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Souhrn
Práce informuje o hlavních populaãních databázích âeského statistického úfiadu a o jejich pfiínosu pro onkologické programy. Zvlá‰t-
ní pozornost je vûnována databázi registru zemfiel˘ch, kter˘ slouÏí jako velmi cenn˘ nezávisl˘ zdroj dat pro hodnocení mortality. Prá-
ce dále pfiedstavuje databáze informující o v˘skytu rizikov˘ch faktorÛ v ãeské populaci, napfi. ve vztahu ke karcinomu prsu. U v‰ech
informaãních zdrojÛ je analyzována jejich informaãní hodnota pro jednotlivé regiony âR. 

Klíãová slova: ãeská populace, demografická data. 

Summary
Paper introduces main population-based databases of Czech Statistical Office and their value for cancer programs. Special attention
is focused on the population registry of deceased that can serve as valuable platform for evaluation of mortality. Some of the availab-
le databases can summarize the occurrence of some risk factors in the Czech population, e.g. in relation to breast carcinoma. Infor-
mation potential of all examined databases is discussed from the viewpoint of region-specific analyses. 

Key words: Czech population, demographic data.

Obecné informace
âesk˘ statistick˘ úfiad (dále jen âSÚ) má pro vytváfiení data-
bází tfii základní zdroje dat. Státní statistické zji‰Èování (sta-
tistické v˘kazy), terénní zji‰Èování a externí (administra-
tivní) zdroje. Prostfiednictvím státního statistického
zji‰Èování se získávají informace z periodicky rozesílan˘ch
v˘kazÛ, jejichÏ periodicita je mûsíãní, ãtvrtletní, pololetní
a roãní. Kromû toho existují i v˘kazy nepravidelné, tedy
jednotky je vykazují pouze tehdy, kdyÏ nûjaká sledovaná
událost nastane (dokonãení domu, bytu) nebo jsou urãena
pro jednorázová ‰etfiení. Vykazujícími jednotkami jsou
právnické a fyzické osoby (jak firmy, tak napfiíklad obce),
podle typu v˘kazu vybírané podle odvûtví (v˘kazy pro sta-
vební firmy), podle velikosti firmy, kvótnû nebo kombina-
cí tûchto moÏností.
Terénním zji‰Èováním se získávají data od obãanÛ nebo
domácností. Obvykle jsou respondenti vybíráni kvótním
nebo náhodn˘m v˘bûrem a informace pfiedávají prostfied-
nictvím speciálnû ‰kolen˘ch pracovníkÛ âSÚ. Zvlá‰tním
pfiípadem terénního zji‰Èování pokr˘vajícím celou republi-
ku je sãítání lidu, domÛ a bytÛ. Dal‰ími pfiíklady terénního
zji‰Èování je napfiíklad statistika rodinn˘ch úãtÛ, V·PS
(v˘bûrové ‰etfiení pracovních sil), SILC (Statistics on Inco-
me and Living Conditions). Poslední skupinou informací
jsou data získávaná z resortního v˘kaznictví a z administ-
rativních zdrojÛ jin˘ch orgánÛ státní správy. 
Historie dat (tedy moÏnost vytváfiet z nich ãasové fiady) je
rÛznorodá. Závisí na „v˘voji“ pfiíslu‰n˘ch sledování v ãase.

Zatímco u státního statistického zji‰Èování je tento v˘voj
pomûrnû boufiliv˘ (obsah a struktura existujících v˘kazÛ se
mûní, nûkteré v˘kazy zanikají, jiné vznikají), u demogra-
fick˘ch údajÛ (coÏ jsou informace z hlediska epidemiolo-
gie nádorÛ nejdÛleÏitûj‰í) je na‰tûstí stav relativnû stabilní
– napfiíklad databáze zemfiel˘ch existuje v pomûrnû ustále-
ném stavu v elektronické (tedy dobfie zpracovatelné) formû
v nepfietrÏité fiadû od roku 1991.
Správa amanipulace se v‰emi údaji se fiídí zákony ostátní sta-
tistice, zákony o ochranû osobních údajÛ a dal‰ími souvisejí-
cími pfiedpisy. „PÛdu“ âSÚ mohou data opustit pouze v agre-
gované formû nebo jako anonymizované informace. Na tomto
pfiedpokladu je také postavena spolupráce s âeskou onkolo-
gickou spoleãností, které je ze strany âSÚ poskytována infor-
maãní podpora pro interpretaci populaãních trendÛ v epide-
miologii zhoubn˘ch nádorÛ. Cílem tohoto pfiíspûvku je jednak
popsat dostupné zdroje vyuÏitelné pro hodnocení humánních
rizik a dále uvést pfiíklady konkrétních v˘stupÛ. Spolupráce
âSÚ je odbornou lékafiskou vefiejností velmi cenûna, neboÈ
pfiiná‰í nenahraditelné informace o epidemiologické zátûÏi
ãeské populace a umoÏÀuje odpovûdnou anal˘zu rizik na
populaãní úrovni. Ne v‰echny moÏnosti spolupráce byly
dosud vyuÏity a docenûny a autor ãlánku vûfií, Ïe níÏe uvede-
n˘ text bude podnûtem pro nové iniciativy v této oblasti. 

Databáze  zemfiel˘ch
Pfiímou souvislost se zdravotním stavem populace a s v˘vo-
jem tohoto stavu má právû zmínûná databáze zemfiel˘ch.
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Jak jiÏ bylo fieãeno, je tato databáze v elektronické podobû
vedena od roku 1991 vãetnû. Z hlediska epidemiologie
nádorÛ i jak˘chkoliv dal‰ích medicínsk˘ch anal˘z jsou
z údajÛ sledovan˘ch u kaÏdého zemfielého relevantní tyto
hodnoty: datum úmrtí, datum narození, diagnóza prvotní
pfiíãiny smrti (od roku 1994 podle MKN-10, do roku 1993
podle MKN-9), kraj, okres a obec trvalého bydli‰tû v dobû
smrti, pohlaví, rodinn˘ stav. Komplikace pfii zpracování
mÛÏe zpÛsobit jednak zmûna územnû-správního uspofiádá-
ní k 1.1.2000 (vytvofiení nov˘ch krajÛ) a vytvofiení nového
okresu v Severomoravském kraji – Jeseník v roce 1996
(vzhledem k tomu, Ïe kromû údajÛ o okresu jsou u zemfie-
l˘ch téÏ informace o ZUJ, na jejichÏ základû je moÏné zafia-
dit i star‰í záznamy do pfiíslu‰ného kraje, resp. okresu, jed-
ná se pouze o problém technick˘) a také v˘‰e uveden˘
pfiechod na desátou revizi mezinárodní klasifikace nemo-
cí. Vzhledem k tomu, Ïe pfiechod mezi MKN-9 a MKN-10
není jednoznaãn˘, je tfieba postupovat pfii zpracování ãaso-
vého intervalu zahrnujícího tuto zmûnu opatrnû.
Pouh˘m zpracováním této databáze jako takové (tedy bez
vazeb a spojování s jin˘mi datov˘mi zdroji) lze získat veli-
ce zajímavé v˘stupy: od absolutního poãtu zemfiel˘ch (cel-
kem nebo na vybrané diagnózy) v jednotliv˘ch letech, kra-
jích, okresech, pfies strukturu úmrtnosti podle pfiíãin smrti
a to opût v rozdûlení podle místa posledního trvalého byd-
li‰tû a/nebo podle data úmrtí, aÏ po rozloÏení úmrtnosti mezi
jednotlivé diagnózy ve  vûkov˘ch skupinách (opût s moÏ-
ností sledování plo‰ného rozdûlení mezi vybrané územní
celky popfiípadû s moÏností sledování jejího v˘voje).
Jednoduch˘m zpracováním této databáze mÛÏeme napfií-
klad dostat informace o v˘voji podílu úmrtí na onkologic-
ká onemocnûní v jednotliv˘ch krajích a v âeské republice
celkem. Tento v˘stup je uveden v tabulce 1 a znázornûn
na Obrázku 1.

Tabulka 1: V˘voj podílu úmrtí na onkologická onemocnûní 
(v % z celkového poãtu zemfiel˘ch).

Obrázek 1: Znázornûní v˘voje podílu úmrtí na nádorová one-
mocnûní.

Jako dal‰í ukázka mohou slouÏit následující tabulky a gra-
fy, pro které byl vybrán karcinom prsu u Ïen jako modelo-
vá diagnóza (C50). V Tabulce 2 jsou uvedeny poãty zem-
fiel˘ch Ïen, u nichÏ byla jako prvotní pfiíãina smrti stanovena
diagnóza C50.

Tabulka 2: V˘voj poãtu úmrtí Ïen s diagnózou C50 v krajích
a v âR celkem (absolutnû).

Obrázek 2: Znázornûní v˘voje poãtu úmrtí na diagnózu C50.

Tabulka 3: V˘voj pomûru úmrtí na diagnózu C50 a celkového
poãtu úmrtí Ïen v krajích a v âR celkem (v %).

Na Obrázku 2 jsou prezentovány hodnoty z Tabulky 2.
V Tabulce 3 jsou pak hodnoty z Tabulky 2 vztaÏeny k cel-
kovému poãtu zemfiel˘ch Ïen v daném roce a kraji (resp.
âR). V Tabulkách 4, 5 a 6 jsou postupnû uvedeny: cel-
kov˘ poãet Ïen zemfiel˘ch v letech 1994–2000 v jednot-
liv˘ch vûkov˘ch kategoriích, absolutní poãet Ïen zemfie-
l˘ch ve stejném období s diagnózou prvotní pfiíãiny smrti
C50 opût v jednotliv˘ch vûkov˘ch kategoriích a koneã-
nû i relativní podíl této diagnózy na celkovém poãtu zem-
fiel˘ch Ïen.

dal‰í dat. podpora populaãním onkol. registrÛm v âR - data demografická a environmentální

1994 1995 1996 1997 1998 1999
Praha 25,35 25,69 25,69 25,80 26,98 26,92
Stfiedoãesk˘ kraj 22,95 22,90 23,42 24,33 24,92 24,80
Jihoãesk˘ kraj 24,94 24,98 25,34 26,15 26,71 26,73
Západoãesk˘ kraj 25,97 26,57 26,18 27,20 27,24 27,94
Severoãesk˘ kraj 25,37 26,35 26,07 26,24 26,83 27,17
V˘chodoãesk˘ kraj 22,47 22,63 23,90 23,44 23,82 23,64
Jihomoravsk˘ kraj 22,15 22,76 23,66 23,11 23,98 24,26
Severomoravsk˘ kraj 24,16 23,55 24,16 24,04 25,18 25,19
âR celkem 23,90 24,14 24,60 24,69 25,44 25,54

1994 1995 1996 1997 1998 1999 celkem
1994–1999

Praha 295 368 298 305 305 299 1870
Stfiedoãesk˘ kraj 216 176 217 217 193 206 1225
Jihoãesk˘ kraj 124 135 111 133 140 124 767
Západoãesk˘ kraj 169 202 153 162 183 171 1040
Severoãesk˘ kraj 198 226 208 182 223 213 1250
V˘chodoãesk˘ kraj 226 253 233 233 189 212 1346
Jihomoravsk˘ kraj 382 366 354 420 365 350 2237
Severomoravsk˘ kraj 375 325 318 291 315 320 1944
Celkem âR 1985 2051 1892 1943 1913 1895 11679

1994 1995 1996 1997 1998 1999 celkem
1994–1999

Praha 3,71 4,57 3,88 4,11 4,19 4,11 4,10
Stfiedoãesk˘ kraj 3,09 2,50 3,25 3,25 3,06 3,12 3,04
Jihoãesk˘ kraj 3,20 3,45 3,04 3,57 3,84 3,33 3,41
Západoãesk˘ kraj 3,46 4,17 3,32 3,55 4,06 3,79 3,73
Severoãesk˘ kraj 3,09 3,61 3,35 3,01 3,61 3,47 3,36
V˘chodoãesk˘ kraj 3,15 3,50 3,50 3,50 2,94 3,21 3,30
Jihomoravsk˘ kraj 3,31 3,20 3,22 3,77 3,41 3,25 3,36
Severomoravsk˘ kraj 3,77 3,18 3,31 2,96 3,37 3,44 3,34
Celkem âR 3,38 3,48 3,37 3,47 3,52 3,45 3,44
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Tabulka 4: Poãet Ïen zemfiel˘ch v jednotliv˘ch vûkov˘ch kate-
goriích (absolutnû).

Tabulka 5: Poãet Ïen zemfiel˘ch v jednotliv˘ch kategoriích
s prvotní diagnózou C50 (absolutnû).

Obrázek 3 zobrazuje v˘voj podílu diagnózy C50 na celkovém
poãtu zemfiel˘ch Ïen ve vybran˘ch vûkov˘ch kategoriích.
Jak je patrné z v˘‰e uveden˘ch pfiíkladÛ, databáze zemfiel˘ch
je velmi cenn˘m informaãním zdrojem, kter˘ pfiiná‰í do popu-
laãních anal˘z v˘znamnou pfiidanou hodnotu. Kromû toho je
také nepostradateln˘m zdrojem informací pro validaci popu-
laãních epidemiologick˘ch dat váÏn˘ch chorob, které jsou
ãastou primární pfiíãinou úmrtí, tedy i zhoubn˘ch nádorÛ. âSÚ
se snaÏí usnadnit práci s daty této objemné databáze a na jeho
pÛdû vzniká nov˘ programov˘ produkt, kter˘ je schopen
z databáze zemfiel˘ch (respektive z kaÏdé databáze obsahují-
cí informaci o ZUJ, v podstatû identifikaci obce) produkovat

v˘stupy ve formû mapy (Obrázek 4) znázorÀující plo‰né roz-
dûlení sledovan˘ch hodnot (v tomto pfiípadû opût úmrtnosti
na diagnózu C50). Vzhledem k pouÏité metodû je také moÏ-
né sledovat míru závislosti mezi rÛzn˘mi sledovan˘mi veli-
ãinami (tedy poãítat korelaãní koeficienty mezi tûmito veli-
ãinami), vytváfiet mapy pro rÛzná období a tedy získávat
pfiedstavu o v˘voji plo‰ného rozdûlení sledovan˘ch veliãin.

Tabulka 6: Pomûr úmrtí Ïen na diagnózu C50 a celkového poãtu
úmrtí Ïen v dané vûkové kategorii (v %).

Obrázek 3: V˘voj relativní úmrtnosti na diagnózu C50 ve vybra-
n˘ch vûkov˘ch kategoriích.

Databáze narozen˘ch
Podobnû jako databáze zemfiel˘ch vede âSÚ i databázi
narozen˘ch dûtí. Tato databáze je také vedena v nepfietrÏi-
té fiadû od roku 1991. Jsou v ní uchovávány základní infor-
mace o matce a tûhotenství. V kaÏdém záznamu je datum
narození matky, její vûk, obec trvalého bydli‰tû, poãet pfied-
chozích porodÛ, vitalita narozeného dítûte, poãet dosavad-
ních narozen˘ch dûtí matky, vzdûlání matky a otce (pokud
je uveden), vûk otce, rodinn˘ stav matky, národnost matky
a otce. Samozfiejmû, Ïe údaje o rodinném stavu, datu pfií-
padného sÀatku matky, vzdûlání a národnosti rodiãÛ jsou
z hlediska epidemiologie nev˘znamné, mohou ale napoví-

dal‰í dat. podpora populaãním onkol. registrÛm v âR - data demografická a environmentální

vûková 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
kategorie
0-4 463 380 332 310 250 230 201
5-9 66 73 52 56 40 56 38
10-14 66 67 44 44 56 43 55
15-19 138 157 106 110 114 92 106
20-24 160 149 156 145 144 141 145
25-29 140 131 116 122 109 128 135
30-34 184 197 184 205 138 149 150
35-39 336 339 293 313 253 249 244
40-44 667 655 579 609 539 480 475
45-49 1059 1081 1052 1045 954 954 990
50-54 1305 1453 1397 1466 1462 1513 1568
55-59 1673 1781 1660 1755 1824 1851 1923
60-64 3184 3035 2739 2602 2435 2381 2291
65-69 5386 5296 4892 4704 4473 4344 4053
70-74 8538 8598 8407 8156 7520 7288 6849
75-79 6947 7012 7602 8525 9635 10727 10741
80-84 13549 13032 11394 9966 8313 7435 7421
85-89 10035 10434 9963 10445 10576 10734 10488
90+ 4868 5118 5105 5474 5553 6128 6246

vûková 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
kategorie
10-14 1
15-19 1 1
20-24 2 2 5 1 2 2
25-29 7 6 11 15 5 7 5
30-34 35 32 25 20 21 24 16
35-39 75 68 56 56 63 50 38
40-44 135 144 128 110 101 112 109
45-49 160 155 148 151 188 173 173
50-54 184 182 172 168 192 170 199
55-59 239 228 186 214 191 196 165
60-64 279 281 242 253 240 235 229
65-69 293 334 300 330 262 274 259
70-74 157 183 208 234 272 295 345
75-79 233 232 215 190 141 119 149
80-84 134 159 142 152 176 169 179
85-89 42 39 45 41 51 56 65
90+ 10 5 9 8 8 11 8

vûková 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
kategorie
10-14 2,3
15-19 0,6 1,1
20-24 1,3 1,3 3,2 0,7 1,4 1,4
25-29 5,0 4,6 9,5 12,3 4,6 5,5 3,7
30-34 19,0 16,2 13,6 9,8 15,2 16,1 10,7
35-39 22,3 20,1 19,1 17,9 24,9 20,1 15,6
40-44 20,2 22,0 22,1 18,1 18,7 23,3 22,9
45-49 15,1 14,3 14,1 14,4 19,7 18,1 17,5
50-54 14,1 12,5 12,3 11,5 13,1 11,2 12,7
55-59 14,3 12,8 11,2 12,2 10,5 10,6 8,6
60-64 8,8 9,3 8,8 9,7 9,9 9,9 10,0
65-69 5,4 6,3 6,1 7,0 5,9 6,3 6,4
70-74 1,8 2,1 2,5 2,9 3,6 4,0 5,0
75-79 3,4 3,3 2,8 2,2 1,5 1,1 1,4
80-84 1,0 1,2 1,2 1,5 2,1 2,3 2,4
85-89 0,4 0,4 0,5 0,4 0,5 0,5 0,6
90+ 0,2 0,1 0,2 0,1 0,1 0,2 0,1
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Pofiadí porodu: 1. 2. 3. 4. 5.
Praha 3313 3411 3361 3141 3072
Stfiedoãesk˘ kraj 3273 3383 3338 3226 3122
Jihoãesk˘ kraj 3261 3380 3353 3297 3141
Západoãesk˘ kraj 3252 3362 3277 3194 3177
Severoãesk˘ kraj 3246 3332 3223 3099 2946
V˘chodoãesk˘ kraj 3271 3382 3337 3210 3151
Jihomoravsk˘ kraj 3288 3400 3387 3284 3295
Severomoravsk˘ kraj 3274 3365 3308 3191 3211

Rok
první interupce první interupce, Ïeny interupce, Ïeny

dosud nerodící s alespoÀ jedním dítûtem
prÛm. vûk (roky) poãet prÛm. vûk (roky) poãet prÛm. vûk (roky) poãet

1992 25,13 49742 19,99 16601 29,61 88598
1993 25,11 39968 20,27 15009 29,92 66717
1994 25,10 31739 20,55 12177 29,98 52180
1995 25,33 29523 20,84 11290 30,06 47383
1996 25,36 29305 21,10 11702 30,12 45321
1997 25,52 28243 21,44 11503 30,24 42541
1998 25,64 28009 21,67 11983 30,43 40666
1999 25,86 26456 21,97 11283 30,59 37940
2000 26,15 24151 22,32 10429 30,81 33990

Obrázek 4: Úmrtnost na diagnózu C50 v mapovém v˘stu-
pu databáze zemfiel˘ch. 

dat nûco o sociální a ekonomické situaci dítûte, resp. rodi-
ny. Ostatní parametry sledované v této databázi a sledo-
vání porodnosti samotné mÛÏe v˘znamnû pomoci pfii sle-
dování trendÛ v reprodukãním chování ãesk˘ch Ïen, které
se v˘znamnû zmûnilo pfiedev‰ím po roce 1989. Tyto v˘stu-
py potom mají vztah k riziku nûkter˘ch zhoubn˘ch nádo-
rÛ, pfiedev‰ím karcinomu prsu. Jako mal˘ pfiíklad velmi
detailních v˘stupÛ z této databáze mohou slouÏit data
v Tabulce 7, dále prezentovaná na Obrázku 5, kde je zobra-
zena prÛmûrná porodní hmotnost v závislosti na pofiadí
porodu v jednotliv˘ch krajích.

Tabulka 7: PrÛmûrná porodní hmotnost v závislosti na pofiadí
porodu v krajích (v gramech).

Obrázek 5: Závislost prÛmûrné porodní hmotnosti na pofiadí poro-
du v krajích. 

Databáze potratÛ
Databáze potratÛ je na âSÚ vedena od roku 1992. Je pfiebí-
rána z ÚZIS MZ âR. Kromû obvykl˘ch informací o Ïenû
(vûk, bydli‰tû, rodinn˘ stav, vzdûlání) se zji‰Èují zdravotní
dÛvody umûlého pfieru‰ení tûhotenství (UPT), dosavadní
poãet porodÛ (vãetnû poãtu Ïivû narozen˘ch dûtí), dosavadní
poãet UPT, poãet samovoln˘ch potratÛ, stáfií plodu v t˘d-
nech, antikoncepce a druh potratu (samovoln˘, miniinter-
upce, jiné legální, mimodûloÏní). Jako malá ukázka v˘stu-
pÛ z tûchto dat slouÏí Tabulka 8, uvádûjící v˘voj prÛmûrného
vûku Ïen podstupujících první interupci, jejich poãet, v˘voj
prÛmûrného vûku Ïen podstupujících první interupci, které
dosud nerodily, jejich poãet a v˘voj prÛmûrného vûku Ïen
podstupujících interupci, které jiÏ rodily a jejich poãet.
Samozfiejmû je moÏné ve‰keré sledované parametry hod-
notit aÏ do úrovnû obce trvalého bydli‰tû, provádût anal˘zu
podmnoÏin této databáze (napfiíklad podmnoÏinu samovol-
n˘ch potratÛ, mimodûloÏního tûhotenství a podobnû).

Tabulka 8: V˘voj vybran˘ch ukazatelÛ z databáze UPT.

SLDB
Údaje získávané pfii sãítání lidu, domÛ a bytÛ jsou sv˘m
obsahem a objemem naprosto unikátní. V elektronické podo-
bû jsou k dispozici údaje ze sãítání z roku 1991 a 2001. Tato
data sice nemají pfiímou souvislost se „stavem zdraví“ popu-
lace, lze z nich v‰ak získat velké mnoÏství informací mají-
cích pfiím˘ nebo zprostfiedkovan˘ vliv na epidemiologická
rizika. Jsou to informace o sociální a ekonomické úrovni
obyvatel (vûková struktura, velikost spoleãné domácnosti,
vzdûlání, ekonomická aktivita a spoleãenská skupina,
zamûstnání) a zpÛsobu a kvalitû bydlení (stáfií domu, mate-
riál nosn˘ch zdí, poãet podlaÏí versus v˘tah, zpÛsob záso-
bování vodou, typ kanalizace, plynofikace, zpÛsob vytápû-
ní, obytná plocha na osobu, poãet osob v domácnosti,
základní pfiedstava o vybavení bytu). 
Anal˘zou tûchto dat lze napfiíklad zjistit rozdûlení poãtu osob
bydlících v domech rÛzného stáfií a postaven˘ch z rÛzného
materiálu, strukturu pracovní náplnû vdané oblasti (a tedy tfie-
ba i pfievaÏující pracovní zatíÏení). Porovnáním hodnot uka-
zatelÛ z roku 1991 a 2001 lze také získat informace o dyna-
mice v˘voje v jednotliv˘ch oblastech. Dva pfiíklady
z nepfieberného mnoÏství moÏn˘ch v˘stupÛ z dat získan˘ch
pfii sãítání lidu, domÛ a bytÛ jsou v Tabulce 9 a na Obrázku 6. 
Tabulka 9 popisuje rozdûlení obyvatelstva do bytÛ podle
jejich stáfií a technického vybavení. V tabulce je uveden sou-
hrn za celou republiku a u stáfií domu za vybrané intervaly.
Samozfiejmû je moÏné získat i tabulky s obdobn˘mi infor-
macemi za men‰í územní celky nebo za jiné intervaly stáfií
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domu. Na Obrázku 6 je zobrazen tzv.“strom Ïivota“. Je to
grafické znázornûní souãtu poãtu obyvatel (rozdûlené na
muÏe a Ïeny) v urãitém vûku. Kromû „pfievahy“ poãtu muÏÛ
v mlad‰ím vûku a pfieklopení tohoto stavu pro star‰í roãní-
ky ukazuje tento zpÛsob prezentace vûkového sloÏení popu-
lace také velmi názornû v˘voj porodnosti v urãit˘ch obdo-

bích. Maximum poãtu obyvatel s vûkem okolo 25 let uka-
zuje populaãní boom v polovinû 70. let, dal‰í vrchol kolem
55 let je obvyklá „pováleãná“ situace, naproti tomu „pro-
hlubnû“ v okolí vûku 65 a 85 (patrnûj‰í na Ïenské stranû stro-
mu) jednoznaãnû odpovídají sníÏení porodnosti a zv˘‰ené
kojenecké a dûtské úmrtnosti v období svûtov˘ch válek. 

dal‰í dat. podpora populaãním onkol. registrÛm v âR - data demografická a environmentální

Tabulka 9: Ukazatele kvality a stáfií bytÛ a domÛ.

Osoby v tom
v bytech bytové domy ostatní

celkem rodinné domy v osobním nájemní druÏstevní ostatní budovy
vlastnictví

Stáfií bytu
do r. 1899 497456 318702 11299 134614 731 16046 16064
1900-1945 1897565 1186985 93451 514410 3267 74883 24569
1946-1980 4816356 1830150 740522 1212025 762180 249308 22171
1981-2001 2803960 1291751 165536 583501 656724 84161 22287
nezji‰tûno 85965 43266 4135 28752 3664 2766 3382
Byty podle technického vybavení
plyn zaveden 6479929 2504983 790154 1741897 1073657 328728 40510
vodovod v bytû 9999174 4593602 1013510 2458891 1426566 421403 85202
vodovod mimo byt 20193 13091 169 5737 - 659 537
pfiípoj na kanalizaãní síÈ 7352784 2251882 963883 2304263 1368037 406650 58069
domovní ãistiãka odpadních vod 89174 60936 2449 15419 6260 1302 2808
Ïumpa, jímka 2598998 2306006 47834 148617 52231 18586 25724
teplá voda ze zdroje mimo budovu 3351386 9513 614933 1353961 1099036 265586 8357
teplá voda z elektrického boileru, ohfiívaãe 3509454 2665030 142736 470223 134195 52831 44439
teplá voda z plynového boileru, ohfiívaãe 2149895 1242907 207656 455629 145444 76322 21937
ústfiední topení celkem 7695324 3648862 753815 1646917 1278867 316907 49956
kotelna mimo dÛm 3477711 20934 649377 1397373 1128049 271485 10493
kotelna v domû 4217613 3627928 104438 249544 150818 45422 39463
etáÏové topení 835255 274120 131949 256933 113113 45556 13584
etáÏové topení na plyn 637967 166794 115898 204824 99272 40990 10189
kamna 1278224 559786 113952 507307 26050 51901 19228
kamna na plyn 571111 133134 73266 320586 6402 33954 3769
kamna na elektfiinu 374917 196106 31988 105572 19490 12269 9492
kamna na pevná paliva 332049 230478 8692 81109 147 5661 5962
koupelna v bytû 9762295 4431980 1010285 2397798 1426566 415532 80134
koupelna mimo byt celkem 112819 91665 909 14781 - 2266 3198
splachovací záchod v bytû 9600399 4295140 1007988 2380119 1426566 412909 77677
splachovací záchod mimo byt celkem 228769 141134 3718 70589 - 6924 6404

Státní statistické zji‰Èování
V˘kazy státního statistického zji‰Èování pokr˘vají vût‰inu
informací, které lze získat od „jednotek“, tedy firem, orga-
nizací, obcí, státních úfiadÛ. Souvislost se sociální situací,
Ïivotním stylem a Ïivotním prostfiedím mají informace zís-
kávané v následujících v˘kazech:
V˘kazy t˘kající se stavu Ïivotního prostfiedí
- Roãní v˘kaz odvûtvov˘ch ukazatelÛ v lesnictví (vyka-

zuje cca 600 jednotek) získává informace o stavu a v˘vo-
ji zalesnûní, zpÛsobu zalesÀování a podílu jednotliv˘ch
dfievin (tedy kvalitû lesa), o tûÏbû (napfiíklad tûÏbû vynu-
cené exhalaãním po‰kozením stromÛ), rozsah hnojen˘ch
lesÛ a mnoÏství spotfiebovan˘ch hnojiv, plocha lesa o‰et-
fiovaná chemicky a biologicky.

- Roãní v˘kaz o plochách osevÛ zemûdûlsk˘ch plodin  zís-
kává informace o „pokrytí“ zemûdûlsk˘ch ploch kul-
turními rostlinami. Spolu s v˘kazem o lesu mÛÏe dát jis-
tou informaci o stavu vegetace na urãitém území.

- Roãní v˘kaz o sklizni zemûdûlsk˘ch plodin poskytuje
kromû informací podobn˘ch jako ve v˘kazu o osevech
i informace o mnoÏství a typu pouÏit˘ch hnojiv a tedy
o zátûÏi prostfiedí.

- Roãní v˘kaz o v˘dajích na ochranu Ïivotního prostfiedí
(cca 12 000 jednotek) zji‰Èuje strukturu v˘dajÛ na ochra-
nu ÎP (ochrana ovzdu‰í, nakládání s odpady a odpadní-
mi vodami, ochrana vod, v˘daje na ochranu pfied hlu-
kem ãi ionizujícím záfiením).

- Roãní v˘kaz o odpadech (cca 19 000 jednotek) získává
údaje o mnoÏství vznikajícího odpadu a zpÛsobu naklá-
dání s ním pro jeho jednotlivé typy, vãetnû informací
o komunálním odpadu aÏ do území obce.

V˘kazy s informacemi vztahujícími se k Ïivotní úrovni,
sociální situaci a pracovnímu prostfiedí
- Roãní v˘kaz o vodovodech a kanalizacích (cca 1700 jedno-

tek) zji‰Èuje informace opoãtu obyvatel zásoben˘ch zvefiej-
n˘ch vodovodÛ, poãtu vodovodních pfiípojek, délce vodo-
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Obrázek 6: Strom Ïivota ze sãítání 2001.

dal‰í dat. podpora populaãním onkol. registrÛm v âR - data demografická a environmentální

vodní sítû,  poãtu úpraven vody, mnoÏství vody spotfiebo-
vané vdomácnostech, zemûdûlství aprÛmyslu, ztráty vody
v trubní síti (a tedy „kvalita“ této sítû), informace o kalo-
vém hospodáfiství, délku kanalizaãní sítû a poãet osob na ni
napojen˘ch, o mnoÏství odpadních vod, informace o ãis-
tírnách odpadních vod (mnoÏství zachycen˘ch a pro‰l˘ch
nerozpu‰tûn˘ch látek, zneãi‰tûní dusíkem a fosforem
a mnoÏství tûchto prvkÛ ve vodû opou‰tûjící âOV).

- Roãní v˘kaz o úpln˘ch nákladech práce zji‰Èuje poãet
zamûstnancÛ, poãet odpracovan˘ch hodin (tedy pracovní
zatíÏení), mzdy zamûstnancÛ, náklady na sociální v˘da-
je na zamûstnance (sociální a penzijní pfiipoji‰tûní hra-
zené zamûstnavatelem, pfiíspûvky na stravování a obãer-
stvení, na bydlení), vybrané personální náklady (‰kolení,
o‰atné) – tedy údaje, z nichÏ lze odhadovat kvalitu pra-
covního prostfiedí a péãe o zamûstnance.

V˘kazy t˘kající se v˘roby a spotfieby energií (tedy infor-
mace s pfiím˘m vztahem k zatûÏování Ïivotního prostfiedí):
- Roãní v˘kaz o rozvodu tepelné a elektrické energie (vyka-

zuje cca 1000 jednotek – v˘robcÛ a distributorÛ tepla
a elektfiiny) zji‰Èuje v˘robu a spotfiebu elektfiiny a paliv
podle zdroje, spotfiebu obnoviteln˘ch zdrojÛ energie na
v˘robu, spotfiebu paliv na v˘robu elektrické a tepelné
energie, bilance elektrické a tepelné energie a rozdûlení
v˘roby elektfiiny a tepla a spotfieby paliv podle krajÛ. 

- Roãní v˘kaz o spotfiebû paliv a energie (28000 jednotek)
zji‰Èuje informace ozásobách aspotfiebû paliv aenergie (pod-
le typu) a o rozdûlení spotfieby paliv a energie podle krajÛ.

- Dále pak roãní v˘kazy o spotfiebû paliv a energie, o zdro-
jích a rozdûlení paliv, o energetick˘ch pochodech
zu‰lechÈování paliv.

V˘kazy ze státního statistického zji‰Èování procházely
pomûrnû boufiliv˘m v˘vojem, nicménû aÏ na v˘jimky
(v˘kaz o vodovodech je v popisované podobû a se zahrnu-
tím obcí jako vykazujících jednotek star˘ jen dva roky) má
vût‰ina v˘kazÛ víceménû stabilní kontinuitu zpût do roku
1997. V prÛbûhu ãasu se nûkteré zji‰Èované údaje mohly
„pfiesouvat“ mezi rÛzn˘mi v˘kazy, ale získání jejich fiady
by mûl b˘t pouze technick˘ a administrativní problém.

Dal‰í ‰etfiení
V loÀském roce byl zahájen pilotní projekt k ‰etfiení SILC
(Statistics on Income and Living Conditions). Toto ‰etfiení
má probíhat ve v‰ech zemích EU a mûlo by tedy mimo jiné
poskytovat i srovnání mezi státy. Provádí se na vybraném
vzorku domácností (fiádovû 10 000) a je zamûfieno zejmé-
na na zji‰Èování sociální úrovnû. Nûkteré otázky v‰ak mají
souvislost i s Ïivotními podmínkami (problémy s bydlením
– tmav˘ byt, hluk, zneãi‰tûní, a zejména ãást o zdraví, kte-
rá vedle subjektivních pocitÛ t˘kajících se zdraví zji‰Èuje
napfiíklad i dÛvody, proã respondent nenav‰tívil speciali-
zovaného lékafie). V souãasné dobû je‰tû v˘sledky tohoto
pilotního ‰etfiení nejsou uvolnûny.
Urban-audit je dal‰í ‰etfiení pfiekraãující hranice republiky. Je
zamûfieno na obyvatele velk˘ch mûstsk˘ch aglomerací (u nás
se t˘ká Prahy, Brna, Ostravy, Plznû a Ústí nad Labem). Zji‰-
Èuje mimo jiné vûkovou strukturu obyvatelstva, velikostní
strukturu domácností, kojeneckou úmrtnost, poãet lékafiÛ
a nemocniãních lÛÏek, údaje o poãasí (sráÏky, doba sluneã-
ního svitu, teplota), emise CO2 resp. SO2, mnoÏství toxick˘ch
odpadÛ, mnoÏství pevn˘ch odpadÛ, poãet automobilÛ atd.

Srovnání se zahraniãím
Obdobné údaje jako âSÚ sleduje vût‰ina statistick˘ch úfia-
dÛ, resp. jejich ekvivalentÛ v jednotliv˘ch státech. Údaje
o zdraví a demografick˘ch ukazatelích evropsk˘ch zemí
zji‰Èuje a od národních statistick˘ch úfiadÛ získává Euros-
tat. Jako pfiíklad je zde uvedena Tabulka 10, která je v˘bû-
rem dat pro zemû eurozóny a nûkteré mimoevropské zemû,
poskytována právû Eurostatem.

Tabulka10 ukazuje v˘voj vûkové struktury v âR a jeho
srovnání s prÛmûrem zemí EU, s prÛmûrem pÛvodní pat-
náctky a s vybran˘mi zemûmi. Eurostat samozfiejmû posky-
tuje stejné informace za v‰echny zemû EU a eurozóny
a také za nûkteré mimoevropské zemû. Pfii srovnání údajÛ
za rok 2004 âR nevyboãuje pfiíli‰ v˘znamnû z v‰eobecné-
ho prÛmûru. Dá se tedy fiíci, Ïe vûková struktura je obdob-
ná jako v zemích pÛvodní patnáctky (snad s v˘jimkou mír-
nû vy‰‰ího podílu vûkové skupiny 50–64). Ve v‰ech zemích
je zjevn˘ trval˘ mírn˘ rÛst podílu skupiny 80+, kter˘ je
v‰ak nejspí‰e zpÛsoben rostoucí délkou Ïivota. Obecná ten-
dence ke stárnutí populace se projevuje sniÏováním podí-
lu u dvou nejmlad‰ích vûkov˘ch skupin (s v˘jimkou Dán-
ska v nejmlad‰í skupinû), která je doprovázena rÛstem
relativního zastoupení kategorií 50–64 a 65–79. Tato ten-
dence je v˘raznûj‰í u postkomunistick˘ch zemí, zejména
u vûkové skupiny 0–14. Ve vûkové skupinû 15–24 je u Pol-
ska a Estonska uvádûn je‰tû mírn˘ nárÛst, v období
2000–2004 je v‰ak zfiejmá stagnace a lze oãekávat pokles
podílu této vûkové skupiny. âR má „náskok“ a pokles podí-
lu této skupiny zaãal jiÏ v roce 1999. Z uvedeného je patr-
né, Ïe primární pfiíãinou stárnutí populace není prodluÏo-
vání vûku, ale zmûna reprodukãního chování populace
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1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
Proportion of population aged 0-14 years

EU (25) 18.6 18.5 18.3 18.0 17.8 17.6 17.4 17.2 17.0 16.7 16.5 16.4
EU (15) 17.9 17.7 17.6 17.4 17.2 17.1 17.0 16.8 16.7 16.5 16.4 16.3
Belgium 18.2 18.1 18.0 17.9 17.8 17.7 17.7 17.6 17.6 17.5 17.4 17.3
Czech 20.0 19.4 18.9 18.3 17.9 17.4 17.0 16.6 16.2 15.9 15.6 15.2
Denmark 17.0 17.1 17.3 17.5 17.8 18.0 18.2 18.4 18.6 18.7 18.8 18.9
Germany 16.4 16.4 16.3 16.2 16.1 16.0 15.8 15.7 15.5 15.3 15.0 14.7
Estonia 21.6 21.2 20.9 20.5 20.0 19.5 18.9 18.3 17.7 17.2 16.6 16.6
Austria 17.8 17.8 17.8 17.8 17.7 17.5 17.3 17.1 16.9 16.7 16.5 16.3
Poland 24.1 23.7 23.1 22.5 21.9 21.1 20.3 19.6 19.1 18.4 17.8 17.2

Proportion of population aged 15-24 years
EU (25) 14.3 14.0 13.8 13.7 13.5 13.3 13.2 13.1 12.9 12.9 12.8 12.7
EU (15) 14.1 13.8 13.5 13.2 13.0 12.8 12.6 12.5 12.3 12.3 12.2 12.2
Belgium 13.2 13.0 12.8 12.7 12.5 12.3 12.2 12.1 12.1 12.1 12.1 12.1
Czech 15.9 16.2 16.5 16.6 16.5 16.4 16.0 15.5 15.0 14.5 14.1 13.8
Denmark 13.9 13.7 13.5 13.2 12.8 12.4 12.0 11.7 11.3 11.1 11.1 11.0
Germany 12.3 11.8 11.4 11.2 11.0 11.0 11.1 11.1 11.3 11.4 11.5 11.7
Estonia 13.7 13.8 13.8 13.8 13.8 14.0 14.2 14.4 14.6 14.9 15.1 15.1
Austria 13.9 13.3 12.8 12.5 12.2 12.1 12.0 11.9 11.9 12.0 12.1 12.2
Poland 14.8 15.1 15.5 15.8 16.1 16.4 16.7 16.9 16.9 16.9 16.8 16.7

Proportion of population aged 25-49 years
EU (25) 36.1 36.3 36.6 36.9 37.0 37.0 36.9 36.9 36.8 36.6 36.6 36.5
EU (15) 36.2 36.5 36.7 37.0 37.1 37.1 37.0 37.0 36.9 36.7 36.6 36.6
Belgium 36.8 37.0 37.2 37.3 37.2 37.1 36.9 36.7 36.5 36.3 36.2 36.0
Czech 35.9 35.8 35.7 35.8 35.6 35.6 35.7 36.0 36.3 36.4 36.5 36.7
Denmark 37.9 37.8 37.5 37.2 36.9 36.7 36.5 36.4 36.3 36.2 35.9 35.7
Germany 37.0 37.4 37.6 38.1 38.4 38.4 38.2 38.0 37.6 37.4 37.1 36.9
Estonia 34.1 34.2 34.4 34.6 34.7 34.8 34.8 34.7 34.7 34.7 34.7 34.7
Austria 37.2 37.6 37.8 38.3 38.5 38.4 38.3 38.2 38.2 38.1 38.0 37.9
Poland 36.0 36.2 36.4 36.7 36.7 36.7 36.6 36.6 36.3 36.2 36.1 36.1

Proportion of population aged 50-64 years
EU (25) 16.6 16.5 16.5 16.4 16.6 16.8 17.0 17.2 17.4 17.6 17.8 17.9
EU (15) 16.8 16.8 16.8 16.7 16.9 17.1 17.3 17.5 17.6 17.8 17.9 17.9
Belgium 16.4 16.3 16.2 16.1 16.2 16.4 16.6 16.7 16.9 17.1 17.3 17.5
Czech 15.3 15.5 15.8 16.0 16.5 17.0 17.6 18.1 18.7 19.4 19.9 20.4
Denmark 15.7 16.0 16.4 16.9 17.5 18.0 18.4 18.7 19.0 19.2 19.4 19.6
Germany 19.3 19.3 19.3 18.9 18.8 18.8 18.9 19.0 18.9 18.9 18.8 18.7
Estonia 18.1 17.9 17.6 17.3 17.3 17.3 17.4 17.7 17.7 17.8 17.8 17.8
Austria 16.3 16.4 16.5 16.3 16.4 16.7 17.0 17.3 17.5 17.8 18.0 18.1
Poland 14.6 14.3 14.0 13.8 13.9 14.1 14.5 14.9 15.4 15.9 16.4 17.0

Proportion of population aged 65-79 years
EU (25) 11.0 11.1 11.2 11.4 11.6 11.9 12.1 12.3 12.3 12.4 12.4 12.5
EU (15) 11.3 11.4 11.5 11.7 12.0 12.2 12.4 12.6 12.6 12.7 12.7 12.8
Belgium 11.7 11.8 11.9 12.2 12.5 12.9 13.2 13.3 13.2 13.1 13.0 13.0
Czech 10.2 10.3 10.4 10.6 10.9 11.2 11.4 11.5 11.4 11.3 11.2 11.1
Denmark 11.6 11.5 11.4 11.3 11.1 11.0 10.9 10.9 10.8 10.8 10.8 10.9
Germany 11.1 11.2 11.3 11.5 11.8 12.1 12.4 12.7 12.9 13.1 13.4 13.8
Estonia 9.8 10.2 10.5 10.9 11.4 11.9 12.1 12.3 12.6 12.8 13.0 13.0
Austria 11.2 11.1 11.2 11.4 11.6 11.8 12.0 12.0 11.9 11.7 11.5 11.4
Poland 8.4 8.6 8.8 9.1 9.4 9.7 10.0 10.1 10.3 10.5 10.5 10.6

Proportion of population aged 80 years and more
EU (25) 3.5  3.5 3.6 3.6 3.6 3.5 3.4 3.4 3.6 3.8 3.9 4.0
EU (15) 3.7 3.8 3.9 3.9 3.8 3.7 3.7 3.7 3.8 4.0 4.1 4.2
Belgium 3.7 3.7 3.8 3.8 3.7 3.6 3.5 3.5 3.7 3.8 4.0 4.1
Czech 2.6 2.7 2.8 2.7 2.6 2.4 2.3 2.3 2.4 2.6 2.7 2.9
Denmark 3.9 3.9 3.9 3.9 3.9 3.9 3.9 3.9 4.0 4.0 4.0 4.0
Germany 3.9 4.0 4.1 4.0 3.9 3.7 3.5 3.6 3.8 3.9 4.1 4.2
Estonia 2.7 2.8 2.8 2.8 2.7 2.7 2.6 2.6 2.6 2.7 2.8 2.8
Austria 3.7 3.8 3.9 3.8 3.7 3.5 3.4 3.4 3.6 3.8 3.9 4.1
Poland 2.1 2.1 2.2 2.1 2.0 2.0 1.9 1.9 2.0 2.1 2.2 2.4

Tabulka 10: Porovnání a v˘voj vûkové struktury obyvatelstva v nûkter˘ch evropsk˘ch zemích (%).

Source: Eurostat/U.S. Bureau of the Census
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a s tím související sniÏování porodnosti. V postkomunis-
tick˘ch zemích je tento efekt zesílen probíhajícím zvy‰o-
váním vûku prvorodiãek. 

Závûrem
Uveden˘ prÛfiez vybran˘mi databázemi spravovan˘mi
âesk˘m statistick˘m úfiadem je ukázkou, jaká data  a jak
âSÚ zpracovává. Je samozfiejmé, Ïe uvedená data zís-
kají zcela novou informaãní hodnotu, jsou-li vyuÏita
v kombinaci s dal‰ími datov˘mi zdroji, napfiíklad data-
bází Národního onkologického registru. Prvním v‰eo-
becnû prospû‰n˘m v˘stupem takové spolupráce je novû
spu‰tûn˘ portál o epidemiologii nádorÛ v âR, kter˘ vyu-
Ïívá podporu demografick˘ch dat âSÚ (www.svod.cz).

Data spravovaná âSÚ mohou v˘raznû napomoci valida-
ci epidemiologick˘ch dat a jsou nezbytná pro prognózy
dal‰ího moÏného v˘voje. V˘‰e uvedené zdroje budou
také vyuÏity pro hodnocení humánních a ekologick˘ch
rizik ve vztahu k incidenci a mortalitû nádorov˘ch one-
mocnûní. 

Odkazy: www.czso.cz 
epp.eurostat.cec.eu.int 

Poznámka: âlenûní podle krajÛ ve v˘‰e uveden˘ch pfiíkla-
dech je podle územnû správního uspofiádání platného do
31.12.1999. V˘stup podle „nov˘ch“ krajÛ je samozfiejmû
pouze technick˘ problém. 

dal‰í dat. podpora populaãním onkol. registrÛm v âR - data demografická a environmentální


