetkým prostredníctvom varovného signálu. Po ňom 

bezprostredne nasleduje hovorená tiesňová informácia, ktorá informuje o bezprostrednom 

nebezpečenstve. Obyvateľstvo môže byť informované aj inými prostriedkami ako sirénami, 

napríklad rozhlasom, televíziou, miestnym rozhlasom.  V súčasnosti Hasičský záchranný 

zbor Českej republiky disponuje viac než 5000 sirénami, ktoré pokrývajú 85% obývaného 

územia Českej republiky varovným signálom. 

Všeobecné pokyny, ktorými by sa mali riadiť občania v prípade, že nastane 

mimoriadna udalosť, môžeme zhrnúť do nasledujúcich bodov [16] : 

• rešpektovať varovné informácie a poslušne reagovať na pokyny 

záchranných zložiek, 

• snažiť sa získavať informácie z oficiálnych zdrojov (rozhlas, televízia, 

obecný úrad, zamestnávateľ...), 

• nerozširovať poplašné a neoverené správy, 

• zbytočne netelefonovať, najmä na čísla tiesňového volania, 
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• uvedomiť si, že najväčšiu hodnotu má ľudský život a zdravie, až potom 

majetok, 

• nepodceňovať vzniknutú situáciu a neprepadať panike, 

• pomáhať najmä deťom, starým, chorým, zmyslovo a pohybovo 

handicapovaným, príbuzným a ľuďom v susedstve. 

Pokiaľ nejde zjavne o povodeň či zemetrasenie, platia nasledujúce zásady po 

zaznení sirény [16] : 

• okamžite sa ukryť v najbližšej budove, pri ceste automobilom zaparkovať 

a potom sa ukryť, 

• zavrieť dvere a okná, 

• zapnúť rádio alebo televíziu, alebo počúvať, či nie sú odovzdávané 

informácie inou cestou. 

Hlavným účelom vyrozumenia je mobilizácia osôb určených pre riadenie 

a realizáciu preventívnych opatrení, záchranných prác, odstraňovanie následkov a opatrení 

určených k ochrane obyvateľstva. 

3.2.   Evakuácia 

Evakuácia obyvateľstva je jedným z najúčinnejších a najrozšírenejších opatrení, 

ktoré sa používajú pri OOb pred prípadnými následkami MU. Uskutočňuje na základe 

predpokladu dlhodobého, či zásadného zhoršenia životných podmienok vplyvom prírodnej 

katastrofy alebo aj priemyslovej havárie.  

Evakuáciou sa zabezpečuje premiestnenie osôb, zvierat, predmetov kultúrnej 

hodnoty, technického zariadenia, prípadne strojov a materiálu na zachovanie nutnej výroby 

a nebezpečných látok z miest ohrozených MU na miesta, ktoré zaisťujú pre evakuovaných 

náhradné ubytovanie a stravovanie, pre zvieratá ustajnenie a pre veci uskladnenie. Je to 

mimoriadne opatrenie, ktoré sa používa v prípadoch, keď už nie je možné ochranu 

obyvateľstva zabezpečiť iným spôsobom. 

Vzťahuje sa na všetky osoby z miest ohrozených MU a prednostne sa plánuje pre: 

• deti do 15 rokov, 

• pacientov v zdravotníckych zariadeniach, 

• osoby umiestnené v sociálnych zariadeniach, 
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• zdravotne postihnuté osoby 

• a ich doprovod. [25] 

Rovnako ako v prípade varovania, aj v prípade evakuácie poznáme takpovediac 

všeobecné pravidlá, ktorými by sa mali ľudia riadiť pre uľahčenie a urýchlenie práce 

záchranným zložkám. Zásady pre opustene bytu alebo domu v prípade evakuácie [16] : 

• uhasiť otvorený oheň v peci, 

• vypnúť elektrické zariadenia, okrem chladničky a mrazničky, 

• uzavrieť prívod vody a plynu, 

• overiť, či aj susedia vedia, že majú opustiť domov, 

• deťom vložiť do vrecka odevu ceduľku s menom a adresou, 

• mačky a psy si zobrať so sebou, ostatné domáce zvieratá ponechať doma 

a dostatočne zásobiť vodou a potravou, 

• vziať si evakuačnú batožinu, uzamknúť byt, dom a dostaviť sa na určené 

evakuačné stredisko. 

3.3.   Ukrytie 

Ukrytie obyvateľstva chápeme ako opatrenie slúžiace na jeho ochranu proti 

účinkom a následkom veľkých prevádzkových havárií a proti účinkom zbraní hromadného 

ničenia. Ukrytím obyvateľstva sa rozumie využitie úkrytov civilnej ochrany (stále úkryty) 

a iných vhodných priestorov, ktoré sa stavebnými a inými doplnkovými úpravami 

prispôsobujú na ochranu obyvateľstva, (improvizované úkryty).  [17] 

Stále úkryty sa využívajú najmä na ochranu proti účinkom zbraní hromadného 

ničenia počas stavu ohrozenia štátu a vojnového stavu. Tieto úkryty budovala Česká 

republika od roku 1951, ich odolnosť a rozmiestnenie záviselo od vyhodnotenia 

najpravdepodobnejších miest použitia zbraní hromadného ničenia. Nerovnomerné 

rozmiestnenie stálych úkrytov po území ČR je jeden z najdôležitejších dôvodov, prečo ich 

v súčasnosti nemôžeme využívať na OOb v bežnom živote. Ďalší z dôvodov je doba 

potrebná na prípravu úkrytu. Stále úkryty, ktorými Česká republika disponuje  by pri 

sprevádzkovaní dokázali ochrániť 9% obyvateľstva. [10], [17] 

Improvizované úkryty sa budujú na ochranu pred účinkami svetelného a tepelného 

žiarenia, prenikavej radiácie, kontaminácie rádioaktívnym prachom a proti tlakovým 

účinkom zbraní hromadného ničenia ak nie je možné využiť stály úkryt. [25] 
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Problematikou stálych úkrytov sa zaoberala Koncepcia ochrany obyvateľstva do 

roku 2015 s výhľadom do roku 2020 a následne aj Koncepcia ochrany obyvateľstva do roku 

2020 s výhľadom do roku 2030. Koncepcia ochrany obyvateľstva s výhľadom do roku 2020 

odporúča občanom využívať prirodzené ochranné vlastnosti stavieb spolu s realizáciou 

úprav zamedzujúcich prenikaniu, ako napríklad podzemné garáže, pivnice s čo najmenším 

počtom vstupných a okenných otvorov. [10], [11], [16] 

3.4.   Núdzové prežitie obyvateľstva 

Núdzové prežitie je opatrenie na ochranu obyvateľstva pri MU, ktorými sú najmä 

živelné pohromy, technologické havárie, epidémie, bojová činnosť a iné. Môže mu 

predchádzať dlhodobá evakuácia obyvateľstva z ohrozených priestorov, ale aj nemusí. 

V prípade vzniku špecifických kríz, ako napríklad nedostatok potravín, životu nebezpečnom 

znečistení pitnej vody, pôdy, rozsiahlom ohrození zdravia ľudí, a podobne, by opatrenia 

núdzového prežitia mohli byť plnené aj bez uskutočnenia evakuácie. 

Opatrenia núdzového prežitia sa zabezpečujú jednorazovo alebo dlhodobo, počas 

doby nevyhnutnej na zabezpečenie života, zdravia a životných potrieb postihnutých. 

Zahŕňajú nasledujúce opatrenia [1] : 

• núdzové ubytovanie 

• núdzové zásobovanie potravinami a predmetmi dennej potreby 

• núdzové zásobovanie pitnou vodou a úžitkovou vodou 

• núdzové dodávky energií 

• núdzové základné služby obyvateľstvu 

• organizovanie humanitárnej pomoci formou: 

o osobnej pomoci 

o vecnej pomoci 

o finančnej pomoci 

o duchovnej a psychologickej pomoci 

o poradenskej pomoci  

3.5.   Individuálna ochrana obyvateľstva 

Individuálna ochrana je doplňujúci prostriedok ku evakuácií a ukrytiu obyvateľstva. 

Prostriedky individuálnej ochrany sa využívajú na opustenie zamoreného priestoru alebo ak 

je krátkodobý pobyt v zamorenom priestore potrebný. Sú výhradne určené na ochranu pred 
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toxickými, radiačnými a infekčnými účinkami bojových, otravných, rádioaktívnych 

a biologických látok. V rámci individuálnej ochrany existujú prostriedky vydávané štátom, 

detské ochranné vaky, detské ochranné kazajky, ochranné masky, avšak pri výdaji sa 

preferujú deti, osoby v zdravotných a sociálnych zariadeniach a ich doprovod. Ostatní 

obyvatelia si môžu ochranné prostriedky zaobstarať na vlastné náklady.  

Druhou možnosťou je využitie prostriedkov improvizovanej ochrany dýchacích 

ciest, očí a povrchu tela. Ide o jednoduché pomôcky, ktoré si občania pripravujú 

svojpomocne z dostupných zdrojov a ktoré obmedzeným spôsobom nahrádzajú prostriedky 

individuálnej ochrany. Základným princípom je využitie vhodných odevov a ich súčastí, 

ktoré sú k dispozícií a pomocou ktorých je možné chrániť ako dýchacie cesty, tak aj celý 

povrch tela. 

Mali by sme dodržiavať 3 hlavné zásady: 

• celý povrch tela musí byť zakrytý, žiadne miesto nesmie zostať nepokryté, 

• všetky ochranné prostriedky je nutné čo najlepšie utesniť, 

• na dosiahnutie vyšších ochranných účinkov kombinovať viac ochranných 

prostriedkov alebo použiť odevy v niekoľkých vrstvách. 

Improvizovaná ochrana dýchacích ciest a povrchu tela je určená : 

• na únik zo zamoreného územia, 

• na prekonanie zamoreného priestoru, 

• na evakuáciu obyvateľstva, 

• na presun osôb do stálych úkrytov, apod.  

Najjednoduchšia ochrana je zadržať dych, privrieť oči, chrániť si ústa a nos 

priloženou dlaňou. 

3.6.   Previazanosť úloh ochrany obyvateľstva a demografickej 

štruktúry obyvateľstva 

V predchádzajúcich kapitolách sú rozobraté jednotlivé úlohy ochrany obyvateľstva, 

avšak to podstatné čo v nich spomenuté nie je, je fakt, že ochrana obyvateľstva by sa mala 

odvíjať od toho, koho chránime. Teda od obyvateľstva a jeho demografickej štruktúry.  
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Každé z opatrení OOb je špecifické a môžu naň vplývať iné demografické 

ukazovatele obyvateľstva. Nasledujúca tabuľka znázorňuje, ktoré demografické ukazovatele 

môžu mať vplyv na úlohy ochrany obyvateľstva. 

Opatrenie Demografický 
ukazovateľ 

Prečo? 

Varovanie Zdravotný stav Nahluchlosť – dezinformácia 

 Vzdelávanie Znalosť varovných signálov 

Evakuácia Vek  

 Zdravotný stav Obmedzená pohyblivosť, imobilnosť   

Ukrytie Zdravotný stav Schopnosť pripraviť si úkryt 

 Spôsob bývania Odkázaný sami na seba alebo majú v blízkosti 
pomocníka 

 Vzdelanie Znalosť tvorby improvizovaného úkrytu 

Núdzové prežitie Zdravotný stav Obmedzená pohyblivosť, imobilnosť 

 Vek Psychologické vplyvy traumatizujúcich situácií na 
starých ľudí, či deti 

Individuálna 
ochrana 

Vzdelanie Znalosť materiálov, výroby vhodných pomôcok  

 Zdravotný stav Schopnosť vyrobiť a použiť pomôcky 
improvizovanej ochrany 

 Spôsob bývania Odkázaný sami na seba alebo majú v blízkosti 
pomocníka 

          + jazyková bariéra, migrácia, náboženstvo 

Tabuľka č. 1: Previazanosť ochrany obyvateľstva a demografickej štruktúry obyvateľstva 

Nemôžeme zabúdať tiež na fakt, že demografický vývoj sa netýka len obyvateľstva 

ako takého, ale aj osôb, ktoré ochranu obyvateľstva zabezpečujú a sprostredkúvajú. Teda ak 

starne obyvateľstvo, starnú aj záchranári.  

3.7.   Doslov 

Vzhľadom na vyššie uvedené poznatky z oblasti OOb, ochrana obyvateľstva si 

zakladá na odkázanie občana na jeho vlastné schopnosti a zručnosti. 

Nasledujúca kapitola sa venuje demografickému vývoju obyvateľstva ČR od roku 

1991. Sú v nej rozobraté jednotlivé demografické procesy, ktoré majú vplyv na ochranu 

obyvateľstva, aby sme mohli zhodnotiť súčasnú situáciu a navrhnúť spôsob zlepšenia. 
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4. DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ OBYVATEĽSTVA ČESKEJ 

REPUBLIKY 

Obyvatelia na určitom území sú charakteristický vlastnosťami, pomocou ktorých 

ich môžeme ako celok ďalej členiť a štrukturovať. Patria tu predovšetkým pohlavie, vek, 

vzdelanie, rodinný stav, etnicita a náboženské vyznanie. Tieto charakteristiky významne 

ovplyvňujú výsledné demografické chovanie obyvateľov, preto je skúmanie štruktúry 

obyvateľstva jedným z ústredných záujmov demografie. [3], [4], [5], [8] 

4.1.   Obyvateľstvo Českej republiky 

Ak chceme charakterizovať obyvateľstvo ČR na základe veku, pohlavia, či iných 

charakteristík, potrebujeme adekvátne, overené a pravdivé údaje. Dňa 26.3.2011 sa v ČR 

uskutočnilo sčítanie ľudu, domov a bytov. Jeho výsledky  sú najadekvátnejšie v rámci 

presnosti rozsahu a pravdivosti a sú základom každej demografickej analýzy 

Základnou a podstatnou informáciou, ktorá vzišla zo sčítania ľudu, domov a bytov 

(ďalej SĽDB) je počet obyvateľov Českej republiky. Ten činil ku dňu 31.12.2011, 10 505 

445 osôb. Na konci roku 2012 bol počet obyvateľov ČR 10 516 100, podľa informácií 

Českého štatistického úradu (ďalej ČSÚ). 

Ďalšou významnou informáciou SĽDB bola koncentrácia ľudí na určitom území. 

Na Obrázku č.2 sú znázornené mestá ČR a k nim priradená približná zaľudnenosť. [22]  

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázok č. 2:  Hustota zaľudnenia Českej republiky [4] 
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Z danej štatistiky vyplýva skutočnosť, že takmer tri štvrtiny obyvateľstva ČR žije 

v mestách, ktoré sa rozprestierajú na 27% celkovej rozlohy štátu.  

Hustota zaľudnenia má vplyv na mnoho faktorov, zaťažuje infraštruktúru a v 

prípade príliš vysokej hustoty zaľudnenia ich môže aj preťažiť. Samozrejme hustota 

zaľudnenia nie je jediný kritický faktor v prípade ochrany obyvateľstva a dodávok 

nevyhnutných služieb. 

4.2.   Pohlavie, vek 

Štruktúra obyvateľstva podľa pohlavia a veku patrí ku základným demografickým 

štruktúram. Veková štruktúra každej populácie je výslednicou predchádzajúceho vývoja 

úrovne pôrodnosti, úmrtnosti a migrácie počas cca minulých sto rokov. 
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Graf č. 2: Veková štruktúra obyvateľstva, k 31.12. 20112 

Na vekovej štruktúre obyvateľstva, vychádzajúcej z informácií pochádzajúcich 

z SĽDB, (Graf 2: Veková štruktúra obyvateľstva, k 31.12. 2011) je viditeľný vplyv udalostí 

z 20. storočia, ktoré sa hlboko vryli do vekovej pyramídy súčasne žijúcej populácie. [2], [3], 

[8] 

Viditeľný rozdiel medzi počtom mužov a žien najstarších vekových ročníkov je 

spôsobený vplyvom druhej svetovej vojny. V dôsledku zvýšenej pôrodnosti „baby boomu“ 

po druhej svetovej vojne sa v súčasnosti počet dôchodcov výrazne zvyšuje. Zvlášť výrazná 

je tiež zužujúca sa základňa vekovej pyramídy, ktorá charakterizuje znižujúci sa počet 

narodených detí v 90. rokoch. [2], [3], [8] 

Početný stav obyvateľstva sa po neustálom znižovaní v rokoch 1994 – 2002 

nepretržite zvyšuje od roku 2003. Veľkú časť prírastku tvorí zahraničná migrácia, zatiaľ čo 

prirodzený prírastok iba necelé 4%.  Za posledných päť rokov sa ale celkový prírastok 

postupne znižuje. 

V priebehu roku 2012 sa populácia Českej Republiky rozrástla o cca 10,7 tisíc osôb. 

Najvýraznejšie v početnosti sa posilnila veková skupina obyvateľov nad 65 rokov, pribudlo 

aj detí mladších 15 rokov napriek tomu, že sa znížil počet novonarodených detí, avšak proces 

starnutia populácie to nezastavilo. 

Vývoj podielov obyvateľstva podľa produktívnych skupín s výhľadom do roku 

2020 je znázornený na Grafe č. 3. 

                                                 
2 Zdrojové údaje: www.czso.cz/animgraf/cz/cr_1945_2012.xls 
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Graf č. 3: Vývoj zloženia obyvateľstva s výhľadom do roku 20203 

Z grafu je evidentné, že detská zložka je menšia než prarodičovská čo znamená, že 

česká populácia patrí ku regresívnemu typu. 

Index starnutia sa rok čo rok zvyšuje, znamená to, že na 100 osôb vo veku 0-14 

rokov pripadá každým rokom viac a viac dôchodcov. V roku 2011 sa táto hodnota vyšplhala 

na 110,4 osôb postproduktívneho veku na 100 osôb predproduktívneho veku. V roku 2012 

ide o hodnotu 113. Index starnutia má do budúcnosti vysoký význam, nejde len 

o ekonomickú stránku spoločnosti, kedy nebude dostatok osôb, ktoré by zarábali na transfery 

obyvateľstva, ale tiež o záťaž na ochranu obyvateľstva. Vývoj indexu starnutia a jeho 

predpokladaný vývoj v budúcnosti sú znázornené na Grafe č. 4 a Grafe č. 5. 

 

                                                 
3 Zdrojové údaje: Zdrojové údaje: www.czso.cz/animgraf/cz/cr_1945_2012.xls 
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Graf č. 4: Vývoj indexu starnutia, 1990 – 20124 

Graf č. 5: Vývoj indexu starnutia s výhľadom do roku 20205 

Z daného vývoja obyvateľstva a indexu starnutia vyplýva, že počet dôchodcov sa 

bude zvyšovať, v dôsledku čoho budú rásť aj požiadavky na ochranu obyvateľstva.   

4.3.   Reprodukcia populácie 

Medzi zaujímavé čísla Českého štatistického úradu patria štatistiky týkajúce sa 

reprodukcie populácie – pôrodnosť, potratovosť, sobášnosť, rozvodovosť a úmrtnosť. 

Pôrodnosť je v Českej republike trvalo na veľmi nízkej úrovni. Vývoj pôrodnosti 

v rozpätí rokov 1992 až 2012 je znázornený na Grafe č. 6. Zaujímavé je, že až 35,5% 

narodených detí má slobodnú matku. Vývoj miery plodnosti podľa veku, teda koľko detí sa 

narodilo na 1000 žien daného veku je zobrazený na Grafe č. 7.  

                                                 
4 Zdrojové údaje: http://www.czso.cz/x/krajedata.nsf/oblast2/obyvatelstvo-xj 
5 Zdrojové údaje: http://www.czso.cz/x/krajedata.nsf/oblast2/obyvatelstvo-xj 
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Graf č. 6: Vývoj pôrodnosti v rokoch 1992-20126 

 

Graf č. 7: Vývoj miery plodnosti podľa veku žien7 

V rámci potratovosti bolo v roku 2012 evidovaných 37,7 tisíc potratov, čo je 

v porovnaní s rokom 2011 o vyše tisíc menej. Celkový vývoj potratovosti v rozmedzí rokov 

1992 až 2012 je znázornený na Grafe č. 8. Takýto vývoj má príčiny v nízkej sobášnosti. 

Mnohé slobodné páry žijú v partnerskom vzťahu a ich reprodukčné chovanie zodpovedá 

chovaniu zosobášených párov. Takýmto spôsobom dochádza ku odkladaniu narodenia 

dieťaťa do vyššieho veku, a tiež pribúda detí narodených mimo manželstva. Plodnosť v ČR 

je trvalo pod hranicou prostej reprodukcie, čo má za následok ďalšie prehlbovanie starnutia 

                                                 
6 Zdrojové údaje: http://www.scitani.cz/csu/2013edicniplan.nsf/t/8E00179817/$File/4032130601a.pdf 
7 Zdrojové údaje: http://www.scitani.cz/csu/2013edicniplan.nsf/t/8E001797C5/$File/4032130609.pdf 
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populácie. Faktom je, že aj keby všetky tehotenstvá skončili narodením živého a zdravého 

dieťaťa, nestačí to na prostú reprodukciu obyvateľstva prirodzenou menou. [13], [14] 

 

Graf č. 8: Vývoj potratovosti v rokoch 1992-2012 podľa veku žien8 

S pôrodnosťou a potratovosťou úzko súvisí demografický ukazovateľ – sobášnosť. 

Pred rokom 1989 sa sobášnosť v Českej republike udržiavala na pomerne vysokej úrovni. 

Avšak pod vplyvom spoločenských zmien a prechodom na trhový mechanizmus, sa zmenilo 

sobášne správanie českej populácie. Vytvorili sa vhodné podmienky pre nové možnosti 

osobnostnej realizácie, podnikanie, cestovanie, štúdium, atď., čo spôsobilo zníženie 

sobášnosti. Vplyv na ňu však mal aj rastúci ekonomický tlak, ktorý sa prejavoval zvýšením 

životných nákladov, infláciou, nezamestnanosťou či obmedzením bytovej výstavby. To 

všetko začalo manželstvu a zakladaniu rodiny výrazne konkurovať. V roku 2011 sa v Českej 

republike uskutočnilo 45 137 svadieb, čo bolo najmenej od roku 1918. 

V rámci úmrtnosti je situácia v celku zaujímavá. Je dvakrát pravdepodobnejšie, že 

človek vyhrá v športke ako, že sa stane obeťou leteckej katastrofy. Avšak pravdepodobnosť, 

                                                 
8 Zdrojové údaje: http://www.scitani.cz/csu/2013edicniplan.nsf/t/8E001797FB/$File/4032130702.pdf 
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že dostane rakovinu, je 1:3. Fascinujúce je, že napriek takýmto informáciám obyvatelia 

Českej republiky svoje zdravie a životný štýl zanedbávajú. Graf č. 9. nám znázorňuje 

dvadsaťročný vývoj počtu zomrelých podľa veku v Českej republike. [9] 

 

Graf č. 9: Vývoj počtu zomrelých podľa veku, 1992 - 20129 

Problematika príčin smrti tvorí neoddeliteľnú súčasť demografickej analýzy. 

Dôležitú úlohu hrá tiež v zdravotníctve. Informácie o úmrtnosti podľa príčin smrti sú 

používané na vyjadrenie zdravotného stavu populácie. Štruktúra zomrelých podľa tried 

príčin smrti zostavená Medzinárodnou zdravotníckou organizáciou WHO10 je zobrazená na 

nasledujúcom Grafe č. 10. 

                                                 
9 Zdrojové údaje: http://www.scitani.cz/csu/2013edicniplan.nsf/t/8E00179845/$File/4032130801.pdf 
10 Medzinárodná klasifikácia ochorení a súvisiacich zdravotných problémov (skratka MKCH-10) je obsiahnutá   

v Prílohe č. 1 
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Graf č. 10: Štruktúra zomrelých podľa príčin smrti v roku 201211 

Zdravotným stavom a kondíciou českého obyvateľstva sa Český štatistický úrad 

zaoberá aj podrobnejšie. Každý piaty občan Českej republiky trpí dlhodobými zdravotnými 

problémami. Avšak občanov s dlhodobými zdravotnými problémami neustále pribúda so 

zvyšujúcim sa vekom a závisí od druhu vykonávanej práce. Graf č. 11. zobrazuje situáciu, 

aký podiel obyvateľov v určitých vekových kategóriách trpia dlhotrvajúcimi zdravotnými 

problémami. Súčasne tak Graf č. 12. zobrazuje počet osôb trpiacich jednotlivými 

dlhotrvajúcimi problémami. 

                                                 
11 Zdrojové údaje: http://www.scitani.cz/csu/2013edicniplan.nsf/p/4017-13 
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Graf č. 11: Podiel osôb s dlhotrvajúcimi zdravotnými problémami podľa veku a pohlavia, 201112 

 

Graf č. 12: Počet osôb s dlhotrvajúcimi zdravotnými problémami podľa druhu ochorenia a pohlavia13 

Je vhodné spomenúť ešte situáciu ohľadom počtu osôb trpiacich obmedzením 

pohybových či zmyslových vnemov, ktorá je znázornená na Grafe č. 13. 

                                                 
12 Zdrojové údaje: 

http://www.czso.cz/csu/csu.nsf/6b5c18eccf5e21d7c1256c4d0034d22b/4c05dcff3cfa7a8ec12579f3003
7ae56/$FILE/czam050412analyza.pdf 

13 Zdrojové údaje: 
http://www.czso.cz/csu/csu.nsf/6b5c18eccf5e21d7c1256c4d0034d22b/4c05dcff3cfa7a8ec12579f3003
7ae56/$FILE/czam050412analyza.pdf 
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Graf č. 13: Počet osôb s obmedzením pohybových aktivít či zmyslových vnemov14 

Nádej dožitia mužov a žien sa medzi rokmi 2011 a 2012 zvýšila. U mužov na 75 

rokov a u žien na 80,9 roku. Najčastejšie príčiny úmrtia sú teda choroby obehovej sústavy, 

novotvary – zhubné nádory a vonkajšie príčiny smrti (dopravné nehody, samovraždy). [3], 

[18] 

4.4.   Migrácia 

Migrácia je jedným z hlavných demografických procesov, ktorý sa odráža 

v štruktúre obyvateľstva, najmä na jeho počte, veku a národnostnom zložení. Vzhľadom na 

to, že sa v práci zaoberám Českou republikou ako celkom, vnútornú migráciu opomeniem 

a budem sa zaoberať len zahraničnou migráciou.  

Graf č. 14 znázorňuje štruktúru obyvateľstva spolu s vymedzením migrantov. Na 

porovnanie Graf č. 15 znázorňuje vekovú štruktúru migrantov podľa pohlavia. 

                                                 
14 Zdrojové údaje: 

http://www.czso.cz/csu/csu.nsf/6b5c18eccf5e21d7c1256c4d0034d22b/4c05dcff3cfa7a8ec12579f3003
7ae56/$FILE/czam050412analyza.pdf 
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Graf č. 14: Štruktúra obyvateľstva Českej republiky podľa pohlavia, veku a migrácie, ku dňu 31.12.201215 

V roku 2012 pribudlo zahraničnou migráciou 10,7 tisíc osôb, menej ako v roku 

2011. Oproti roku 2010 a 2011 boli v roku 2012 počty prisťahovaných a odsťahovaných 

obyvateľov nižšie. Z toho vyplýva, že sa znížil objem zahraničnej migrácie, a  migračné 

saldo zaznamenalo po rokoch výrazný pokles.[2], [3] 

 

                                                 
15 Zdrojové údaje: www.czso.cz/animgraf/cz/cr_1945_2012.xls 
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Graf č. 15:Štruktúra migrantov do ČR podľa pohlavia a veku16 

  

Graf č. 16: Zahraničná migrácia, 2001 – 201217 

                                                 
16 Zdrojové údaje: http://www.czso.cz/x/krajedata.nsf/oblast2/cizinci-xj 
17 Zdrojové údaje: http://www.czso.cz/x/krajedata.nsf/oblast2/cizinci-xj 
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Graf č. 17: Saldo zahraničnej migrácie, 2001 – 201218 

Keď sa pozrieme na zahraničnú migráciu z hľadiska veku (Graf 15: Štruktúra 

migrantov do ČR podľa pohlavia a veku), všimneme si, že podstatnú časť migrantov tvoria 

osoby vo veku 15-34 rokov, z čoho môžeme usúdiť, že dôvodom migrácie je najmä práca.   

 

Graf č. 18: Zahraničná migrácia podľa veku - vysťahovaní, 2001 – 201119 

 

Graf č. 19: Zahraničná migrácia podľa veku - prisťahovaní, 2001 – 201120 

                                                 
18 Zdrojové údaje: http://www.czso.cz/x/krajedata.nsf/oblast2/cizinci-xj 
19 Zdrojové údaje: http://www.czso.cz/x/krajedata.nsf/oblast2/cizinci-xj 
20 Zdrojové údaje: http://www.czso.cz/x/krajedata.nsf/oblast2/cizinci-xj 
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Podľa štatistík ČŠÚ je prevažná väčšina cudzincov v ČR ekonomicky aktívna. 

V súčasnosti podniká, alebo pracuje cca 300 tisíc cudzincov, čo predstavuje asi 80% 

všetkých imigrantov. Zároveň je podľa štúdií imigrácia prínosom pre český trh. [19] 

Ako každý demografický proces, aj migrácia má svoje klady a zápory. Legálna 

migrácia je v podstate prínosom pre imigračnú (primajúcu) krajinu. Imigračná krajina 

získava väčšinou mladú, aktívnu a naviac často kvalifikovanú pracovnú silu, pričom na jej 

kvalifikáciu nemusela vynaložiť ani korunu. Nepopierateľnou výhodou imigrantov 

v pracovnom procese je mimo iné tiež prínos nových prístupov a myslenia, ktoré obohacujú 

a môžu vylepšiť už zabehnuté postupy. Samozrejme medzi imigrantami sú aj takí, ktorých 

vzdelanie nie je na vysokej úrovni, prácu majú skôr príležitostne, alebo vôbec, a žijú zo 

sociálnych dávok.  

Negatívom migrácie, je nelegálna migrácia ktorá so sebou prináša straty štátu na 

daniach a poistení, spolu s diskrimináciou migrantov, pretože dostáva veľmi nízku mzdu. 

Veľmi dôležitá je aj oblasť integrácie cudzincov. Plne integrovaný cudzinec je pre 

spoločnosť jednoznačne prínosom. Úspešnosť integrácie cudzincov však závisí na 

cudzincoch samotných, integračnej politike štátu a taktiež pripravenosti a ochote českej 

spoločnosti prijať imigrantov. 

Ďalším z hlavných dôsledkov migrácie na obyvateľstvo je národnostné zloženie. 

Príliv zahraničných migrantov na územie ČR má dopad na viacero faktorov. Zväčša sa jedná 

o osoby, ktoré nemajú české jazykové znalosti, to má vplyv nielen na úradné záležitosti, ale 

tiež v prípade mimoriadnych udalostí a krízových situácií na ochranu obyvateľstva. Avšak 

jazyková bariéra nie je jediný faktor ovplyvňujúci spoločnosť a spôsobujúci sťažené 

podmienky. Taktiež náboženstvá, zvyky a východné kultúry, s ktorými sú migranti spätí, 

môžu spôsobovať problémy. 

V súčasnosti počty vysťahovaných českých občanov prevyšujú počty 

prisťahovaných českých občanov a vzhľadom na to, že migračné saldo je kladné, vyplýva 

z toho, že sa v Českej republike zvyšuje počet osôb so štátnou príslušnosťou k iným štátom. 

Medzi tieto štáty patria najmä Nemecko, Poľsko, Rusko, Slovensko, Ukrajina a Vietnam.21 

                                                 
21 Kompletný zoznam občanov jednotlivých národností pôsobiacich na území Českej republiky je 

obsiahnutý v Prílohe č. 2 



 

35 

 

 

Graf č. 20: Zahraničná migrácia podľa štátneho občianstva, 2001 – 201122 

4.5.   Vzdelanie 

Jednou z významných charakteristík obyvateľstva je vzdelanie. Stupne vzdelania 

za dajú deliť rôznymi spôsobmi. Ja využijem rozdelenie ČŠÚ z posledného sčítania ľudu, 

domov a bytov 2011. V nasledujúcom grafe je znázornené najvyššie dosiahnuté vzdelanie 

obyvateľov Českej republiky podľa pohlavia – Graf 21: Najvyššie dosiahnuté vzdelanie 

podľa pohlavia, 2011. [2], [3] 

 

 

 

 

 

 

                                                 
22 Zdrojové údaje: http://www.czso.cz/x/krajedata.nsf/oblast2/cizinci-xj 
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Graf č. 21: Najvyššie dosiahnuté vzdelanie podľa pohlavia23 

                                                 
23 Zdrojové údaje: http://www.czso.cz/x/krajedata.nsf/oblast2/vzdelavani-xj 
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4.6. Náboženská štruktúra 

Náboženská štruktúra je tiež jeden z dôležitých demografických ukazovateľov. 

Viera v určité náboženstvo dokáže ľudom naprogramovať ich správanie. Česká republika 

nepatrí medzi extrémne religiózne krajiny, v roku 2001 sa k náboženskému vyznaniu 

prihlásila len necelá tretina obyvateľstva, v roku 2011 pri SĽDB sa už k náboženskej viere 

prihlásila len jedna pätina obyvateľstva. Majoritná časť religiózneho obyvateľstva je vo veku 

40 a viac rokov a sústreďuje sa najmä na juhovýchode krajiny. Nasledujúci obrázok 

znázorňuje percentuálny podiel veriaceho obyvateľstva na území Českej republiky.   

 

Obrázok č. 3: Percentuálny podiel veriaceho obyvateľstva na území Českej republiky24 

Jednotlivé náboženské vyznania preferované v Českej republike sú rímskokatolícka 

cirkev, českobratská cirkev evanjelická, cirkev československá husitská, pravoslávna cirkev. 

V žiadnej zo štatistík ČSÚ sa nespomínajú náboženstvá ako budhizmus, hinduizmus 

prípadne islam, avšak aj tieto náboženstvá sú v Českej republike aktívne a majú svojich 

prívržencov, spolky, budovy, mešity. Sústreďujú sa najmä vo veľkých mestách ako Praha, 

Brno, Hradec Králove, atď. Jednotlivé zvyky, tradície, základné pravdy a príkazy týchto 

náboženstiev by mohli mať vplyv na ochranu obyvateľstva, nakoľko ide o radikálnejšie 

náboženské vyznania než na aké sme zvyknutí. 

                                                 
24 Zdrojové údaje: http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/vybrane_mapy_ze_sldb_2011 
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4.7.   Zhrnutie demografického vývoja 

Demografické starnutie je z historického pohľadu nezvratným fenoménom, ktorého 

následkom bude zmena vekovej štruktúry populácie v 21. storočí. Česká republika, rovnako 

ako aj iné krajiny, už prechádza demografickým starnutím, ktoré sa bude v budúcnosti ešte 

prehlbovať.  

Demografický vývoj obyvateľstva Českej republiky by sme mohli zhrnúť v 

nasledujúcich bodoch: 

• Každý rok sa zvyšuje podiel poproduktívnej zložky obyvateľstva 

• Každý 6. obyvateľ má viac ako 65 rokov 

• Zvyšuje sa index starnutia 

o  priamym dôsledkom týchto faktov je zvyšujúci sa počet 

poproduktívnej zložky obyvateľstva 

• Znižujúca sa pôrodnosť 

• Odkladanie pôrodu do vyššieho veku 

• Znižujúca sa potratovosť (rozmach antikoncepcie) 

• Znižujúca sa sobášnosť 

o  z týchto skutočností vyplýva znižujúci sa počet predproduktívnej 

zložky obyvateľstva 

• Úmrtnosť sa drží na rovnakej hladine vďaka zdravotníctvu 

• Každý 5. obyvateľ trpí dlhotrvajúcimi zdravotnými problémami 

• Každý 13. obyvateľ trpí pohybovým alebo zmyslovým obmedzením 

• Každý 5. obyvateľ v produktívnom veku je migrantom 

V dôsledku poklesu pôrodnosti sa zvyšuje podiel starých ľudí v populácií a v 

dôsledku predlžujúcej sa strednej dĺžky života sa zvyšuje počet starých ľudí v populácií, 

čoho priamym dôsledkom je demografické starnutie.  

V dôsledku takéhoto starnutia obyvateľstva rastú nároky na ekonomicky aktívne 

obyvateľstvo v oblasti daňového zaťaženia, oveľa väčšia pozornosť sa musí venovať 

konkrétnej starostlivosti o starých občanov. Z takejto situácie vystupuje množstvo otázok: 

Je možné tento vývoj nejakým spôsobom ovplyvniť? Akými krokmi? Má štát realizovať 

prepopulačnú politiku? Niektorí odborníci si myslia, že problémy klesajúceho počtu 

obyvateľov, znižujúcej sa pôrodnosti a starnutie obyvateľstva vyrieši imigrácia zo 
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zahraničia. Nepriaznivé demografické trendy stále častejšie otvárajú diskusie o možnostiach 

a o miere účasti štátu na zlepšení postavenia mladých rodín, o podpore pronatálnej politiky. 

Podľa odborníkov by sa mali vytvárať lepšie podmienky pre vznik mladých rodín, mala by 

byť podporená reprodukčná funkcia rodiny. Avšak existujú aj názory radikálnejšie a to, že 

napriek starnutiu obyvateľstva sa ľudia sobášia, plodia deti a rozvádzajú tak ako sú zvyknutí. 

Vláda by mohla ušetriť peniaze na školstve a zdravotníctve, zatiaľ čo niekoľko desiatok 

rokov bude musieť riešiť finančný deficit v dôchodkovom systéme, kým všetky silné 

populačné ročníky odumrú. Potom sa veková pyramída dostane opäť do rovnováhy 

a kolobeh bude pokračovať ďalej. 
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5. DÔSLEDKY DEMOGRAFICKÉHO VÝVOJA NA 

OCHRANU OBYVATEĽSTVA 

Vypracovanou analýzou demografického vývoja sme dospeli k záveru, že 

populácia ČR starne. Populácia ČR má väčší podiel osôb v poproduktívnom veku než 

v predproduktívnom veku, čo znamená, že aj ochrana obyvateľstva by sa mala zamerať na 

vysoký podiel starých ľudí v populácií. Podrobnejšie by sme tento fakt mohli prezentovať 

pomocou tzv. trendov demografického vývoja obyvateľstva ČR. 

TRENDY DEMOGRAFICKÉHO VÝVOJA ČR: 

• Počet obyvateľov extrémne nerastie, ani neklesá 

• Obyvateľstvo strane 

• Rastie priemerný vek obyvateľov 

• Rastie počet dôchodcov 

• Znižuje sa pôrodnosť 

• Znižuje sa sobášnosť 

• Predlžuje sa stredná dĺžka života 

• Stále väčšie percento obyvateľstva trpí dlhodobými zdravotnými 

problémami 

Rovnako aj OOb prechádza vlastným historickým vývojom a má vlastné vývojové 

trendy do budúcnosti. V rámci ochrany obyvateľstva vývojové trendy jednotlivých opatrení 

určuje Koncepcia ochrany obyvateľstva [11]. 

TRENDY OCHRANY OBYVATEĽSTVA ČR: 

o  nízky počet odborného personálu 

o  nedostatočné finančné zabezpečenie 

o  širšie zapojenie občanov do systému ochrany obyvateľstva 

o  vzdelávanie obyvateľstva – zvýšenie ich schopnosti sebaochrany 

Obyvateľstvo ako celok sa dá v rámci demografie štrukturalizovať nielen pomocou 

demografických procesov, ale tiež pomocou jednoduchých charakteristík. Nasledujúca 

tabuľka znázorňuje vplyv jednotlivých charakteristík (vek, vzdelanie, zdravotný stav, 

náboženstvo, spôsob bývania, migrácia), obyvateľstva na opatrenia ochrany obyvateľstva.  
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Tabuľka č. 2: Vplyv demografických charakteristík na ochranu obyvateľstva 

Nasledujúca Tabuľka zobrazuje súčasný stav a navrhnuté riešenia, ktoré by mohli 

pomôcť zlepšiť úroveň ochrany obyvateľstva s prihliadnutím na vývojové trendy 

Tabuľka č. 3: Súčasný stav a navrhnuté riešenia opatrení ochrany obyvateľstva 

Z analýzy vyplýva taktiež miera, či schopnosť obyvateľstva reprodukcie. 

Vzhľadom na to, že mladí ľudia nie sú motivovaní ku zakladaniu rodín, nie sú schopní sa 

samostatne prirodzenou reprodukciou udržať ako národ, ale vymierajú. Ďalším dôsledkom 

Ukazovatele Vek 
Zdravotný 

stav 
Vzdelanie Náboženstvo 

Spôsob 

bývania 
Migrant 

Varovanie            

Evakuácia            

Ukrytie            

Individuálna 

ochrana 
           

Núdzové 

prežitie 
           

 Čo v súčasnosti funguje Čo by mohlo pomôcť 

Varovanie JSVV 
Opatrenia zamerané na zdravotne 

postihnutých 

Evakuácia Samovoľná evakuácia Vzdelávanie, dobrovoľníctvo 

Ukrytie Improvizované úkryty Vzdelávanie 

Núdzové 

prežitie 

Zavedené opatrenia a postupy 

núdzového prežitia 

Voľba vhodnejších priestorov vzhľadom 

na zdravotný stav obyvateľstva 

Individuálna 

ochrana 

Svojpomocné improvizované 

prostriedky ochrany 
Vzdelávanie 
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bezstarostného, za kariérou dychtiaceho spôsobu života mladých ľudí je fakt, že v rámci 

túžby po vlastnej samostatnosti odchádzajú od rodičov, starých rodičov, o ktorých sa nemá 

kto mladý a silný postarať. Takýmto postupom vzniká silný nápor na ústavy, či už sociálne 

alebo zdravotné, pre starých ľudí, pretože buď nechcú stráviť zvyšok života sami, alebo nie 

sú schopní sa o seba postarať a nemá sa o nich kto z rodiny postarať. 

Vzhľadom na tieto všetky fakty, spolu s nevzdelanosťou obyvateľstva v otázkach 

ochrany obyvateľstva dochádza čím ďalej, tým častejšie ku situáciám, že záchranári ktorých 

bude časom málo na také množstvo ochraňovaných ľudí, nebudú zvládať taký pracovný 

nápor. A keďže detí sa rodí málo, do skupiny obyvateľov produktívneho veku bude 

vstupovať menej ľudí, ako bude túto skupinu opúšťať množstvo ľudí v poproduktívnom 

veku. A teda pri súčasnej miere počtu záchranárov bude rok čo rok na jedného záchranára 

pripadať viac a viac zachraňovaných ľudí.  
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6. NÁVRHY NA ZLEPŠENIE SITUÁCIE 

Najjednoduchším návrhom by bolo zvýšenie pôrodnosti, avšak či by to bol návrh 

správny je otázne. Zabezpečilo by to omladnutie populácie, zmenilo situáciu avšak čakanie 

na výsledky takéhoto riešenia by bolo nekonečné. 

V rámci ochrany obyvateľstva spolu s realistickým obrazom demografického 

vývoja by bolo podľa môjho názoru správnym riešením vzdelávanie v oblasti ochrany 

obyvateľstva. Je faktom, že človek, ktorý si neprešiel v živote žiadnou katastrofou, len veľmi 

málo dbá na vlastnú ochranu. Napriek tomu, že dňom i nocou v Českej republike slúžia 

záchranári, aby ochránili zdravie, životy, majetok a životné prostredie obyvateľov, ľudia si 

musia uvedomiť, že musia v prvom rade chrániť sami seba. Mali by sa preto zaujímať 

o možný vznik možných mimoriadnych udalostí, pripravovať sa na ne, a vedieť získané 

poznatky aplikovať v praxi pri poskytnutí prvej pomoci a sebaochrane. 

Vzdelávanie v oblasti ochrany obyvateľstva by sa malo zaviesť nielen na základné 

a stredné školy, ale aj na vysoké školy a celoživotné vzdelávanie. Obrovská časť šoférujúcej 

populácie, napriek školeniu o prvej pomoci nevie poskytnúť prvú pomoc, či už pri dopravnej 

nehode alebo počas mimoriadnej udalosti. Avšak to nie je jediná oblasť, ktorej by sa malo 

vzdelávanie venovať.  

Štúdium tejto oblasti by malo obyvateľov pripraviť po informačnej, vzdelanostnej, 

stránke, aby vedeli kde majú najbližší improvizovaný úkryt, kam budú v prípade 

mimoriadnej udalosti evakuovaní, aké varovné signály existujú, čo si so sebou v prípade 

evakuácie zobrať, ako sa správať v prípade jednotlivých opatrení ochrany obyvateľstva, ale 

podstatné je aj tieto vedomosti vedieť praktizovať. Podstupovať cvičenia, tréningy, aby 

v prípade reálnej hrozby nespanikárili a mohli adekvátne pomôcť zachrániť životy, zdravie, 

majetok a životné prostredie ako sebe, tak aj obyvateľom vo svojom okolí. Vďaka takémuto 

vzdelávaniu sa z každého obyvateľa môže stať do určitej miery záchranár, a v prípade 

mimoriadnych udalostí dobrovoľník pri záchranných a likvidačných prácach. 
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ZÁVER 

Diplomová práca sa zaoberá problematikou demografického vývoja obyvateľstva 

Českej republiky a jeho vplyvu na ochranu obyvateľstva. Napriek množstvu mimoriadnych 

udalostí, ktorým obyvateľstvo dokáže čeliť, musíme začať brať ohľad na jednu 

z najaktuálnejších hrozieb a to starnutie populácie. V Českej republike v súčasnosti 

prebiehajú zmeny známe z ostatných vyspelých krajín pod názvom druhá demografická 

revolúcia. Je nepochybné, že radikálne zmeny v demografickom chovaní, dlhodobo 

ovplyvnia populačný vývoj Českej republiky. Z toho dôvodu je potrebné prijať vhodné 

opatrenia, ktoré by zmiernili vplyv demografického vývoja na ochranu obyvateľstva. 

V teoretickej časti tejto práce boli vysvetlené základné pojmy týkajúce sa 

demografického vývoja a ochrany obyvateľstva, a boli popísané jednotlivé demografické 

procesy spolu s naznačením ich vzájomnej previazanosti pre podrobnejšie pochopenie. Ďalej 

bol popísaný súčasný stav ochrany obyvateľstva v Českej republike. 

Nasledujúca časť tejto práce bola venovaná demografickému vývoju obyvateľstva 

Českej republiky. Vývoj v priebehu dvadsiatich rokov jednotlivých demografických 

procesov je znázornený na príslušných grafoch. Pomocou spracovanej demografickej 

analýzy sme získali poznatky nielen o tom, že populácia Českej republiky strane, ale tiež 

informácie o príčinách tejto situácie. V rámci skúmania minulého vývoja boli vytýčené 

vývojové trendy demografického vývoja obyvateľstva. 

Záver práce sa venuje vzájomnému ovplyvneniu demografického vývoja 

obyvateľstva Českej republiky a ochrany obyvateľstva a návrhu riešení a možných prístupov 

ku ochrane obyvateľstva, čo je prínosom tejto práce. Ako najdôležitejší prístup k ochrane 

obyvateľstva bolo zvolené vzdelávanie v tejto oblasti, nakoľko profesionálnych záchranárov 

ľudia nenájdu na každom rohu a preto je podľa môjho názoru potrebné, aby sa z každého 

občana stal v určitom slova zmysle záchranár. 

Napriek tomu že o demografickom starnutí sa najčastejšie hovorí ako o negatívnom 

jave, má aj svoje pekné stránky v podobe dlhšieho života, vzťahu s vnúčatami, deťmi či 

rodičmi. 
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PRÍLOHA č. 1 

Medzinárodná klasifikácia chorôb MKCH-10 podľa WHO 

Kapitola Popis Kódy 

I. Infekčné a parazitárne choroby A00 - B99 

II. Nádory C00 - D48 

III. 
Choroby krvi a krvotvorných ústrojov a niektoré poruchy 

týkajúce sa imunitných mechanizmov 

D50 - D89 

IV. Endokrinné, nutričné a metabolické choroby E00 - E90 

V. Duševné poruchy a poruchy správania  F00 - F99 

VI. Choroby nervovej sústavy G00 - G99 

VII. Choroby oka a očných adnexov H00 - H59 

VIII. Choroby ucha a hlávkového výbežku H60 - H95 

IX. Choroby obehovej sústavy I00 - I99 

X. Choroby dýchacej sústavy J00 - J99 

XI. Choroby tráviacej sústavy K00 - K93 

XII. Choroby kože a podkožného tkaniva  L00 - L99 

XIII. Choroby svalovej a kostrovej sústavy a spojivového tkaniva M00 - M99 

XIV. Choroby močopohlavnej sústavy N00 - N99 

XV. Gravidita, pôrod a šestonedelie  O00 - O99 

XVI. Určité choroby vzniknuté v perinatálnom období P00 - P96 

XVII. Vrodené chyby, deformity a chromozómové anomálie Q00 - Q99 

XVIII. 
Subjektívne a objektívne príznaky a abnormálne klinické a 

laboratórne nálezy, nezatriedené inde  

R00 - R99 

XIX. Poranenia, otravy a niektoré iné následky vonkajších príčin  S00 - T98 

XX. Vonkajšie príčiny chorobnosti a úmrtnosti V01 - Y98 

XXI. 
Faktory ovplyvňujúce zdravotný stav a styk so zdravotníckymi 

službami 

Z00 - Z99 

XXII. Kódy pre osobitné účely U00 - U99 



 

 

 

PRÍLOHA č. 2 

Zoznam počtu obyvateľov Českej republiky s príslušným štátnym 

občianstvom rôznym od českého občianstva  

Štátne občianstvo    Počet obyvateľov 

Afganistan   194 

Albánsko   290 

Alžírsko   670 

Angola    159 

Argentína   116 

Arménsko   1 927  

Austrália   559 

Azerbajdžan   790 

Bahrajn   11 

Bangladéš   121 

Barbados   2 

Belgicko   571 

Belize    2 

Bielorusko   4 271 

Benin    42 

Bhután    1 

Bolívia    62 

Bosna a Hercegovina  2 236 

Botswana   100 

Brazília   341 

Bulharsko   8 222 

Burkina Faso   16 

Burundi   3 

Čad    6 

Čierna Hora   148 

Čína    5 600 

Dánsko   321 

Dominikánska republika 37 

Džibutsko   1 

Egypt    607 

Ekvádor   86 

Eritrea    2 

Estónsko   124 

Etiópia    99 

Fidži    4 

Filipíny   475 

Fínsko    289 

Francúzsko   2 932 

Gambia   9 

Ghana    147  

Grenada   3 

Gruzínsko   751 

Guatemala   25 

Guinea    67 

Guyana   6 

Guinea-Bissau   19 

Honduras   19 

Haiti    6 

Hongkong   21 

Chile    107 

Chorvátsko   2 495 

India    1 317 

Indonézia   155 

Irak    299 

Irán    302 

Írsko    654 

Island    30 

Taliansko   3 197 



 

 

 

Izrael     826 

Jamajka   6 

Japonsko   1 529 

Jemen    199 

Juhoafrická republika  252 

Jordánsko   230 

Kambodža   27 

Kamerun   76 

Kanada   929 

Kapverdy   10 

Kazachstan   4 753 

Keňa    50 

Kolumbia   197 

Kongo    39 

Kongo, Zair   71 

Kórea    1 485 

Kórea, ľudová dem. rep. 12 

Kosovo   989 

Kostarika   44 

Kuba    265 

Kuvajt    19 

Cyprus    96 

Kyrgistan   582 

Laos    24 

Lesotho   1 

Libanon   303 

Libéria    5 

Líbya    178 

Lichtenštajnsko  5 

Litva    558 

Lotyšsko   296 

Luxembursko   21 

Madagaskar   26 

Maďarsko   999 

Macedónsko   1 830 

Malajzia   428 

Male divy   2 

Mali    32 

Malta    21 

Maroko   241 

Maurícius   23 

Mauritánia   5 

Mexiko   369 

Moldavsko   6 355 

Mongolsko   5 306 

Mozambik   3 

Myanmar (Barma)  9 

Namíbia   24 

Nemecko    17 149 

Nepál    158 

Nigéria   590 

Nikaragua   12 

Holandsko   2 777 

Nórsko    173 

Nový Zéland   153 

Pakistan   495 

Palestína   144 

Panama   30 

Paraguaj   25 

Peru    189 

Pobrežie slonoviny  67 

Poľsko    19 235 

Portugalsko   261 

Rakúsko   3 345 

Rumunsko   5 664 

Rusko    32 961 

Rwanda   4 

Grécko    1007 



 

 

 

Salvador   15 

San Maríno   1 

Saudská Arábia  151 

Senegal   53 

Seychely   3 

Sierra Leone   12 

Singapur   39 

Slovensko   85 807 

Slovinsko   312 

Somálsko   3 

Spojené arabské emiráty 8 

Spojené kráľovstvo  5 210 

Spojené štáty americké 6 976 

Srbsko    2 438  

Srbsko a Čierna Hora  404 

Srí Lanka (Cejlón)  92 

Sudán    43 

Svätá Lucia   3 

Svätý Tomáš a princov ostrov  1 

Sýria    626 

Španielsko   873 

Švédsko   701 

Švajčiarsko   543 

Tadžikistan   113 

Tanzánia   21 

Thajsko   731 

Tchaj-wan   302 

Togo    11 

Tonga    3 

Trinidad a Tobago  5 

Tunisko   684 

Turecko   1 489 

Turkmenistan   39 

Uganda   23 

Ukrajina   112 549 

Uruguaj   21 

Uzbekistan   1 645 

Vanuatu   1 

Venezuela   90 

Vietnam   57 300 

Zambia   42 

Zimbabwe   23

 


