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1. ÚVOD 

Současná města a sídelní systémy procházejí mnohými změnami a postupně se 

vyvíjejí, což se odráží v rozmístění, struktuře a dynamice jejich obyvatel. Poznání těchto 

změn, jejich příčin a důsledků představuje klíčovou podmínku pro hledání cest k řešení i 

dosud skrytých problémů. Největší rozvoj měst započal v Evropě s příchodem průmyslové 

revoluce a je souhrnně označován jako proces urbanizace. Tento jev je současně globálním 

procesem přeměny venkovských oblastí a společností na oblasti a společnosti městské. 

Práce bude rozdělena na tři části, kdy v první části se pokusím teoreticky definovat 

základní demografické pojmy objevujících se ve společnosti a vysvětlit jakým způsobem k 

nim dochází. K tomu mi poslouží základní ukazatele měření, jež rovněž definuji. První 

kapitola se bude zabývat také základními zdroji demografických dat, které sloužily pro 

čerpání potřebných údajů o městě Bohumín a následně k výpočtům jednotlivých ukazatelů. 

Opomenuta není ani institucionální podpora sociální politiky, která se tímto tématem 

zabývá. 

Cílem druhé části této diplomové práce je tedy poznat a pochopit vývoj populační 

velikosti města Bohumín, což můžeme považovat za základní indikátor velikosti, významu 

nebo úspěšnosti města, i když je někdy mnohdy problematické tato zdánlivě snadno 

zjistitelná data mezi sebou srovnávat. Je zde obsažen také historický správní vývoj a stručná 

charakteristika území města Bohumín, která se zabývá prostorovým vymezením a jeho 

geografickou polohou. Součástí druhé kapitoly je popis vývoje základních demografických 

procesů ve městě a analýza vlivu přirozené měny a migračního chování obyvatelstva na 

celkový počet obyvatel ve městě. Nastíním jednotlivé demografické procesy ovlivňující 

věkovou strukturu obyvatelstva, přičemž se zaměřím na úrovně úmrtnosti, porodnosti a 

migrace, jakožto hlavní determinanty stárnoucí společnosti. Dále zde budou zmíněny možné 

sociálně ekonomické dopady populačního stárnutí, díky kterým populační stárnutí přitahuje 

takovou pozornost. 

Dlouhodobá analýza změn populační velikosti obyvatelstva od roku 1971 do roku 

2013 umožňuje nalézt vývojové trendy a posoudit vzájemné odlišnosti městských částí. 

Přirozená měna a migrace jsou při hodnocení populačního vývoje města často rozhodujícím 

faktorem růstu nebo poklesu počtu obyvatel, proto se tato práce se zabývá především rolí 

přirozené měny a migrace obyvatelstva ve městě Bohumín. Migrace bývá rozhodujícím 

činitelem především v obdobích rychlého růstu měst, nelze však opomínat druhý komponent 
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populačního růstu a to přirozenou měnu obyvatelstva. Závěrem této práce bude snaha o 

nahlédnutí do problematiky dlouhodobého vývoje populace města, zjistit které úkazy nejvíce 

ovlivňují počet zemřelých, narozených, přistěhovalých a vystěhovalých obyvatel ve městě. 

Populace vyspělých zemí, stojí v současnosti před bezprecedentním demografickým 

jevem, který je demografy označován jako tzv. populační stárnutí. Zvyšování podílu starých 

osob v populaci je v současnosti hlavní charakteristikou demografického vývoje všech 

evropských zemí Českou republikou nevyjímaje. Fenomén stárnutí populace se stává jedním 

z nejvýznamnějších aktuálních problémů, kterému je dnes a denně přikládána stále větší 

pozornost. Diskuse nad tímto tématem jsou vedeny jak v rovinně odborné, tak u široké 

veřejnosti. Zvláštní rozměr pak dostává zejména v politických úvahách. Stárnutí populace má 

totiž výrazné dopady na oblasti života celé společnosti. Rostoucí náklady na zdravotní péči a 

sociální systém, stejně jako nedostatek ekonomicky aktivních lidí, jsou pouze některé z 

problémů, které s sebou tento demografický jev přináší.  

Proto je hlavním cílem práce zhodnocení procesu stárnutí ve městě Bohumín, ve 

kterém se nachází mé trvalé bydliště. Tato oblast demografie byla zvolena z toho důvodu, že 

se dotýká mě samotné stejně jako celé společnosti a odráží se v něm náš způsob života. 

Pomocí definovaných ukazatelů poukážu na vývoj populačního stárnutí ve sledovaném 

období. Dále představím vývoj hlavních determinant demografického stárnutí, jež působí na 

věkovou strukturu populace města Bohumín a jejichž měnící se úroveň je hlavním faktorem 

přispívajícím ke stárnutí společnosti. Dále bude uveden aktuální přehled sociálních služeb ve 

městě a posouzení, zda bude počet zařízení pro seniory dostačující při stávajícím vývoji 

demografického stárnutí. Závěr kapitoly bude zaměřen na vývoj počtu vyplácených důchodů 

a průměrné výše těchto důchodů za posledních téměř 20 let. Cílem práce je tedy objasnit 

demografické změny obyvatel a vymezit jejich dopady na populaci města Bohumín 
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2. TEORIE, METODIKA A ZDROJE DAT 

2.1. Vymezení základních demografických pojmů 

Objektem demografického studia jsou lidské populace.  Ty jsou však objektem mnoha 

vědních oborů, proto je specifikem demografie zaměření se na proces jejich reprodukce. „Při 

studiu populačního vývoje spolupracuje demografie s geografií obyvatelstva, neboť 

populační vývoj je výsledkem jak přirozené měny obyvatelstva, tak migrací (význam migrací 

je tím větší, čím se jedná o menší územní celky).“ 1 Dříve než přistoupíme k samotné analýze 

populačního vývoje a procesu stárnutí ve městě, je tedy nutné vymezení a pochopení 

základních demografických pojmů jako jsou obyvatelstvo, populace, demografická 

reprodukce, migrace a stárnutí populace. 

Lidská populace je ve své podstatě biologickým systémem. Je definována jako soubor 

jedinců určitého živočišného druhu žijících a reprodukujících se na vymezeném území. Mezi 

základní znaky každé populace patří její rozsah a charakter rozmístění jedinců. Dnešní lidské 

populace vznikaly zpravidla v důsledku migrací a proces jejich přetváření probíhá dodnes, 

kdy nové populace vznikají a jiné zanikají. Jednotlivé populace mají zpravidla společnou 

kulturu, jazyk a společnou mentalitu. Mohou tvořit samostatné etnikum nebo národ. Proto 

se často používá jako synonymum termín obyvatelstvo, které se však v zásadě skládá z 

různých populací. [3] 

Obyvatelstvo je soubor lidí žijících na určitém území. Charakter obyvatelstva bývá 

méně trvalý, sekundární, právě proto je svázán s určitým územím více než s typem populace. 

V praxi se však pojmy populace a obyvatelstvo používají jako synonymum, protože jen zřídka 

jsou k dispozici údaje za jednotlivé populace. „Za základní charakteristiky obyvatelstva se 

považují: etnické a národnostní složení, rozmístění do základních sídelních jednotek, hustota 

obyvatelstva, struktura podle pohlaví, věku, zdravotního stavu, ekonomické aktivity, atd.“ 2 

Pod pojmem demografická reprodukce se rozumí přirozená obnova populace 

s vyloučením migrace. Tedy jen přirozená měna obyvatelstva v uzavřené populaci, kdy se 

                                                      
1
 KALIBOVÁ, 2009, s. 13. [3] 

2
 ZEMÁNEK, 2012, s 20. [16] 
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bere v úvahu jen proces rození a vymírání (porodnost a úmrtnost). Rozdíl mezi počtem 

narozených a zemřelých obyvatel za určitý časový úsek se označuje buď jako přirozený 

přírůstek nebo v případě záporných hodnot přirozený úbytek.  

Bereme-li v úvahu i migraci, tj. počty přistěhovalých a vystěhovalých v určitém 

územním celku za sledované období, mluvíme o otevřené populaci a o populačním vývoji. 

Změny ve velikosti populace jsou pak označovány jako celkový populační přírůstek nebo 

populační úbytek, který se skládá z přirozeného přírůstku či přirozeného úbytku a migračního 

salda. [3] 

  „Proces stárnutí populace je dán primárně trendem úrovně plodnosti a sekundárně 

úrovní úmrtnosti.“ 3 U všech populací s dlouhou historií vysoké míry plodnosti se objevuje 

„mladá“ věková struktura obyvatel, což jde nejlépe vidět především u nejméně rozvinutých 

zemí světa. Při poklesu míry plodnosti se začne zvyšovat průměrné stáří obyvatelstva. 

„Dopad poklesu úmrtnosti je proměnlivý v závislosti na tom, zda se týká mladší nebo starší 

generace. Ve skutečnosti se první pokles úmrtnosti týkal obvykle zvláště dětí a způsoboval 

tak omlazení obyvatelstva. Nicméně změny v úmrtnosti předznamenávají větší stárnutí 

populace později při demografickém přechodu. V zemích, kde je míra úmrtnosti v mladém 

věku již nízká, inklinuje vývoj především ke klesání úmrtnosti v dospělém a starším věku a 

přispívá tak ke stárnutí populace.“ 4 

2.2. Metodika práce a základní ukazatele 

Tato kapitola se zabývá a stručně popisuje vymezení základních ukazatelů použitých 

v následné analýze populačního vývoje a metodiku práce.  

Demografie je empirickou vědou, která sleduje konkrétní demografické jevy. Tyto 

jevy jsou zjišťovány individuálně, ale jsou zpracovávány v souborech, které tvoří celé 

populace nebo její části. Základním předpokladem pro zpracování a vyhodnocení 

demografických jevů a procesů je zajištění kvalitní datové základny. „To si vyžaduje: 

 Přesné definování jevu (např. živě narozené dítě, ekonomicky aktivní obyvatelstvo) 

 Registraci v době nebo bezprostředně po sledované události (např. narození, úmrtí) 

                                                      
3
 VYSTOUPIL, 2005, s. 122. [15] 

4
 VYSTOUPIL, 2005, s. 123. [15] 
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 Zajištění úplnosti dat o daném souboru (např. věk všech obyvatel)“ 5 

Různými způsoby evidence obyvatel, které jsou dále uvedeny v kapitole č. 2.3, byla 

získána základní data. Základem demografické analýzy je věcné, časové a prostorové 

srovnání těchto dat. K hlubšímu poznání demografických jevů a procesů nelze dospět na 

základě absolutních údajů, ale je zapotřebí vypočítat z nich analytická data – základní 

demografické ukazatele.  

Ty se většinou dělí do tří kategorií: 

1. Poměrná čísla extenzivní – vznikají v případě porovnávání dvou stejnorodých údajů ve 

stejném časovém okamžiku a shodném prostorovém vymezení. Určují strukturu daného 

celku a obvykle jsou vyjádřeny v procentech (např. struktura zemřelých podle věku, 

ukazatel maskulinity udává procento mužů v populaci). 

2. Poměrná čísla intenzivní – v rámci nich jsou někdy vyčleňovány míry a kvocienty. 

Vznikají vydělením dvou různorodých údajů, kdy jednotky vyjádřené ve jmenovateli jsou 

nositelem událostí uvedených v čitateli (např. počet zemřelých na 1 000 obyvatel 

středního stavu) a jsou označovány jako míry. Kvocienty se svým charakterem blíží 

pravděpodobnostem. Na rozdíl od měr se u kvocientů počet jednotek ve jmenovateli 

udává k počátku sledovaného období. 

3. Poměrná čísla srovnávací neboli indexy. Zde porovnáváme dvě stejnorodá nebo 

různorodá čísla, která spolu nesouvisejí buď časově, nebo nejsou stejně prostorově 

vymezena. Vznikají jako podíl dvou absolutních čísel různě časově nebo prostorově 

vymezených (např. index vývoje počtu obyvatel v roce 2001 a 2011).  

Pro provedení analýzy populačního vývoje v této práci jsou nejdůležitější ukazatele 

druhého typu, tedy hrubé míry. V další podkapitole následuje stručný přehled a vysvětlení 

demografických událostí a ukazatelů k nim se vztahujících, které budou v analýze použity. 

„Podle jiných hledisek lze rozlišovat ukazatele: 

 Celkové (obecné) nebo specifické (diferenční) podle toho, zda jsou vypočteny za 

celou populaci nebo její část 

                                                      
5
 VYSTOUPIL, 2005, s. 27. [15] 
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 Definitivní nebo předběžné (na základě neúplných nebo nedostatečně 

zkontrolovaných dat) 

 Hrubé (vypočtené na základě jednoduchých metod) nebo srovnávací (při výpočtu 

vyloučíme vliv některé z podmínek, která s vlastním procesem přímo nesouvisí)“ 6 

Mezi základní charakteristiky demografické reprodukce patří vyhodnocování procesů 

porodnosti (natality) a úmrtnosti (mortality). „Kvalita jejich vzájemné podmíněnosti v rámci 

reprodukčního procesu potom vypovídá o přirozené obměně obyvatelstva, která je nejčastěji 

popisována pomocí ukazatele přirozeného přírůstku.“ 7 

2.2.1. Struktura obyvatelstva podle pohlaví a věku 

Struktura obyvatelstva podle pohlaví a věku patří mezi základní demografické 

struktury obyvatelstva. Při srovnání jednotlivých populací zjistíme, že při stejném početním 

stavu populace mohou mít zcela odlišnou věkovou strukturu a zastoupení mužů a žen. Obě 

tyto charakteristiky obyvatelstva analyzujeme většinou společně, ale i samostatné hodnocení 

podle věku má svá opodstatnění. [5] 

Struktura obyvatelstva podle pohlaví 

Strukturu obyvatel podle pohlaví lze hodnotit ukazatelem maskulinity (uma), který 

udává podíl mužů (PM) v populaci (P), vyjádřený obvykle v procentech. 

    
  

 
     

Dalším ukazatelem je index maskulinity. Index maskulinity (ima) vyjadřuje poměr 

počtu mužů (PM) a žen (PŽ) v dané populaci (P), vyjádřený nejčastěji na 100 nebo na 1000 

žen. Tento vztah potom vyjádříme následovně: 

     
  

  
      

Podobným způsobem lze sestrojit i ukazatel feminity (ufe) a index feminity (ife), který 

vyjadřuje počet žen na určitý počet mužů (většinou na 100 mužů). [4] 

                                                      
6
 VYSTOUPIL, 2005, s. 27. [15] 

7
 ŠOTKOVSKÝ, 2010, s. 79. [2] 
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 „Zastoupení mužů a žen v populaci se v průběhu života mění a závisí na třech typech 

rozdílných procesů.“ 8 Již J. Graunt zjistil, že na světě se rodí přibližně o 1% více mužů než 

žen, přičemž ale muži mají větší úmrtnost než ženy. Kolem 25. roku se počty mužů a žen 

vyrovnávají a začínají převažovat ženy, které se dožívají vyššího věku. Není to projev náhody, 

nýbrž výraz biologické zákonitosti. „Ukazatel maskulinity narozených (poměr narozených 

chlapců k narozeným děvčatům) označujeme zpravidla jako sekundární index maskulinity – 

sima. Prakticky ve všech zemích světa s dobrou statistikou je sima větší než 1000 a pohybuje 

se v rozmezí 1040 – 1070.“ 9 

Druhým procesem je specifická úmrtnost mužů a žen v průběhu celého jejich života. 

Zde je důležitým faktem, že v demograficky vyspělých zemích světa je ve všech věkových 

skupinách větší intenzita úmrtnosti mužů než žen (tzv. mužská neúmrtnost). To se výsledně 

projevuje zejména v rozdílné naději na dožití u obou pohlaví. [15] 

„Konečně třetím procesem ovlivňujícím proporci mužů v populaci je migrace, která je 

velmi proměnlivá co do poměru stěhujících se mužů a žen a významně závisí na jejich věku, 

důležitější význam má poměr mužů k počtu žen pro menší území, resp. města.“10 

Struktura obyvatelstva podle věku 

Věková struktura obyvatelstva je výchozím uspořádáním demografických dat  

pro jakoukoli demografickou analýzu a zároveň je pak sama výsledkem základních 

demografických a geodemografických procesů (úmrtnost, porodnost, migrace). Můžeme z ní 

vypozorovat důležité události, které ovlivnily život dané populace a zjistit tedy jakousi 

demografickou historii dané populace. Vyjadřujeme ji rozdělením absolutního počtu mužů 

resp. žen do jednoletých věkových skupin (jednotek věku) nebo zkráceně podle pětiletých 

věkových skupin, příp. i podle jinak definovaných věkových kategorii. [27] 

Věkem obyvatele se v demografické statistice rozumí dokončeny věk, jehož osoba 

dosáhla v okamžiku zjišťování, tedy věk při posledních narozeninách. Vývojové trendy věkové 

struktury obyvatelstva České republiky nejsou v posledních letech příliš optimistické 

vzhledem k jeho stárnutí. Poslední opravdu velká porodnost (tzv. „babyboom“) byla 

                                                      
8
 KALIBOVÁ, 1997, s. 17. [4] 

9
 VYSTOUPIL, 2005, s. 47. [15] 

10
 VYSTOUPIL, 2005, s. 46-47. [15] 
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zaznamenána v první polovině 80. let 20. století. V posledních pěti letech sice porodnost také 

začala stoupat, nicméně se nedá hovořit o výrazné změně, která bude mít zásadní vliv  

na věkovou strukturu obyvatelstva. Stále tudíž dochází k významné podílové ztrátě v 

kategorii předproduktivního věku (0 – 14 let) zejména v porovnání s kategorií 

postproduktivniho věku (65 let a více). V příštích letech se dá očekávat další narůst podílů 

nejstarší složky a pokles podílu nejmladší. Následkem toho se budou zvyšovat nároky na 

důchodové zabezpečení, zdravotní a sociální služby atp. [35] 

Věková pyramida 

Pro grafickou interpretaci se ke znázornění věkové struktury používá dvojitého 

histogramu, kde osa věku histogramu pro muže je postavena proti ose věku histogramu  

pro ženy. Takovému grafickému uspořádání říkáme věková pyramida. „Věková pyramida 

znázorňuje věkovou strukturu obyvatelstva daného státu v určitém období pomocí 

absolutních hodnot nebo častěji podle hodnot relativních. Relativní hodnoty – procentuální 

podíly – umožňuji porovnávat státy s různým počtem obyvatel.“11 Jestliže místo histogramu 

použijeme dvojitého polygonu, nazývá se pak obdobné uspořádání věkové struktury 

stromem života. [39] 

Typy věkových pyramid 

Švédský demograf A. G. Sundbärg již na začátku 20. století vyzkoumal určité 

zákonitosti ve věkové struktuře, podle kterých je možné obyvatelstvo podle věku rozdělit  

do 3 základních skupin: 

 Dětská složka (obyvatelstvo 0-14 let) 

 Reprodukční složka (obyvatelstvo 15-64 let) 

 Postreprodukční složka (obyvatelstvo 65 let a více) 

Sundbärg si také všiml, že reprodukční složka, která je definována pro účely statistiky 

rodivým věkem žen, představuje zhruba polovinu z celkového početního stavu jednotlivých 

                                                      
11

 Školní vzdělávací programy. VĚKOVA PYRAMIDA. [online]. 2006 [cit. 2013-11-10]. Dostupné z 

<http://svp.muni.cz/ukazat.php?docId=515>. [39] 
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populací. Dle toho, která ze zbývajících věkových skupin má větší zastoupení v populaci 

rozlišujeme tři typy věkových struktur: 

1. Progresivní typ - v populaci výrazně převažuje dětská složka nad postreprodukční. 

Populace s tímto typem věkové struktury je charakterizována vysokou úrovní 

plodnosti, která je však obvykle kompenzována i značnou intenzitou úmrtnosti. 

Každé zlepšení úmrtnostních poměrů pak vede k početnímu růstu populace. Tento 

typ věkové struktury je obvyklý v rozvojových zemích. U nás ho najdeme například 

u romské populace. Vyskytoval se též u historických a prehistorických populací. 

2. Stacionární typ – dětská a postreprodukční složka jsou téměř v rovnováze. Tento 

typ se vytváří při déletrvajícím poklesu hladiny plodnosti až na úroveň, kdy při 

dané úrovni úmrtnosti pouze nahrazuje obyvatelstvo v reprodukčním věku. 

Početní stav populace zůstává v dlouhodobém pohledu konstantní. Tento typ 

věkové struktury měla například Česká republika v 70. letech. 

3. Regresivní typ - dětská složka nedosahuje zastoupení složky postreprodukční, 

početně ji nenahrazuje a v dlouhodobém pohledu dochází ke snižování početního 

stavu populace. Tento typ věkové struktury v současné době převažuje ve 

vyspělých zemích, v České republice zhruba od 70. let. [28] 

Obrázek 1: Schematické znázornění tří základních typů věkové pyramidy. 

Zdroj: http://cs.wikipedia.org/wiki/V%C4%9Bkov%C3%A1_pyramida. [41] 

Jak můžeme vidět z obrázku, věková pyramida nemá přesný tvar trojúhelníku. Vlivem 

ekonomického, sociologického, demografického a politického vývoje nebo také díky 

neočekávané události (přírodní katastrofa) lze z pyramidy vypozorovat různé výkroje nebo 

http://cs.wikipedia.org/wiki/V%C4%9Bkov%C3%A1_pyramida
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výběžky. Výkroje přestavují negativní vlivy, díky nimž došlo ke snížení počtu populace. 

Výběžky naopak znázorňují nadprůměrný počet obyvatel v daných věkových skupinách 

 a nárůst populace. Tyto změny představují z demografického a potažmo i ekonomického 

 a sociologického pohledu problém, protože zastupují pouze nadstandardní výkyvy. Žádoucí 

jsou v tomto případě stabilní trendy bez výrazných výkyvů. 

2.2.2. Ukazatele přirozeného pohybu obyvatelstva 

Základním procesem, který demografie studuje, je proces reprodukce populace.  

U něj můžeme rozlišit tři složky: proces vymírání, proces rozmnožování, proces zvětšování a 

zmenšování populace stěhováním. 

„S procesem reprodukce úzce souvisí i procesy vytváření a zániku základních 

(sociálních) jednotek v populaci, které reprodukci zajišťují, tj. rodin.“ 12 

Úmrtnost 

Vymírání populace je vedle porodnosti jedna ze dvou základních složek demografické 

reprodukce. Demografie se zajímá o úmrtí jako o hromadný jev, tzn., zkoumá proces 

vymíraní určité populace. Analýza procesu úmrtnosti má v demografii dlouholetou tradici. 

Její počátky jsou spojeny se jménem zakladatele demografie J. Graunta (17. století), který 

jako první objevil obecné pravidelnosti řadu vymírání. Úroveň a vývoj úmrtnosti je 

důsledkem vývoje nemocnosti, kvality životních podmínek, životního prostředí a způsobu 

života.  

„Úmrtnost je definována jako proces vymírání obyvatelstva. Pokud jsou údaje  

o úmrtnosti doplněny o nemocnost, stává se jedním z hlavních ukazatelů vypovídajících 

 o zdravotním stavu populace daného státu.“ 13 K vyjádření úmrtnosti se používá řada 

ukazatelů. Nejjednodušším a nejpoužívanějším je hrubá míra úmrtnosti (hmú), která 

vyjadřuje celkový počet zemřelých (D) za určité období na sledovaném území na 1000 

obyvatel středního stavu (P). 

  ú   
 

 
       

                                                      
12

 SVATOŠOVÁ, 2008, s. 85. [12] 
13

 KNAUSOVÁ, 2008. s. 11 [6] 
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Porodnost, Plodnost 

Termíny porodnost a plodnost jsou odvozeny především od označení dvou odlišných 

ukazatelů charakterizujících procesy související s pozitivní stránkou přirozené reprodukce. 

Jde o proces, který se podílí na celkové změně počtu obyvatelstva.  

Porodnost je označována jako proces rození dětí. Jak již bylo zmíněno, je spolu 

s úmrtím člověka nejdůležitější složkou demografické reprodukce populací. Chápeme ji jako 

hromadný jev, vztahující se k určité populaci. „Statistika porodnosti je založena na formuláři 

Hlášení o narození.“ 14 Mírou (obecné) porodnosti rozumíme poměr počtu živě narozených 

ke střednímu stavu obyvatelstva.  

Základním ukazatelem porodnosti je hrubá míra plodnosti, která „vyjadřuje počet živě 

narozených dětí (NV) za jeden rok na sledovaném území a 1 000 obyvatel středního stavu (P) 

za rok“ 15 

     
  

 
       

Termínem plodnost, označujeme proces, který souvisí velmi bezprostředně 

 s reprodukcí souboru potencionálních rodiček, s obnovou rodivého kontingentu. Mírou 

(obecné) plodnosti rozumíme poměr počtu živě narozených k rozsahu rodivého kontingentu 

(ženy mezi 15. až 50. narozeninami). [6] 

Přirozený přírůstek 

Přirozený přírůstek (PP) je statistický údaj a udává rozdíl mezi počtem živě 

narozených dětí (N) a počtem zemřelých (D) ve sledované populaci během daného období, 

zpravidla jednoho roku. Jeho výsledná hodnota je vyjádřena v absolutních hodnotách. Pokud 

počet zemřelých převyšuje počet živě narozených dětí, označujeme jej jako přirozený úbytek. 

[23] 

       

 „Pro charakteristiku tzv. přirozené reprodukce slouží hrubá míra přirozeného 

přírůstku, kterou vypočítáme, když absolutní přirozený přírůstek vztáhneme ke střednímu 

                                                      
14

 ZEMÁNEK, 2012 [16] 
15

 ZEMÁNEK, 2012 [16] 
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stavu obyvatel v daném roce.“ 16 Tento ukazatel můžeme také definovat jako rozdíl mezi 

hrubou mírou porodnosti (hmp) a hrubou mírou úmrtnosti (hmú), který je v relativním 

vyjádření na 1 000 obyvatel. Je však ovlivněn i věkovou strukturou srovnávaných populací, 

což omezuje jeho vypovídací schopnost. 

             

Sňatečnost 

Sňatečnost je demograficky proces, který studuje zakládání manželství na základě 

zákonem daných podmínek. Sňatek je demografická událost opakovatelného charakteru, 

která nemusí nastat u každého (na rozdíl od narození a úmrtí). Neobnovitelnou událostí je 

pouze první sňatek. [14] 

Limitujícími faktory uzavíraní sňatků jsou: 

 Minimální sňatkový věk – v České republice může sňatek uzavírat osoba starší 18 let. 

Ve výjimečném případě může soud z důležitých důvodů povolit uzavření manželství  

i nezletilým starších 16 let. 

 Rodinný stav – osoby, které již vstoupily do svazku manželského, nemohou uzavřít 

další, protože v České republice je monogamní společnost. 

 Určitý stupeň pokrevnosti – manželský svazek nemohou uzavírat lidé, jenž jsou  

v přímé příbuzenské linii, tzn. rodiče s dětmi a sourozenci. 

 Pohlaví novomanželů – v České republice mohou manželství uzavírat jen osoby 

opačného pohlaví. Zákon o registrovaném partnerství byl u nás již schválen, ale tento 

svazek není rovnocenný s uzavřením manželství a není ani statisticky evidován. [6] 

2.2.3. Ukazatele prostorového pohybu obyvatelstva 

Prostorový pohyb obyvatelstva je vedle přirozené měny druhou položkou s přímým 

dopadem na populační vývoj. Hovoříme zde o stěhování obyvatel, které představuje 

prostorové přemisťování osob. V praxi nahrazujeme výraz „stěhování“ termínem „migrace“. 

                                                      
16

 ZEMÁNEK, 2012 [16] 
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Migrace 

 „Jako migrace se označuje proces zvětšování a zmenšování populace vlivem 

stěhování. Stěhování je prostorové přemisťování osob přes administrativní hranice územní 

jednotky spojené se změnou trvalého bydliště, které se považuje za základ územní klasifikace 

v demografické reprodukci.“ 17 

Migraci můžeme dělit na vnitřní a mezinárodní. Vnitřní migrace je definována jako 

změna trvalého bydliště osob za hranice určité administrativní jednotky, zpravidla obce. 

Mezinárodní migrace je pak definována jako změna obvyklého pobytu za hranice státu. 

Zatímco vnitřní migraci lze z hlediska statistiky podchytit pomocí Hlášení o stěhování, 

sledování mezinárodní migrace je značně problematičtější.  

Mezinárodní migrace má na emigrační, tranzitivní a zejména imigrační země důležité 

politické, ekonomické, sociální, demografické, psychologické a kulturní dopady. Migrační 

trendy lze obecně ve světě charakterizovány pomocí dvou základních směrů migračních 

pohybů: Jih-Sever a Východ-Západ. Tyto jednotlivé trendy světové mezinárodní migrace jsou 

ovlivňovány specifickými vlivy, které jsou označovány jako „push“ a „pull“ faktory, na jejichž 

základě můžeme dělit mezinárodní migraci do dvou hlavních proudů na migraci politickou  

a ekonomickou. Mezi „push“ faktory lze zařadit ekonomickou nestabilitu, změnu životních 

standardů, rychlý demografický růst, válečné náboženské a národnostní střety nebo 

zhoršování kvality životního prostředí. Naopak „pull“ faktory přitahují imigranty především 

do západních zemí, které se vyznačují politickou stabilitou, ekonomickou prosperitou, 

vysokou kvalitou života, svobodou a možností seberealizace. [25] 

Problematickou oblastí zůstává i po našem vstupu do Evropské unie stále nelegální 

migrace. Nelegální migrace je charakterizována nejen jako neoprávněný vstup na území 

státu či jeho neoprávněné opuštění, ale také neoprávněný pobyt na území nebo pobyt 

v rozporu s účelem, pro který bylo vydáno pobytové oprávnění.  Nelegální migrace je 

současným fenoménem, který může v cílových zemích vážně ohrožovat vnitřní stabilitu a 

bezpečnostní situaci. Z tohoto důvodu jsou opatření v rámci potírání nelegální migrace 

jedním ze zásadních témat v rámci migrační politiky České republiky. Základním 

                                                      
17

 ZEMÁNEK, 2012 [16] 
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dokumentem v oblasti potírání nelegální migrace je Akční plán boje proti nelegální migrací. 

[36] 

Při výpočtech migrace se nejčastěji setkáváme s pojmem migrační saldo, které 

sleduje výslednou váhu prostorového pohybu, měřenou jako rozdíl četností přistěhovalých a 

vystěhovalých obyvatel na určitém území. 

       

Dalším ukazatelem je hrubá míra migračního salda, která se používá pro relativizaci 

změn, vyvolaných prostorovým pohybem obyvatelstva. Migrační saldo je přepočteno na 

1 000 obyvatel a hrubá míra migračního salda je tak vlastně rozdílem hrubé míry imigrace 

(hmi) a hrubé míry emigrace (hme). 

             

K posuzování celkového reprodukčního a migračního chování obyvatel je pak 

hodnoceno pomocí ukazatele hrubé míry celkového přírůstku populace. Jde o součet velikostí 

přirozeného přírůstku a migračního salda.  

          

Sloučením těchto základních demografických měr pohybu obyvatelstva lze již 

hodnotit výsledný populační vývoj konkrétní populace na určitém místě a za daný čas. Váha 

těchto ukazatelů nám detailněji odhalí, zda je změna populační velikosti způsobena 

přirozeným nebo mechanickým pohybem obyvatelstva. 

2.2.4. Ukazatele charakterizující proces stárnutí populace 

Demografické stárnutí je často měřeno pomocí podílů věkových skupin z úhrnu 

obyvatelstva, dále na základě indexů, tj. poměrných čísel srovnávacích a pomocí průměrného 

věku obyvatel či věkového mediánu. Nejčastěji je sledován podíl tří hlavních složek 

obyvatelstva v populaci. Ty jsou vymezeny podle předpokládané ekonomické aktivity většiny 

osob daného věku (uvedeny v kapitole č. 2.2.3). Jedná se tedy o dětskou (předproduktivní) 

složku vymezenou věkem od 0 – 14 let, produktivní složku ve věku od 15 – 64 let a skupinu 

osob v poproduktivním věku 65 a více let. Kromě podílu jednotlivých věkových skupin 

obyvatelstva v populaci bývá sledován i vzájemný poměr těchto skupin. [38] 
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Průměrný věk  

Mezi základní charakteristiky, díky kterým lze charakterizovat věkovou strukturu 

obyvatelstva patří průměrný věk. Výpočet průměrného věku je poněkud složitý a 

zdlouhavý, jde o podíl součtu věku všech obyvatel a počtu obyvatelstva (aritmetický 

průměr). 

Jeho růst je spojen se stárnutím populace a nízkým počtem narozených dětí. Lidé se 

dožívají vyššího věku také v návaznosti na dostupnost a zvyšující se kvalitu zdravotní péče.  

Index stáří 

Index stáří je velmi často používanou charakteristikou věkové struktury obyvatelstva, 

která vypovídá o stárnutí populace. Tento ukazatel vyjadřuje, kolik obyvatel ze starších 

věkových skupin připadá na 100 dětí. Konkrétně tedy kolik obyvatel ve věku 65 let a více 

připadá na 100 dětí do 15 let věku. Vzorec pro výpočet indexu stáří lze vyjádřit následovně: 

    
  č                          í      

  č                             
      

Je-li výsledná hodnota ukazatele nižší než 100, je podíl sledované dětské složky 

obyvatel vyšší než podíl starších osob, a naopak převyšuje-li výsledná hodnota indexu 100, je 

počet osob ve věku 65 let a více vyšší než počet dětí v populaci. [20] 

Indexy závislosti 

Indexy ekonomické závislosti udávají, kolik osob musí živit jedna osoba 

v produktivním věku. Produktivní věk se volí tak, aby co nejlépe postihoval potenciál 

ekonomicky aktivních obyvatel. V současné době se za produktivní věk považuje interval od 

20 do 60 let, přestože mladí lidé, kteří ukončí vzdělání maturitou a dále ve vzdělání 

nepokračují, se stávají ekonomicky aktivními již před 20 rokem věku. Absolventi vysokých 

škol zase naopak zahajují ekonomickou aktivitu zpravidla až po dosažení 20 let. Důchodový 

věk v České republice také není 65, ale někteří lidé pokračují v ekonomické aktivitě i po 

dosažení tohoto věku. 

Index ekonomické závislosti je používán ke zjištění stavu populace z pohledu tzv. 

ekonomických generací. Vyjadřuje jaký je poměr „živitelů“ (osob v produktivním věku) a 
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„závislých“. Dále lze také vypočítat index závislosti mladých osob v předproduktivním věku 

na 100 osob produktivní složky populace a index závislosti starých osob na 100 

osob produktivního věku. V různých literaturách se můžeme také setkat s pojmy zelené a 

šedé zatížení. [20] Tyto indexy závislosti můžeme vyjádřit pomocí následujících vzorců: 

     
  č                            

  č                             
      

      
  č                          í      

  č                             
      

Index ekonomického zatížení 

Další charakteristikou věkové struktury obyvatel vypovídající o procesu stárnutí 

populace je index ekonomického zatížení. Tento ukazatel vypovídá o poměru počtu seniorů a 

dětí k počtu obyvatel v ekonomicky aktivním věku. V tomto případě tedy vyjadřuje, kolik dětí 

ve věku 0 – 14 let a osob ve věku 65 a více let připadá na 100 obyvatel ve věku 15 – 64 let 

(produktivním věku). Rovnice indexu ekonomického zatížení má následující tvar: 

 

     
                   ě                                ě             í  

                   ě            
      

V souvislosti se způsobem výpočtu tohoto ukazatele lze konstatovat, že čím nižší je 

výsledná hodnota indexu, tím je příznivější poměr mezi ekonomicky neaktivní a ekonomicky 

aktivní složkou obyvatel z pohledu věkové struktury obyvatel. 

2.2.5. Analýza časových řad 

Zkoumání změn jevů v čase je jednou z nejdůležitějších statistických úloh, proto patří 

analýza časových řad mezi nejčastěji používané metody regionálních analýz. „Základním 

prostředkem statistické analýzy dynamiky hromadných jevů je časová řada, jejíž jednotlivé 

úrovně závislé proměnné veličiny Y jsou uvažovány jako funkce času.“ Časová řada je tedy 

obvykle definována jako množina pozorování kvantitativní charakteristiky (ukazatele nebo 

indikátoru, uspořádaná v čase. „Sledování vývoje nejrůznějších indikátorů v průběhu času, 
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resp. jejich hodnot v časové řadě věcně a prostorově srovnatelných, je jednou z nejčastějších 

úloh regionálních analýz.“ 18  

Časové řady charakterizují aktuální stav a předcházející vývoj analyzovaných 

indikátorů a slouží také jako východisko pro předpovídání jejich dalšího vývoje. 

V regionálních analýzách se často analyzuje vedle vývoje hodnot indikátorů i trendy a 

dynamika jejich vývoje. 

„Při klasifikaci časových řad je zpravidla rozlišujeme podle: 

 časového hlediska rozhodného pro zjišťování údajů na: 

- časové řady intervalové (dle intervalových indikátorů), 

- časové řady okamžikové (dle okamžikových indikátorů). 

 periodicity sledování na: 

- časové řady dlouhodobé (roční a delší), 

- časové řady krátkodobé (čtvrtletní, měsíční). 

 způsobu vyjádření indikátorů na: 

- časové řady neutrálních indikátorů, 

- časové řady peněžních indikátorů.“ 19 

Při používání analýzy časových řad mohou vznikat problémy, které jsou nejčastěji 

spojené: 

 „s volbou časových bodů, 

 s volbou časových okamžiků, 

 s kalendářem, 

 s nesrovnalostmi jednotlivých měření, 

 s délkou časových řad.“20 

Problémy s volbou časových bodů mohou vznikat trojím způsobem: jsou přímo 

diskrétní svou povahou, vznikají diskreditací spojité časové řady nebo mohou vznikat 

akumulací hodnot za dané časové období.  
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 KUTSCHERAUER, 2013, s. 13 [7] 
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 KUTSCHERAUER, 2013, s. 13, 14. [7] 
20

 KUTSCHERAUER, 2013, s. 15. [7] 
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Aby bylo zamezeno problémům s volbou časových okamžiků, měly by být voleny 

intervaly zachovávající konstantní vzdálenost mezi sousedními pozorováními, aby vzniklá 

časová řada nebyla příliš hustá nebo příliš řídká. Díky tomu mohou být ztraceny některé 

charakteristické rysy analyzované řady. 

Problémy s kalendářem jsou způsobovány zejména nestejným počtem dnů v měsících 

a letech. V regionálních analýzách jsou časové řady zachycovány většinou v ročních 

intervalech a tento problém tedy není tak pociťován. 

Velmi častým jevem v regionálních analýzách bývají problémy s nesrovnalostmi 

jednotlivých m ření. Tyto problémy způsobují zejména metodické změny výpočtu indikátorů 

(např. často měněná metodika výpočtu míry nezaměstnanosti) či změnu bazických let. 

Problémy s délkou časových řad vznikají především proto, že existují některé metody 

vyžadující určitou minimální délku časové řady. Jedná se především o metody, jejichž analýza 

je východiskem pro prognózu. Vzniká zde však nebezpečí, že se s průběhem času u dlouhých 

časových řad podstatně změní charakteristiky modelu, který tuto řadu generuje. 

Tuto metodu můžeme úspěšně použít jen tehdy, pokud po odstranění výše 

uvedených problémů jsou splněny tyto základní podmínky: 

1. „je k dispozici dostatečně dlouhá časová řada dat – alespoň dvakrát delší 

zpětně, než je prognózované období, 

2. časová řada dat je kontinuální – nejsou v ní nevysvětlitelné skokové změny 

nebo mezery, resp. lze interpolací chybějících dat kontinuity dosáhnout, 

3. lze předpokládat, že analyzovaný proces bude kontinuálně pokračovat i 

v budoucnosti.“21 

I přes obtížnost splnění všech výše uvedených podmínek je analýza časových řad 

nejpoužívanější analytickou metodou. 
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2.3. Zdroje dat 

Pro provedení kvalitní analýzy populačního vývoje obyvatelstva, je nutné čerpat a 

vycházet z ověřených demografických dat a informací. Na základě těchto informací lze 

poznávat dlouhodobé trendy ve vývoji populace, ale také případná krátkodobá kolísání, 

která se mohou objevit např. jako reakce na změny sociálních podmínek. Tato kapitola je 

zaměřena na definování základních informací o pramenech demografických dat, které byly 

použity v této práci. [24] 

První zmínky o zjišťování demografických údajů můžeme objevit hluboko ve 

středověku. V tomto období nebyl zájem o tyto údaje vědecky, ale spíše prakticky. Důvody 

branné a fiskální ovlivnily první sčítací akce, které měly za cíl zjistit stav majetku, zdroje 

vojáků, případně i kodifikovat sociální zařazení jednotlivých občanů.  

Zakladatelem demografie byl John Graunt (1620 - 1674), který „jako první objevil při 

studiu úmrtnosti v Londýně určité zákonitosti platné pro celé soubory. Odhalil např. poměr 

mezi počtem mužů a žen v populaci a stabilní poměr mezi počtem narozených chlapců a 

děvčat, stanovil jej poměrem 14:13 ve prospěch chlapců. Dále se zabýval řádem vymíraní 

podle věkových skupin, který tvoří základ úmrtnostních tabulek. Objevy publikoval v knize 

"Natural and Political Observation, made upon the Bills of Mortality" z roku 1662. Na základě 

této práce se stal členem Královské společnosti v Londýně.“ 22 

V současné době patří mezi základní zdroje demografických dat Sčítání lidu, domů a 

bytů, běžné evidence obyvatel a zvláštní výběrová šetření – mikrocensy. 

2.3.1. Sčítání lidu, domů a bytů 

Sčítání lidu, domů a bytů patří k nejstarším, nejrozsáhlejším a jistě nejznámějším 

statistickým akcím sběru demografických dat. „Při sčítání se zjišťují nejen základní údaje o 

osobách, domech a bytech, ale také údaje, které nelze zjistit jiným, protože nejsou evidovány 

v žádném informačním systému veřejné správy“.23 První sčítání lidu bylo provedeno 

Babyloňany v roce 3800 př. n. l. Zpočátku mělo sčítání velké nedostatky. Sčítali se pouze 

muži a otroci byli počítáni mezi majetek. V první polovině 19. století vytvořil Adolf Lambert 

                                                      
22

 Demografický informační portál. Historie. [online]. [cit. 2013-02-23]. Dostupné z 

<http://www.demografie.info/?cz_historie=>. [24] 
23

 SLDB. Informace o sčítání. [online]. [cit. 2013-11-12]. Dostupné z 

http://www.scitani.cz/sldb2011/redakce.nsf/i/scitaci_formulare [37] 

http://www.scitani.cz/sldb2011/redakce.nsf/i/scitaci_formulare
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Quetelet první zásady sčítání lidu. Za období vlády Marie Terezie probíhalo sčítání lidu v 

ročních intervalech. Sčítáni byli pouze muži a jejich majetek, ženy a jejich majetek Marii 

Terezii nezajímaly. Roku 1869 byl tento interval změněn na desetiletý. Poslední sčítání lidu 

bylo v České republice provedeno roku 2011. [14] 

V ČR je sběr dat prováděn metodou sebesčítání, což znamená, že každý občan je 

povinen předložený sčítací formulář náležitě vyplnit a odevzdat. Takto získaná data při sčítání 

jsou evidována Českým statistickým úřadem. První sčítání na českém území bylo provedeno 

v roce 1857 a od té doby byla prováděna v desetiletých intervalech – v letech 1869, 1880, 

1890, 1900 a 1910. V Československé republice byla pak sčítání lidu realizována v letech 

1921, 1930, 1950, 1961, 1970, 1980 a 1991. V České republice se uskutečnily poslední dvě 

sčítání v letech 2001 a 2011. [24] 

Sčítání lidu, domů a bytů se skládá ze tří sčítacích formulářů – sčítací list osob, 

domovní list a bytový list. „Ve sčítacích formulářích se již nezjišťovala vybavenost domácností 

osobním automobilem, telefonem či rekreačním objektem. Jediná otázka, týkající se tohoto 

tématu, byla na vybavenost domácností osobním počítačem a přístupem na internet.“24 

V příloze č. 1 můžeme vidět nevyplněný vzor jednoho ze sčítacích formulářů a to sčítací list 

osob. 

Statistické lexikony obcí České republiky 

Jeden z dalších pramenů, ze kterých byla čerpána data v této práci, jsou Statistické 

lexikony obcí České republiky. Tyto jednotlivé lexikony na sebe navazují a jsou vydávány 

státními statistickými orgány vždy po zpracování dat z posledního sčítání lidu, domů a bytů, 

v tomto případě Českým statistickým úřadem (ČSÚ). Na přípravě a vydání statistických 

lexikonů spolupracuje společně s ČSÚ i Ministerstvo vnitra České republiky. 

Statistický lexikon obcí ČR je seznamem obcí, jejich částí a základních sídelních 

jednotek, uspořádaným podle krajů a okresů. Obsahuje základní informace z výsledků sčítání 

lidu, domů a bytů o obyvatelstvu a jeho struktuře, ekonomické aktivitě, o počtu domácností, 

trvale obydlených bytech a domech. Kromě výše uvedených údajů obsahuje statistický 

                                                      
24 SLDB. Informace o sčítání. [online]. [cit. 2013-11-12]. Dostupné z 
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lexikon také data o hektarové výměře obcí, příslušnosti obce k pověřenému obecnímu úřadu 

a matričnímu obvodu, poštovní směrovací číslo a sídlo pošty. Součástí lexikonů rovněž bývá 

seznam měst ČR. 

2.3.2. Běžná evidence přirozené měny 

„Termín přirozená měna se v demografii používá pro vyjádření procesů rození a 

vymíraní lidských populací, tj. pro spojení dvou základních složek demografické reprodukce. 

V širším pohledu se do přirozené měny zahrnuje i sňatečnost, rozvodovost, potratovost a 

nemocnost.“25 Přirozená měna souvisí pouze s přirozenou obnovou populace, to znamená, 

že již nezahrnuje migraci (mechanickou měnu).            

„Pro evidenci přirozené měny obyvatelstva byla vytvořena soustava registračních 

knih (matrik), v nichž jsou za přesně definované územní jednotky, pokrývající beze zbytku 

celý stát, vedeny v chronologickém pořadí všechna narození (porody živých i mrtvých dětí), 

sňatky a úmrtí osob, které se v okamžiku události na daném území zdržovaly.“26 Všechna 

statistická hlášení se přepisují na speciální formuláře. Formuláře hlášení o narození a hlášení 

o úmrtí, které zachycují evidenci porodnosti a úmrtnosti jsou obsaženy v příloze č. 2 a 3. Jak 

již bylo zmíněno, registraci narození, úmrtí a sňatků provádějí matriční úřady. Rozvody jsou 

pak zaznamenávány příslušnými soudy a potraty zdravotnickými zařízeními. Tyto organizace 

posílají vyplněná hlášení Českému statistickému úřadu, kde jsou dále zpracovávány a 

převáděny z místa události (např. úmrtí v nemocnici) na místo trvalého bydliště. 

Za úplnou evidenci je považováno zachycení alespoň 90% událostí. V Evropě tuto 

podmínku splňují všechny země, avšak v Africe je tato úplná evidence ještě stále výjimkou. 

Evidence přirozené měny v České republice je z mezinárodního hlediska považována za 

spolehlivou a úplnou. Roku 1953 byly přijaty mezinárodní zásady pro evidenci přirozené 

měny, jejichž úkolem bylo eliminovat přetrvávající rozdíly ve vymezení některých základních 

jevů (např. stanovení hranice narození mrtvého a živého dítěte). Tyto zásady však nejsou ve 

všech zemích zcela dodržovány, a proto při mezinárodních srovnáních je třeba brát tuto 

skutečnost v úvahu. 
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2.3.3. Běžná evidence migrace 

Evidence migrací poskytuje informace o změnách v rozmístění obyvatelstva 

v závislosti na ostatních sociálních a ekonomických jevech. Migrace je v České republice 

definována jako změna trvalého pobytu za hranice určité administrativní jednotky, zpravidla 

obce. „Je vedena odděleně pro vnitrostátní (vnitřní) a zahraniční (vnější migraci). Ve většině 

zemí se evidence týká pouze zahraniční migrace. Přímá evidence vnitrostátního stěhování 

existuje pouze v některých zemích s kvalitně organizovanou statistickou službou. 

V Československu byla zavedena na základě povinného hlášení trvalého pobytu a je 

evidována od roku 1950.“27 Přechodné pobyty obyvatel nejsou statisticky evidovány. 

Občané, kteří chtějí změnit trvalý pobyt za hranice určité obce, musí vyplnit 

přihlašovací lístek k trvalému pobytu (viz příloha č. 4). Toto hlášení obsahuje kromě důvodu 

stěhování i údaje o příslušné osobě – věk, zaměstnání, rodinný stav, národnost a důvod 

přestěhování. „Údaje o migraci jsou ročně publikovány spolu s daty o evidenci přirozené 

měny v Pohybech obyvatelstva, vydávaných statistickými úřady.“28  

2.3.4. Mikrocensy 

Zvláštní výběrová šetření se provádí zejména u skutečností, které se nevyplatí 

zkoumat u celé populace. Proto jsou prováděny šetření pouze u vybraného vzorku 

obyvatelstva, jehož výběr musí být reprezentativní. Reprezentativní výběr v tomto případě 

znamená, že poměr jednotlivých složek obyvatel musí odpovídat skutečným poměrům. [29] 

Tyto nepravidelné demografické šetření jsou využívány především v sociologii a 

ekonomii. Nejčastěji se jimi zjišťují údaje o životní úrovni, sociální struktuře, příjmech ap. 

Jedním z důvodu pro jeho zavedení bylo vytvoření opory pro stanovení kvót u statistik 

rodinných účtů. V minulosti se mikrocensus prováděl jednou za 2 až 5 let. Poslední 

mikrocensus se uskutečnil v roce 2003 a byly v něm zjišťovány údaje o peněžních a 

naturálních příjmech hospodařících domácností za rok 2002. [30] 

V současné době probíhá od června 2014 do ledna 2015 výběrové šetření o zdraví 

EHIS 2014, do kterého bude v Moravskoslezském kraji zapojeno zhruba 1 051 domácností. 

Toto šetření se týká několika základních okruhů: charakteristiky zdraví, využívání zdravotní 
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péče a aspekty životního stylu. Za pomocí náhodného losování počítačem byla z každé 

zahrnuté domácnosti vybrána jedna osoba ve věku 15 let a více, neboť výběrové šetření EHIS 

je zaměřeno právě na tuto část populace. [21] 

2.3.5. Ostatní prameny 

Mezi další zdroje dat patři i např. výběrová řízeni, registr obyvatel a historické 

prameny. Předností výběrových statistických šetření je jejich pohotovost a hospodárnost. 

Provádějí se jako: 

1. doplněk sčítání lidu nebo evidence demografických událostí a jsou při nich sledovány 

jevy, které není účelné sledovat u všech obyvatel; 

2. náhrada základní dokumentace především formou mikrocensu, kdy rozsah 

zjišťovaných znaků může být větší než u sčítání lidu a jsou levnější; 

3. doplněk speciální evidence, např. výběrová statistika ukončených případů pracovní 

neschopnosti; 

4. jednorázová šetření, např. šetření populačního klimatu. 

K výběrovým šetřením patří i tzv. retrospektivní šetření k rekonstrukci vývoje 

sledovaného procesu u daných osob v minulosti. Registry obyvatelstva obvykle vycházejí 

z dat ze sčítání lidu. Sledované znaky jsou aktualizovány na základě evidence přirozené měny 

obyvatelstva. Z dalších speciálních registrů obyvatelstva lze uvést např. soupisy voličů, 

soupisy daňových poplatníků, školních dětí apod. 

2.4. Instituce poskytující demografická data 

Mezi základní instituce poskytující demografická data potřebné k analyzování 

populačního vývoje a procesu stárnutí v této práci patří Český statistický úřad. 

2.4.1. Český statistický úřad 

Český statistický úřad (ČSÚ) je ústřední orgán státní správy České republiky. Byl zřízen 

dne 8. ledna 1969 zákonem č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů 

státní správy. Působnost ČSÚ je vymezena zákonem č. 89/1995 Sb., o státní statistické 

http://cs.wikipedia.org/wiki/%C3%9Ast%C5%99edn%C3%AD_org%C3%A1n_st%C3%A1tn%C3%AD_spr%C3%A1vy
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službě. Jako hlavní orgán státní statistické služby také koordinuje sběr a zpracování 

statistických údajů, které provádějí jednotlivá ministerstva.  

V souladu se zákonem postavení ČSÚ, jeho hlavní úkoly, organizaci, hospodaření a 

vztah k veřejnosti, k ostatním orgánům státní správy a územní samosprávy upravuje Statut 

Českého statistického úřadu schválený usnesením vlády České republiky číslo 1160 ze dne 7. 

listopadu 2001. ČSÚ hospodaří jako rozpočtová organizace, sídlí v Praze a v jednotlivých 

krajích působí regionální pracoviště, která jsou součástí organizační struktury. 

Český statistický úřad zabezpečuje získávání a zpracování údajů pro statistické účely a 

poskytuje statistické informace státním orgánům, orgánům územní samosprávy, veřejnosti a 

do zahraničí. Zajišťuje vzájemnou srovnatelnost statistických informací ve vnitrostátním i 

mezinárodním měřítku. K tomu stanoví metodiku statistických zjišťování včetně programu 

statistických zjišťování. Uvedený program přesně vymezuje působnost ČSÚ a dalších rezortů, 

v jejichž náplni je rovněž statistické zjišťování. Do státního statistického systému lze zařadit 

nejen výsledky statistických zjišťování, nýbrž i administrativní údaje, které jsou významným 

zdrojem statistických informací. 

Nedílnou součástí statistického systému je statistický metainformační systém, který 

díky unikátnímu popisu ukazatelů přesně definuje jednotlivé ukazatele používané a 

využívané ve statistice. Metainformace jsou standardním prvkem všech údajů zveřejněných 

ve veřejné databázi ČSÚ. 

ČSÚ zajišťuje zpracování i zveřejňování údajů, sestavuje souhrnné statistické 

charakteristiky vývoje národního hospodářství, zpracovává analýzy, zpracovává projekce 

demografického vývoje, provádí konjunkturální průzkumy. Sleduje dodržování povinností v 

oblasti státní statistické služby, vytváří a spravuje statistické klasifikace, statistické číselníky a 

statistické registry a poskytuje z nich informace, poskytuje statistické informace do zahraničí, 

spolupracuje s mezinárodními organizacemi, podílí se na tvorbě statistiky Evropských 

společenství. 

Tato organizace vykonává státní správu na úseku zpracování výsledků voleb do 

zastupitelstev územních samosprávných celků, Parlamentu České republiky a do Evropského 

parlamentu konaných na území České republiky a zpracování výsledků celostátního 
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referenda v rozsahu stanoveném zvláštními právními předpisy. Jednou za 10 let provádí 

Sčítání lidu, domů a bytů, jehož výsledky jsou pak nejbohatším zdrojem informací o 

obyvatelstvu. Poslední sčítání bylo uskutečněno v roce 2011. 

Český statistický úřad dále shromažďuje zahraniční statistické informace, zejména pro 

účely porovnání úrovně sociálního, ekonomického, demografického a ekologického vývoje 

státu se zahraničím. Získané informace i výsledky porovnání poskytuje státním orgánům i 

veřejnosti. Veškerá data a informace jsou zdarma dostupné na www.czso.cz. Vydává 

Statistickou ročenku České republiky, další odborné publikace a časopisy. Zajišťuje vývoj 

nových statistických metod. Nejnovější údaje o ekonomickém i sociálním vývoji ČR se 

zveřejňují formou tzv. Rychlých informací. Dále pak na svých stránkách zveřejňuje analýzy, 

on-line publikace, datové sady, časové řady, tiskové zprávy a jiné informace. [22] 

2.4.2. Matriky 

Matrika je veřejný úřední seznam, nejčastěji jmen. V České republice jde o seznam 

narození, sňatků, registrovaného partnerství a úmrtí, který vedou matrikáři na určených 

matričních úřadech. Agenda matrik se řídí zákonem č. 301/2000 Sb. a vyhláškou 207/2001 

Sb., a patří do kompetence Ministerstva vnitra. U nověji zavedených seznamů a evidencí se 

užívají jiné názvy (seznam, registr, rejstřík apod.). 

Nejstarší matriky na území Čech sloužily především k církevním účelům a pocházejí již 

z první poloviny 16. století. Sloužily také jako seznamy šlechty, včetně povinností vůči 

panovníkovi, zejména dávek a počtů ozbrojenců, které mu mají poskytnout. Později k nim 

přibyly matriky studentů na univerzitách. Zde snad vznikly i pojmy imatrikulace (zápisu) a 

exmatrikulace (vyřazení absolventa) v jejich dnešním významu. S postupující byrokratizací 

společenského života rostl i počet a význam podobných úředních seznamů, kterým se někde 

říkalo také matriky. V některých zemích to byly matriky kostelů, později úředních místních 

jmen (v ČSR od roku 1920) a podobně. 

Matriky narození, sňatků a úmrtí se někde vedly už od středověku, všem farářům to 

však nařídil až Tridentský koncil roku 1563. Nicméně se zdá, že i potom se toto nařízení 

prosazovalo poměrně pomalu a v zemích Koruny české se farní matriky běžně dochovaly až 

od poloviny 17. století. Reformy Josefa II. z let 1781 a 1784 zavedly jednotné vedení matrik 
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(před touto reformou byla podoba matrik značně roztříštěná). Ukládaly také povinnost vést 

matriky protestantským farním úřadům a rabínům židovských obcí. Od roku 1869 vedly 

matriku pro osoby bez vyznání obecní úřady. Teprve v 50. letech 20. století se zavedla 

obecná a povinná veřejná matrika pro všechny a farní matriky ztratily občansko-právní 

význam, nicméně jejich kanonicko-právní význam zůstává.  

Matriky se dělí podle doby, pro kterou byly/jsou vedeny, na tzv. živé a mrtvé. Živé 

matriky se nacházejí na matričních úřadech (zhruba 100 let), mrtvé matriky pak v jednom 

městském (Archiv hlavního města Prahy), pěti státních oblastních (v Praze, Plzni, Třeboni, 

Zámrsku a Litoměřicích), dvou zemských (v Brně a Opavě) archivech. Židovské matriky jsou 

uloženy v Národním archivu v Praze, vojenské matriky pak ve Vojenském historickém 

archivu. Matriky uložené v archivech jsou na rozdíl od těch na úřadech přístupné široké 

veřejnosti. [42] 

2.5. Institucionální podpora sociální politiky 

Z důvodu zaměření práce na stárnutí populace ve městě Bohumín, je nutné uvést 

základní instituce zabývající se důsledky této problematiky. Sociální zabezpečení je poměrně 

mladou institucí a jako ustálená organizace se v České republice začala vyvíjet na přelomu 

19. a 20. století. Sociální události jsou charakterizovány jako různé sociálně tíživé situace 

občana, vyplývající z průběhu jeho života. Jedná se především o tyto události: nemoc, úraz, 

stáří, invalidita, nezaměstnanost a výchova dětí v rodině. Sociální zabezpečení představuje 

tedy komplexní pojem naznačující obecné vytváření podmínek života člověka bez ohledu na 

to, zda se člověk konkrétně pohybuje v oblasti zdravotní nebo státní sociální podpory, 

sociální pomoci či v důchodovém nebo nemocenském pojištění. 

Oblast sociálního zabezpečení je upravena zákonem č. 582/1991 Sb., o organizaci a 

provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů. Sociální zabezpečení 

provádějí tyto orgány: 

- Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV), 

- Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ), 

- Okresní správa sociálního zabezpečení (OSSZ), 
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- Ministerstvo vnitra (pokud jde o příslušníky Policie ČR, Hasičského 

záchranného sboru ČR a příslušníků ostatních ozbrojených bezpečnostních 

sborů a bezpečnostních služeb), 

- Ministerstvo spravedlnosti (pokud jde o příslušníky vězeňské služby ČR), 

- Ministerstvo obrany (pokud jde o vojáky z povolání). 

Na úseku sociálního zabezpečení vykonávají působnost též obecní úřady a 

živnostenské úřady. [43] 

2.5.1. Ministerstvo práce a sociálních věcí 

Ministerstvo práce a sociálních věcí je řídícím orgánem státní správy v oblasti 

sociálního zabezpečení a sociální péče, kterému je podřízena ČSSZ (s organizačními složkami 

OSSZ). Představuje ústřední orgán pro pracovněprávní vztahy, bezpečnost práce, 

zaměstnanost, přeškolování pracovníků, rekvalifikací, kolektivní vyjednávání, mzdy a jiné 

odměny za práci, důchodové zabezpečení, nemocenské pojištění, péči a pracovní podmínky 

žen a mladistvých, právní ochranu mateřství, péči o rodinu a děti, péči o občany, kteří 

potřebují zvláštní pomoc a další otázky mzdové a sociální politiky. [17] 

Činností MPSV je především vybírání pojistného na sociální zabezpečení, rozhodování 

o přiznání důchodu, zajišťování úkolů z mezinárodních smluv, posuzování zdravotního stavu 

pro účely přezkumného soudního řízení ve věcech důchodového pojištění. Ministerstvo 

působí také v oblasti integrace cizinců a zajištění rovnosti pohlaví. Dále je zodpovědné za 

realizaci sociální a důchodové reformy. 

2.5.2. Okresní správa sociálního zabezpečení 

Okresní správy sociálního zabezpečené jsou orgány státní správy, které vykonávají 

působnost na úseku sociálního zabezpečení. OSSZ jsou územními jednotkami České správy 

sociálního zabezpečení, jejichž prostřednictvím vykonávají svou působnost v rámci 

jednotlivých okresů v České republice. Organizace provádí rozhodnutí o dávkách 

důchodového a nemocenského pojištění nebo vracení dávek. Vybírá pojistné a příspěvek na 

státní politiku zaměstnanosti, jedná před soudem, plní úkoly při výplatě dávek do ciziny a 

zajišťuje vydávání tiskopisů. 
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Území města Bohumín spadá pod působnost Okresní správy sociálního zabezpečení 

v Karviné. V čele OSSZ je ředitel, kterého jmenuje a odvolává ředitelka ČSSZ po projednání 

s ministrem práce a sociálních věcí. Hlavním úkolem OSSZ je zajišťování informačního servisu 

pro klienty. Vnitřní organizace OSSZ v zásadě odpovídá úkolům, které plní v různých 

oblastech sociálního zabezpečení a při zajišťování běžného chodu organizace. Organizační 

strukturu OSSZ tvoří útvary (odbory, oddělení, referáty) konstituované v závislosti na 

velikosti pracoviště a ostatních místních podmínkách. 

V OSSZ jsou ustanoveny organizační útvary, které vykonávají působnost 

v následujících oblastech: nemocenské pojištění, důchodové pojištění, lékařská posudková 

služba a evidence práce neschopných, výběr pojistného, ekonomicko-správní činnost, 

kontrolní činnost a účetnictví pojistného. [43] 
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3. ZMĚNY POPULAČNÍ VELIKOSTI MĚSTA 

Cílem této kapitoly je podat základní informace o poloze, rozloze a počtu obyvatel 

města Bohumín. Zaměřuje se na prostorové vymezení města a analýzu jeho populačního 

vývoje. Obsahuje také základní informace o prostorových znacích města a jeho 

administrativně správním postavením v rámci České republiky. Nechybí ani stručná historie 

města vztahující se k jeho územnímu rozvoji a vývoji správního členění, včetně 

charakteristiky rozvoje všech sedmi městských částí. Vývoj populační velikosti města je 

sledován od roku 1869 na základě dostupných dat z jednotlivých sčítání lidu, domů a bytů 

(SLDB) z pohledu současného územního vymezení města. Poslední cenzus byl uskutečněn 

v roce 2011, ale v této analýze bude k posouzení změn populační velikosti dále využíváno dat 

z běžné evidence až do roku 2013.  

Základní atributy města, tzn. přirozená, migrační a celková měna, jsou podrobně 

studovány v časové periodě od roku 1971 až 2013. 

3.1. Prostorové vymezení a geografická poloha města Bohumín  

Město Bohumín leží v severní části Moravskoslezského kraje na hranici s Polskem. 

Nachází se v Ostravské pánvi a od města Ostravy je vzdáleno necelých 5 kilometrů. Město 

má výhodnou strategickou polohu, díky které sehrává významnou roli nejen v regionu, ale 

také v celé republice. Nachází se totiž na křižovatce železničních tratí, na soutoku Odry a Olše 

a na hranici dvou států.  

Přirozenou hranici vytvářejí s Polskem především nivy dvou řek Odry a Olše, které se 

v Bohumíně spojují v jednu řeku. Rozlohou zabírá Bohumín 3 109 hektarů a území, na kterém 

se rozkládá, je rovinaté bez větších kopců. Nejvyšším bodem města je Záblatský kopec, který 

se nachází ve výšce 248 metrů nad mořem. Město je situováno v nížině a nejnižší místo je na 

soutoku Odry s Olší, kde řeka Odra opouští Českou republiku. S výškou 189 metrů nad 

mořem se jedná také o vůbec nejnižší bod Moravskoslezského kraje. [33] 
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Obrázek 2: Administrativní mapa města Bohumín a jeho  ástí k 1. 1. 2012. 

 

Zdroj: Vlastní úprava podle mapy dostupné z ČSÚ. [19] 

Aktuální počet obyvatel ve městě Bohumín k 1. 3. 2014 je 22 309. Území města se 

dělí na sedm městských částí – Nový Bohumín, Starý Bohumín, Skřečoň, Záblatí, Pudlov, 

Vrbice a Šunychl. Procentuální podíly jednotlivých městských částí na celkové plošné a 

populační velikosti města můžeme sledovat v grafu č. 1.   Jednotlivé názvy městských částí 

naznačují, že se původně jednalo o samostatné obce, které vznikaly a postupně se vyvíjely od 

13. století. Do dnešní podoby se město integrovalo až v roce 1974. Město Bohumín je 

součástí regionu soudržnosti NUTS II Moravskoslezsko, a tudíž i součástí Moravskoslezského 

kraje, kde spadá pod okres Karviná. Tvoří také správní obvod obce s rozšířenou působností 

(SO ORP) Bohumín, který zahrnuje celkem tři obce: Bohumín, Dolní Lutyně a Rychvald. Město 

Bohumín je znázorněno na obrázku č. 2. Vymezení obce Bohumín v rámci ORP Bohumín je 

pak uvedeno v příloze č. 5.  
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Graf 1: Podíly městských  ástí na plošné a popula ní velikosti města Bohumín roce 2014.29 

 

Zdroj: Vlastní zpracování podle dat z ÚIR ČR, M stský úřad Bohumín.  

Místo, kde se samotné město Bohumín nachází je již od dávné historie významnou 

obchodní křižovatkou, kde se křížily důležité obchodní cesty tehdejší střední Evropy. 

V polovině 19. století se Bohumín stal důležitou evropskou železniční křižovatkou, kterou je 

dodnes a tomu také odpovídá znak města (viz Příloha č. 6). Do samotného centra města 

Bohumín se nedostanete jinak než přes koleje, ať už pomocí nově zrekonstruovaných 

přejezdů, tak také pomocí mostů nebo podjezdu. Toto poukazuje na to, že z Bohumína vlaky 

vyjíždějí do všech směrů. V roce 2004 začala výstavba úseku dálnice Hrušov – Bohumín, který 

je součástí dálnice D1 (původně D47). Stavba dálnice má obrovský význam, jak pro celý 

region, Českou republiku, tak pro samotné město. Výstavba tohoto monumentálního objektu 

úplně změnila vzhled okolí města. 

Tabulka 1: Městské  ásti z hlediska rozlohy a po tu obyvatel v roce 2014.30 

Městská část rozloha (ha) počet obyvatel 

Nový Bohumín 766,13 13 896 

Pudlov 404,36 1 203 

Skřečoň 462,48 2 568 

Starý Bohumín 491,21 1 417 

Šunychl 218,21 561 

Vrbice 328,68 445 

Záblatí 431,74 2 219 

Celkem Bohumín 3 102,82 22 309 

Zdroj: Vlastní zpracování podle dat z ÚIR ČR, M stský úřad Bohumín.  

                                                      
29

 Údaje z územně identifikačního registru ČR k 5. 6. 2014, údaje z Městského úřadu Bohumín k 1. 3. 2014.  
30

 Údaje z územně identifikačního registru ČR k 5. 6. 2014, údaje z Městského úřadu Bohumín k 1. 3. 2014 

24,7 % 

13,0 % 

14,9 % 
15,8 % 

7,0 % 

10,6 % 
13,9 % 

rozloha 

Nový Bohumín Pudlov Skřečoň 

62 % 

6 % 

11 % 

7 % 
2 % 

2 % 

10 % 

obyvatelstvo 

Starý Bohumín Šunychl Vrbice Záblatí 



36 
 

3.2. Správní vývoj města Bohumín 

Centrálním místem Bohumínska byl hrad s vesnicí a později městem Bohumínem. 

Bohumínský hrad se nacházel na levém břehu řeky Olše, tedy na opačné straně, než bylo 

lokalizováno samotné město Bohumín. První písemná zmínka o zdejší tvrzi se objevuje 

v listině ratibořského knížete Hanuše I. ze dne 6. 1. 1373. Je to zároveň první zmínka o 

Bohumínu jako o městu, avšak jako o vsi jménem Bogun se hovořilo již okolo roku 1262.  

Město Bohumín procházelo v minulosti složitým správním vývojem a rozsah tohoto 

území se výrazně měnil, nebylo tedy oblastí s trvale stejným územním vymezením. To bylo 

dáno především jeho polohou, která byla předmětem pozornosti imperialistických mocností 

před první světovou válkou, obchodního zájmu v předmnichovské republice a důležitým 

strategickým uzlem, zejména v letech nacistické okupace. Za feudálního období bylo území 

bohumínským panstvím. Za kapitalismu to byl okres, v době budování socialismu rovněž 

okres, respektive jeho část a v současné době má statut města. [1] 

Z hlediska územního rozvoje města, zaujímal Bohumín až do počátku 19. století pouze 

vlastní katastr města. Teprve v roce 1907 byl k němu připojen Pudlov, jako samostatná 

osada. Při Bohumínu zůstal Pudlov až do roku 1924, poté se od něj oddělil a stal se 

samostatnou obcí. Významným mezníkem byl rok 1956, kdy došlo u Bohumína ke změně 

názvu města. Pro město byl stanoven nový název, a to Starý Bohumín. Ke změně došlo, kvůli 

odlišení starého města od nového mladého města Nový Bohumín. 

Vývoj Nového Bohumína byl složitý. Jeho vznik byl podmíněn vybudováním Severní 

dráhy Ferdinandovy a nutností zřídit na ní v blízkosti státní hranice železniční uzel, který by 

bylo možno napojit na pruskou železniční síť. Dráha měla vést přes Bohumín, avšak 

nepochopením tehdejších bohumínských měšťanů, byla komise, která určovala trasu dráhy, 

nucena ustoupit a vést dráhu katastrem sousední obce Šunychlu. Zde na pustém místě 

v lese, bylo postaveno nádraží, které sehrálo v budoucím vývoji Šunychlu významnou roli. 

Výstavba nádraží šla rychle kupředu. Již roku 1847 zde byla zahájena doprava a následující 

rok došlo k napojení na pruské dráhy. V blízkosti nádraží se začaly stavět domy pro železniční 

úředníky a ostatní zaměstnance, kteří se zde usazovali. Postupně přibývaly i domy 

obchodníků a řemeslníků, budovy škol, úřadů a později i továrny. Zatímco Šunychl rychle 

rostl, Bohumín stagnoval. Tato situace vyústila roku 1908 k podání žádosti o změně názvu 
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obce Šunychl a jeho povýšení na město. Této žádosti však vyhovělo ministerstvo vnitra až 

roku 1924, kdy byl zrušen název obce a osady Šunychl a nahrazen novým názvem Nový 

Bohumín. Ještě téhož roku povýšila vláda Československé republiky Nový Bohumín na město. 

[32] 

Od osvobození v roce 1945 se uvažovalo o vytvoření Velkého Bohumína. Došlo 

k němu až roku 1949, kdy byl spojen Starý Bohumín, s Novým Bohumínem, Pudlovem, 

Skřečoněm, Vrbicí a Záblatím v jeden celek pod názvem Bohumín. V roce 1954 se z těchto 

čtvrtí staly samostatné obce, které se následně roku 1973 opět spojily. Do dnešní podoby se 

tedy město integrovalo až roku 1974, kdy došlo ke spojení všech částí v jedno město. Správní 

vývoj města, byl podmíněn rychlým růstem počtu obyvatelstva, jak lze vidět v následující 

tabulce. [1] 

Tabulka 2: Vývoj po tu obyvatel od po átku 19. století do roku 1890. 
Název obce 

(města) 
poč. 19. 

stol. 
kolem r. 

1820 
1843 1845 1846 1869 1880 1890 

Bohumín 1 494 1 003 983 987 1 035 1 333 1 260 1 371 

Pudlov 255 323 357 357 364 479 579 700 

Šunychl (od r. 
1924 Nový 
Bohumín) 

267 377 398 398 418 876 1 532 1 983 

Kopytov 129 146 152 152 155 179 179 163 

Zdroj: vlastní zpracování podle dat z knihy BOHUMÍN – studie a matriály k d jinám a 
výstavb  m sta. [1] 

Tabulka 3: Vývoj po tu obyvatel od roku 1900 až 1960. 

Název obce 
(města) 

1900 1910 1921 1930 1942 1948 1950 1960 

Bohumín 1 888 2 794 3 190 3 188 2 139 2 682 2 964 2 422 

Pudlov 2 329 3 016 3 761 4 189 2 908 2 768 2 998 2 730 

Šunychl (od r. 
1924 Nový 
Bohumín) 

4 816 7 602 9 369 10 561 6 384 8 439 8 231 10 864 

Kopytov 184 203 239 231 - - 161 129 

Zdroj: vlastní zpracování podle dat z knihy BOHUMÍN – studie a matriály k d jinám a 
výstavb  m sta. [1] 

Z tabulky je zřetelná již zmíněná stagnace Starého Bohumína a rychlý růst Nového 

Bohumína, jejichž příčiny již byly vysvětleny. Překvapivý je však rychle vzrůstající počet 

obyvatel Pudlova. Pudlov se rozvinul z malé vesničky o 255 obyvatelích na počátku minulého 

století v téměř třítisícovou obec, která tak předstihla i město Starý Bohumín. 
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3.3. Vývoj počtu obyvatel do roku 2011 dle dat SLDB 

Vývoj celkového počtu obyvatel vypovídá o vývoji obytné funkce města. Vzhledem 

k charakteru města a podmíněnostem vývoje počtu obyvatel (věková struktura, zdravotní 

stav, přirozená měna, atraktivita bydlení, dostupnost bydlení), lze vývoj počtu obyvatel 

považovat za jeden ze základních indikátorů sociálního pilíře. Populační vývoj města 

Bohumín můžeme sledovat od roku 1869 na základě dostupných dat z jednotlivých sčítání 

lidu, domů a bytů. Kvalita těchto statistických dat je garantována vždy statistickým úřadem 

každé země, v tomto případě Českým statistickým úřadem. Za sledovaných 142 let 

procházelo město výraznými změnami, které se budeme snažit v této kapitole vysvětlit. 

Populační vývoj města Bohumín je v této kapitole analyzován na základě všech 

uskutečněných cenzů. Na počátku sledovaného období v roce 1869 byl počet obyvatel města 

4515 (graf č. 1). K poslednímu sčítání lidu, domu a bytů roku 2011 mělo následovat čtrnáct 

cenzů, avšak k jednomu sčítání vinou tragické události v podobě vypuknutí 2. světové války 

v roce 1939 nedošlo. Cenzus připravovaný na rok 1940 se z důvodu nacistické okupace 

tehdejšího Československa nemohl uskutečnit, tudíž nejsou k dispozici přesné údaje o počtu 

obyvatel. 

Graf 2: Vývoj po tu obyvatel města Bohumín od roku 1869 až 2011. 

 

Zdroj: Vlastní zpracování podle dat ze statistického lexikonu obcí ČR 1992, SLDB 2001, 2011. 

V populačním růstu města sehrálo velký význam období od roku 1869 až 1940. Za 

těchto 71 let, se počet obyvatel města Bohumín zvýšil o více než 20 tisíc.  
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Graf 3: Vývoj po tu obyvatel ve městě Bohumín od roku 1971 až 2011. 

 

Zdroj: Vlastní zpracování podle dat z ČSÚ. 

V grafu č. 3 jsou uvedeny údaje o celkovém počtu obyvatel. Počet obyvatel ve městě 

Bohumín má ve sledovaných letech kolísavý charakter. Nejvýraznější změnou počtu obyvatel 

prošlo město v roce 1974, kdy proběhlo již zmíněné připojení všech městských částí a vznik 

města jako celku. Po tomto roce došlo k rychlému nárůstu počtu obyvatel až na jeho 

maximum, které nastalo v roce 1980, kdy ve městě žilo 25 714 obyvatel. Od tohoto 

přelomového roku se počet obyvatel neustále snižoval, avšak měnila se intenzita tohoto 

poklesu. 

3.4. Vývoj základních demografických ukazatelů 

Populační vývoj města Bohumín odpovídá ve většině případů tendencím vývoje 

v rámci celé České republiky. Důvody, proč docházelo k určitým demografickým jevům, jsou 

tedy v obou populacích podobné. Protože se však jedná o menší město, kde je tradičně 

prostředí méně tolerantní a uvolněné, změny demografického chování v 90. letech zasáhly 

Bohumín v některých případech jinak než obyvatelstvo celé republiky. Vývoj základních 

demografických ukazatelů města Bohumín bude podrobně charakterizován na základě 

vývoje porodnosti, úmrtnosti a migrace. Do jisté míry je s populačním vývojem spojena i 

úroveň sňatečnosti a rozvodovosti, jejichž vývoj je v následujících podkapitolách 

charakterizován pouze stručně. 
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3.4.1. Porodnost 

Město Bohumín prošlo od svého vzniku jako celku v roce 1974 (připojení městských 

částí) výraznými demografickými změnami. Mezi nejvýznamnější z nich patří změny 

porodnosti. Ty mají dopad zejména na budoucí vývoj celkového počtu obyvatel města i jeho 

struktury. Současný pokles úrovně porodnosti, který se pohybuje hluboko pod hranicí prosté 

reprodukce, vytváří negativní populační situaci, jejímž důsledkem je rychlé demografické 

stárnutí populace. To znamená, že méně početná generace dětí bude v budoucnu rodit ještě 

méně dětí a postupně se tak vytváří posloupnost početně se zmenšujících generací. 

Graf 4: Hrubá míra porodnosti ve městě Bohumín v letech 1971 až 2013. 

 
Zdroj: Vlastní zpracování podle dat z ČSÚ. 

Za posledních 40 let počet živě narozených dětí výrazně poklesl, přičemž nejvýrazněji 

začala hrubá míra porodnosti klesat od roku 1974. V tomto roce, který představuje zároveň 

maximální počet živě narozených dětí, dosahovaly hodnoty 22,5‰ (366 živě narozených) a 

poklesly až na současných 9,6‰ (208 živě narozených) v roce 2013. Naopak minimální počet 

živě narozených byl zaznamenán v roce 2003 a to pouze 201 živě narozených dětí. 

Tabulka 4: Po et živě narozených dětí a hrubá míra porodnosti ve městě Bohumín v letech 
1971 až 2013. 

Rok 1971 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2011 2013 2013 

Narození 239 427 394 329 327 238 204 217 254 220 203 208 
hmp 17,8 18,3 15,4 13,1 13,4 9,9 8,6 9,4 11,1 9,9 9,3 9,6 

Zdroj: Vlastní zpracování podle dat z ČSÚ. 
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Po druhé světové válce se rodilo výrazně více dětí, a tudíž celkové počty živě 

narozených dětí byly oproti dnešku dvojnásobné. V  České republice, tedy i ve městě 

Bohumín platí tradiční demografické schéma, podle kterého pozdní první porod znamená ve 

výsledku i méně dětí.  

Od počátku devadesátých let dvacátého století vstupovaly do věku maximální 

plodnosti početně silné generace žen narozených v 70. letech. Předpokládalo se, že i při nižší 

intenzitě jejich plodnosti a porodnosti by větší počet těchto žen mohl udržet stálý počet živě 

narozených dětí. Tyto hypotézy se však nenaplnily a pokles intenzity porodnosti byl velmi 

hluboký a navíc umocněn narůstáním věku matek při narození prvního dítěte. Tento trend 

zachycuje dramatické a historicky nejvýznamnější změny v porodnosti a zároveň i plodnosti 

žen nejen ve městě Bohumín, ale i v celé České republice. 

3.4.2. Úmrtnost 

V České republice započal v roce 1987 trend postupného zlepšování úmrtnostních 

charakteristik obyvatelstva. V tomto období tehdejší stagnace, případně zhoršování hodnot 

ukazatelů úmrtnosti střídalo rychlé zlepšování úmrtnostních poměrů. Na rozdíl od ostatních 

charakteristik populace, není vývoj úmrtnosti obyvatelstva města Bohumín podobný 

s vývojem v celé České republice.  

Graf 5: Hrubá míra úmrtnosti ve městě Bohumín v letech 1971 až 2013. 

 

Zdroj: Vlastní zpracování podle dat z ČSÚ. 
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Jak je zřejmé z grafu č. 5, vývoj hrubé míry úmrtnosti ve městě má kolísavý charakter 

a trend vývoje tohoto ukazatele, můžeme považovat za konstantní až mírně vzrůstající. Ani 

nástup hlubokých sociálně ekonomických změn ve společnosti, ke kterým došlo v roce 1990, 

neměl ve městě Bohumín za následek rychlou akceleraci snižování úmrtnosti a postupné 

zlepšování zdravotního stavu obyvatelstva, jako tomu bylo v ČR.  

Po tomto roce se totiž hrubá míra úmrtnosti začala zvyšovat až na rekordních 324 

zemřelých, což představuje druhou maximální hodnotu za sledované období po roce 1984, 

kdy dosahoval počet zemřelých ve městě 339 obyvatel. Naopak nejnižšího počtu zemřelých 

po sjednocení města v jeden celek bylo dosaženo  v roce 1999. V tomto roce byla 

zaznamenána hodnota 238 zemřelých.  

Tabulka 5: Po et zemřelých a hrubá míra úmrtnosti ve městě Bohumín od roku 1975 až 
2013. 

Rok 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2011 2012 2013 

Zemřelí 301 308 296 284 268 266 284 281 257 267 235 

hmú 12,9 12,1 11,8 11,7 11,1 11,2 12,3 12,3 11,7 12,2 10,8 

Zdroj: Vlastní zpracování podle dat z ČSÚ. 

3.4.3. Potratovost 

Potratovost jako demografický proces se váže k oběma základním procesům lidské 

reprodukce, porodnosti i úmrtnosti. Potrat představuje jeden ze způsobů ukončení 

těhotenství. Česká statistika rozlišuje čtyři druhy potratu: samovolný, interrupce (umělé 

ukončení do 12 týdne těhotenství, ostatní (převážně nelegální potraty) a ukončení 

mimoděložního těhotenství, které lze považovat spíše za operaci, než potrat.  

Z českých legislativních norem vyplývá povinnost hlášení všech druhů potratů, čímž se 

Česká republika řadí na přední místa ve světě z hlediska úplnosti jejich registrace. Tyto 

informace lze získat z Českého statistického úřadu a Ústavu zdravotnických informací a 

statistiky (ÚZIS). V následujícím grafu byla použita data publikovaná ČSÚ, která na rozdíl od 

údajů ÚZIS zahrnují potraty všech žen s trvalým pobytem v ČR, tj. včetně cizinek. 
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Graf 6: Hrubá míra potratovosti ve městě Bohumín za období 1991 až 2013. 

 
Zdroj: Vlastní zpracování podle dat z ČSÚ. 

Základní pokles potratovosti proběhl v 90. letech, kdy počet statisticky zachycených 

potratů poklesl z 258 na 111 v roce 2000, což představuje více než polovinu. V posledních 

letech se pokles potratů zpomaluje. 

Tabulka 6: Potratovost v letech 2000 až 2013. 

Druh potratu 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Samovolné potraty 27 30 52 38 36 35 41 36 41 40 34 31 27 47 

Miniinterrupce 73 78 46 47 5 38 40 57 53 43 43 40 35 43 

Jiné legální UPT
31

 10 8 10 10 16 15 19 14 22 10 30 8 12 16 

Ostatní vč. EUG
32

 1 2 - 2 1 2 2 2 3 1 4 3 3 1 

Zdroj: Vlastní zpracování podle dat z ČSÚ. 

3.4.4. Sňatečnost 

Pro charakterizování reprodukčního procesu si sňatečnost uchovává nadále velký 

význam. Úplná rodina stále představuje nejvhodnější prostředí pro reprodukci lidského rodu. 

I přes rostoucí počty osob žijících v neformálních vztazích, neztrácí legitimní manželství na 

své hodnotě a sňatek představuje právní akt, jímž se manželství nejen slavnostně uzavírá, ale 

také vytváří předpoklady k reprodukčnímu chování nového páru. Vdané ženy mají významně 

větší počet dětí než ženy žijící v neformálním soužití. Lidé, kteří si jsou schopni vybudovat 

rodinné zázemí, si dokáží zpravidla zajistit pro své děti i pro sebe lepší životní a zdravotní 

                                                      
31

 UPT = umělé přerušení těhotenství. 
32

 EUG = mimoděložní těhotenství. 
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podmínky, což se odráží i v délce jejich života. Uzavření manželství také vede k stěhování 

obyvatel. Proto neztrácí sňatečnost v demografickém výzkumu své místo a má význam při 

hlubším zkoumání populačního vývoje. 

V současné době je úroveň sňatečnosti ve městě Bohumín, stejně jako v celé České 

republice, velmi nízká. Do manželství vstupuje absolutně i relativně jen málo mužů a žen 

v reprodukčně příznivém věku. V roce 2003 bylo uzavřeno nejméně sňatků za posledních 10 

let a to pouze 97. Po tomto propadu následoval prudký nárůst počtu sňatků, který se roku 

2006 vyšplhal až na 154 sňatků za rok. Od tohoto přelomového roku, má hrubá míra 

sňatečnosti rychle klesající tendenci. Historicky nejnižší hodnoty bylo dosáhnuto v roce 2011, 

kdy bylo uzavřeno pouze 94 sňatků a v roce 2013, kdy bylo uzavřeno pouze o jeden sňatek 

více. 

 
Graf 7: Hrubá míra sňate nosti ve městě Bohumín za období 1991 až 2013. 

 
Zdroj: Vlastní zpracování podle dat z ČSÚ. 

Uvedené absolutní počty naznačují, že od roku 2006 nedošlo k výrazným změnám ve 

sňatkovém chování obyvatelstva. Prohlubuje se pouze tendence nastoupené počátkem 90. 

let, tzn. nízká intenzita vstupu do manželství svobodných osob a oddalování manželství do 

vyššího věku mužů i žen. Existuje několik důvodů nízkého počtu uzavírání sňatků, které 

působí souběžně. Mezi nejdůležitější patří liberální politický systém, ekonomický systém, 

který je založen na volném trhu, a v neposlední řadě sociální situace, v níž se současná 

populace nachází.  
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3.5. Analýza přirozené měny obyvatelstva 

„K základním vitálním charakteristikám patří vyhodnocování procesů natality a 

mortality. Kvalita jejich vzájemné podmíněnosti v rámci reprodukčního procesu potom 

vypovídá o přirozené obměně obyvatelstva, která je nejčastěji popisována pomocí ukazatele 

přirozeného přírůstku (PP), kdy výsledná hodnota je vyjádřená v absolutních hodnotách, 

nebo hrubé míry přirozeného přírůstku (hmpp) v relativním vyjádření (‰).“ 33 

Nejvýraznějšími populačními změnami prošlo město Bohumín v období let 1971 – 

1979. Roční přírůstky přirozenou měnou se vyvíjely relativně stabilním tempem a 

pohybovaly se v intervalu od 98 až 186. Celkem za těchto 9 let narostla populace města 

vlivem přirozeného přírůstku o více než 1 300 z celkových téměř 3 700 obyvatel. Vliv 

migrační měny v tomto období byl velmi významný. Migrační přírůstek ve městě dosahoval 

za toto období více než 2 300 obyvatel, což představuje přibližně dvě třetiny z celkového 

populačního přírůstku.  

Graf 8: Popula ní vývoj města Bohumín v letech 1971 až 2011. 

 
Zdroj: Vlastní zpracování podle dat z ČSÚ. 

V úvahu však musíme brát územní změnu města, k níž došlo roku 1974 a vedle které 

se stává přirozená i prostorová měna obyvatelstva méně významnou. Tento rok představuje 

významný mezník ve správním vývoji města a představuje připojení všech městských částí 

k Bohumínu a vytvoření města jako celku. Díky této události narostla populace o více než 

8 000 obyvatel. Celkový přírůstek populace vlivem přirozené a migrační měny v těchto letech 

                                                      
33

 ŠOTKOVSKÝ, 2009, s. 32. [11] 
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tedy představuje 3 643, připočteme-li i populační změnu způsobenou rozvojem ve správním 

vývoji, získáme celkový nárůst o 11 675 obyvatel. 

U obyvatelstva města Bohumín nabýval přirozený přírůstek kladných hodnot jen do 

roku 1991 (s výjimkou roku 1988). Od roku 1992 se přírůstky přirozenou měnou pohybují 

většinou v záporných hodnotách a větší vliv na změnu populační velikosti měla migrace. Ve 

vývoji přirozené měny za posledních více 40 let je patrný dlouhodobý pokles přirozené měny 

populace města. Tento trend byl v podstatě významněji narušen jen jednou a to v 70. letech, 

kdy stát prováděl tzv. pronatalitní politiku a ekonomickými stimuly podpořil reprodukční 

proces v celé České republice. Tehdy se hodnota hrubé míry přirozeného přírůstku vyšplhala 

na hodnoty přesahující 8‰, což je více než celorepublikový průměr v témže období. I přes 

pronatalitní opatření státu, nemůžeme tvrdit, že hlavním činitelem růstu populační velikosti 

se stala přirozená měna. Důvodem jsou již zmíněné změny ve správním členění a vysoká míra 

migrace v těchto letech. 

Veškeré údaje potřebné k výpočtu ukazatelů analyzovaných v této kapitole jsou 

obsaženy v souhrnné tabulce a obsaženy v příloze č. 7. 
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4. PROCES STÁRNUTÍ MĚSTA BOHUMÍN 

Jedním z nejdiskutovanějších témat dnešní doby je téma demografického vývoje 

obyvatel – jednak z hlediska světa jako celku, jednak z pohledu jednotlivých regionů a měst. 

„V důsledku obecně zaznamenaného přesunu frekvence úmrtí z rané fáze životní dráhy 

jedince do fáze závěrečné a v důsledku intenzivní porodnosti ve značné části světa, se počty 

obyvatel naší zeměkoule začaly od šedesátých let 20. století zvyšovat takovým tempem, že 

hrozí jasnou populační explozí a zdvojnásobením populace každých třicet pět let.“ 34 

Ve vyspělých částech světa k populační explozi nedochází, neboť míra porodnosti 

souvisí s mírou ekonomické a sociální vyspělosti. Obyvatelé vyspělých zemí jsou ale rovněž 

vystavení demografickému problému, avšak úplně opačnému - dětí se zde rodí málo. A 

jelikož se současně v této části světa umírá podstatně méně než kdykoliv v minulosti, 

ekonomický následek těchto dvou demografických trendů by mohl být podobný jako ve 

světě rozvojovém, byť z kvalitativního hlediska samozřejmě na jiné úrovni. Existuje totiž 

nebezpečí, že dnešní nízké počty mladé generace, způsobené dlouhodobě nízkými mírami 

porodnosti a přibývajícím podílem starých lidí, budou mít takové ekonomické a sociální 

důsledky, jež by mohly vést ke zvyšujícím se mírám chudoby.  

Třetí část práce se bude zabývat tímto fenoménem moderní doby z pohledu města 

Bohumín. Bude zaměřena na vývoj věkové struktury obyvatel města a možných 

ekonomických a sociálních důsledků, které tento problém v budoucnu může přinést. 

4.1. Věková struktura obyvatel města Bohumín 

Tato kapitola se zabývá věkovou strukturou obyvatelstva města Bohumín. Základními 

vstupními daty pro analýzy věkové struktury obyvatelstva jsou počty osob ve sledované 

populaci tříděné podle různých věkových skupin.  

V současné době mají v České republice, stejně jako v jiných demograficky vyspělých 

zemích, větší význam v populačním vývoji strukturální změny věkového složení obyvatelstva 

než vývoj samotného počtu obyvatelstva. V důsledku dlouhodobě nízké úrovni plodnosti a 

zlepšující se úrovně úmrtnosti počty obyvatel stagnují nebo klesají. Výrazné je zejména 

snižování počtu dětí, což má za následek postupné ubývání osob v produktivním věku a 

                                                      
34

 RABUŠIC, 1995, s. 141. [9] 
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naopak nárůst zastoupení seniorů v populaci, což můžeme názorně vidět v grafu č. 9. 

V souhrnných charakteristikách se stárnutí populace projevuje růstem průměrného věku, 

posunem věkového mediánu a zhoršováním indexu stáří. 

Graf 9: Věková struktura obyvatel města Bohumín v letech 2001 a 2013. 

  

Zdroj: vlastní zpracování podle dat z ČSÚ. 

Věkové složení populace je výsledkem zhruba stoletého vývoje úrovně porodnosti, 

úmrtnosti a migrace. Ve všech těchto procesech se promítají jak bezprostřední reakce 

obyvatelstva na současnou situaci tak dlouhodobý charakter reprodukce. Proto se složení 

české populace i většiny současných evropských populací, vyznačuje značnými 

nepravidelnostmi vyvolanými důsledky dvou světových válek, které proběhly v první 

polovině 20. století. Důležité jsou také především změny intenzity plodnosti v posledních 

zhruba 70 letech, jež se promítají do počtů narozených. Specifický populační vývoj v českých 

městech po druhé světové válce, je hlavní příčinou, proč zatím česká populace stárla 

pozvolnějším tempem než populace v jiných evropských zemích. 

Věková pyramida znázorňující věkovou strukturu populace města Bohumín v roce 

2011 je značně nepravidelná (graf č. 11) a ztratila svůj charakteristický tvar. To je dáno 

zakončením demografické revoluce probíhající ve 30. letech minulého století a nástupem 

demografického stárnutí populace. Základna věkové pyramidy se v důsledku nízké úrovně 

porodnosti zužuje a naopak s prodlužováním lidského života se rozšiřuje vrchol pyramidy. 

Tato obecná pravidelnost je navíc ovlivněna řadou faktorů nepřímo souvisejícími 

s reprodukčním chováním. Jedná se zejména o události probíhající v minulém století, které 

způsobily hluboké zářezy ve věkové pyramidě. Za tyto události považujeme především nižší 

počet narozených osob v důsledku konání 1. a 2. světové války, hospodářská krize v 30. 

3 889 

16 423 

2 972 
rok 2001 

ve věku 0 - 14 let ve věku 15 - 64 let 

3 081 

15 263 

3 305 rok 2013 

ve věku 65 a více let 
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letech minulého století, ale také ke konci minulého století prudké snížení porodnosti. 

Naopak rozšiřování věkové pyramidy, za kterým jsou skryty početnější generace, je 

způsobeno velkou porodností v poválečných letech a narozenými během natalitní vlny v 70. 

letech. 

Graf 10: Struktura populace města Bohumín v roce 2001. 

 

Zdroj: vlastní zpracování podle dat z ČSÚ.35
 

Základny věkových pyramid používaných k zobrazení věkového složení populace se 

v obdobích vyšší intenzity porodnosti rozšiřují. Na rozdíl odrazem nízké úrovně porodnosti je 

zúžení základny věkové pyramidy. Tyto nepravidelnosti se v čase přenášejí do vyššího věku. 

Složení obyvatelstva podle pohlaví a věku je přitom modifikováno úrovní úmrtnosti, resp. 

migracemi. 

 
Graf 11: Struktura populace města Bohumín podle pohlaví a věku dle SLDB 2011. 
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Zdroj: vlastní zpracování podle dat z SLDB 2011.36 

Populace celé ČR i města Bohumín vstoupila do 21. století s velkými nepravidelnostmi 

ve věkové struktuře, které byly způsobeny především výraznými výkyvy v úrovni porodnosti, 

k nimž docházelo během celého 20. století. Na rozšíření věkové pyramidy města Bohumín se 

významně podílí zvýšená úroveň porodnosti ve 40. letech, po druhé světové válce ještě 

posílená kompenzačními efekty a natalitní vlna v 70. letech. Výrazné zářezy znázorňují pokles 

úrovně plodnosti, a tudíž i počty narozených dětí koncem 50. a v 60. letech. Především je 

však zřejmý drastický pokles počtu narozených vlivem snížení úrovně plodnosti v 90. letech. 

Stále jsou patrné i výkyvy v úrovni porodnosti z první poloviny 20. Století, tedy vzestup po 

první světové válce i obě období s nízkou úrovní porodnosti (1. světová válka a 30. léta 

s důsledky hospodářské krize). 
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4.2. Základní ukazatele charakterizující stárnutí populace 

Změna věkového složení obyvatelstva a tedy i stárnutí populace v posledních letech 

je výsledkem dlouhodobého vývoje porodnosti, úmrtnosti a migrace. Proces postupného 

demografického stárnutí města Bohumín nejlépe vyjadřuje stále se zvyšující hodnota 

průměrného věku, především však bude v této práci charakterizován pomocí následujících 

ukazatelů: 

- Index stáří – vyjadřuje, kolik je v populaci obyvatel ve věku 65 let a více a 100 dětí ve 

věku 0 – 14. 

- Index závislosti I – udává počet dětí ve věku 0 – 14 let na 100 osob ve věku 15 – 64 let. 

- Index závislosti II – udává počet osob ve věku 65 a více let na 100 osob ve věku 15 – 64 

let. 

- Index ekonomického zatížení – znázorňuje počet dětí ve věku 0 – 14 let a počet obyvatel 

ve věku 65 a více let na 100 osob ve věku 15 – 64 let. [26] 

4.2.1. Průměrný věk obyvatelstva 

Průměrný věk obyvatel města Bohumín za sledované období od roku 2003 do roku 

2012 se zvýšil o 2,4 let, čímž potvrzuje současný trend probíhající v celé České republice 

vyznačující se přibližováním na úroveň vyspělých zemí. Zároveň můžeme konstatovat, že při 

zachování uvedeného tempa přibližování by mohlo být dosaženo úmrtnostních charakteristik 

nejvyspělejších zemí nejdříve kolem roku 2030. Strukturálně by mělo jít o další snižování 

intenzity úmrtnosti ve středním a vyšším věku. To bude kromě dalších opatření vyžadovat 

masivní investice do zdravotního systému v souvislosti se zrychlujícím se procesem stárnutí 

obyvatelstva ve městě. 

Tabulka 7: Průměrný věk obyvatel ve městě Bohumín za období od roku 2003 až 2012. 

rok 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

průměrný věk 39,0  39,3  39,5  39,7  39,9  40,1  40,3  40,5  41,1  41,4  

Zdroj: Vlastní zpravování podle dat z ČSÚ.  

Odkládání nutných ekonomických reforem, především penzijního, zdravotního a 

sociálního systému, snižuje další potenciál pro růst ekonomiky a tím i generování dalších 

finančních vstupů do systému zdravotní péče. Tento fakt, se může s určitým zpožděním 
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negativně projevit ve vývoji ukazatelů zdravotního stavu a úmrtnosti populace ve městě 

Bohumín. 

Graf 12: Průměrný věk obyvatel města Bohumín od roku 2003 až 2012. 

 

Zdroj: Vlastní zpracování podle dat z ČSÚ. 

4.2.2. Index stáří 

Z následující tabulky vyjadřující podíly hlavních věkových skupin z úhrnu obyvatelstva 

v městě Bohumín v průběhu let 2001 až 2013 je patrné neustále snižování percentuálního 

zastoupení dětské složky (tj. osob je věku od 0 do 14 let) v populaci.  

Tabulka 8: Podíly věkových skupin ve městě Bohumín v letech 2001 až 2013 (v %). 
věk 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

0-14 16,7 15,9 15,7 15,3 14,8 14,7 14,6 14,5 14,5 14,6 14,5 14,4 14,2 

15-64 70,5 71,6 71,7 72,0 72,4 72,0 71,7 71,6 71,2 70,7 70,1 69,3 70,5 

65 + 12,8 12,5 12,5 12,7 12,8 13,3 13,7 14,0 14,3 14,6 15,4 16,2 15,3 

Zdroj: Vlastní zpravování podle dat z ČSÚ k 31. 12. daného roku. 

Tento pokles lze opět charakterizovat poklesem porodnosti, což přispívá k výraznému 

stárnutí zdejší populace. V roce 2010 došlo poprvé v historii vývoje města k vyrovnání dětské 

složky s populací starší 65 let a více. V roce 2011 již poproduktivní složka populace města 

Bohumín převyšovala nad dětskou složkou populace a tato převaha se v posledních letech 

stále zvětšuje. Průměr celé České republiky překročil tuto hranici již na přelomu 21. století, 
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lze tedy konstatovat, že proces stárnutí populace se dostavil ve městě Bohumín s více než 

desetiletým zpožděním. 

Graf 13: Věková struktura a index stáří ve městě Bohumín v letech 2001 až 2013. 

 
Zdroj: Vlastní zpravování podle dat z ČSÚ.  

Podíl osob starších 65 let se od roku 2001 zvýšil o 2,5 %. Při stávajícím trendu nízké 

porodnosti a zvyšující se naději dožití při narození můžeme postupný nárůst i nadále 

očekávat. Zároveň můžeme předpokládat nejen výrazné zvýšení počtu osob v důchodovém 

věku, ale zároveň i změnu věkové skladby starší populace. Vzroste podíl osob starších 80 let, 

tedy těch, u kterých lze předpokládat vyšší potřebnost sociální a zdravotní péče. Pokles 

dětské složky populace mezi lety 2001 a 2013 byl stejně velký jako pokles poproduktivní 

složky populace a klesl z 16,7% na 14,2% tedy přesně o 2,5%. Obě tyto složky se tedy mění 

stejným tempem, a proto je změna v podílu produktivní věkové skupiny zanedbatelná, 

dokonce na konci a začátku zkoumaného období dosahuje stejných hodnot. 

Změny v podílech věkových skupin se projevily výrazně ve zvýšení hodnoty indexu 

stáří, který z 76,4% vzrostl na nepříznivých 107,3%. V roce 2010 dosáhl index stáří ve městě 

Bohumín 100% (99,9%), což znamená vyrovnání dětské a poproduktivní složky populace ve 

městě. Od tohoto roku už index stáří neklesl pod hranici 100% a pravděpodobně se bude i 

nadále zvyšovat. Značné rozdíly indexů stáří se vyskytují mezi pohlavími, kde zpravidla ženy 

dosahují o mnoho vyšších hodnot indexu stáří než muži. To potvrzuje i fakt, že u žen se 

vyskytuje větší naděje na dožití při narození než u mužů. 
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Tabulka 9: Index stáří ve městě Bohumín za období od roku 2001 až 2013. 

rok 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

0 - 14 3 889 3 684 3 628 3 536 3 413 3 373 3 361 3 320 3 318 3 313 3 180 3 146 3 081 

65 + 2 972 2 885 2 891 2 920 2 946 3 060 3 136 3 204 3 256 3 309 3 376 3 519 3 305 

Index stáří 76 78 80 83 86 91 93 97 98 100 106 112 107 

Zdroj: Vlastní zpravování podle dat z ČSÚ.  

4.2.3. Indexy závislosti a zatížení produktivní složky 

Koeficienty závislosti a zatížení produktivní složky populace se určují jako podíl 

věkových skupin dětské a poproduktivní složky k věkové skupině produktivní složky 

populace, nebo jako podíl součtu dětské a poproduktivní složky vzhledem k produktivní 

složce populace. Charakterizují tedy, jak jsou dané věková skupiny závislé na produktivní 

části obyvatelstva, nebo jak ji zatěžují. 

Níže uvedená tabulka a vývoj ukazatelů v ní zřetelně vystihuje demografické stárnutí 

populace města Bohumín od začátku 21. století. Pokles podílu dětské složky a růst populace 

ve věku 65 let a více se viditelně odráží ve vývoji indexů závislosti i indexu ekonomického 

zatížení. Musíme však brát v úvahu fakt, že část osob v produktivním věku je nezaměstnaná 

nebo ekonomicky neaktivní. V důsledku toho je skutečný počet závislých lidí, tj. poměr těch, 

kteří nejsou výdělečně činní, k ekonomicky činným, daleko vyšší než podíl vyjádřený indexy 

závislosti na obyvatelstvu v ekonomicky aktivním věku. 

Tabulka 10: Indexy zatížení produktivní složky obyvatelstva ve městě Bohumín od roku 
2001 až 2013 (v %). 

rok 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Index závislosti I 23,7 22,3 21,9 21,3 20,5 20,4 20,5 20,2 20,4 20,7 20,7 20,9 20,2 

Index závislosti I 18,1 17,4 17,5 17,6 17,7 18,5 19,1 19,5 20,0 20,7 22,0 23,4 21,7 

index ekonomického 
zatížení 

41,8 39,7 39,4 38,8 38,1 38,9 39,6 39,7 40,5 41,4 42,7 44,3 41,8 

Zdroj: Vlastní zpravování podle dat z ČSÚ.  

Nejpatrnější změnu vykazují indexy závislosti I a II. Index závislosti dětské složky na 

produktivní složce populace postupně klesá se snižujícím se počtem dětí ve městě, kterou 

má za příčinu již zmíněná nízká porodnost. Naopak index závislosti poreprodukční složky na 

produktivní složce ve sledovaném období od roku 2001 až 2013 stále zvyšuje, díky stárnutí 

populace. Index ekonomického zatížení se tedy vývojem těchto indexů závislosti vyrovnává a 

mírně kolísá na stejné úrovni.  
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Graf 14: Indexy závislosti a zatížení produktivní složky populace města Bohumín od roku 
2001 až 2013 (v %). 

 

Zdroj: Vlastní zpravování podle dat z ČSÚ.  

Z předešlých tabulek charakterizujících vývoj indexů je zřetelné výrazné demografické 

stárnutí populace ve městě Bohumín v průběhu posledních 13 let v období od roku 2001 až 

2013. Bohužel starší údaje o věkové struktuře obyvatel ve městě potřebné k výpočtu indexů 

nejsou k dispozici, ale i přesto je tento trend zcela patrný. 

4.3. Vývoj vyplácení starobních důchodů za okres Karviná 

Se zvyšujícím se počtem seniorů je spojeno pochopitelně také větší zatížení sociálního 

systému. V současnosti vyplácí stát starobní důchody z těch prostředků, které průběžně 

vybere od produktivní složky populace na sociálním pojištění. Tento systém je funkční, 

jestliže příspěvky těch, kteří do systému platí, stačí na výplatu těm, kteří ze systému čerpají, 

tzn. důchodcům. Důchodový systém ČR stojí před problémem stárnutí populace, kdy se 

snižuje počet výdělečně činných osob a vzrůstá počet lidí pobírajících důchod. 

Tento fakt se odráží jak v celé ČR, tak ve všech jejích krajích, okresech a městech. 

Abychom mohli alespoň nastínit vývoj vyplácení starobních důchodů ve městě Bohumín, 

musíme pracovat s údaji za celý okres Karviná, pod který město Bohumín spadá. Informace 

pouze za obec Bohumín totiž nejsou dostupné volně na internetu ani v OSSZ v Karviné.  
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Tabulka 11: Vývoj vyplácení starobních důchodů za okres Karviná od roku 1995 až 2013. 

rok 
Průměrný měsíční 

starobní důchod (Kč) 
Počet příjemců 

starobních důchodů 
Průměrná výše vyplácených 

starobních důchodů (Kč) 

1995 4 183 32 682 1 640 505 672 

1996 4 939 32 363 1 918 090 284 

1997 5 483 31 734 2 087 970 264 

1998 5 896 33 078 2 340 334 656 

1999 6 216 34 407 2 566 486 944 

2000 6 575 35 259 2 781 935 100 

2001 7 118 35 476 3 030 218 016 

2002 7 142 35 033 3 002 468 232 

2003 7 360 35 255 3 113 721 600 

2004 7 549 35 809 3 243 865 692 

2005 8 010 36 029 3 463 107 480 

2006 8 519 36 856 3 767 715 168 

2007 9 119 37 818 4 138 348 104 

2008 9 984 38 860 4 655 738 880 

2009 10 371 39 753 4 947 340 356 

2010 10 537 44 105 5 576 812 620 

2011 10 977 45 531 5 997 525 444 

2012 11 201 45 194 6 074 615 928 

2013 11 395 44 886 6 137 711 640 

Zdroj: vlastní zpracování podle dat z www.risy.cz, ČSSZ. 

V předchozí tabulce č. 11 je znázorněn vývoj vyplácení starobních důchodů za okres 

Karviná od roku 1995 až 2013. Za sledovaných téměř 20 let je více než zřejmé neustálé 

zvyšování průměrného měsíčního starobního důchodu, počtu příjemců starobního důchodu 

a samozřejmě s tím spojený každoroční růst průměrné výše vyplácených starobních 

důchodů.  

Starobní důchod v okrese Karviná v průměrné výši 11 395 Kč pobíralo na konci roku 

2013 téměř 45 tisíc osob. Více než čtvrtina z nich si zvolila možnost odchodu do starobního 

důchodu předčasně. Počet starobních důchodců se překvapivě snížil o 308 osob a průměrná 

výše starobního důchodu se oproti roku 2012 opět zvýšila a to o 194 Kč. Stejně jako v ČR, tak 

i v okrese Karviná platí, že muži pobírají v průměru vyšší starobní důchody než ženy. 

V roce 2013 v okrese Karviná pobíralo některý z důchodů necelých 73,5 tisíc osob, 

přičemž starobní důchody tvořily více než polovinu ze všech vyplácených důchodů (téměř 45 

tisíc osob). Dosavadní maximum počtu osob pobírajících důchod byl zaznamenán roku 2011 

– téměř 75,5 tisíc. Po tomto roce následoval pokles počtu pobíratelů všech druhů důchodu o 

2 tisíce osob na současnou hodnotu v roce 2013. 

http://www.risy.cz/
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Graf 15: Vývoj průměrného důchodu a po tu příjemců důchodů za okres Karviná od roku 
1995 až 2013. 

 
Zdroj: vlastní zpracování podle dat z www.risy.cz, ČSSZ. 

Téměř 60% z celkového počtu důchodů v okrese Karviná tvoří starobní důchody. 

K roku 2013 pobíralo v okrese starobní důchod necelých 45 tisíc osob. Průměrně se 

meziročně jejich počet zvyšoval poměrně rychlým tempem a to o 678 osob. Mezi příjemci 

starobního důchodu převažují ženy nad muži a to z důvodu již dříve zmíněné nadúmrtnosti 

mužů. 

Pozitivní pro okres Karviná je fakt, že výší celkového i starobního důchodu 

dlouhodobě nezaostává za průměrem ČR. V roce 2013 dosahoval celkový důchod vyplácený 

v okrese částky 10 914 Kč a proti průměru ČR byl ještě o 261 Kč vyšší. Podobně starobní 

důchod v okrese Karviná dosahoval svého maxima 11 395 Kč a byl tedy oproti průměru ČR 

vyšší o 425 Kč. 

4.4. Sociální služby pro seniory ve městě Bohumín 

V této podkapitole se budeme snažit nastínit nabídku základních sociálních služeb na 

území města Bohumín. V posledních letech procházely sociální služby těžkým obdobím 

z důvodu obav okolo vývoje jejich financování, zejména ze strany ministerstva. Ve městě 

Bohumín jsou dlouhodobě zjišťovány občanů, na základě kterých jsou zřizovány stále nové 

služby. Zároveň však je ověřována potřebnost již stávajících služeb a jsou podporovány 

pouze ty služby, které jsou pro občany potřebné a efektivní. Počet poskytovatelů sociálních 
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služeb se tedy rok od roku neustále zvyšuje z důvodu demografického vývoje ve městě. 

Tabulka zahrnující všechny sociální služby ve městě Bohumín podle druhu služeb a jejich 

poskytovatelů je obsažena v příloze č. 8.  

4.4.1. Bohumínská městská nemocnice, a. s. 

Oddělení zdravotně-sociálních lůžek je určeno osobám s chronickým onemocněním a 

seniorům, kteří jsou propuštěni ze zdravotnického zařízení. Tyto osoby již nevyžadují 

lůžkovou zdravotní péči, ale vzhledem ke svému zdravotnímu stavu se nejsou schopni sami o 

sebe postarat. Nemohou být tedy ze zdravotnického zařízení lůžkové péče propuštěni do 

doby, než jim je zajištěna pomoc osobou blízkou nebo jinou fyzickou osobou, nebo zajištěno 

poskytování terénních, ambulantních či dalších pobytových sociálních služeb u jiného 

poskytovatele. 

Cílem poskytování této sociální služby je zabezpečovat individuální podporu 

v soběstačnosti a spokojeném zvládání života seniorů. Tyto služby jsou poskytovány s ve 

spolupráci s rodinnými příslušníky a osobami blízkými při řešení nepříznivé životní situace 

uživatele. [31] 

4.4.2. Centrum sociálních služeb Bohumín, p.o. 

Zřizovatelem tohoto zařízení poskytujícího sociální služby občanům je město 

Bohumín. Seniorům a osobám se zdravotním postižením jsou pod touto organizací 

poskytovány čtyři základní druhy sociálních služeb: denní stacionář Domovinka, Osobní 

asistence, pečovatelská služba a sociálně terapeutické dílny Klíček. 

Denní stacionář je zařízení určeno pro dospělé osoby od 18 do 64 let s mentálním a 

kombinovaným postižením, kteří vyžadují podporu v základních životních dovednostech při 

zabezpečení osobních a životních potřeb. Tato sociální služba je k dispozici od pondělí do 

pátku vždy od 7 do 15 hodin a jejím cílem je osobám s postižením poskytovat aktivizační, 

výchovné a pracovní programy, kterými zle dosáhnout podpory jejich samostatnosti, 

soběstačnosti a umožnit sociální začlenění do společnosti. 

Osobní asistence je sociální službou vhodnou pro osoby od 19 let, které se vyznačují 

sníženou soběstačností z důvodu věku, chronického onemocnění, zdravotního postižení a 

právě senioři, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Osobní asistence je terénní 
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služnou poskytovanou na území města Bohumín a jeho příměstských částí po celou dobu 

kalendářního roku bez časového omezení na základě předem dohodnutého rozsahu. Cílem 

této služby je umožnit člověku v tíživé sociální situaci žít v důstojných podmínkách, které 

nejvíce odpovídají způsobu, kterým žil doposud. 

Pečovatelská služba je terénní službou usilující o zachování soběstačnosti lidí 

v důchodovém věku, kteří mají sníženou schopnost sebeobsluhy a péče o vlastní domácnost 

z důvodu vysokého věku. Pečovatelská služba se snaží taktéž podporovat uživatele v jejich 

domácím prostředí a přirozeném způsobu života. 

Sociáln  terapeutické dílny jsou zařízení určené pro osoby s mentálním, psychickým 

nebo kombinovaným postižením ve věku od 18 do 64 let, které vzhledem k jejich postižení 

nejsou schopny být umístěny na otevřeném ani chráněném trhu práce. Cílem sociální služby 

je nabízet těmto osobám aktivizační a pracovní programy a podporovat tak vytváření jejich 

pracovních a sociálních dovedností. Tyto aktivity by měly posílit jejich šance pro samostatný 

život v chráněném nebo podporovaném bydlení. [31] 

4.4.3. Domov Jistoty, p.o. 

Zřizovatel příspěvkové organizace Domov Jistoty je Moravskoslezský kraj a pod toto 

zařízení patří dva domovy pro seniory, které jsou umístěné v Novém a Starém Bohumíně. 

Sociální služby jsou zde poskytovány osobám se sníženou soběstačností od 65 let věku, 

jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Ve výjimečných případech 

jsou tyto služby poskytovány i mladším osobám od 50 let věku. V tomto zařízení jsou služby 

poskytovány nepřetržitě, přičemž maximální kapacita služeb dosahuje v Domově jistoty 

v Novém Bohumíně 20 uživatelů a v Domově Jistoty ve Starém Bohumíně 58 uživatelů. 

Dále zde patří domov se zvláštním režimem, který je umístěn v Novém Bohumíně a je 

určen pro osoby s chronickým duševním onemocněním. Tyto osoby mají z důvodu jejich 

onemocnění sníženou soběstačnost a potřebují pravidelnou pomoc jiné osoby. Zařízení má 

kapacitu služeb pro 22 uživatelů, kterým poskytují ubytování, úklid, praní, ošacení, 

poskytování stravy, pomoc při hygieně atd.  Pod Domov jistoty patří také chrán né bydlení, 

které je umístěno v Novém Bohumíně a má kapacitu 6 uživatelů. [31] 
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4.4.4. Charita Bohumín 

Charita Bohumín je církevní organizací s vlastní právní subjektivitou, která vznikla 1. 3. 

1997 a jejím zřizovatelem je ostravsko-opavský biskup. „Posláním charity je pomáhat 

sociálně potřebným občanům, starým a nemocným osobám a podílet se na zajišťování 

humanitární pomoci potřebným u nás i v zahraničí.“37 Financování činnosti charity je 

zabezpečováno pomocí prostředků ze státních dotací, dotací Moravskoslezského kraje 

(MSK), veřejných finančních prostředků města Bohumín, veřejných sbírek, darů občanů a 

podnikatelů a z plateb občanů za poskytované služby. Charita Bohumín působí ve městě 

Bohumín a jeho okolí (Dětmarovice, Orlová, Věřňovice, Dolní Lutyně, Rychvald).  

Ve Starém Bohumíně je pod záštitou Charity Bohumín zřízena půjčovna 

ošetřovatelských pomůcek, která uživatelům poskytuje pomůcky, jako jsou WC křeslo, WC 

vozík, sprchovací židle, chodítko, invalidní vozíky atp. Dále charita spravuje i Charitní dům 

pokojného stáří sv. Františka, který se nachází ve Starém Bohumíně a je určen pro osoby 

starší 65 let. Charitní dům zajišťuje nejen domovy pro seniory, ale také odlehčovací služby, 

které umožňují odpočinek osobám trvale pečující o své příbuzné v seniorském věku tím, že 

seniorům zajistí přechodný pobyt v bezpečném prostředí, kde bude postaráno o jejich 

základní životní potřeby. [18] 

4.4.5. Senior taxi Bohumín 

Asi nejnovější poskytovanou sociální službou ve městě Bohumín je Senior taxi, který 

zahájil svůj provoz od 1. ledna 2013. Náplní této služby je poskytnutí osobní dopravy 

občanům s trvalým pobytem na území města Bohumín ve věku od 70. let. Cílem je, aby 

senioři žijící nejen v městských částech nebyli odkázáni pouze na zdejší autobusové linky či 

rodinné příslušníky. [34] 

„Provozovatel služby přepravuje osoby z místa jejich bydliště na níže uvedená 

stanoviště a zpět. Stanoviště: náměstí T. G. Masaryka, Středisko zdravotnických služeb – 

poliklinika, Bohumínská městská nemocnice, Aquacentum, hřbitovy ve všech městských 

                                                      
37

 Charita Bohumín. Charita [online]. [cit. 2014-06-27]. Dostupné z http://bohumin.charita.cz/charita/ [18] 

 

http://bohumin.charita.cz/charita/
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částech, Česká pošta ve všech městských částech, obvodní (praktičtí) lékaři pro dospělé.“38 

Služba je poskytovaná za poplatek, který činí 15 Kč za každou jízdu, zbytek hradí město. 

Městská radnice tak přispěje na provoz této služby z městského rozpočtu čtvrt milionu 

korun. 

4.5. Domovy pro seniory na území města Bohumín 

Dále se v této kapitole zaměříme na upřesnění počtu domovů pro seniory na území 

města Bohumín a kapacitu jejich služeb pro uživatele města Bohumín. Pokusíme se zjistit, 

zda je počet domovů pro seniory dostatečný k aktuálnímu počtu seniorů ve městě, jaké jsou 

podmínky přijetí a jak dlouhá je čekací doba pro přijetí do jednotlivých zařízení. 

Charakterizován bude také počet žádostí o přijetí v jednotlivých domovech a jejich výsledky 

hospodaření. Ukázku žádostí o přijetí do Charitního domu pokojného stáří sv. Františka a 

Domovu pro seniory na ul. Šunychleské naleznete v příloze č. 9 a 10. Na území města 

Bohumín se nachází 3 domovy pro seniory, ale jelikož byly dostupné dostatečné informace 

pouze o dvou domovech spadajících pod Domov Jistoty, p.o., zaměříme se právě na ně. 

Z níže uvedené tabulky č. 11 můžeme vidět přehled domovů pro seniory na území 

města Bohumín. Nacházejí se zde celkem tři domovy pro seniory. Dva ze zdejších domovů 

zřizuje Domov Jistoty, příspěvková organizace Moravskoslezského kraje. První se nachází 

v Novém Bohumíně na ulici Šunychelské a druhý je situován v jedné ze sedmi městských 

částí, tedy ve Starém Bohumíně na ulici Sleszké. Oba tyto domovy dosahují společně 

kapacitu poskytovaných sociálních služeb pro 78 uživatelů, přičemž domov pro seniory ve 

Starém Bohumíně je mnohonásobně větší a dosahuje kapacity služeb až pro 58 seniorů. O 

Charitním domu pokojného stáří sv. Františka nebyly zjištěny dostatečné informace, proto se 

dále budeme zaměřovat pouze na domovy pro seniory spadající pod příspěvkovou organizaci 

Domov Jistoty. 

 
 
 

                                                      
38

 Město Bohumín. Katalog sociálních služeb. [online]. [cit. 2013-11-07] Dostupné z: http://www.mesto-

bohumin.cz/data/komunitni_planovani/katalog_socialnich_sluzeb_2014.pdf [31] 
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Tabulka 12: Přehled domovů pro seniory na území města Bohumín. 

domovy pro seniory poskytovatel kapacita 
počet 

evidovaných 
žádostí  

z toho žen z toho mužů 

Domov pro seniory, 
ul. Slezská 

Domov Jistoty, p. o. MSK 58 162 116 46 

Domov pro seniory, 
ul. Šunychelská 

Domov Jistoty, p. o. MSK 20 173 125 48 

Dům pokojného stáří 
sv. Františka 

Charita Bohumín - - - - 

celkem 
 

78 335 241 94 

Zdroj: Vlastní zpracování podle dat z Výroční zprávy Domova Jistoty, p.o. 2012. 

Stárnutí populace sebou přináší řadu problému. Lidé se dožívají vyššího věku a 

domovy důchodců v celé ČR praskají ve všech. Jak lze vidět v tabulce č. 11, v městě Bohumín 

tomu není jinak. Současný počet seniorů, tedy osob nad 65 let, dosahuje ve městě Bohumín 

3 305 osob, přičemž předpokládaná kapacita sociálních služeb poskytovaných ve všech 

třech domovech pro seniory dosahuje okolo 100 uživatelů.  

V domovech pro seniory spadajících pod příspěvkovou organizaci Domov Jistoty bylo 

ke dni 31. 12. roku 2013 evidováno v Domově pro seniory na ulici Slezské 162 žádostí a 

v Domově pro seniory na ulici Šunychleské celkem 173 žádostí o přijetí do zařízení. 

Zajímavým faktem je, že i když domov pro seniory na ulici Šunychelské je kapacitou služeb až 

třikrát menší, bylo zde za rok 2013 podáno ještě více žádostí, než v domově na ulici Slezské. 

Z tabulky je patrné, že i zde se projevuje trend mužské nadúmrtnosti a větší naděje na dožití 

žen. Svědčí o tom poměr přijatých žádostí od mužů a žen, kde jednoznačně převažují žádosti 

žen. V obou domovech bylo přijato téměř 3 krát tolik žádostí od žen v důchodovém věku než 

od mužů. Celkem tedy bylo podáno o umístění do těchto zařízení ve městě Bohumín 335 

žádostí, z nichž 241 tvořily žádosti žen a pouze 94 žádostí mužů. 

Již z těchto čísel plyne jasný fakt, že počet ubytovacích zařízení je ve městě Bohumín 

nedostatek. Počet evidovaných žádostí o zařazení do domovů pro seniory stále stoupá a 

kapacita těchto zařízení neodpovídá současnému demografickému vývoji města. Jak uvedl 

místostarosta města Bohumín Igor Bruzl v karvinském deníku, v současné době se ani 

neuvažuje o výstavbě dalšího domova pro seniory a nemají ani povědomí o tom, že by nějaký 

projekt chystal soukromý investor. 
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Z níže uvedených tabulek č. 12 a 13 lze vidět charakteristiku výsledku hospodaření 

jednotlivých domovů pro seniory a také dotace MPSV na podporu těchto sociálních služeb 

v letech 2012 a 2013. 

Tabulka 13: Výsledek hospodaření domovů pro seniory k 31. 12. 2012 (tis. K ). 

Druh sociálních služeb 
náklady (tis. 

Kč) 
výnosy 
(tis. Kč) 

výsledek 
hospodaření 

(tis. Kč) 

Dotace MPSV* na podporu 
sociálních služeb v r. 2012 

(tis. Kč) 

Domov pro seniory 
Slezská 

21 017,01 21 038,17 21,16 6 802,00 

Domov pro seniory 
Šunychelská 

7 148,82 7 156,13 7,31 1 584,00 

Celkem 28 165,83 28 194,30 28,47 8 386,00 
Zdroj: Vlastní zpracování podle dat z Výroční zprávy Domova Jistoty, p.o. 2012. 

 
Tabulka 14: Výsledek hospodaření domovů pro seniory k 31. 12. 2013 (tis. K ). 

Druh sociálních služeb 
náklady 
(tis. Kč) 

výnosy (tis. 
Kč) 

výsledek 
hospodaření (tis. 

Kč) 

Dotace MPSV* na podporu 
sociálních služeb v r. 2013 

(tis. Kč) 

Domov pro seniory ul. 
Slezská 

18 748,33 17 854,56 -893,77 5 741,00 

Domov pro seniory ul. 
Šunychelská 

6 791,02 6 515,75 -275,27 1 267,00 

Celkem 25 539,35 24 370,31 -1 169,04 7 008,00 

 
Zdroj: Vlastní zpracování podle dat z Výroční zprávy Domova Jistoty, p.o. 2013. 

Pro porovnání hospodaření domovů pro seniory byla vybrána data za rok 2012 za 

2013. Z tabulek je zřejmé, že v roce 2012 domovy pro seniory hospodařily o mnoho lépe než 

v roce 2013. Hlavním důvodem je fakt, že v roce 2012 byly domovům poskytnuty o mnoho 

větší dotace z MPSV na podporu sociálních služeb. V roce 2012 dosahovaly dotace téměř 8,5 

miliony korun, zatímco v roce 2013 pouze 7 milionu Kč. I když byly výdaje domovů v roce 

2012 daleko vyšší než v roce 2013, dosahoval výsledek hospodaření kladných hodnot a to 

především z důvodu poskytnutí vyšších dotací. Snížením dotací v roce 2013 došlo 

k zápornému výsledku hospodaření u obou domovů, i přes snížení jejich nákladů. 
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5. ZÁVĚR 

Pojmy populační vývoj a proces stárnutí populace se bezpochyby staly jedněmi 

z nejdiskutovanějších témat dnešní doby. Práce je zaměřena právě na tento fenomén 

moderní doby, který se týká jak celého světa, tak i nás samotných, protože stárnutí populace 

se výrazně odráží ve způsobu našeho života. Aktuálnost toho tématu a fakt, že od narození 

žiji ve městě Bohumín, mě donutilo k zamyšlení se nad problematikou demografického 

vývoje a procesu stárnutí právě za územní jednotku města Bohumín. Za tuto územní 

jednotku nebyl dosud zpracován podobný dokument zaměřující se pouze na výše uvedené 

demografické jevy, a proto by mohla být tato práce přínosná pro město samotné a jeho 

budoucí vývoj.  

Práce je rozdělena na tři části, z nichž jedna je teoretická a dvě jsou zaměřeny 

prakticky na populační vývoj a stárnutí populace ve městě. Nyní se tedy zaměříme na hlavní 

výsledky práce, vyplývající z druhé části. Vzhledem k charakteru města a podmíněnostem 

vývoje počtu obyvatel, lze vývoj počtu obyvatel považovat za jeden ze základních indikátorů 

sociálního pilíře. Populační vývoj města Bohumín byl sledován od roku 1869 do roku 2011 na 

základě dostupných dat z jednotlivých sčítání lidu, domů a bytů. Za sledovaných 142 let 

procházelo město výraznými změnami. V populačním růstu města sehrálo velký význam 

období od roku 1869 až 1940. Za těchto 71 let, se počet obyvatel města Bohumín zvýšil o 

více než 20 tisíc ze 4515 na 25 408 obyvatel, což představuje historické maximum počtu 

obyvatel ve městě. Tento růst byl způsoben zejména připojováním městských částí a migrací. 

Zlomovým rokem v populačním vývoji města se stal rok 1980, od kterého začal počet 

obyvatel klesat a čímž se projevil současný trend postupného snižování počtu obyvatel. 

Vývoj základních demografických ukazatelů města Bohumín byl podrobně 

charakterizován na základě vývoje porodnosti, úmrtnosti a migrace. Město Bohumín prošlo 

od svého vzniku jako celku v roce 1974 výraznými demografickými změnami. Mezi 

nejvýznamnější z nich patří změny porodnosti. V tomto roce, který představuje zároveň 

maximální počet živě narozených dětí, dosahovaly hodnoty 22,5‰ (366 živě narozených) a 

poklesly až na současných 9,6‰ (208 živě narozených) v roce 2013. Trend snižování 

porodnosti ve městě bude mít dopad zejména na budoucí vývoj celkového počtu obyvatel 

města i jeho struktury. Současný pokles úrovně porodnosti, který se pohybuje hluboko pod 
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hranicí prosté reprodukce, vytváří negativní populační situaci, jejímž důsledkem je rychlé 

demografické stárnutí populace. 

V ČR započal v roce 1987 trend postupného zlepšování úmrtnostních charakteristik 

obyvatelstva, avšak v Bohumíně není tento jev až tak znatelný. Hrubé míra úmrtnosti 

vykazuje v současnosti nižších hodnot, ale nelze potvrdil, že by byl její vývoj klesající. Ani 

nástup hlubokých sociálně ekonomických změn ve společnosti, ke kterým došlo v roce 1990, 

neměl ve městě Bohumín za následek rychlou akceleraci snižování úmrtnosti a postupné 

zlepšování zdravotního stavu obyvatelstva, jako tomu bylo v ČR. Po tomto roce se totiž hrubá 

míra úmrtnosti začala zvyšovat až na rekordních 324 zemřelých, což představuje druhou 

maximální hodnotu za sledované období po roce 1984, kdy dosahoval počet zemřelých ve 

městě 339 obyvatel. Potratovost jako demografický proces se váže k oběma základním 

procesům lidské reprodukce, porodnosti i úmrtnosti. Základní pokles potratovosti proběhl ve 

městě Bohumín v 90. letech, kdy počet statisticky zachycených potratů poklesl z 258 na 111 

v roce 2000, což představuje více než polovinu. V posledních letech se pokles potratů 

zpomaluje. Přirozený přírůstek u obyvatelstva města Bohumín nabýval kladných hodnot jen 

do roku 1991 (s výjimkou roku 1988). Od roku 1992 se přírůstky přirozenou měnou pohybují 

většinou v záporných hodnotách a větší vliv na změnu populační velikosti měla migrace. Od 

roku 2009 se však situace obrátila a hrubá míra přirozeného přírůstku převýšila hrubou míru 

migračního salda. Hodnoty těchto dvou ukazatelů se však pohybují v záporných hodnotách. 

Z důvodu dlouhodobě nízké porodnosti a zlepšující se úrovni úmrtnosti ve městě 

klesá tedy i počet obyvatel. Současně bylo v práci zjištěno, že se mění také věková struktura 

ve městě, kdy dochází ke snižování počtu dětí a růstu seniorů v populaci. V roce 2010 došlo 

poprvé v historii vývoje města k vyrovnání dětské složky s populací starší 65 let a více. V roce 

2011 již poproduktivní složka populace města Bohumín převyšovala nad dětskou složkou 

populace a tato převaha se v posledních letech stále zvětšuje. Výrazné změny byly 

zaznamenány také ve věkové pyramidě města Bohumín v roce 2001 a 2011. To je dáno 

zakončením demografické revoluce probíhající ve 30. letech minulého století a nástupem 

demografického stárnutí populace. Základna věkové pyramidy se v důsledku nízké úrovně 

porodnosti zužuje a naopak s prodlužováním lidského života se rozšiřuje vrchol pyramidy. 

Tomu naznačuje fakt, že průměrný věk obyvatel města Bohumín se za sledované období od 

roku 2003 do roku 2012 zvýšil o 2,4 let. Změny v podílech věkových skupin se projevily také 

výrazně ve zvýšení hodnot indexu stáří, který z 76,4% vzrostl na nepříznivých 107,3%. V roce 
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2010 dosáhl index stáří ve městě Bohumín 100%, což znamená vyrovnání dětské a 

poproduktivní složky populace ve městě. Od tohoto roku už index stáří neklesl pod hranici 

100% a pravděpodobně se bude i nadále zvyšovat. Změny věkové struktury se promítly také 

do vývoje indexů závislosti i indexu ekonomického zatížení. Nejpatrnější změnu vykazují 

indexy závislosti I a II. Index závislosti dětské složky na produktivní složce populace postupně 

klesá se snižujícím se počtem dětí ve městě, kterou má za příčinu opět již zmíněná nízká 

porodnost. Naopak index závislosti poreprodukční složky na produktivní složce ve 

sledovaném období od roku 2001 až 2013 stále zvyšuje, díky stárnutí populace. Index 

ekonomického zatížení se tedy vývojem těchto indexů závislosti vyrovnává a mírně kolísá na 

stejné úrovni.  

Se zvyšujícím se počtem seniorů roste pochopitelně také zatížení sociálního systému. 

Vývoj vyplácení starobních důchodů byl sledován za okres Karviná od roku 1995 až 2013, 

protože údaje pouze za město Bohumín nejsou k dispozici. Za sledovaných téměř 20 let byl 

zjištěn neustálý nárůst počtu příjemců starobních důchodů, který zvýšil z necelých 33 tisíc na 

téměř 45 tisíc seniorů. To znamená, že průměrná roční výše vyplácených důchodů se také 

zvýšila o 4,5 miliardy korun. Mezi příjemci starobního důchodu převažují ženy nad muži a to 

z důvodu již dříve zmíněné nadúmrtnosti mužů. 

Současný počet seniorů dosahuje ve městě Bohumín 3 305 osob, přičemž 

předpokládaná kapacita třech domovů pro seniory nacházejících se na území města 

dosahuje okolo 100 uživatelů. Dále byla práce zaměřena na charakteristiku pouze dvou 

domovů, za které byly získány úplné informace. V těchto domovech bylo k roku 2013 

evidováno celkem 335 žádostí o poskytnutí sociálních služeb. I zde se projevuje trend mužské 

nadúmrtnosti a větší naděje na dožití žen, o čemž svědčí jednoznačně převažují počet 

podaných žádostí žen – 241. 

Z výsledků zjištěných v této prácí, lze jednoznačně určit, že populace města Bohumín 

stárne, počet ubytovacích zařízení pro seniory ve městě je nedostatek a čekací listiny seniorů 

o přijetí do domovů se neustále prodlužují až na několik let. Počet evidovaných žádostí o 

zařazení do domovů pro seniory stále stoupá a kapacita těchto zařízení neodpovídá 

současnému demografickému vývoji města. Po zhodnocení stávajícího vývoje města 

doporučuji zaměřit se na výstavby dalších domovů pro seniory a rozšířit tak nabídku 

sociálních pobytových služeb. Atraktivní příležitost se zde otevírá i pro soukromé investory, 

kteří se stále častěji pouštějí do budování seniorských zařízení.  
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ČSÚ Český statistický úřad 
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