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Kazachstán: úmrtnost v evropském kontextu  

(srovnání s vybranými evropskými zeměmi a etniky)  

Abstrakt 

Cílem této práce je porovnat úmrtnostní poměry v Kazachstánu s vybranými evropskými 

zeměmi. V úvodní části je zmíněna literatura, dostupné zdroje dat a seznam pouţitých 

ukazatelů. Práce dále pokračuje stručným nástinem historie a vývojem národnostního sloţení 

této středoasijské republiky. Další část obsahuje srovnání ekonomických a sociálních podmínek 

Kazachstánu a dvou vybraných evropských států – České republiky a Švédska. Práce pokračuje 

srovnáním a vývojem nejdůleţitějších ukazatelů úmrtnosti tří výše zmíněných zemí. Poslední 

kapitolou je srovnání úmrtnostních poměrů tří vybraných menšin evropského původu (Němců, 

Rusů a Ukrajinců) ţijících v Kazachstánu se zemí jejich původu. Z analýzy se dá vyvodit velké 

zaostávání Kazachstánu za úrovní úmrtnosti ve vybraných evropských zemích. Srovnání úrovně 

úmrtnosti evropských menšin ţijících na území Kazachstánu s jejich zemí původu pak ukazuje 

na velký rozdíl u Německé národnosti, u Rusů a Ukrajinců jsou rozdíly minimální. 

 

Klíčová slova: Kazachstán, evropské země, úmrtnost, národnostní menšiny, naděje doţití, 

úmrtnost podle etnického původu 

 

 

  



 

Khazakhstan: Mortality in european kontext 

(comparison with selected european countries and nationalities)  

Abstract 

The aim of this diploma thesis is to compare mortality rates in Kazakhstan with selected 

European countries. The first part discusses literature, available data sources and a list of 

indicators. The thesis deals with brief outline of  history and development of ethnic composition 

in this Central Asian republic. Another section contains a comparison of the economic and 

social conditions in Kazakhstan with two selected European countries - the Czech Republic and 

Sweden. The thesis continues with comparison and development of the most important 

mortality indicators in the three above mentioned countries.  The last chapter summarizes 

findings from the comparison of mortality backgrounds of three selected European minorities 

living in Kazakhstan (Germans, Russians and Ukrainians) with their country of origin. The 

analysis of above mentioned factors shows a clear gap in Kazakhstan levels of mortality in 

comparison with selected European countries. A Comparison of mortality of European 

minorities living in the territory of Kazakhstan with their countries of origin shows a big 

difference for German nationality, for Russians and Ukrainians the differences are minimal. 

 

Keywords: Kazakhstan, European countries, mortality, national minorities, life expectancy, 

ethnic mortality 
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Kapitola 1 

1Rozpad SSSR a vznik nových státních útvarů 

Přelom 80. a 90. let 20. století byl z hlediska světového dějinného významu zásadní.  Od 

počátku 80. let 20. století se začíná drolit blok komunistických států v čele se Sovětským 

svazem. Výsledkem tohoto procesu je konec studené války, bipolárního rozdělení světa  a 

výrazně změněná mapa světa.  

Bývalé sovětské impérium se rozpadlo na 15 samostatných republik. Jako první vyhlásila 

v roce 1990 samostatnost Litva a v první polovině následujícího roku téţ zbylé dvě pobaltské 

republiky – Lotyšsko a Estonsko.  Proces byl dokončen v prosinci roku 1991, kdy byl oficiálně 

vyhlášen rozpad Sovětského svazu. Mnohé nově vzniklé státy, s výjimkou pobaltských republik 

a Ruska, se poprvé ve své historii staly skutečné nezávislými. S tím souviselo jejich hledání 

vlastní pozice na mezinárodním poli.  Pobaltské státy, poučeny minulostí, se brzy po svém 

osamostatnění snaţily rychle integrovat do západoevropských struktur – Severoatlantické 

aliance a Evropské unie. Cesta Ukrajiny, Moldávie a Běloruska, zbylých postsovětských států 

leţících neoddiskutovatelně v Evropě, byla a stále také je velice závislá na vnitropolitické 

situaci těchto států. Jejich cesta do Evropy se v tuto chvíli zdá ještě velice dlouhá.  

Státy kavkazského regionu se v prvních letech nezávislosti oslabovaly ve vzájemných 

sporech a válkách. Snahou obou křesťanských zemí – Gruzie a Arménie je politicky a 

hospodářsky se integrovat do západoevropských struktur. Velký tlak Ruska, které velmi nelibě 

neslo jiţ zapojení pobaltských republik do NATO a EU a jejich orientaci na západní Evropu a 

USA, tuto snahu umrtvuje. Současné ekonomicky a politicky znovuzrozené Rusko se neustále 

snaţí udrţet si vliv nejen na ve svých bývalých republikách, ale v celém prostoru bývalého 

Východního bloku. To ilustruje například nedávná vojenská intervence Ruska v separatistické 

části Gruzie.  

Nejtěţší situace po rozpuštění Sovětského svazu nastala ve středoasijských republikách. 

Velký vliv islámských radikálů z nedalekého Afghánistánu, ve většině států nástup 

autoritativních reţimů bývalých komunistických funkcionářů a kolaps místních ekonomik měly 

za následek několik občanských válek (Tádţikistán, Uzbekistán), vytvoření absurdního 

prezidentského kultu osobnosti (Turkmenistán) a řadu dalších problémů. Ani nyní není v tomto 

regionu klid, coţ dokumentují například současné dramatické události spojené se svrţením 
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prezidenta Bakijeva v Kyrgyzstánu. Všechny státy měly v prvních letech své existence velké 

problémy a nebyla zde patrná výraznější snaha o integraci do mezinárodních struktur.  

V novém tisíciletí se tato situace začíná měnit. Po teroristických útocích na newyorské 

obchodní centrum v roce 2001 a začátku vojenské operace v Afghánistánu se země v 

tomto regionu staly strategickými a důleţitými spojenci USA. Od ostatních zemí zde se ovšem 

v posledních letech začíná stále výrazněji odlišovat Kazachstán. Po počátečních letech 

ekonomického strádání se s velkou podporou expandujícího těţebního průmyslu podařilo 

nastartovat místní hospodářství. Z Kazachstánu se tak stává nejen regionální centrum, ale téţ 

sebevědomá republika, která se snaţí co nejvíce přiblíţit Evropě a zapojit se do ní. Finanční 

stabilita, z hlediska regionu klidná politická situace a velké zásoby nerostných surovin dávají 

Kazachstánu naději, ţe se tato vize můţe naplnit.  

1.1 Cíle práce, vybrané státy a sledované období 

Na srovnání s Evropou však nestačí pouze ekonomické údaje. Je zde mnoho politických, ale 

zvláště sociálních ukazatelů, ve kterých Kazachstán stále ještě zaostává. Otvírá se celá řada 

demografických problémů, jako je například stále nízká naděje doţití při narození, ve srovnání 

s vyspělou Evropou stále vysoké ukazatele dětské, kojenecké a mateřské úmrtnosti a další. 

Smyslem této práce je porovnat sociální, ekonomické a vybrané demografické ukazatele 

(úmrtnostní poměry) s  evropskými státy a zhodnotit stávající rozdílnost. 

Pro srovnání byly zvoleny Česká republika a Švédsko. Česká republika jako zástupce 

postkomunistických států, který relativně rychle a obstojně zvládl přechod z éry reálného 

socialismu k trţnímu systému hospodářství. Švédsko je pak zemí, která se v mnoha 

ekonomických, sociálních či demografických ohledech objevuje na špičce nejen evropských, ale 

i světových hodnot.  

Druhou částí práce je porovnání úmrtnosti podle etnické příslušnosti v Kazachstánu. V této 

zemi ţije několik národností evropského původu. Nejpočetnějšími menšinami jsou Rusové, 

Ukrajinci a Němci. Srovnání úmrtnosti těchto tří etnik v Kazachstánu se situací v zemích, odkud 

původně tato etnika přišla, můţe také pomoci k odhalení rozdílů v demografické situaci mezi 

Kazachstánem a vyspělými zeměmi. 

Rozsah období, pro které bylo srovnání Kazachstánu s evropskými státy provedeno, začíná 

rokem 1990 a končí posledními dostupnými údaji pro všechny tři sledované země. Důvodem je 

existence a dostupnosti dat a téţ zaměření práce především na dobu po rozpadu SSSR a vzniku 

nezávislého Kazachstánu. Porovnání úmrtnosti podle etnické příslušnosti v Kazachstánu je 

limitováno ohraničením kazachstánské etnodemografické ročenky, která mapuje období mezi 

lety 1999 a 2005. 
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Kapitola 2 

2Literatura, data 

2.1 Literatura 

Mnoţství odborné literatury zajímající se o problematiku Kazachstánu v průběhu posledních 

let stoupá. I přesto však není toto téma zdaleka tak často diskutováno. Při sestavování této práce 

nebyla k dispozici ţádná studie, která by srovnávala Kazachstán s podobnými typy evropských 

zemí podle sociálních, ekonomických a demografických ukazatelů. Pro kaţdou z těchto oblastí 

tak bylo nutné najít odlišný zdroj dat a informací. U ekonomických a sociálních podmínek 

existuje ucelený zdroj informací, u demografických poměrů byla práce sestavována na základě 

studia jednotlivých odborných článků. 

Moţnosti sociálního a ekonomického srovnání nabízí především The Human development 

report. Tento projekt Organizace spojených národů je výstupem programu United Nations 

Development Program a nabízí ucelená data pro členské státy. Podrobnější situaci 

v jednotlivých zemích pak mapují národní National Human Development report. V případě 

Kazachstánu publikace popisuje sociální a ekonomický vývoj od vyhlášení nezávislosti země do 

doby svého vzniku (pro zpracování této práce bylo vyuţito reportu publikovaného v roce 2009). 

Součástí OSN je také IRIN - Integrated Regional Information Network (zpravodajský projekt 

UN Office for the Coordination of Humanitarian Affairs). Výstupů projektu bylo vyuţito při 

studiu mateřské úmrtnosti.  

Dalšími institucemi, jejichţ publikace byly vyuţity v této práci, je Světová zdravotnická 

organizace a jedna z jejích partnerských organizací European Observatory on Health Care 

Systems, které publikují souhrnné zprávy o systému a stavu zdravotní péče v Kazachstánu.  

Články popisující a rozpracovávající demografické poměry v Kazachstánu nejsou dostupné 

z jednoho společného zdroje, ale jsou dostupné z různých internetových archivů, popřípadě 

stránek univerzit či jiných organizací. Jedinou výjimkou je internetový portál 

www.demoscope.ru, který je elektronickou verzí časopisu Demoskop weekly. Tento týdeník je 

vydáván katedrou demografie Státní univerzity – Vysoké školy ekonomické v Moskvě. Jeho 

zaměření je upřeno především na současné Rusko, nicméně je zde moţné najít i články 

zabývající se republikami na území bývalého Sovětského svazu a jejich nedávnou společnou 

historií.   

http://www.demoscope.ru/
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2.2 Data 

Základní datovou základnou pro demografické srovnání Kazachstánu s vybranými 

evropskými zeměmi je volně přístupná databáze WHO European health for all database (WHO 

HFA-DB) publikovaná na internetových stránkách Světové zdravotnické organizace. Tato 

databáze obsahuje demografické a vybrané socioekonomické ukazatele všech evropských zemí, 

asijských států na území bývalého Sovětského svazu, Turecka a celkové údaje pro státy 

sdruţené v Evropské unii. Kontinuální datová řada pro většinu států začíná rokem 1970. Dalším 

základnou demografických dat na stránkách Světové zdravotnické organizace je WHO 

Statistical Information Systém, který poskytuje základní demografické a socioekonomické 

ukazatele pro všechny země, které jsou členy Organizace spojených národů.  

Dalším významným zdrojem dat je The Human Mortality Database. Tento společný projekt 

týmů z Department of Demography na University of California, Berkeley (Spojené státy 

americké) a  Max Planck Institute for Demographic Research (MPIDR) v Rostocku (Spolková 

republika Německo) publikuje demografická data zaměřená především na úmrtnost. Tato 

databáze obsahuje data za 37 států nebo území. Pro potřeby této práce bylo vyuţito údajů pro 

Českou republiku, Švédsko, Německo, Rusko a Ukrajinu. 

Jediným pramenem umoţňujícím sledovat úmrtnost podle etnického původu v Kazachstánu 

je etnodemografická ročenka publikovaná kazachstánským statistickým úřadem 

Etnodemografičeskij eţegodnik Kazachstana. Ročenka obsahuje podrobné demografické 

informace za celý stát a pro nejpočetnější etnické skupiny v zemi – Kazachy, Rusy, Ukrajince, 

Uzbeky, Ujgury, Tatary, Němce a souhrnně také za ostatní národy. 

Neopominutelným problémem při studiu demografických dat je jejich kvalita a úplnost. 

V případě České republiky, Švédska a Německa je spolehlivost dat vysoká. Jiná situace je 

v zemích bývalého Sovětského svazu a zejména v regionu Střední Asie. Podle upozornění 

v metodických poznámkách databáze WHO HFA-DB existuje díky špatnému systému 

organizace sběru dat moţnost podregistrace počtu demografických událostí. Tento problém se 

objevuje nejčastěji u počtu zemřelých a především u počtu zemřelých kojenců. Problém kvality 

a srovnatelnosti dat také stále ovlivňuje rozdílnost některých definic, pouţívaných na území 

bývalého Sovětského svazu. Nejpatrnější rozdíl je u definicemi ţivě narozeného dítěte. Zatímco 

většina evropských zemí posuzuje ţivě narozené dítě podle doporučení WHO, ve státech 

bývalého SSSR se dlouho pouţívala definice vytvořená v době existence SSSR (v Kazachstánu 

do roku 2007). Podle tohoto předpisu je za ţivě narozené dítě povaţován plod přesahující 

alespoň jednu ze stanovených hranic – stáří více neţ 28 týdnů, délka více neţ 35 centimetrů a 

váha více neţ 1 000 gramů. Pokud není ani jedna z hranic překročena je stanovena minimální 

délka přeţití 168 hodin. Zároveň pak musí plod vykazovat minimálně dvě známky ţivota – dech 

a jednu z dalších známek (akce srdeční, pulzace pupečníku, aktivní pohyb svalstva). 

V porovnání s touto definicí z roku 1937 je poslední doporučení Světové zdravotnické 

organizace mnohem volnější. Za ţivě narozené dítě je povaţován plod starší neţ 28 týdnů, jehoţ 

hmotnost je více neţ 500 gramů (pokud je hmotnost niţší, musí přeţít více neţ 24 hodin) 

vykazující alespoň jednu ze známek ţivota – dech, akce srdeční, pulzace pupečníku, aktivní 

pohyb svalstva.  

http://demog.berkeley.edu/
http://www.berkeley.edu/
http://www.demogr.mpg.de/
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Při porovnání ekonomických a sociálních podmínek byly pouţity databáze výše zmíněného 

The Human development report, národního Kazakhstan:National Human Development report a 

ročenka CIA -The World Factbook 2010, publikovaná americkou vládní organizací CIA. 
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Kapitola 3 

3Použité ukazatele 

Jako základní ukazatel pro porovnání úrovně úmrtnosti ve vybraných populacích byla 

zvolena hrubá míra úmrtnosti, počítána podle následujícího vzorce. 

     
 

    
   kde 

  = celkový počet zemřelých  

     = střední stav obyvatelstva 

 

Ukazatel hrubé míry úmrtnosti je však zatíţen věkovou strukturou sledované populace. Pro 

eliminaci rozdílů ve věkových strukturách srovnávaných populací bylo pouţito metod přímé a 

nepřímé standardizace. Metody nepřímé standardizace, počítané podle následujícího vzorce, 

bylo pouţito při absenci podrobného třídění počtu zemřelých podle jednotek věku. Jako 

standardní populace byla zvolena populace České republiky k 1.7 2007. 

               
    

∑  
      

    kde  

      = registrovaný počet zemřelých 

  
   = míra úmrtnosti v dokončeném věku x ve standardní populaci 

   = počet obyvatel v dokončeném věku x ve studované populaci 

      = hrubá míra úmrtnosti ve standardní populaci 

 

Metody přímé standardizace, počítané podle následujícího vzorce, bylo pouţito v případě 

podrobného třídění počtu zemřelých podle jednotek věku. Za standard byla zvolena standardní 

evropská populace (WHO standard European population) publikovaná Světovou zdravotnickou 

organizací. 

        ∑    
  
  

   
      kde  

   = míra úmrtnosti v dokončeném věku x ve studované populaci 

  
   = počet ţijících v dokončeném věku x ve standardní populaci 

    = celkový počet ţijících ve standardní populaci 
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Tab. 1: WHO standard European population 

Věková 

skupina 
Počet 

Věková 

skupina 
Počet 

Věková 

skupina 
Počet 

0 1 600 30 - 34 7 000 65 - 69 4 000 

1 - 4 6 400 35 - 39 7 000 70 - 74 3 000 

5 - 9 7 000 40 - 44 7 000 75 - 79 2 000 

10 - 14 7 000 45 - 49 7 000 80 - 84 1 000 

15 - 19 7 000 50 - 54 7 000 85+ 1 000 

20 - 24 7 000 55 - 59 6 000 
  

25 - 29 7 000 60 - 64 5 000 Celkem 100 000 

Zdroj: WHO 

Úmrtnostní tabulky byly pro Českou republiku, Kazachstán, Švédsko, Německo, Rusko a 

Ukrajinu převzaty z internetové databáze WHO Statistical Information System (WHO-SIS). U 

ruské, německé a ukrajinské národnosti ţijící na území Kazachstánu byly úmrtnostní tabulky 

převzaty z kazachstánské etnografické ročenky (Etnodemografičeskij eţegodnik Kazachstana 

2006) publikované kazachstánským statistickým úřadem. Metodika jejich výpočtu je uvedena 

na internetových stránkách vydávajících organizací. 

Ukazatelem vycházejícím z úmrtnostních tabulek je pravděpodobná délka ţivota. Při 

konstrukci jeho výpočtu bylo pouţito následujícího vztahu. 

 ̅        
            

               
     kde 

       = počet doţívajících se v mediánovém intervalu 

  = šířka intervalu 

   = počátek mediánového intervalu 

   = počet doţívajících se ve věku 0  

 

Další ukazatel vyuţívající funkcí z úmrtnostních tabulek je normální délka ţivota. Výpočet 

její hodnoty vychází z následujícího vztahu. 

 ̂      
 

 
 

                  

                          
    kde 

   = střed intervalu 

  = šířka intervalu 

       = tabulkový počet zemřelých v modálním intervalu 

 

Pro výpočet příspěvků věkových skupin k naději doţití bylo pouţito jednorozměrné 

dekompozice dle Pressata. Postup výpočtu byl proveden podle níţe popsaného vzorce. 

       (  
    

 )   
  
     

 

     
  (    

       
 )   

    
       

 

     
 kde 

  
  = naděje doţití populace A ve věku x 

  
  = naděje doţití populace B ve věku x 

  
  = tabulkový počet populace A doţívající se přesného věku x 

  
  = tabulkový počet populace B doţívající se přesného věku x 
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   = počet doţívajících se ve věku 0 

 

Specifické míry úmrtnosti podle věku byly pro evropské země převzaty z The Human 

Mortality Database, pro Kazachstán a menšiny ţijící na jeho území z kazachstánské 

etnografické ročenky (Etnodemografičeskij eţegodnik Kazachstana 2006) publikované 

kazachstánským statistickým úřadem.  

Standardizované míry úmrtnosti podle příčin smrti byly převzaty z databáze WHO HFA-DB 

publikované Světovou zdravotnickou organizací. Míry byly počítány přímou metodou a jako 

standardu bylo pouţito standardní evropské populace (WHO standard European population). 

Třídění zemřelých podle příčin smrti bylo provedeno podle Mezinárodní klasifikace tříd příčin 

smrti – 10. Revize (ICD10). 
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Kapitola 4 

4Historie a národnostní struktura Kazachstánu 

4.1 Historie 

Nomádské kazašské kmeny osídlily území dnešního Kazachstánu počátkem 13. století. Tyto 

turkické kmeny však nedokázaly vytvořit pevnou říši, a tak bylo toto území ještě v tomtéţ 

století připojeno Čingischánem k Mongolské říši a následně se dostalo do područí Zlaté hordy1. 

Aţ v polovině 15. století se s krizí Zlaté hordy podařilo vytvořit samostatný Kazašský chanát. 

Ten se koncem 16. století rozpadl na tři části. Postupně se toto území dostávalo do sféry vlivu 

carského Ruska. Nejdříve jím bylo na přelomu 18. a 19. století kolonizováno a roku 1840 

definitivně k Rusku přičleněno. Od 19. století se tak začíná psát dlouhá historie početné ruské 

menšiny, kterou můţeme v Kazachstánu nalézt ještě dnes.  

Po zániku carského impéria byl Kazachstán od roku 1920 součástí SSSR jako autonomní 

oblast a od roku 1936, kdy se podařilo sovětské armádě definitivně porazit či vyhnat poslední 

zbytky bělogvardějců, byla na jeho území ustanovena Kazašská SSR. Bělogvardějci měli na 

území nově vytvořené svazové republiky velkou podporu místního obyvatelstva, které odmítalo 

násilné usazení a přerušení tradičního nomádství a především vystupovalo proti kolektivizaci. 

Od 20. let 20. století byl Kazachstán spolu se Sibiří a některými zeměmi střední Asie cílovým 

místem násilných deportací. Zpočátku měly tyto deportace třídní charakter (byly sem 

deportovány především „společensky nespolehlivé osoby“ – kulaci apod.), postupem času pak 

začíná převládat etnické hledisko. Nejdříve jsou „čištěny“ oblasti u jiţních, západních a 

východních hranic Sovětského svazu a do Kazachstánu tak přichází první vlna německého nebo 

polského obyvatelstva (1935–36). Po napadení Sovětského svazu nacistickým Německem jsou 

do Kazachstánu „preventivně“ vystěhováni všichni sovětští Němci (1941–42) především 

z oblasti Povolţí a západní Ukrajiny. (Poljan 2004) 

Další velké migrační vlny souvisí s postupným osvobozováním sovětského území Rudou 

armádou. Mnoho obyvatel, především z oblasti Kavkazu a Krymu, bylo obviněno ze spolupráce 

s německou armádou a jejich deportace byla trestem za vlastizradu. V průběhu let 1943–44 jsou 

násilně vystěhováni Karačajci, Kalmyci, Čečenci, Inguši, Balkaři či krymští

                                                      
1 Zlatá horda – tento tatarský chanát, původně součástí Mongolské říše, se osamostatnil v roce 1260. 

Jádrem státu bylo dolní Povolţí. Územní rozsah byl na východě aţ na území dnešního Kazachstánu a 

Sibiře. V 15. století se rozpadl na několik menších chanátů. (Picková a kol. 1988) 
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Tataři. Celkem se číslo násilně přesídlených uvnitř SSSR odhaduje na 6 milionů osob, z toho 

do Kazachstánu to bylo od roku 1935 více neţ 900 tisíc osob. Nejpočetněji byli zastoupeni 

Němci (440 tisíc osob), Čečenci a Inguši (300 tisíc osob), Korejci (95 tisíc osob), Karačajci (33 

tisíc osob), Poláci (28 tisíc osob). Deportace postihly téţ mnoho bývalých obyvatel SSSR a 

carského Ruska, kteří v době před druhou světovou válkou odešli do exilu, a byli zastiţeni 

Rudou armádou v evropských zemích. (Poljan 2004, Tkačenko 2002, Bhavna 2004).  

Nové přistěhovalecké vlny přišly v 50. a 60. letech a byly spojené s politikou „panenské 

země“ – osidlování a kultivace pustých ploch vhodných pro zemědělskou výrobu měly za cíl 

vytvořit z Kazachstánu jednu z obilnic SSSR. Etnicky zde převaţovali především Rusové, ale 

byli zde zastoupeni i příslušníci mnoha národností tehdejšího SSSR. Často byli tito noví 

kolonisté lidé reţimu nepohodlní a nedobrovolně vystěhovaní ze svých domovů. Počet těchto 

migrantů se mezi lety 1954–1979 odhaduje přibliţně na 1 milion osob (Bhavna, 2004). 

Moskevská vláda se také rozhodla vybudovat v Kazachstánu dvě strategická zařízení.  

Nejdříve v roce 1947 vyrostl u města Semej (do roku 1994 neslo ruský název Semipalatinsk) 

v severovýchodní části země zkušební jaderný polygon a v roce 1955 ve střední části 

Kazachstánu na hranici Kyzyl-Ordinské a Karagandiské oblasti kosmická základna Bajkonur. 

Ta je i dnes pod správou Ruska (dlouhodobý pronájem do roku 2050) a má samostatný status 

v administrativním členění.  

Postupné uvolňování politických poměrů v 80. letech se projevilo i v Kazachstánu, kdy 

v prosinci 1986 v tehdejším hlavním městě Kazašské svazové republiky Alma-Atě (dnes 

Almaty) proběhlo několik velkých demonstrací, na kterých především mladí etničtí Kazaši 

vyjadřovali nespokojenost s metodami pouţívanými sovětským systémem. Tyto protesty byly 

vůbec prvním projevem odporu v republikách Střední Asie (Bhavna, 2004). Éra Kazašské SSR 

definitivně skončila 16. prosince 1991 vyhlášením samostatné Republiky Kazachstán. Ještě 

v tomtéţ roce byl zvolen prezidentem, podobě jako v okolních středoasijských republikách, 

tehdejší nejvyšší představitel kazašské komunistické strany Nursultan Nazarbajev (2006 CIA-

Wolrd Factbook). V červnu 1992 pak byly přijaty nové státní symboly. Vlajka zobrazující 

zlatého orla pod zlatým slunce na bleděmodré barvě turkických kmenů svým naprosto odlišným 

vzhledem symbolicky uzavřela etapu Kazachstánu jako člena SSSR. (Některé jiné nové 

republiky zůstaly věrné tradici původních svazových vlajek, například barvy na vlajce blízkého 

Tádţikistánu odpovídají barvám uţívaným na vlajce bývalé Tádţické SSR.) 

Hlavním městem nové republiky se stalo Almaty, které se za dob Sovětského svazu oficiálně 

nazývalo Alma-Ata. Toto město na úpatí pohoří Ťan-Šan se však podle mínění předních politiků 

nacházelo příliš excentricky poloţeno blízko hranic s Čínou, a tak bylo rozhodnuto o přesunu 

hlavního města. V roce 1997 se novým nástupcem stala Akmola (v překladu „bílý hrob“, od 

roku 1961 do roku 1992 nazývaná Celinogradem), která byla v roce 1997 přejmenována na 

Astanu (v překladu „hlavní město“). Toto nové hlavní město leţí uprostřed Kazachstánu 

v pásmu stepí a baţin. V současnosti zde probíhá obrovský stavební boom, jehoţ cílem je 

vytvořit z Astany moderní a prosperující velkoměsto západního typu. Za astronomických 

nákladů, financovaných především z výnosů z těţby nerostných surovin, zde podle plánů 

světových architektů roste nové město s velice velkorysou urbanistickou koncepcí.  
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Éra SSSR však také dodnes zanechala velké ekologické škody na ţivotním prostředí. 

Nejznámějším příkladem je bývalé Aralské jezero. Tato dříve čtvrtá největší vnitrozemská 

vodní plocha na světě, leţící na hranicích Kazachstánu a Uzbekistánu, jiţ od 60. let pomalu 

vysychá. Důvodem je dramatický pokles mnoţství vody z přítoků řek Amudarja a Syrdarja, ze 

kterých většinu vody odčerpávaly v minulosti zbudované závlahové systémy a přehrada u města 

Nukus na hranicích Uzbekistánu a Turkmenistánu. Dnes je jezero rozděleno do 4 menších 

vodních ploch a celková plocha hladiny se sníţila přibliţně na čtvrtinu původní rozlohy. Dalším 

postiţeným regionem je oblast nedaleko města Semej (dříve Semipalatinsk), která do roku 1989 

bývala testovacím jaderným polygonem. V letech 1947 – 1989 zde bylo provedeno více neţ 450 

jaderných testů. 

4.2 Národnostní složení 

Výše popsané události se velmi výrazně promítnuly do národnostní struktury Kazachstánu. 

V období carského Ruska se v průběhu 19. století začínají objevovat první kolonisté, převáţně 

ruského původu. Po vítězství bolševické revoluce, vytvoření Kazašské SSR a následných 

politických represích a několika hladomorech mnoho Kazachů zemřelo nebo odešlo z tehdejšího 

SSSR do okolních zemí. Počet emigrantů se pro období 1926–39 odhaduje zhruba na 200 tisíc 

osob. Celkový počet Kazachů ţijících v okolních zemích (především v Číně, Mongolsku, Indii, 

Afghánistánu, Iránu a Turecku) se v době před druhou světovou válkou odhadoval na přibliţně 

800 tisíc osob (Status of Oralmans in Kazakhstan, 2006).  

Emigrace místních Kazachů a nedobrovolné přesidlování mnoha národů a obyvatel SSSR do 

Kazachstánu vedly ke sniţování podílu místí populace na celkovém počtu obyvatel. Jiţ při 

posledním sčítání lidu před druhou světovou válkou Rusové nepatrně převýšili kazašskou 

populaci. Po druhé světové válce se Kazachstán dostal do centra zájmu moskevského vedení. 

Výše zmíněná politika „panenské země“ přivedla do Kazachstánu mnoho nových obyvatel. 

Tento proces se odrazil v prvním poválečném sčítání lidu v roce 1959, které vykázalo historicky 

nejniţší podíl Kazachů (pouze 30 %) a naopak nejzřetelnější dominanci Rusů (téměř 43 %) v 

národnostním sloţení obyvatelstva Kazachstánu.  Zároveň je zde patrný i vysoký podíl dalších 

národností – Ukrajinců (8%) a Němců (7 %). V následném národnostním vývoji lze pozorovat, 

díky vyšší úrovni plodnosti, zvyšující se podíl kazašské populace. Při posledním sovětském 

sčítání lidu v roce 1989 se ke kazašské národnosti přihlásilo více obyvatel neţ k ruské. I tak 

však při rozpadu SSSR a vyhlášení nezávislosti v roce 1991 byl Kazachstán jedinou z patnácti 

nově vzniklých republik, v níţ nebyla místní populace oproti všem ostatním národnostem ve 

většině (podíl Kazachů byl 40 %). Zároveň byl Kazachstán nejvíce multietnickou postsovětskou 

republikou. Největší podíl z ostatních národností tvořili Rusové (37 %), dále pak Ukrajinci a 

Němci (5–6 %).  

Období po rozpadu SSSR provázené velkou ekonomickou a sociální krizí celého regionu 

výrazně změnilo etnickou skladbu Kazachstánu. Proti sobě stály dva velké migrační toky. První 

byla emigrace Rusů, Němců, Ukrajinců a ostatních národů do svých původních vlastí. Podle 

odhadů se mezi lety 1991 a 2004 vystěhovaly z Kazachstánu více neţ 3 miliony osob (Status of 
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Oralmans in Kazakhstan, 2006). Nejčastější zemí vystěhování byla Ruská federace (přibliţně 

1,8 milionu osob), Německo (přibliţně 800 tisíc osob), sousední státy Uzbekistán (téměř 80 tisíc 

osob) a Turkmenistán a Ukrajina (u obou přibliţně 50 tisíc osob). Opačným směrem mířili 

etničtí Kazaši ţijící v okolních, nejen postsovětských, zemích. Návrat Kazachů zpět do vlasti 

byl zaštítěn vládou vyhlášeným a podporovaným projektem, který má za cíl pomocí řízené 

migrace umoţnit návrat etnických Kazachů ţijících v zahraničí. Od roku 1993 je pro kaţdý rok 

stanovena kvóta počtu rodin, které se mohou programu zúčastnit. Jejich počet se v závislosti na 

ekonomické situaci měnil. Do října roku 2005 se pomocí tohoto programu vrátilo do 

Kazachstánu více neţ 460 tisíc osob. Další statisíce především etnických Kazachů se však 

přistěhovaly mimo tento program. Nejčastější zemí, odkud Kazaši přišli, byl sousední 

Uzbekistán (62 %), dále pak Mongolsko (15 %), Turkmenistán (9 %), Čína (5 %) a Rusko (4 

%). Součástí tohoto doposud pokračujícího programu je nejen snaha zajistit nově příchozím 

ubytování, ale sledovat následně jejich vnitřní migraci, zaměstnanost a míru zapojení do 

společenského ţivota.  

Graf 1: Podíl obyvatel ruské a kazašské národnosti na obyvatelstvu, Kazachstán, 1897–2009 

 
Zdroj: Etnodemografičeskij ežegodnik Kazachstana 2006, Almaty 2006, Bhavna, 2004, Statistický  řad 

Republiky Kazachstán, www.stat.kz 

http://www.stat.kz/
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Graf 2: Podíl vybraných národnosti na obyvatelstvu, Kazachstán, 1959–2009 

 Zdroj: Etnodemografičeskij ežegodnik Kazachstana 2006, Almaty 2006, Bhavna, 2004, Statistický  řad 

Republiky Kazachstán, www.stat.kz 

Tab. 2: Národnostní struktura, Kazachstán, 1897–2009 

  1897 1911 1926 1939 1959 1970 1979 1989 1999 2006 2009 

Kazaši 73.9 60.8 59.5 38.0 30.0 32.6 36.0 39.7 53.4 58.6 63.1 

Rusové 12.8 27.0 18.0 40.2 42.7 42.4 40.8 37.4 29.9 26.6 23.7 

Ukrajinci . . 12.4 10.8 8.2 7.2 6.1 5.4 3.7 3.0 2.1 

Němci . . 0.7 1.5 7.1 6.6 6.1 5.8 2.4 1.5 1.1 

Tataři 1.1 1.1 0.7 1.6 1.5 2.2 2.1 2.0 1.7 1.5 1.3 

Uzbeci 1.3 1.1 3.2 1.7 1.1 1.7 1.8 2.5 2.5 2.9 2.8 

Ujguři . . . . 0.6 0.9 1.0 1.1 1.4 1.5 1.4 

Ostatní 10.9 10.0 5.5 6.2 8.8 6.4 6.1 6.1 5.0 4.4 4.5 

Celkem 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

Zdroj: Etnodemografičeskij ežegodnik Kazachstana 2006, Almaty 2006, Bhavna, 2004, Statistický  řad 

Republiky Kazachstán, www.stat.kz 

  

http://www.stat.kz/
http://www.stat.kz/
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Kapitola 5 

5Ekonomické a sociální porovnání 

Historie Kazachstánu za posledních 100 let výrazně ovlivňuje ekonomické a sociální 

prostředí této středoasijské republiky. Rudá revoluce v carském Rusku, vytvoření svazové 

Kazachstánské republiky, rozpad SSSR, výrazné ekonomické a sociální potíţe v prvních letech 

nezávislosti a rychlý ekonomický růst v novém tisíciletí utvářel a následně měnil celou 

společnost a její ţivotní podmínky. Pro jejich porovnání s ostatními zeměmi lze pouţít mnoho 

hledisek a indikátorů, které sestavují různé mezinárodní organizace. Patrně nejvýznamnější je 

Organizace spojených národů a její United Nations Development Program.  

Tento program má podle svého zakladatele za cíl popsat ekonomickou, sociální a 

demografickou situaci v širších souvislostech, především z pohledu obyvatelstva a kvality 

ţivota v jednotlivých státech. Kromě běţných ekonomických a sociálních ukazatelů jsou země 

hodnoceny i podle moţnosti přístupu ke vzdělání, pitné vodě, zdravotní péči, podle bezpečnosti 

a kriminality a dalších ukazatelů. Hlavním výstupem je The Human Development Index (HDI), 

který je počítán jako aritmetický průměr jednotlivých indexů ze tří základních oblastí – 

demografické (délka ţivota), vzdělanostní (gramotnost, dostupnost vzdělání, míra zapojení do 

vzdělávacího systému) a ekonomické (hodnota HDP na obyvatele vyjádřená paritou kupní síly). 

Konstrukce výpočtu pro daný stát vychází ze vzdálenosti jeho reálných hodnot od nejvyšší a 

nejniţší hodnoty ze 182 sledovaných států. Výsledná hodnota je počítána jako průměr dílčích 

indexů spočítaných pro jednotlivé části (National Human Development report 2009 

Kazakhstan). Vzdálenost od 0 respektive 1 pak ukazuje postavení státu vzhledem k nejlepším 

(HDI=1) a nejhorším státům (HDI=0).  

Podle hodnot HDI se dělí státy do 4 skupin – Very High Human Development (velmi vysoce 

rozvinuté země), High Human Development (vysoce rozvinuté země), Medium Human 

Development (středně rozvinuté země) a Low Human Development (málo rozvinuté země). 

V první skupině čítající 38 převáţně evropských zemí je na 7. místě Švédsko a na 36. Česká 

republika. Kazachstán se v ţebříčku nachází na předposledním místě ve druhé skupině (na 82. 

pozici v celkovém pořadí). Vývoj hodnoty tohoto indexu lze u Švédska sledovat jiţ od roku 

1980, u České republiky a Kazachstánu pak aţ od roku 1990. V případě Kazachstánu je patrný 

propad hodnot po roce 1990, kdy s rozpadem SSSR na Kazachstán těţce dolehly výrazné 

ekonomické a sociální problémy. S nástupem nového tisíciletí se však trend obrací a hodnoty 
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HDI pomalu stoupají nahoru. Pokud srovnáme hodnoty indexů z jednotlivých oblastí, je u 

Kazachstánu patrné zaostávání především v demografické (0,702) a ekonomické (0,776) oblasti. 

Naopak v oblasti vzdělanosti je hodnota indexu výrazně vyšší (0,967). Zde je potřeba zmínit 

fakt, ţe Kazachstán byl do roku 1991 součástí SSSR, kde byl především ve druhé polovině 20. 

století kladen velký důraz na základní vzdělávání všech vrstev obyvatelstva. U České republiky 

došlo po roce 1990 s přechodem k trţnímu hospodářství pouze k velkému zpomalení růstu HDI, 

který se po roce 2000 díky stabilizaci ekonomické a sociální situace opět zrychlil. Švédsko 

nepoznamenané ţádnou dramatickou změnou ekonomického či sociálního klimatu a systému 

vykazovalo celou dobu konstantní růst. 

Tab. 3: Human develompent index, Česká republika, Kazachstán, Švédsko, 1980-2007 

  1980 1985 1990 1995 2000 2005 2006 2007 

Švédsko 0.885 0.895 0.906 0.937 0.954 0.960 0.961 0.963 

Česká republika . . 0.847 0.857 0.868 0.894 0.899 0.903 

Kazachstán . . 0.778 0.730 0.747 0.794 0.800 0.804 

Zdroj: Human Development Report 2009 

5.1 Ekonomické zaostávání 

Srovnání ekonomiky tří výše zmíněných zemí musí vyjít z rozdílného historického vývoje, 

který tyto země za posledních 100 let prodělaly. Švédsko, ekonomicky nejvyspělejší země z této 

trojice, těţilo ze své neutrality v obou světových válkách i v následném bipolárním rozdělení 

světa. Jeho ekonomický vývoj byl tak po velmi dlouhou dobu nerušený a přirozený. 

V současnosti je Švédskou jednou z nejvyspělejších zemí světa, s hlavním těţištěm produkce 

v terciálním sektoru ekonomiky.  

Česká republika prošla výrazně jiným vývojem. Ovlivnily ho především politické důsledky 

konce druhé světové války. Na válečných a poválečných konferencích2 vítězných mocností bylo 

určeno, ţe tehdejší Československo připadne do sféry vlivu SSSR. Tradiční ekonomika 

s velkým podílem lehkého a spotřebního průmyslu drobnějších soukromých vlastníků byla 

zestátněním a umělým zaměřením především na těţký průmysl obrácena zcela jiným směrem. 

Plánované hospodářství a uměle uzavřený trh způsobily, ţe Československo stále více 

zaostávalo za zeměmi dříve s ním srovnatelnými.  

Výrazné politické a společenské změny probíhající od roku 1990 se také výrazně podepsaly 

na ekonomické situaci  Československa, později pak České republiky. Přechod od plánovaného 

hospodářství k trţnímu systému byl, stejně jako ve zbytku postkomunistického světa, velmi 

obtíţný. Nicméně Česká republika ho zvládla relativně nejlépe ve srovnání s ostatními státy 

v regionu. V současnosti se Česká republika přibliţuje k modelu vyspělých zemí, kdyţ hlavní 

těţiště zaměstnanosti a tvorby HDP leţí ve sluţbách.  
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V případě Kazachstánu se na počátku 20. století dá mluvit pouze o zemědělství a absenci 

významnějšího průmyslu či sluţeb. Rozvoj místní ekonomiky je spojen aţ s érou po vzniku 

SSSR a nárůstem zájmu tehdejšího vedení o nevyuţitou zemi. Především v 50. a 60. letech ve 

spojení s politikou „panenské země“ a následnou industrializací můţeme v Kazachstánu mluvit 

o klasickém modelu socialistického hospodářství.  

Po vyhlášení nezávislosti v roce 1991 se kazachstánská ekonomika, do té doby závislá 

především na těţkém strojírenství, hutnictví a těsném spojení se zbytkem SSSR, začala hroutit. 

Po rozpadu vnitrosovětského trhu, vzniku vlastní měny a definitivním zániku rublové zóny bylo 

nutné její strukturu od základů přeorganizovat. V prvních letech nezávislosti se místní 

ekonomika propadala stále hlouběji; inflace dosahovala v  roce 1992 aţ 3 000 % (Becker, 

Urzhumova, 2005), HDP poklesl mezi roky 1990 a 1995 o 34 % (Library of Congress – Federal 

Research Division, 2006). Nejkrizovějším rokem byl rok 1993, kdy Rusko definitivně přestalo 

finančně podporovat své bývalé republiky a zrušilo dosavadní rublovou zónu – přechod na 

místní měny byl, nejen ve středoasijském regionu, pro nově vznikající státy velmi bolestivý. 

Přímým důsledkem těchto ekonomických potíţí bylo výrazné zchudnutí obyvatelstva. Reálné 

mzdy se v roce 1993 ocitly na přibliţně třetinové hodnotě v porovnání s rokem 1991 

(Falkingham, 2000) a 50 % obyvatelstva se ocitlo pod hranicí chudoby (Aibisheva, Bekbutaiev, 

2003).   

Tento nepříznivý trend se začal obracet v  polovině 90. let, kdy vláda provedla významné 

reformy, které změnily dosavadní vlastnickou strukturu důleţitých podniků a přivedly do 

Kazachstánu zahraniční investory. Privatizace a především velký rozmach energetického 

sektoru udělaly z krachující a klesající kazachstánské ekonomiky dynamicky se rozvíjející 

hospodářství. V současné době je jeho nejvýznamnějším a rozhodujícím odvětvím těţba a 

export nerostných surovin – ropy, zemního plynu a metalických kovů, které tvoří téměř 80 % 

exportu (CIA The World Factbook 2009).   

Nový impuls pro ropný průmysl přišel v roce 2001 dobudováním ropovodu do 

černomořských přístavů a téţ i výstavbou dalšího ropovodu na velký a neustále expandující 

čínský trh. Zatímco v roce 1990 se toto odvětví podílelo na tvorbě HDP pouze 0,5 %, v roce 

2003 se tento podíl na celkové tvorbě HDP zvýšil na 14,5 % (National Human Development 

report 2005, Kazakhstan).  

Restrukturalizace strojírenství se projevila především zaměřením se na výrobu zemědělských 

strojů (traktory, atd.), dopravních zařízení a stavebních strojů. Stabilita měny, podporovaná 

trvalým ekonomickým růstem, dávala Kazachstánu naději stát se finančním a bankovním 

centrem celé středoasijské oblasti. Uţ dnes je jednoznačně nejsilnější ekonomikou ve 

středoasijském regionu a stává se nejdůleţitějším výrobním centrem pro okolní postsovětské 

republiky. O výrazné proměně Kazachstánské ekonomiky vypovídá i celkový objem HDP, který 

za posledních 15 let vzrostl téměř pětkrát z 27 mld. na 132 mld. USD v roce 2008. Poslední rok 

a s ním spojená finanční krize však odhalil výraznou slabinu kazachstánské ekonomiky – silnou 

                                                                                                                                                            
2  V posledním roce 2. světové války se sešli zástupci USA, Velké Británie a SSSR na dvou významných 

konferencích na Jaltě (4.–11. 2. 1945) a v Postupimi (17. 7.– 2. 8. 1945), kde se debatovalo téţ i o podobě 

světa po ukončení válečného konfliktu.  Závěrem jednání bylo i rozdělení mocenských sfér vlivu, na 

jehoţ základě se Československo dostalo do mocenského prostoru ovlivňovaného SSSR (Nálevka, 2000).  
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závislost na těţbě a exportu ropy a zemního plynu. Sniţující se ceny ropy a klesající kurz 

amerického dolaru jako základní měny pro obchodování s ropou a zemním plynem stáhly 

ekonomiku z rychlého růstu do záporných hodnot.  

V porovnání struktury ekonomiky s vyspělými zeměmi je na první pohled viditelný rozdíl v 

počtu lidí pracujících v zemědělství. Hodnota více neţ 30 % je sice ve středoasijském regionu 

nejniţší (v okolních postsovětských republikách se počet osob zaměstnaných v zemědělství 

pohybuje v rozmezí 40–50 %), ale stále je ještě hodně vzdálena modelu vyspělých ekonomik. 

Dalším problémem je i neefektivnost takto zaměstnaných lidí. V porovnání s 31,5 % 

zaměstnaných osob je jejich podíl na tvorbě HDP pouze 5 %.  

Tab. 4: Srovnání sektorů národního hospodářství, Česká republika, Kazachstán, Švédsko, 2009 

 

Kazachstán Česká republika Švédsko 

 

podíl na tvorbě HDP (v %) 

zemědělství 5.5 2.8 1.6 

průmysl 40.5 35.0 26.6 

sluţby 53.9 62.3 71.8 

 
podíl na zaměstnanosti (v %) 

zemědělství 31.5 3.6 1.1 

průmysl 18.4 40.2 28.2 

sluţby 50.0 56.2 70.7 

Zdroj: CIA - The World Factbook 2009 

Celkový výkon ekonomiky, měřený pomocí HDP/obyv. v paritě kupní síly v roce 2006, 

podle očekávání staví do čela Švédsko (34 056 USD/PPP/obyv.) dále pak Českou republiku 

(22 004 USD/PPP/obyv.) a jako poslední Kazachstán (9 832 USD/PPP/obyv.). Při sledování 

vývoje od roku 1990 je u České republiky a Kazachstánu patrný pokles na počátku 90. let 20. 

století. Zatímco v případě České republiky se tento propad rychle zastavil a jiţ relativně brzo se 

HDP vrátil na úroveň roku 1990, u Kazachstánu HDP klesal mnohem déle. K úrovni 

srovnatelné s rozpadem SSSR se HDP Kazachstánu dostal v roce 1999. Od tohoto roku je 

patrný kaţdoroční kontinuální růst (s jednou výjimkou v roce 2002).  Poslední vývoj 

celosvětové ekonomiky ve znamení recese poznamenal i všechny výše zmíněné země. U České 

republiky a Kazachstánu se poměrně rychlý růst HDP zastavil a v roce 2009 došlo k poklesu 

HDP.   

Tab. 5: Vývoj růstu HDP v %, Kazachstán, Česká republika, Švédsko, 2007-2009 

Země 2007 2008 2009 

Kazachstán 8.5 2.4 -1.8 

Česká republika 6.1 2.6 -4.2 

Švédsko 2.7 -0.4 -4.6 

Zdroj: CIA - The Wolrd Factbook 2009 
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Graf 3: Vývoj HDP, Česká republika, Kazachstán, Švédsko, 1990 - 2006 

 

Zdroj: WHO European health for all database 

Tab. 6: HDP v paritě kupní síly, Česká republika, Kazachstán, Švédsko, vybrané roky 

Země 1990 1995 2000 2005 2006 index 2006/1990 

Kazachstán 4 716 3 037 5 871 7 857 9 832 2.08 

Česká republika 11 531 12 371 13 802 20 538 22 004 1.91 

Švédsko 18 210 20 632 26 146 32 525 34 056 1.87 

Zdroj: WHO European health for all database 

5.2 Sociální zaostávání 

Sociální situace má významný vliv na celkové demografické poměry v daném státě. Jako 

taková je navíc úzce propojená s ekonomickým a politickým prostředím ve společnosti. Většina 

velkých politických či ekonomických událostí mívá za následek následné změny v sociálním 

klimatu společnosti. V případě Kazachstánu bylo touto změnou vyhlášení nezávislosti na SSSR. 

Kazachstán jako jedna z nástupnických zemí SSSR zdědil centrálně plánovanou a státu 

bezvýhradně podřízenou společnost. Státní správa nově vzniklé republiky musela od počátku 

čelit výrazným ekonomickým potíţím. Vysoké náklady na státní správu, nákladné a neefektivní 

zdravotnictví apod. byly v přímém kontrastu s propadajícími se příjmy státní pokladny. 

V důsledku těchto událostí a výrazného zchudnutí obyvatelstva se také výrazně zhoršily 

úmrtnostní poměry.  

Starý systém zdravotnictví z období existence Sovětského svazu začal vykazovat velké 

problémy jiţ v průběhu 80. let 20. století, kdyţ SSSR silně zasáhly ekonomické problémy 
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způsobené astronomickými výdaji na zbrojení v době studené války. Jiţ v tuto dobu bylo mnoho 

zdravotnických staveb a lékařských přístrojů ve špatném technickém stavu a začalo se 

nedostávat peněz na léky. Zhoršení úmrtnostních poměrů bylo patrné v celém tehdejším SSSR.  

Základní jednotkou sovětského zdravotnického byla „selskaja vračebnaja ambulatoria“ (obecní 

lékařská ambulance) se základním lékařským personálem (dětský a praktický lékař, porodník, 

zubní lékař). Ve větších centrech byly menší nemocnice s omezeným počtem lůţek (20–30) a 

jiţ větším počtem specializovaných lékařů. Právě tento stupeň, vzhledem k vysokým nákladům 

na provoz a umístěním do relativně menších měst, nejvíce postihlo zavírání po rozpadu SSSR. 

U vyšších stupňů nemocničních zařízení pak bylo soustředěno více specialistů a sluţeb. 

Prakticky veškerá dostupná zdravotní péče byla soustředěna do hlavních měst tehdejších 

svazových republik. V případě Kazašské SSR to byla tehdejší Alma-Ata, dnešní Almaty (WHO 

2002).  

V prvních letech období samostatného Kazachstánu se začala projevovat vysoká finanční 

nákladnost stávajícího systému, kdyţ více neţ 70 % všech prostředků plynoucích do 

zdravotnictví bylo pouţito na platy lékařů a platby za energie. Ve většině zdravotnických 

zařízení tak bylo velmi málo prostředků na rekonstrukci objektů či nákup nových 

zdravotnických přístrojů a léčiv (WHO 2002). Vláda se snaţila nedostatečné financování vyřešit 

převodem zdravotnických zařízení z republikové úrovně na úroveň niţších územněsprávních 

celků (oblasti, rajony) a následně od druhé poloviny 90. let 20. století privatizací 

zdravotnických zařízení. Součástí zdejší reformy bylo téţ zavedení některých plateb od pacientů 

jako jeden z nástrojů pro vylepšení situace financování zdravotnictví. S nástupem nového 

tisíciletí a nastartováním energetického průmyslu se finanční situace Kazachstánu začala 

zlepšovat. To se pak ve výsledku odrazilo i na mnoţství prostředků plynoucích do zdravotnictví. 

V posledních letech tak není problém pro samosprávu niţších územněsprávních celků zajistit 

financování rozpočtů na zdravotní péči. Současný systém správy zdravotnických zařízení 

ponechává pod správou státu pouze nejdůleţitější zařízení. Většina je tak pod správou místních 

orgánu, část pak v soukromých rukou (v roce 2005 přesáhl počet lékařů pracujících 

v soukromých zařízeních 14 %).  

Organizace zdravotnických zařízení se však od dob SSSR příliš nezměnila. Nejniţším 

stupněm jsou malé venkovské ambulance s pouze základní zdravotní péčí. Zařízení vyššího 

stupně jsou pak soustředěny do měst a dále do správních center oblastí. Nejvyšší specializace je 

na republikové úrovni ve specializovaných státních zařízeních. Tento systém je však značně 

rozdroben a nezaručuje návaznost zdravotní péče od nejniţší úrovně do vyšších úrovní. Mnoho 

sluţeb je tak poskytováno paralelně a odčerpávají tím zbytečně peníze ze zdravotnických 

rozpočtů.   

V roce 2005 byl vyhlášen program pro zlepšení podmínek zdravotnictví. Jeho hlavními cíli 

byla snaha zefektivnit poskytování zdravotní péče, omezit počet hospitalizovaných pacientů a 

co největší jejich část ošetřit ambulantně. Byl kladen důraz na péči o děti a těhotné matky, 

zlepšení prevence, diagnostiky a léčby u společensky významných chorob (TBC, HIV/AIDS…) 

a v neposlední řadě byla řešena téţ náprava špatného technického stavu a vybavení nemocnic 

(Kulhanov, Rechel, 2007). Změna stávajícího financování celého systému má být druhým 

krokem této reformy a měla by začít po roce 2010. Její nutnost ukazují čísla sledující výdaje na 
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zdravotní péči. Zde Kazachstán velmi výrazně zaostává. I přes velký ekonomický růst ve 

stávající dekádě je objem finančních prostředků směřujících do zdravotnictví v porovnání 

s Českou republikou a Švédskem stále malý. Tady je pravděpodobně téţ velká rezerva pro 

zlepšování úmrtnostních poměrů.  

Tab. 7: Výdaje na zdravotní péči, Česká republika, Kazachstán, Švédsko, 1990–2007 

Stát 1990 1995 2000 2005 2007 

 
Celkové výdaje na zdravotní péči, USD/obyv. 

Česká republika 559 899 980 1 455 1 513 

Kazachstán 156 91 123 196 226 

Švédsko 1 596 1 745 2 283 2 958 3 124 

 
Celkové výdaje na zdravotní péči v % z HDP 

Česká republika 4.7 7.0 6.5 7.1 6.8 

Kazachstán 3.3 3.0 2.1 2.5 2.5 

Švédsko 8.2 8.0 8.2 9.2 9.1 

Zdroj: WHO European health for all diabase 
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Kapitola 6 

6Úmrtnost 

6.1 Obecné ukazatele 

První léta nezávislosti na SSSR neznamenala jen nabytí svobody, ale téţ výrazný 

ekonomický a sociální útlum. Kazachstán, do té doby ekonomicky velmi silně propojený se 

zbytkem SSSR, se ocitl ve velké krizi. Rychlý propad HDP, extrémně vysoká inflace a výrazné 

sníţení reálných mezd měly za následek značné zchudnutí obyvatelstva. V letech 1993−4 se 

přibliţně 50 % populace nacházelo pod hranicí chudoby (Aibisheva, Bekbutaiev, 2003). Těţká 

sociální situace ve spojení s neefektivitou zdravotnického systému, znamenala velký nárůst 

úmrtnosti, který nebyl pozorován u ţádné jiné populace nečelící válce či smrtelné epidemii 

(Becker, Urzhumova, Seitenova, 2003). Na počátku současného století se nárůst úmrtnosti 

zastavil a úmrtnostní poměry se začínají díky provedeným reformám zdravotnického systému, 

zlepšující se sociální situaci a nárůstu objemu finančních prostředků směřujících do 

zdravotnictví postupně zlepšovat. Do roku 2008 se však úmrtnost stále ještě nedostala na 

výchozí úroveň před rokem 1992. Tento vývoj je pak v naprostém protikladu oproti trendu ve 

většině vyspělých a některých postkomunistických zemích. Ve stejném období  například 

dochází v České republice k nejrychlejšímu poklesu úmrtnosti v Evropě (Populační vývoj České 

republiky, 2007). Vyjádřením v absolutních číslech došlo v Kazachstánu nejdříve k nárůstu 

počtu zemřelých o 40 tis. na nejvyšší absolutní hodnotu téměř 169 tis. (v roce 1995). 

V následujících letech do roku 2001 tento počet klesal a následně lehce narůstal. Podobný trend 

vykazovala i hrubá míra úmrtnosti. Oba ukazatele jsou však výrazně závislé na věkové struktuře 

obyvatelstva, jeţ doznala za posledních 20 let v Kazachstánu podstatných  změn. Tou 

nejdůleţitější byl především pokles dětské sloţky populace o téměř 10 % a nárůst podílu 

obyvatel zejména v produktivním a částečně téţ v seniorském věku. Velký vliv na sníţení 

dětské sloţky populace měl především výrazný výkyv úrovně plodnosti v posledních 20ti 

letech. V první polovině 90. let 20. století se začala úhrnná plodnost rychle sniţovat z hodnoty 

2,8 (1990) aţ na nejniţší úroveň pod 1,9 (v letech 1998–2002). Následný růst pak vrátil úroveň 

plodnosti na původní hodnoty, kdyţ poslední dostupná data za rok 2008 vykazují hodnotu téměř 

2,7 ţivě narozených dětí na 1 ţenu. I přes tento výkyv a výrazné sníţení dětské sloţky populace, 

je stále věková struktura Kazachstánu mnohem mladší, neţ je tomu u obou sledovaných 

evropských států.  



Michal Petkov: Kazachstán: úmrtnost v evropském kontextu 

 (srovnání s vybranými evropskými zeměmi a etniky)  32 

 

 

 

Tab. 8: Věková struktura populace k 1.7 (v %), Česká republika, Kazachstán, Švédsko, 1990,2007 

 
0-14 15-64 65+ 

 
1990 

Česká republika 21.5 66.0 12.5 

Kazachstán 31.5 62.6 5.9 

Švédsko 17.9 64.3 17.8 

 
2007 

Česká republika 14.3 71.2 14.5 

Kazachstán 24.0 68.2 7.8 

Švédsko 16.9 65.7 17.4 

Zdroj: WHO European health for all database  

Graf 4: Úhrnná plodnost, Kazachstán, 1990-2007 

 
Zdroj: WHO European health for all database  

K porovnání výše zmíněných úmrtnostních ukazatelů bylo pouţito metody eliminující vliv 

věkové struktury – standardizace. Bohuţel absence třídění zemřelých podle věku neumoţnila 

před rokem 1999 pro Kazachstán uţití metody přímé standardizace. Pro srovnání celého období 

od roku 1990 aţ do roku 2008 tak bylo pouţito nepřímé standardizace, kdy za standard byla 

zvolena Česká republika. Po aplikaci této metody na hrubou míru úmrtnosti je zřejmé výrazné 

zaostávání Kazachstánu za evropskými zeměmi. Zatímco na počátku 90. let 20. století 
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převyšovala úroveň úmrtnosti  Kazachstánu úroveň pro Českou republiku jen nepatrně, 

v následujících letech se v důsledku opačných trendů tento rozdíl pohybuje mezi 5 aţ 6 ‰. 

V případě Švédska je tento rozdíl ještě výraznější.  

Tab. 9: Počet zemřelých, hrubá míra úmrtnosti, Česká republika, Kazachstán, Švédsko, 1990-2007 

 
1990 1995 2000 2005 2007 

 
Počet zemřelých 

Česká republika 129 166 117 913 109 001 107 938 104 075 

Kazachstán 128 576 168 656 149 778 157 121 158 297 

Švédsko 95 161 93 955 93 461 91 710 91 307 

 
Hrubá míra úmrtnosti (v ‰) 

Česká republika 12.5 11.4 10.6 10.6 10.1 

Kazachstán 7.7 10.2 10.0 10.4 10.2 

Švédsko 11.1 10.6 10.5 10.2 10.0 

 
Nepřímo standardizovaná1 hrubá míra úmrtnosti (v‰) 

Česká republika 12.5 11.4 10.6 10.6 10.1 

Kazachstán 12.6 16.1 16.7 15.8 15.7 

Švédsko 9.3 8.9 10.4 9.2 9.1 

1 standard - věková struktura České republiky k 1.7 2007 

Zdroj: WHO European health for all diabase, Human Mortality Database, vlastní výpočet 

Graf 5: Nepřímo standardizovaná1 hrubá míra úmrtnosti, Česká republika, Kazachstán, Švédsko, 

1990-2007 

 
1 standard - věková struktura České republiky 

Zdroj: WHO European health for all database, Human Mortality Database, vlastní výpočet 
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6.2 Ukazatele kojenecké a dětské úmrtnosti 

Zásadním problémem při studiu kojenecké úmrtnosti v Kazachstánu je kvalita a dostupnost 

dat. Jedinou dostupnou souvislou časovou řadou jsou statistiky WHO HFA-DB. Tyto údaje 

vychází z oficiálních zdrojů poskytovaných statistickými úřady jednotlivých států. V některých 

regionech, mezi které Střední Asie patří, je však spolehlivost těchto dat niţší. Provozovatelé 

databáze odhadují, ţe zde dochází k výrazné podregistraci zemřelých kojenců a objevuje se zde 

téţ problém rozdílných definic3. Tento fakt pak sniţuje celkovou hladinu kojenecké úmrtnosti.  

Další moţností studia jsou pouze dílčí údaje v literatuře, vycházející z různých výběrových 

šetření, popřípadě odhady konstruované WHO a WB. Tato data pak odhadují úroveň kojenecké 

úmrtnost mnohem vyšší neţ oficiální statistika. Bohuţel dostupnost je moţná pouze pro vybrané 

roky a nelze tak sledovat dlouhodobější vývoj. Velký rozptyl dat také neumoţňuje srovnání 

s ostatními vybranými zeměmi.  

Z těchto důvodu tak bylo k porovnání pouţito dat z databáze WHO HFA-DB.  

Tab. 10: Odhadované hodnoty kojenecké úmrtnosti (v ‰), Kazachstán, vybrané roky 

 
1990 1995 2000 2001 2004 2005 2006 2007 2008 

World Bank 51 48 38 . . 31 29 28 27 

WHO - HFA-DB odhad . . 33 
 

63 . . . . 

WHO - WHOSIS 50 . 37 . . . 26 . . 

Dude (2005) 42 56 . 81 . . . . . 

 Zdroj:WB World data Bank, WHO European health for all database, WHO Statistical Information 

Systém, Dude, 2005 

Úroveň úmrtnosti v prvním roce ţivota je jedním z ukazatelů nejen demografické vyspělosti 

populace. Důraz na kvalitu a dostupnost péče o kojence a těhotné matky sníţil ve vyspělých 

zemích hladinu kojenecké úmrtnosti k hodnotám okolo 3 ‰. Tato čísla jsou však pro 

Kazachstán velmi vzdálena. Podle databáze WHO  HFA-DB se v posledních letech existence 

Sovětského svazu udrţoval kvocient kojenecké úmrtnosti okolo 27 ‰. Ačkoli se po roce 1992 

celkové úmrtnostní poměry výrazně zhoršily, hodnoty kojenecké úmrtnosti se zvýšily pouze 

přechodně a jiţ poměrně brzy začaly klesat. Za posledních 12 let klesly téměř na polovinu. Za 

tímto poklesem stojí především vládní program cílený na budoucí matky a kojence. Základem 

bylo přijetí doporučení standardů WHO a navýšení zdravotnického rozpočtu. Cílem programu 

je zavedení preventivních prohlídek u všech těhotných ţen ve 22. -23. týdnu těhotenství, 

budování perinatálních center a snaha umístit zde budoucí matky, u kterých jsou předpokládány 

komplikace spojené s porodem (Abdrakhmanov, 2009).    

 Při podrobnějším studiu úmrtnosti v prvním roce ţivota je patrné, ţe sniţování kojenecké 

 

                                                      
3 Aţ do roku 2007 se v Kazachstánu ţivě narozené dítě posuzovalo podle staré sovětské definice 

pouţívané v Kazachstánu jiţ od roku 1937 (Abdrakmanov, 2009). Tato stará definice byla mnohem 

striktnější a v porovnání s definicemi pouţívanými WHO v důsledku vykazovala mnohem menší 

kojeneckou úmrtnost, neţ by byla při pouţití doporučení WHO.  
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úmrtnosti se odehrává především v pozdějším věku dětí. Zatímco celková hladina kojenecké 

úmrtnosti se mezi lety 1990 a 2007 sníţila téměř na polovinu, pokles neonatální a perinatální 

úmrtnosti zdaleka tak rychlý nebyl. Zaměření především na kvalitu a dostupnost prenatální a 

neonatální péče, by tak mohlo pozitivně přispět k dalšímu sniţování kojenecké úmrtnosti. 

Při pohledu na úroveň následné dětské úmrtnosti (do 5 let věku) je také moţné pozorovat 

dlouhodobý trend jejího sniţování. Současná úroveň 18,6 zemřelých na 1000 narozených je 

stále několikanásobně vyšší neţ v případě České republiky a Švédska (4 resp. 3,2 zemřelých na 

1000 narozených), nicméně je jiţ téměř poloviční v porovnání s nejhorší situací v roce 1995 

(36,8 zemřelých na 1000 narozených).  

Tab. 11: Ukazatele kojenecké, dětské a mateřské úmrtnosti, Česká republika, Kazachstán, Švédsko, 

1990 -2007 

 

1990 1995 2000 2005 2007 

 

Kojenecká úmrtnost (na 1000 ţivě narozených) 

Česká republika 10.8 7.7 4.1 3.4 3.1 

Kazachstán 26.7 27.9 19.1 15.1 14.4 

Švédsko 6.0 4.0 3.4 2.5 2.5 

 
Perinatální úmrtnost (na 1000 narozených) 

Česká republika 8.3 5.0 4.0 3.5 3.6 

Kazachstán 19.3 17.3 16.0 14.2 14.1 

Švédsko 5.0 4.3 4.7 3.3 4.3 

 
Neonatální úmrtnost (na 1000 ţivě narozených) 

Česká republika 7.7 4.9 2.5 2.0 2.1 

Kazachstán 12.21 11.7 10.7 9.6 8.8 3 

Švédsko 3.5 2.8 2.2 2 1.5 1.8 

 
Počet zemřelých do 5 roku (na 1000 ţivě narozených) 

Česká republika 12.4 9.1 5.2 4.1 4.0 

Kazachstán 34.3 36.8 25.2 19.5 18.6 

Švédsko 7.1 4.7 3.9 3.3 3.2 

1- rok 1991  2- rok 1999  3- rok 2007 

Zdroj: WHO European health for all database  
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Graf 6: Kojenecká úmrtnost, Česká republika, Kazachstán, Švédsko, 1990-2007 

 
Zdroj: WHO European health for all database  

Vliv vládního programu, zaměřený nejen na narozené děti ale téţ i na zdraví matek 

v průběhu těhotenství a následné poporodní péči, je patrný i na sniţování mateřské úmrtnosti. 

Počet zemřelých matek na 100 tisíc ţivě narozených dětí se sníţil z více neţ 70 zemřelých 

v první polovině 90. let minulého století na současnou hodnotu pod 50 zemřelých. Většímu 

přiblíţení k vyspělým zemím bránil stále vysoký výskyt porodních komplikací, které se objeví u 

více neţ poloviny všech porodů. Zároveň se téţ v roce 2005 předpokládalo, ţe téměř 40 % 

všech úmrtí v průběhu těhotenství nebo porodu by bylo moţné předejít zkvalitněním a lepší 

dostupností zdravotní péče (IRIN 2005).  

Tab. 12: Mateřská úmrtnost (na 100 tis. živě narozených), Česká republika, Kazachstán, Švédsko,  

1990 - 2007 

 

1990 1995 2000 2005 2007 

Česká republika 8.4 6.2 9.9 14.7 2.6 

Kazachstán 73.2 76.7 61.6 40.9 47.5 

Švédsko 3.2 3.9 4.4 5.9 1.9 

 Zdroj: WHO European health for all database  
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6.3 Úmrtnost podle věku  

Rozloţení měr úmrtnosti podle věku je jedním ze znaků demografické vyspělosti populace. 

Po vyšší úrovni v prvním roce ţivota, intenzita úmrtnosti rychle klesá k nejniţším hodnotám 

dosahovaným okolo 10. roku ţivota. Podle rychlosti a věkového rozloţení následného růstu je 

moţné odlišit pohlaví i demografickou vyspělost jednotlivých států. Zatímco u vyspělých zemí 

se intenzita zvedá pomalu a vrcholí aţ ve vysokém věku, u demograficky méně vyspělých států 

přichází nárůst dříve.  

Tab. 13: Míry úmrtnosti podle věku (na 1000 obyv.), Česká republika, Kazachstán, Švédsko, 2005 

 
Česká republika Kazachstán Švédsko 

 
Muţi Ţeny Muţi Ţeny Muţi Ţeny 

0 4.1 2.8 16.8 13.4 2.5 2.3 

1 - 4 0.2 0.2 1.2 1.0 0.2 0.2 

5 - 9 0.1 0.1 0.6 0.4 0.1 0.1 

10 - 14 0.2 0.2 0.6 0.3 0.1 0.1 

15 - 19 0.6 0.3 1.5 0.7 0.4 0.2 

20 - 24 1.0 0.3 3.5 1.1 0.7 0.3 

25 - 29 0.9 0.3 5.5 1.5 0.7 0.3 

30 - 34 1.2 0.4 7.0 2.2 0.6 0.4 

35 - 39 1.6 0.7 8.4 2.7 0.8 0.6 

40 - 44 2.6 1.2 11.4 3.6 1.4 0.8 

45 - 49 4.9 2.3 15.4 5.2 2.2 1.4 

50 - 54 8.0 3.5 22.3 7.9 3.7 2.6 

55 - 59 13.1 5.6 29.7 11.8 6.0 4.1 

60 - 64 19.9 8.6 43.7 17.9 9.6 6.3 

65 - 69 29.4 14.1 58.9 26.4 16.7 10.1 

70 - 74 45.5 24.9 78.8 42.6 28.0 16.3 

75 - 79 72.7 46.6 105.8 69.8 48.3 29.0 

80 - 84 118.7 86.9 135.4 108.2 86.8 56.0 

85 - 89 183.1 148.6 207.4 179.4 152.9 107.0 

Zdroj: Etnodemografičeskij ežegodnik Kazachstana 2006, Almaty 2006, Human Mortality Database 

Při porovnání Kazachstánu s Českou republikou a Švédskem je viditelná vyšší úmrtnost u 

všech věkových skupin. V prvním roce ţivota je v Kazachstánu intenzita úmrtnosti u muţů 

čtyřikrát a u ţen téměř pětkrát vyšší neţ v České republice a ve srovnání se Švédskem u muţů 

téměř sedmkrát a u ţen téměř šestkrát vyšší. V následující věkové skupině 1– 4 roky tento trend 

pokračuje, kdyţ u obou zemí i obou pohlaví je intenzita úmrtnosti v Kazachstánu vyšší více neţ 

pětkrát. Výrazně vyšší úmrtnost je dále moţné pozorovat v Kazachstánu v porovnání s oběma 

zeměmi především u muţů ve středním věku mezi 25. a 44. rokem ţivota. Tato skupina byla 

nejvíce postiţena ekonomickými a sociálními problémy spojenými s rozpadem SSSR a zde se 
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nejvíce projevil propad v úrovni úmrtnosti po roce 1992 (Becker, Urzhumova, Seitenova, 2003). 

I přes zlepšující se ekonomickou situaci Kazachstánu je zde stále patrný velký odstup od obou 

evropských zemí. V porovnání se Švédskem pak u muţů ve všech věkových skupinách 

v intervalu 25–54 let je intenzita úmrtnosti více neţ šestkrát vyšší. Největší rozdíl je pak u 

věkové skupiny 30–34 let, kdy muţi v Kazachstánu umírají jedenáctkrát častěji neţ ve Švédsku. 

Tab. 14: Indexy úmrtnosti podle věku, Česká republika, Kazachstán, Švédsko, 2005 

 
Česká rep. Kazachstán Švédsko 

 
Index 

muţi/ţeny 

Index 

muţi/ţeny 

Index (CZ=100) Index (SW=100) Index 

muţi/ţeny 

 
Muţi Ţeny Muţi Ţeny 

0 147 126 409 479 669 573 108 

1 - 4 92 122 691 521 535 518 118 

5 - 9 121 151 406 325 412 536 197 

10 - 14 105 171 314 192 475 420 151 

15 - 19 209 221 264 249 417 416 220 

20 - 24 370 317 361 421 521 405 247 

25 - 29 297 374 590 468 755 583 288 

30 - 34 265 314 584 492 1114 626 177 

35 - 39 228 314 523 380 992 485 153 

40 - 44 218 315 447 309 823 458 176 

45 - 49 216 296 313 229 685 372 161 

50 - 54 231 282 278 227 602 304 142 

55 - 59 235 253 227 211 492 285 147 

60 - 64 230 244 220 208 455 286 153 

65 - 69 208 223 200 187 353 262 165 

70 - 74 183 185 173 171 282 262 172 

75 - 79 156 152 145 150 219 241 167 

80 - 84 137 125 114 125 156 193 155 

85 - 89 123 116 113 121 136 168 143 

Zdroj: Etnodemografičeskij ežegodnik Kazachstana 2006, Almaty 2006, Human Mortality Database 

Intenzita úmrtnosti podle věku je určujícím faktorem charakterizujícím řád vymírání tzv. 

fiktivní tabulkové populace v čase. Další moţností jak porovnat strukturu úmrtnosti podle věku, 

je tak vyuţití funkcí z úmrtnostních tabulek - tabulkové funkce zemřelých a tabulkové funkce 

doţívajících se. Podobně jako u intenzity úmrtnosti podle věku jsou u demograficky vyspělých 

zemí nejvyšší tabulkové počty zemřelých soustředěny do nejvyšších věků, u méně vyspělých 

populací pak tento vrchol přichází dříve.  

V grafickém vyjádření tabulkových počtů zemřelých je především u muţů dobře viditelná 

zvýšená úmrtnost v Kazachstánu jiţ od niţších věků a nejvyšší počet zemřelých nacházející se 

jiţ ve věkové skupině 65-69 let, zatímco u České republiky a Švédska tento vrchol nastává aţ ve 
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věkovém rozmezí 80-84 let. U ţen sice není odstup Kazachstánu od obou zemí tak výrazný jako 

je tomu u muţů, nicméně i zde moţné pozorovat nejvyšší počet zemřelých v niţším věku. Při 

porovnání pohlaví je u Kazachstánu patrná výrazná muţská nadúmrtnost, především ve 

středním věku. Zde je tabulkový počet zemřelých mezi 20. a 54. rokem ţivota u muţů více neţ 

dvakrát vyšší neţ u ţen. 

Dalším z ukazatelů, který umoţňuje porovnání tabulkové četnosti úmrtí v jednotlivých 

věkových skupinách, je pravděpodobná délka ţivota zobrazující modální, tedy nejčastější, věk 

úmrtí v tabulkové populaci. U Kazachstánu je patrné výrazné sniţování její úrovně (mezi roky 

1990 a 2005 o více neţ 4 roky u muţů a téměř 1,5 roku u ţen) a tím i zvyšování odstupu od 

obou evropských zemí. Zatímco v roce 1990 byl modální věk úmrtí u muţů v Kazachstánu o 2,5 

roku niţší neţ v České republice, v roce 2005 byl niţší jiţ o 13 let a v porovnání se Švédskem 

se rozdíl normální délky ţivota zvýšil z 8 na téměř 17 let. U ţen nebyl pokles normální délky 

ţivota tak výrazný a v roce 2005 se její hodnota dostala nad úroveň v roku 1990.  

Tabulková funkce doţívajících se je základní funkcí úmrtnostních tabulek a popisuje řád 

vymírání fiktivní tabulkové populace. U vyspělých zemí je zpočátku její pokles velmi pomalý a 

přichází aţ ve vyšších věkových kategoriích. U méně vyspělých populací je pokles mnohem 

více pozvolný a začíná dříve. Při porovnání Kazachstánu s Českou republikou a Švédskem je 

dobře viditelný odstup Švédska, jako nejvyspělejší populace. Nástup poklesu hodnoty funkce aţ 

po 60. roce ţivota ukazuje na kumulaci zemřelých aţ za tuto věkovou hranici. Naopak 

pozvolnější pokles u Kazachstánu ukazuje na rozloţení zemřelých do více věkových skupin. 

Rychlost vymírání ilustruje ukazatel pravděpodobné délky ţivota. Tento ukazatel udává věk, 

do kterého zemře polovina tabulkové populace. Zatímco u obou evropských zemí se 

pravděpodobná délka ţivota stále zvyšovala, v Kazachstánu, především v 90. letech 20. století, 

klesala. Velké zhoršení úmrtnostních poměrů v Kazachstánu vedlo ke sníţení pravděpodobné 

délky ţivota u muţů od roku 1990 o více neţ 4 roky, zatímco pro Českou republiku se stejný 

ukazatel o téměř 6 let zvýšil. Logicky se tak neustále zvyšoval odstup Kazachstánu od České 

republiky a Švédska. V roce 2005 byla pravděpodobná délka ţivota u muţů o více neţ 14 let a u 

ţen 6,4 roku niţší neţ v České republice a o téměř 20 let u muţů a téměř 11 let u ţen niţší neţ 

v případě Švédska. 
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Tab. 15: Pravděpodobná délka života, normální délka života, Česká republika, Kazachstán, Švédsko, 

1990-2005 

 

Česká republika Kazachstán Švédsko 

muţi ţeny muţi ţeny muţi ţeny 

 
Pravděpodobná délka ţivota 

1990 70.3 78.3 66.1 75.6 77.7 83.3 

2000 74.2 81.1 62.0 73.0 80.2 84.8 

2005 76.2 82.4 62.0 74.2 81.5 85.7 

 
Normální délka ţivota 

1990 75.4 81.4 72.9 78.9 81.0 86.2 

2000 78.5 83.8 67.2 78.4 83.3 87.2 

2005 81.1 85.4 68.1 79.0 84.9 87.9 

Zdroj: WHO Statistical Information Systém,  vlastní výpočet  

Graf 7: Tabulkové počty zemřelých, muži, Česká republika, Kazachstán, Švédsko, 2005 

 
Zdroj: WHO Statistical Information System  
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Graf 8: Tabulkové počty zemřelých, ženy, Česká republika, Kazachstán, Švédsko, 2005 

 
Zdroj: WHO Statistical Information System  

Graf 9: Tabulkové počty dožívajících se, muži, Česká republika, Kazachstán, Švédsko, 2005 

 
Zdroj: WHO Statistical Information Systém 
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Graf 10: Tabulkové počty dožívajících se, ženy, Česká republika, Kazachstán, Švédsko, 2005 

 
Zdroj: WHO Statistical Information Systém 

6.4 Hodnoty naděje dožití 

Trend změny naděje doţití při narození přehledně popisuje vývoj celkových úmrtnostních 

poměrů v populaci. Ve většině vyspělých zemí tyto hodnoty rostou a rychlost tohoto růstu 

dokumentuje dynamiku změn. U zemí bývalého západního bloku za posledních 20 let 

nedocházelo k ţádnému výraznějšímu nárůstu. Tyto země jiţ dlouhou dobu vykazují pozvolný 

kontinuální růst a hodnoty zde dosahované patří mezi nejvyšší na světě. Kombinace velmi nízké 

kojenecké úmrtnost a kumulace největšího počtu zemřelých do vysokého věku nedává mnoho 

prostoru k větším změnám. Růst naděje doţití při narození je tak spíše stabilnější a pozvolnější. 

K výraznějším změnám dochází především u států, které proţívají velké politické, sociální či 

ekonomické změny. Jedním z příkladů je Česká republika. Hodnoty naděje doţití při narození 

mezi lety 1990 a 2007 vzrostly u muţů o 6,2 roku a u ţen o 4,8 roku. To představuje průměrný 

roční růst u muţů o 0,34 roku a u ţen o 0,26 roku. Výraznou měrou se o to zaslouţil především 

pokles kojenecké úmrtnosti a sniţování úmrtnosti po padesátém roce ţivota. Tento velký nárůst 

hodnot posunul Českou republiku blíţe k výše zmiňované skupině vyspělých evropských zemí.  

Demografický vývoj v Kazachstánu měl však, co se úmrtnosti týče, obrácený směr. Nejvyšší 

hodnoty naděje doţití vykazoval Kazachstán v  polovině 60. let minulého století, kdy tyto 

hodnoty byly na úrovni 66,6 pro muţe a 75,4 pro ţeny. Druhým vrcholem úrovně hodnot byla 

druhá polovina 80. let 20. století, přesněji roky 1986 a 1987 pro muţe a rok 1990 pro ţeny, ve 

kterých se muţi doţívali více neţ 64 let a ţeny 73,4 roku (Becker, Urzhumova, Seitenova, 

2003). O několik let později, v roce 1996, se však muţi v Kazachstánu doţívali v průměru 

pouze 58,9 roku a ţeny 70,3 roku. Takto výrazný pokles, 5,3 roku pro muţe a 3,1 roku ţeny, 
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způsobený především radikálním zhoršení ţivotní úrovně většiny obyvatel, není pozorovaný 

jinde u populace nečelící válce či smrtelné epidemii (Becker, Urzhumova, Seitenova, 2003). 

V následujících letech se propad zastavil a hodnoty naděje na doţití při narození začaly mírně 

stoupat. Tento nárůst však nedokázal ještě zcela vykompenzovat ztráty z první poloviny 90. let 

20. století. Muţi se tak doţívají v průměru o 3,1 roku méně a ţeny 1,1 roku méně neţ v roce 

1990.   

Z tabulky hodnot naděje doţití je také patrný velký rozdíl v úrovni úmrtnosti mezi 

pohlavími. Ten od roku 1990 narůstal z hodnoty 9,5 roku na 11,6 roku v roce 2007. V roce 2007 

se tak muţi doţívali pouze 60,8 roku a ţeny 72,3 roku.  Trend zvyšování rozdílu hodnot naděje 

doţití při narození mezi pohlavími v Kazachstánu byl v porovnání s evropskými zeměmi 

opačný. Zatímco v České republice a Švédsku se rozdíl mezi hodnotami naděje doţití muţů a 

ţen mezi roky 1990 a 2007 sníţil o 1,5 roku, v Kazachstánu naopak v tomtéţ období o více neţ 

2 roky narostl. Za neustále rostoucí muţskou nadúmrtností stojí především zvýšená úmrtnost po 

dvacátém roce ţivota. Hlavní příčinou je především rozdílný ţivotní styl pohlaví. U muţů je 

v tomto věku mnohem vyšší úmrtnost na vnější příčiny smrti – dopravní nehody, sebevraţdy, 

atd. Úroveň muţské úmrtnosti hodně zvyšuje téţ alkoholismus, který je u muţů čtyřikrát 

častější neţ u ţen, přičemţ nejpostiţenější skupinou jsou muţi od 30 do 45 let. (Butenko, 2002).   
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Tab. 16: Naděje dožití, Česká republika, Kazachstán Švédsko, 1990-2007 

 
1990 1995 2000 2005 2007 index 2007/1990 

 
Muţi Ţeny Muţi Ţeny Muţi Ţeny Muţi Ţeny Muţi Ţeny Muţi Ţeny 

Naděje doţití při narození 

Česká republika 67.63 75.54 69.76 76.81 71.75 78.61 72.97 79.32 73.82 80.30 1.09 1.06 

Kazachstán 63.90 73.40 59.28 70.38 60.18 71.65 60.40 71.73 60.77 72.33 0.95 0.99 

Švédsko 74.93 80.65 76.34 81.78 77.51 82.26 78.57 82.99 79.12 83.19 1.06 1.03 

Naděje doţití ve věku 15 let 

Česká republika 53.75 61.46 55.64 62.55 57.29 64.07 58.42 64.69 59.26 65.63 1.10 1.07 

Kazachstán 51.81 60.92 47.16 57.93 47.23 58.42 47.00 58.19 47.36 58.74 0.91 0.96 

Švédsko 60.63 66.25 61.83 67.17 62.93 67.60 63.93 68.31 64.44 68.50 1.06 1.03 

Naděje doţití ve věku 45 let 

Česká republika 25.87 32.44 27.65 33.49 29.04 34.86 29.99 35.41 30.81 36.30 1.19 1.12 

Kazachstán 25.59 32.68 22.35 30.15 22.51 30.66 22.71 30.55 23.17 31.15 0.91 0.95 

Švédsko 32.14 37.09 33.12 37.90 34.14 38.24 35.01 38.90 35.54 39.08 1.11 1.05 

Naděje doţití ve věku 65 let 

Česká republika 11.70 15.40 12.76 16.26 13.84 17.37 14.49 17.79 15.18 18.60 1.30 1.21 

Kazachstán 12.56 16.46 10.87 14.82 10.61 15.18 11.14 14.91 11.27 15.22 0.90 0.92 

Švédsko 15.43 19.30 16.10 20.02 16.81 20.32 17.52 20.83 18.04 20.88 1.17 1.08 

Zdroj: WHO European health for all database  
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Graf 11: Naděje dožití při narození, Česká republika, Kazachstán, Švédsko 

Zdroj: WHO European health for all database  

Pomocí jednorozměrné dekompozice podle Pressata je moţné spočítat příspěvky věkových 

skupin k rozdílu středních délek ţivota při narození. Výrazné sniţování kojenecké a dětské 

úmrtnosti v Kazachstánu přispělo mezi roky 1990 a 2007 ke zvýšení hodnoty naděje doţití při 

narození o více neţ 2,3 roku u muţů a 1,9 roku u ţen. I přes tento výrazný příspěvek však 

celkové hodnoty klesaly. U muţů je patrný výraznější pokles především v rozmezí věkových 

skupin 25 -29 a 55 - 59 let. U většiny z nich je záporný příspěvek větší neţ 0,5 roku. Zatímco u 

muţů je moţné vysledovat krizové věkové skupiny, které se výrazněji zasadily o sniţování 

naděje doţití, u ţen je situace odlišná. Zhoršení úmrtnostních poměrů je u věkových skupin 

mnohem vyrovnanější. Ve věku 20 – 84 let se příspěvek kaţdého 5ti-letého věkového intervalu 

ke změně hodnoty naděje doţití při narození pohyboval v rozmezí -0,1 aţ  -0,2 roku. Při 

porovnání s evropskými zeměmi je opět viditelný opačný trend. Zatímco u České republiky 

bylo právě sniţování úmrtnosti ve středním a vyšším věku nejdůleţitějším faktorem pro velký 

nárůst hodnot naděje doţití, Kazachstán v těchto věcích výrazně zaostával a naopak se zde 

nahromadila rozhodující ztráta.  
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Graf 12: Příspěvky věkových skupin ke změně naděje dožití při narození mezi roky 1990 a 2006, muži, 

Česká republika, Kazachstán, Švédsko 

 
Zdroj: WHO Statistical Information Systém,  vlastní výpočet  

Graf 13: Příspěvky věkových skupin ke změně naděje dožití při narození mezi roky 1990 a 2006, ženy, 

Česká republika, Kazachstán, Švédsko 

 
Zdroj: WHO Statistical Information Systém,  vlastní výpočet  
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V porovnání příspěvků k rozdílu naděje doţití při narození mezi pohlavími v Kazachstánu je 

moţné muţskou nadúmrtnost pozorovat jiţ od prvního roku ţivota, kdyţ v roce 1990 tato 

věková skupina zvýšila rozdíl mezi pohlavími o jeden rok. Tato věková skupina pak byla také 

jedinou, ve které se výrazněji, na více neţ polovinu, podařilo sníţit zaostávání muţské části 

populace. Rozhodující věky, ve kterých se mezi pohlavími tvořil nejvýraznější rozdíl, jsou mezi 

25 a 69. rokem ţivota. V roce 2006 mezi těmito věky narostla ztráta o 8,7 roku z celkových 10,9 

roku.  

Graf 14: Příspěvky věkových skupin k rozdílu hodnot naděje dožití muži – ženy, Kazachstán, 1990, 

2006 

Zdroj: WHO Statistical Information Systém,  vlastní výpočet 

Srovnání příspěvků jednotlivých věkových skupin k rozdílu naděje doţití mezi 

Kazachstánem a oběma vybranými evropskými zeměmi jasně ukazuje, kde nejvýrazněji 

Kazachstán zaostává. Mimo úmrtnost v prvním roce ţivota, která u obou států i obou pohlaví 

zvyšuje rozdíl o více neţ 1,5 roku, se nejvýraznější odstup tvoří ve středním a vyšší věku. U 

muţů je nejvýraznější rozdíl patrný mezi 25. a 70. rokem ţivota. V porovnání s Českou 

republikou ztratil Kazachstán v roce 2006 více neţ 10 let a v porovnání se Švédskem dokonce 

14 let. Součet příspěvků v těchto věcích představoval 70 % celkového rozdílu mezi 

Kazachstánem a oběma evropskými zeměmi. U ţen byl pak vrchol absolutních hodnot 

příspěvků posunut do vyšších věků, především od 60. do 79. roku ţivota.  
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Graf 15: Příspěvky jednotlivých věkových skupin k rozdílu hodnot naděje dožití, Kazachstán - Česká 

republika,  Kazachstán -Švédsko, muži, 2006 

 Zdroj: WHO Statistical Information Systém, vlastní výpočet 

Graf 16: Příspěvky jednotlivých věkových skupin k rozdílu hodnot naděje dožití, Kazachstán-Česká 

republika,  Kazachstán-Švédsko, ženy, 2006 

 Zdroj: WHO Statistical Information Systém,  vlastní výpočet 
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6.5 Úmrtnost podle příčin smrti 

Struktura zemřelých podle příčin smrti je další moţností pro analýzu úmrtnostních poměrů 

v Kazachstánu. V letech 1992 a 2007 převaţovaly v příčinách úmrtí civilizační a degenerativní 

onemocnění, se zásadním zastoupením nemocí oběhové soustavy a novotvarů. V závislosti na 

rostoucí celkové intenzitě úmrtnosti se zvýšily míry úmrtnosti u většiny příčin smrti, s výjimkou 

novotvarů, nemocí dýchací soustavy a infekčních a parazitických onemocnění. U muţů se 

standardizovaná míra úmrtnosti nemocí oběhového systému zvýšila mezi roky 1992 a 2007 

z 800 na 1068 a u ţen z 520 na 643 zemřelých na 100 tisíc obyvatel, coţ znamenalo nárůst o 33 

respektive 24 %. U obou pohlaví tak nárůst úmrtnosti na tuto příčinu smrti byl rozhodujícím 

faktorem pro růst celkové hladiny úmrtnosti. Druhou nejčastější příčinou smrti u muţů v roce 

1992 byly novotvary, ale v roce 2007 tuto skupinu díky výraznému nárůstu předstihla úmrtnost 

na vnější příčiny smrti, která ve sledovaném období zaznamenala růst o více neţ 38 % na 

hodnotu 273 zemřelých na 100 tisíc obyvatel. U ţen se pořadí nejčastějších příčin smrti 

výrazněji neměnilo, ačkoli mírné sníţení intenzity úmrtnosti na novotvary a nárůst intenzity 

úmrtnosti na ostatní příčiny smrti hodnoty téměř vyrovnaly.  

Největší rozdíl v úmrtnosti podle jednotlivých příčin smrti mezi pohlavími představovala 

především celková intenzita úmrtnosti, která byla v roce 2007 v Kazachstánu u muţů téměř 

dvakrát vyšší neţ u ţen. To mělo za následek mnohem vyšší intenzity úmrtnosti u všech 

sledovaných příčin. U nejčastější příčiny smrti, nemocí oběhové soustavy, umírali muţi 1,7krát 

častěji neţ ţeny, u novotvarů pak téměř dvakrát častěji. Největší rozdíl byl u vnějších příčin 

smrti. Zde byla úmrtnost muţů více neţ čtyřikrát vyšší neţ u ţen. Rozhodujícími faktory toho 

rozdílu byly výrazně vyšší úmrtnost na úmrtí spojená s dopravními nehodami, vyšší 

sebevraţednost a mnohem vyšší míra alkoholismu u muţů.  

Při porovnání struktury zemřelých podle příčin smrti Kazachstánu s Českou republikou a 

Švédskem bylo patrných několik významných rozdílů. Nejčastější skupinou úmrtí byla ve všech 

zemích nemoci oběhového systému, rozdíl byl však v jejich podílu na celkovém počtu úmrtí. 

Zatímco v Kazachstánu v průběhu posledních dvaceti let tento podíl této skupiny úmrtí u obou 

pohlaví rostl, v České republice a Švédsku tomu bylo naopak. V obou evropských zemích se 

tento podíl sniţoval a především ve Švédsku se výrazně přibliţoval podílu úmrtí na novotvary. 

Právě novotvary v obou zemích zastupovaly druhou nejpočetnější příčinu úmrtí. Velký rozdíl 

mezi Kazachstánem a evropskými zeměmi vykazovaly skupiny vnějších a ostatních příčin 

smrti. Nejvýraznější rozdíl ve struktuře úmrtnosti, který výrazně oddaloval Kazachstán od 

evropského standardu, však byla úmrtí způsobená infekčními a parazitickými onemocněními.  

Ačkoli se míra úmrtnosti u této skupiny úmrtnosti u České republiky a Švédska zvýšila, její 

hodnoty byly stále velmi nízké. V Kazachstánu byla výrazným problémem především 

tuberkulóza. Ta se na celkové intenzitě úmrtí na infekční a parazitická onemocnění podílela více 

ze 70 % a její podíl v průběhu let rostl. Především u muţů byla intenzita úmrtí na tuberkulózu 

mnohonásobně vyšší, neţ ve vyspělých zemích. V porovnání s Českou republikou byla její 

úroveň v Kazachstánu v roce 2007 čtyřicet pětkrát vyšší a v porovnání se Švédskem pak vyšší 

dokonce devadesátkrát. U ţen nebyl rozdíl tak výrazný, nicméně i zde byla míra úmrtnosti 

dvacet pětkrát vyšší neţ u obou zemí. V roce 1998 proto vyhlásilo kazachstánské ministerstvo 
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zdravotnictví program zaměřený na prevenci a sniţování výskytu tuberkulózy v populaci. I přes 

tento program počet případů narůstal aţ do vrcholu v roce 2003 (odhadováno na 22 tisíc nových 

případů výskytu TBC). Reorganizací neefektivního systému a přijetím mezinárodních standardů 

se od roku 2003 daří počet nových onemocnění sniţovat. Ke sniţování výskytu tuberkulózy 

přispívá téţ úzká spolupráce s mezinárodními organizacemi (USAID, WHO), které se formou 

projektů podílí na školení lékařů a budováním a budováním specializovaných center. Ačkoli se 

výskyt nových případů kaţdoročně sniţuje, je incidence v Kazachstánu třetí nejvyšší 

v euroasijském regionu (USAID Owerwiew of Kazakhstan, 2009). Problém onemocnění 

tuberkulózou má i další sociální aspekty. Vzhledem k vysoké incidenci v populaci (od roku 

2000 více neţ 170 případů na 100 tisíc obyvatel ročně) je i následně vysoký počet osob, které 

po vyléčení zůstanou trvale postiţeni. Jejich počet se od roku 2001 pohybuje okolo hranice 

2800 případů ročně (National Human Development report, Kazakhstan, 2009). 



 

 

 

Tab. 17: Standardizované
1
 míry úmrtnosti podle příčin smrti, muži, Česká republika, Kazachstán, Švédsko, 1992, 2007 

  třída Česká republika (CZ) Kazachstán (KZ) Švédsko (SW) Index (2007) 

 
ICD 10 1992 2007 1992 2007 1992 2007 KZ/CZ KZ/SW 

Všechny příčiny A00-Y99 1437.28 991.20 1673.56 2008.43 874.89 652.30 2.03 3.08 

Infekční a parazitická onemocnění A00-B99 4.46 5.89 39.60 39.90 6.11 11.26 6.77 3.54 

TBC A15-A19, B90 2.50 0.73 28.06 33.38 1.03 0.37 45.73 90.22 

Novotvary C00-C97 352.08 274.30 312.30 233.22 196.75 172.01 0.85 1.36 

Zhoubné novotvary průdušnic, průdušky a plíce C33-C34 108.56 71.26 98.38 64.58 35.05 28.49 0.91 2.27 

Nemoci oběhového systému I00-I99 765.42 453.69 800.05 1067.56 421.32 252.23 2.35 4.23 

Choroby srdce I20-I25 401.96 239.10 457.33 510.92 248.52 129.50 2.14 3.95 

Cévní onemocnění mozku I60-I69 205.13 91.61 226.13 236.60 73.69 45.52 2.58 5.20 

Nemoci dýchací soustavy J00-J99 71.26 59.44 162.70 128.55 64.47 37.79 2.16 3.40 

Chronická obstruktivní onemocnění plic J40-J46 36.37 25.05 97.96 . 15.76 18.40 x x 

Nemoci trávicí soustavy K00-K93 56.85 49.52 55.41 95.63 31.08 23.00 1.93 4.16 

Vnější příčiny V00-Y99 114.64 78.73 198.06 273.09 62.13 56.06 3.47 4.87 

Dopravní nehody V00-V99 22.19 14.50 35.91 37.59 2 10.54 6.44 2.59 5.84 

Sebevraţdy X60-X84 30.87 20.83 37.82 50.44 20.41 16.29 2.42 3.10 

Ostatní příčiny 
 

72.57 69.63 105.44 170.48 93.03 99.95 2.45 1.71 

1 – standard – WHO standard European population 
2 – hodnota pro rok 2008 

Zdroj: WHO European health for all database  

 

  



 

 

 

Tab. 18: Standardizované
1
 míry úmrtnosti podle příčin smrti, ženy, Česká republika, Kazachstán, Švédsko, 1992, 2007 

  třída Česká republika (CZ) Kazachstán (KZ) Švédsko (SW) Index (2007) 

  ICD 10 1992 2007 1992 2007 1992 2007 KZ/CZ KZ/SW 

Všechny příčiny A00-Y99 821.42 595.40 922.94 1 037.27 539.09 451.11 1.74 2.30 

Infekční a parazitická onemocnění A00-B99 2.60 4.33 15.26 12.83 4.61 7.83 2.96 1.64 

TBC A15-A19, B90 1.01 0.36 6.01 8.49 0.68 0.33 23.58 25.73 

Novotvary C00-C97 186.57 154.76 149.87 122.93 143.04 134.05 0.79 0.92 

Zhoubné novotvary průdušnic, průdušky a plíce C33-C34 15.21 19.11 12.54 8.11 15.94 23.30 0.42 0.35 

Zhoubný novotvar prsu C50 30.51 22.08 17.78 20.27 25.66 19.97 0.92 1.02 

Zhoubný novotvar hrdla děloţního  C53 7.62 4.69 8.76 7.93 2.98 2.51 1.69 3.16 

Nemoci oběhového systému I00-I99 468.61 306.82 519.38 643.34 243.67 158.60 2.10 4.06 

Choroby srdce I20-I25 199.48 145.80 254.41 280.32 115.33 63.72 1.92 4.40 

Cévní onemocnění mozku I60-I69 154.14 73.11 177.51 167.04 61.34 37.74 2.28 4.43 

Nemoci dýchací soustavy J00-J99 30.00 29.31 69.12 43.00 35.31 26.46 1.47 1.63 

Chronická obstruktivní onemocnění plic J40-J46 10.85 9.33 35.53 . 7.39 14.52 x x 

Nemoci trávicí soustavy K00-K93 27.62 25.48 32.17 41.15 18.63 15.59 1.61 2.64 

Vnější příčiny V00-Y99 49.70 26.31 54.00 62.72 27.30 22.32 2.38 2.81 

Dopravní nehody V00-V99 6.33 4.52 8.84 12.08 2 4.28 2.32 2.83 5.52 

Sebevraţdy X60-X84 8.63 3.61 10.35 8.85 8.90 6.59 2.45 1.34 

Ostatní příčiny 
 

56.32 48.39 83.14 111.30 66.53 86.26 2.30 1.29 
1 – standard – WHO standard European population 
2 – hodnota pro rok 2008 

Zdroj: WHO European health for all databas



Michal Petkov: Kazachstán: úmrtnost v evropském kontextu 

 (srovnání s vybranými evropskými zeměmi a etniky)  53 

 

 

 

Kapitola 7 

7Etnická úmrtnost v Kazachstánu a její srovnání se zemí 

původu 

Jak jiţ bylo uvedeno v Kapitole 4, je dnešní Kazachstán stále výrazně multietnickou 

společností. Porovnání vybraných evropských národností se zemí jejich původu, je další 

moţností pro odhalení rozdílnosti úmrtnostních poměrů mezi Kazachstánem a Evropu. 

Kritériem pro výběr byla především dostupnost dat a počet obyvatel hlásících se v Kazachstánu 

k příslušné etnické skupině. Přestoţe v Kazachstánu ţije mnoho etnik Evropského původu, byl 

na základě výše zmíněných poţadavků výběr omezen na Ruskou, Ukrajinskou a Německou 

národnost. Jediným datovým zdrojem, umoţňujícím sledovat úmrtnost podle etnické 

příslušnosti je Etnodemografičeskij eţegodnik Kazachstana, který pro etnika evropského 

původu udává data pouze u tří výše zmíněných národností. K porovnání  jejich úmrtnosti 

v Kazachstánu se situací v zemi jejich původu, bylo u všech tří států pouţito celostátních 

hodnot4. Časové rozpětí kazašské etnodemografické ročenky je ohraničeno roky 1999 a 2005. 

Srovnání výše zmíněných národností se zemí jejich původu tak obsahuje pouze tento časový 

úsek.  

Absolutní počty a podíl tří vybraných evropských národností se od počátku devadesátých let 

trvale sniţuje. Hlavní příčinou neustálého poklesu nekazašských etnik byly především velké 

migrační vlny v 90. letech minulého století. Do Německa, Ruska a na Ukrajijnu odešlo mezi 

roky 1991 a 2004 přibliţně 2,7 milionu osob. Podle oficiálních statistik odešlo do Ruska 1,8 

milionu, do Německa více neţ 800 tisíc a na Ukrajinu přibliţně 50 tisíc emigrantů. 

V absolutních číslech byl největší pokles u Rusů, kterých ţije dnes v Kazachstánu o více neţ 

2,3 miliony méně neţ v roce 1990. Němců ţije nyní v Kazachstánu méně o téměř 800 tisíc a 

počet Ukrajinců se sníţil o víc neţ 500 tisíc osob. V relativních číslech je pokles nejvýraznější u 

Němců, kterých ţije nyní v Kazachstánu méně neţ 20 % počtu z roku 1990. 

                                                      
4  Na rozdíl od Kazachstánu jsou Rusko, Ukrajina i Něměcko národnostně mnohem více homogenní státy. 

V případě Ruska je podíl Ruské národnosti 79,2 % (Всероссийская перепись населения 2002 года), na 

Ukrajině je podíl Ukrajinců 77,8 % (All-Ukrainian population census 2001). V případě Německa není 

udáván podíl obyvatelstva Německé národnosti, ale podíl obyvatelstva s Německou státní příslušností. 

Ten byl podle údajů německého statistického úřadu v roce 2007  91,2 % (http://www.destatis.de) 

 

http://www.perepis2002.ru/index.html?id=83
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Tab. 19: Počet obyvatel vybraných národností a jejich podíl na celkové populaci, Kazachstán, 1990 - 

2009 

 
1990 2000 2005 2009 

index 

1990/2009 

 
Počet obyvatel vybraných národností k 1.1 (v tis.) 

Rusové 6 095 4 456 4 142 3 739 0.61 

Ukrajinci 880 551 477 331 0.38 

Němci 945 358 231 174 0.18 

 
Podíl vybraných národností na celkovém počtu obyvatel (v %) 

Rusové 37.4 29.9 26.9 23.7   

Ukrajinci 5.4 3.7 3.1 2.1   

Němci 5.8 2.4 1.5 1.1   

 Zdroj: Etnodemografičeskij ežegodnik Kazachstana 2006,  Bhavna, 2004, www.stat.kz 

7.1 Obecné ukazatele 

Nejjednodušším ukazatelem umoţňujícím srovnání úmrtnosti je hrubá míra úmrtnosti. Její 

úroveň je však výrazně ovlivňována věkovou strukturou populace. Zde jsou největší  rozdíly 

patrné především při porovnání Německa a kazachstánských Němců, jejichţ populace je díky 

mnohem vyšší porodnosti5 a vyšší úmrtnosti výrazně mladší.  

K vyrovnání rozdílností ve věkové struktuře srovnávaných populací bylo pouţito metody 

přímé standardizace. Za standardní populaci byla zvolena WHO Standard European population, 

publikovaná Světovou zdravotnickou organizací.  

Tab. 20: Věková struktura populace k 1.7 (v %) vybrané státy, vybrané národnosti v Kazachstánu, 

1999, 2005 

 

Němci v 

KZ 
Německo 

Rusové v 

KZ 
Rusko 

Ukrajinci 

v KZ 
Ukrajina 

 
1999 

0-14 25.4 10.4 21.0 18.4 14.6 17.9 

15-64 67.1 68.8 68.0 69.2 70.3 68.1 

65+ 7.5 20.8 11.0 12.5 15.2 14.0 

 
2005 

0-14 21.4 9.4 16.3 14.4 13.8 14.1 

15-64 70.0 67.0 70.3 71.8 67.2 69.8 

65+ 8.7 23.6 13.5 13.9 19.1 16.1 

Zdroj: Etnodemografičeskij ežegodnik Kazachstana 2006, Almaty 2006, The Human Mortality Database, 

Statistický  řad Republiky Kazachstán, www.stat.kz  

                                                      
5  - Zatímco úroveň úhrnné plodnosti se u Němců ţijících v Kazachstánu pohybovala mezi lety 1999 a 

2005 od 1,9 do 2,5 dítěte na 1 ţenu v reprodukčním období, v Německu pak pouze okolo hodnoty 1,35.  

http://www.stat.kz/
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Tab. 21: Hrubá míra úmrtnosti, vybrané státy, vybrané národnosti v Kazachstánu, 1999 - 2005 

 
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

 
Hrubá míra úmrtnosti 

Němci v KZ 10.5 10.9 10.8 10.7 11.3 12.2 12.1 

Německo 10.3 10.2 10.1 10.2 10.4 9.9 10.1 

index (Německo=100) 101.6 106.8 106.7 104.7 109.5 122.7 120.1 

 Rusové v KZ 14.3 15.0 15.1 15.3 16.3 16.1 16.5 

Rusko 14.7 15.3 15.5 16.1 16.4 15.9 16.1 

index (Rusko=100) 97.5 98.2 97.2 94.7 99.3 101.2 102.9 

Ukrajinci v KZ 21.6 22.5 22.7 23.9 24.9 24.8 25.4 

Ukrajina 14.9 15.4 15.3 15.7 16.0 16.0 16.6 

index (Ukrajina=100) 144.4 145.5 148.3 152.4 155.5 154.6 153.0 

 
Přímo standardizovaná1 hrubá míra úmrtnosti 

Němci v KZ 17.3 17.4 17.1 16.5 17.1 17.8 17.7 

Německo 9.1 8.9 8.7 8.7 8.8 8.5 8.4 

index (Německo=100) 190.9 196.4 196.5 189.7 195.7 210.4 210.9 

 Rusové v KZ 17.3 17.7 17.5 17.4 18.1 17.7 17.9 

Rusko 16.5 17.0 17.1 17.6 17.7 17.2 17.1 

index (Rusko=100) 104.5 104.2 102.1 98.8 102.0 103.3 105.1 

Ukrajinci v KZ 19.3 20.1 20.4 21.4 22.4 22.8 24.4 

Ukrajina 15.3 15.6 15.4 15.6 15.8 15.7 16.0 

index (Ukrajina=100) 126.4 129.0 132.5 137.3 141.9 145.8 153.1 

1 – standard – WHO standard European population 

Zdroj: The Human Mortality Database, Etnodemografičeskij ežegodnik Kazachstana 2006, Almaty 2006, 

vlastní výpočet 

Při srovnání standardizovaných hrubých měr úmrtnosti vybraných národností v Kazachstánu 

se zemí jejich původu, je nejmenší rozdíl v případě Rusů. Situace Rusů ţijící v Kazachstánu je 

velmi podobná hrubé míře úmrtnosti v Rusku. Tento fakt lze vysvětlit geografickou blízkostí a 

dlouhou společnou historií, která do velké míry ovlivňuje současné ekonomické a sociální 

podmínky. U Ukrajinců je jejich úmrtnost v Kazachstánu vyšší neţ v zemi jejich původu. Tento 

rozdíl pak během sledovaných let neustále narůstal. Největší rozdíl je pak patrný u Německé 

národnosti. Odlišný politický, ekonomický a sociální vývoj v minulém století vytvořil v obou 

zemích zcela odlišné ţivotní podmínky. Hrubá míra úmrtnosti je tak u kazachstánských Němců 

přibliţně dvakrát vyšší neţ v Německu. Rozdíl se však dalších letech můţe ještě zvyšovat. 

Zatímco ukazatele úmrtnosti v Kazachstánu stagnují, popřípadě klesají velmi pomalu, 

v Německu je pokles relativně stálý.  
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7.2 Ukazatele kojenecké a dětské úmrtnosti 

Při studiu úrovně ukazatelů kojenecké a dětské úmrtnosti etnik ţijících v Kazachstánu je, 

stejně jako pro celou zemi, důleţitá kvalita a spolehlivost dat. Odlišná definice ţivě narozeného 

dítěte a podregistrace počtu zemřelých kojenců ve výsledku výše zmíněné ukazatele při 

srovnaní s Evropou sniţují. Problémem je také velikost vstupní populace. Především u Němců a 

Ukrajinců nízké počty narozených a dětí do 5ti let věku mají spolu s horší kvalitou registrace za 

následek občasné výkyvy ve sledovaných ukazatelích.  

Tab. 22: Kojenecká úmrtnost (na 1000 živě narozených), vybrané státy, vybrané národnosti 

v Kazachstánu, 1999 - 2005 

 
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

Němci v KZ 17.6 18.9 15.9 13.1 9.2 12.7 10.3 

Německo 4.5 4.4 4.3 4.2 4.2 4.1 3.9 

index (Německo=100) 387.0 430.6 369.4 309.7 217.3 307.0 262.6 

 Rusové v KZ 20.8 18.8 19.5 17.0 16.4 14.9 14.6 

Rusko 17.1 15.2 14.6 13.2 12.4 11.5 11.0 

index (Rusko=100) 121.7 123.2 133.9 128.8 132.1 129.0 132.1 

Ukrajinci v KZ 13.0 14.6 13.3 13.6 11.3 10.2 10.9 

Ukrajina 13.0 12.0 11.4 10.3 9.5 9.4 10.0 

index (Ukrajina=100) 99.7 121.7 116.7 132.2 119.1 108.1 108.5 

Zdroj: Etnodemografičeskij ežegodnik Kazachstana 2006, Almaty 2006, WHO European health for all 

database 

Tab. 23: Počet zemřelých do 5 roku (na 1000 živě narozených), vybrané státy, vybrané národnosti 

v Kazachstánu, 1999 - 2005 

 
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

Němci v KZ 20.1 22.0 20.6 14.6 12.2 16.3 13.7 

Německo 5.5 5.3 5.3 5.1 5.1 5.0 4.7 

index (Německo=100) 363.4 411.0 388.5 284.2 237.7 329.2 289.5 

 Rusové v KZ 25.4 23.5 23.7 20.3 19.2 17.4 17.5 

Rusko 21.2 19.2 18.4 16.6 15.6 14.5 14.0 

index (Rusko=100) 120.3 122.8 129.1 122.4 123.1 119.7 125.2 

Ukrajinci v KZ 16.1 20.2 17.2 16.7 13.4 11.6 12.8 

Ukrajina 16.8 15.5 14.9 13.5 12.8 12.3 13.0 

index (Ukrajina=100) 96.0 130.2 115.6 124.2 104.7 93.8 98.7 

Zdroj: Etnodemografičeskij ežegodnik Kazachstana 2006, Almaty 2006, WHO European health for all 

database 

Nejvýraznější rozdíl je při srovnání Německa a kazachstánských Němců. Celková úroveň 

zdravotnictví, péče o těhotné matky a následná poporodní péče je v Německu na mnohem vyšší 

úrovni neţ v Kazachstánu. Úroveň kojenecké a dětské úmrtnosti je proto u Německé populace 
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v Kazachstánu přibliţně třikrát aţ čtyřikrát vyšší neţ v Německu. U obou slovanských etnik je i 

díky dlouhé společné historii situace podobná.  Ukazatele úmrtnosti v prvních pěti letech ţivota 

jsou u kazachstánských Rusů přibliţně o 20 % vyšší neţ v Rusku, u Ukrajinců je tento rozdíl 

ještě niţší.  

7.3 Úmrtnost podle věku  

Další moţností k porovnání rozdílnosti v úmrtnosti jsou specifické míry úmrtnosti podle 

věku. Malé počty demografických událostí v jednotlivých věkových skupinách však neumoţňují 

srovnání pro obvykle pouţívaný časový interval jednoho roku. Především u kazachstánských 

Němců se počty zemřelých v niţších věcích pohybují v řádech jednotek a je zde tak velká 

pravděpodobnost zkreslení a nevyrovnanosti dat. Pro srovnání menšin ţijících v Kazachstánu se 

zemí jejich původu tak bylo pouţito pětiletých průměrů hodnot z let 2000 – 2004. 

Při srovnání specifických měr úmrtnosti podle věku mezi Německem a kazachstánskými 

Němci je zřetelně vidět velmi výrazný odstup populace ţijící v Kazachstánu. Ve všech 

věkových kategoriích je zde u muţů i u ţen mnohem vyšší míra úmrtnosti neţ v zemi jejich 

původu. Nejviditelnější rozdíl je především mezi 25 a 34 rokem ţivota. V tomto věkovém 

rozmezí umírají němečtí muţi v Kazachstánu více neţ sedmkrát a ţeny téměř pětkrát častěji neţ 

v Německu. U německé populace v Kazachstánu je téţ mnohem více viditelná muţská 

nadúmrtnost, především ve věkových intervalech 5-14  a 25-59 let. 

Odlišná situace, neţ u Německé menšiny, panuje u kazachstánských Rusů. Hodnoty 

specifických měr úmrtnosti podle věku jsou pro Ruskou populaci v Kazachstánu velmi podobné 

hodnotám Rusů ţijících v Ruské federaci. U obou pohlaví a u všech věkových skupin není 

patrná ţádná větší rozdílnost mezi hodnotami pro obě populace.  

U Ukrajinské populace ţijící na území Kazachstánu jsou specifické míry úmrtnosti pro obě 

pohlaví ve všech věkových skupinách vyšší neţ na Ukrajině. U muţů je nejvíce patrný rozdíl ve 

věkovém intervalu 15-25 let, u ţen pak mezi 20. a 29. rokem ţivota.  
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Tab. 24: Míry úmrtnosti podle věku (v ‰), kazašští Němci, Německo, průměr 2000-2004 

 
Němci v KZ Německo 

index 

(Německo=100) 

 
muţi ţeny 

index 

(muţi/ţeny) 
muţi ţeny 

index 

(muţi/ţeny) 
muţi ţeny 

0 16.5 10.9 1.5 4.6 3.8 1.2 355.2 289.2 

1 - 4 1.0 0.7 1.5 0.2 0.2 1.1 408.8 310.8 

5 - 9 0.5 0.2 1.9 0.1 0.1 1.3 388.7 255.8 

10 - 14 0.4 0.2 2.4 0.1 0.1 1.4 307.4 183.5 

15 - 19 1.8 0.7 2.5 0.6 0.2 2.2 316.3 288.5 

20 - 24 3.8 1.1 3.6 0.8 0.3 2.8 479.8 379.5 

25 - 29 5.6 1.4 4.0 0.7 0.3 2.6 746.7 479.6 

30 - 34 6.4 1.9 3.3 0.9 0.4 2.2 725.4 487.7 

35 - 39 6.1 1.9 3.2 1.3 0.7 1.9 461.7 277.2 

40 - 44 9.9 3.0 3.4 2.3 1.2 1.9 439.2 253.2 

45 - 49 15.6 4.9 3.2 3.8 2.0 1.9 410.1 244.9 

50 - 54 23.2 8.2 2.8 5.8 3.0 1.9 397.8 270.5 

55 - 59 28.9 9.7 3.0 9.1 4.5 2.0 319.6 217.1 

60 - 64 35.8 16.0 2.2 13.8 6.5 2.1 258.2 246.7 

65 - 69 54.0 28.7 1.9 22.1 10.5 2.1 244.6 272.0 

70 - 74 72.6 40.1 1.8 36.4 18.9 1.9 199.5 212.7 

75 - 79 111.7 72.3 1.5 57.2 34.4 1.7 195.4 210.1 

80 - 84 141.0 119.8 1.2 94.6 64.4 1.5 149.0 186.1 

85+ 284.8 188.8 1.5 168.6 127.3 1.3 169.0 148.3 

Zdroj: Etnodemografičeskij ežegodnik Kazachstana 2006, Almaty 2006, HMD – The Human Mortality 

Database, vlastní výpočet 
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Tab. 25: Míry úmrtnosti podle věku (v ‰), kazašští Rusové, Rusko, průměr 2000-2004 

 
Rusové v KZ Rusko index (Rusko=100) 

 
muţi ţeny 

index 

(muţi/ţeny) 
muţi ţeny 

index 

(muţi/ţeny) 
muţi ţeny 

0 19.4 13.9 1.4 15.8 11.9 1.3 122.8 117.2 

1 - 4 1.0 0.8 1.3 1.0 0.8 1.3 98.3 100.3 

5 - 9 0.5 0.3 1.7 0.5 0.3 1.6 96.3 93.5 

10 - 14 0.5 0.3 1.8 0.6 0.3 1.8 88.1 87.8 

15 - 19 1.8 0.7 2.6 1.9 0.7 2.6 97.9 94.8 

20 - 24 4.3 1.1 3.8 4.2 1.1 3.9 101.6 106.1 

25 - 29 6.3 1.6 3.9 5.9 1.4 4.1 106.4 110.9 

30 - 34 8.0 2.3 3.5 7.3 1.9 3.8 109.3 118.1 

35 - 39 9.6 2.9 3.3 9.7 2.6 3.8 98.2 112.5 

40 - 44 13.3 4.2 3.2 13.7 3.7 3.7 96.9 112.4 

45 - 49 18.7 5.9 3.2 19.1 5.5 3.5 97.6 107.6 

50 - 54 26.7 9.1 3.0 26.4 8.2 3.2 101.3 110.9 

55 - 59 34.9 12.1 2.9 34.3 11.8 2.9 101.7 102.2 

60 - 64 43.1 16.8 2.6 47.3 16.6 2.8 91.1 101.2 

65 - 69 62.9 27.6 2.3 60.1 25.1 2.4 104.8 109.8 

70 - 74 77.6 40.2 1.9 82.3 41.4 2.0 94.3 97.0 

75 - 79 117.8 72.3 1.6 108.8 68.0 1.6 108.3 106.3 

80 - 84 140.7 112.3 1.3 154.9 112.7 1.4 90.8 99.7 

85+ 229.9 207.4 1.1 250.1 218.9 1.1 91.9 94.7 

Zdroj: Etnodemografičeskij ežegodnik Kazachstana 2006, Almaty 2006, HMD – The Human Mortality 

Database, vlastní výpočet 
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Tab. 26: Míry úmrtnosti podle věku (v ‰), kazašští Ukrajinci, Ukrajina, průměr 2000-2004 

 
Ukrajinci v KZ Ukrajina 

index 

(Ukrajina=100) 

 
muţi ţeny 

index 

(muţi/ţeny) 
muţi ţeny 

index 

(muţi/ţeny) 
muţi ţeny 

0 13.6 11.0 1.2 12.5 9.1 1.4 108.1 121.0 

1 - 4 1.0 1.0 1.1 0.9 0.7 1.3 108.2 130.2 

5 - 9 0.6 0.3 1.8 0.5 0.3 1.6 132.0 116.6 

10 - 14 0.6 0.4 1.5 0.4 0.3 1.7 138.1 157.0 

15 - 19 1.9 0.7 2.6 1.2 0.5 2.3 163.3 148.3 

20 - 24 4.5 1.4 3.2 2.6 0.7 3.5 174.2 189.4 

25 - 29 6.3 1.9 3.3 4.0 1.1 3.6 158.9 172.9 

30 - 34 7.6 2.3 3.3 5.5 1.6 3.5 137.4 145.5 

35 - 39 9.0 3.0 3.0 7.7 2.1 3.6 116.6 139.9 

40 - 44 12.6 3.8 3.3 10.9 2.9 3.7 115.5 129.4 

45 - 49 17.4 6.4 2.7 15.4 4.4 3.5 112.4 146.2 

50 - 54 25.1 8.8 2.8 21.1 6.8 3.1 119.2 130.9 

55 - 59 32.0 12.5 2.5 28.0 10.0 2.8 114.2 125.7 

60 - 64 43.0 19.1 2.3 39.4 15.0 2.6 109.1 127.6 

65 - 69 70.8 34.0 2.1 51.4 23.3 2.2 137.8 146.1 

70 - 74 88.1 51.9 1.7 73.0 39.1 1.9 120.7 132.8 

75 - 79 144.1 95.9 1.5 101.2 65.8 1.5 142.4 145.8 

80 - 84 198.8 161.1 1.2 145.6 112.8 1.3 136.5 142.8 

85+ 331.6 333.4 1.0 250.7 223.4 1.1 132.3 149.2 

Zdroj: Etnodemografičeskij ežegodnik Kazachstana 2006, Almaty 2006, HMD – The Human Mortality 

Database, vlastní výpočet 

7.4 Hodnoty naděje dožití 

Naděje doţití je funkcí vycházející z úmrtnostních tabulek a poskytuje nejpřehlednější 

moţnost porovnání rozdílu v úmrtnosti mezi jednotlivými populacemi.  

V návaznosti na celkový společenský vývoj ve 20. století je opět největší rozdíl v hodnotách 

naděje doţití mezi populací u německé populace. Zatímco v Německu naděje doţití při narození 

u obou pohlaví na počátku 21. století neustále rostla, u Německé menšiny v Kazachstánu 

hladina naděje doţití stagnovala a u muţů dokonce poklesla. Ve vazbě na tento odlišný vývoj se 

tak zvětšoval i rozdíl hodnot. Pokud se v roce 1999 doţívali němečtí muţi v Kazachstánu o 14,2 

roku a ţeny o 9,4 roku méně neţ srovnatelné populace v Německu, v roce 2005 to jiţ bylo u 

muţů o17,5 a u ţen o 10,3 roku méně. Podobná situace je u hodnot naděje doţití věku 45 let. 

Rozdíl mezi německou populací v Kazachstánu a v Německu se neustále zvyšoval aţ na úroveň 

10,4 roku u muţů a 8,3 roku u ţen v roce 2005. 
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Zatímco u Němců ţijících v Kazachstánu je hodnota naděje doţití v porovnání se zemí jejich 

původu mnohem niţší, u Ukrajinské menšiny je tomu jinak. Dlouhá doba společné historie a 

následně podobné trendy ve vývoji úmrtnosti zdaleka tolik neodlišily úroveň hodnot naděje 

doţití. Při srovnání hodnot pro populace kazachstánských Ukrajinců a Ukrajiny je viditelná 

vyšší úmrtnost především u muţů, kde v obou populacích docházelo od roku 1999 k poklesu 

hodnot naděje doţití při narození. Pokles u populace ţijící v Kazachstánu byl však rychlejší a 

tak rozdíl hodnot narostl z původních 3,3 roku v roce 1999 na 4,5 roku v roce 2005. U ţen pak 

byla situace odlišná. Zatímco naděje doţití při narození na Ukrajině stagnovala, v populaci 

kazachstánských Ukrajinců rostla. Ve sledovaném období se tak rozdíl sníţil o více neţ 1,5 roku 

na 2,2 roku (2005). 

Tab. 27: Hodnoty naděje dožití, vybrané státy, vybrané národnosti v Kazachstánu, 1999,2002,2005 

 
1999 2002 2005 

 
muţi ţeny muţi ţeny muţi ţeny 

Naděje doţití při narození 

Němci v KZ 60.7 71.6 60.6 72.3 59.1 71.7 

Německo 74.9 81.0 75.8 81.5 76.7 82.0 

rozdíl (Německo - Němci v KZ) 14.2 9.4 15.2 9.1 17.5 10.3 

Rusové v KZ 58.4 71.1 58.2 71.2 56.5 70.7 

Rusko 60.0 72.5 58.9 72.0 59.0 72.4 

rozdíl (Rusko - Rusové v KZ) 1.6 1.4 0.7 0.8 2.5 1.7 

Ukrajinci v KZ 59.5 69.9 57.8 70.1 57.0 71.2 

Ukrajina  62.8 73.7 62.2 73.7 61.5 73.4 

rozdíl (Ukrajina - Ukrajinci v KZ) 3.3 3.8 4.4 3.6 4.5 2.2 

Naděje doţití ve věku 45 let 

Němci v KZ 22.6 30.4 22.8 30.7 23.0 29.8 

Německo 32.0 37.3 32.7 37.7 33.4 38.1 

rozdíl (Německo - Němci v KZ) 9.4 7.0 9.9 7.0 10.4 8.3 

Rusové v KZ 21.8 30.2 21.2 30.2 20.6 30.3 

Rusko 22.6 31.2 21.4 30.6 21.6 31.0 

rozdíl (Rusko - Rusové v KZ) 0.8 1.0 0.2 0.4 1.0 0.7 

Ukrajinci v KZ 21.8 28.5 20.6 29.3 20.3 29.7 

Ukrajina  23.8 31.6 23.3 31.6 22.8 31.4 

rozdíl (Ukrajina - Ukrajinci v KZ) 2.1 3.0 2.7 2.2 2.5 1.6 

Zdroj: Etnodemografičeskij ežegodnik Kazachstana 2006, Almaty 2006, WHO European health for all 

database 

Nejmenší rozdíl mezi menšinou a zemí jejího původu je u Rusů. Hodnoty naděje doţití při 

narození byly po většinu sledovaného období u ruské populace ţijící v Kazachstánu přibliţně 

jen o rok niţší neţ v Rusku. Ke konci sledovaného období však především díky výraznému 
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sníţení hodnot hladiny doţití u ruské populace v Kazachstánu rozdíl zvětšil na 2,5 roku u muţů 

a 1,7 roku u ţen v roce 2005. 
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Kapitola 8 

8Závěr 

Poslední desetiletí 20. století se v Kazachstánu neslo ve znamení výrazných společenských, 

ekonomických, sociálních a demografických změn. Vyhlášení nezávislosti na Sovětském svazu 

postavilo tuto středoasijskou republiku před řadu sloţitých úkolů. Kolaps místní ekonomiky se 

v prvních letech nezávislosti výrazně promítnul do sociální a demografické situace v zemi. 

Výrazné zchudnutí obyvatelstva a neefektivita zdravotnického systému měly za následek velký 

nárůst úmrtnosti. Tak rychlý pokles hodnot naděje doţití nebyl pozorován u ţádné jiné populace 

nečelící válce či smrtelné epidemii (Becker, Urzhumova, Seitenova, 2003). Postupné zlepšování 

ekonomické situace pak pomohlo k zastavení výše zmíněného propadu. Otevření nových 

loţisek nerostných surovin na počátku 21. století, v porovnání s ostatními zeměmi v regionu 

klidná politická situace a zájem zahraničních investorů o rychle se rozvíjející hospodářství 

pozdvihly Kazachstán do role nejsilnější ekonomiky v regionu. Dostatek finančních prostředků 

umoţnil kazachstánské vládě nejen výstavbu nové metropole, ale téţ mnoho reforem včetně 

změny financování zdravotnického systému. Zlepšení sociální situace obyvatel a nově 

prováděné reformy podpořily zlepšování úmrtnostních poměrů v zemi. 

I přes snahu vlády a prováděné reformy je stále viditelný velmi výrazný odstup v úrovni 

úmrtnosti mezi Kazachstánem a vybranými evropskými zeměmi – Českou republikou a 

Švédskem. Zatímco hodnoty naděje doţití při narození se v obou evropských zemích trvale 

zvyšují, v Kazachstánu se ještě nedostaly na úroveň roku 1990. Stále se tak zvyšuje rozdíl 

těchto hodnot. Nejvýraznější rozdíl se tvoří ve středním věku mezi 25. a 54. rokem ţivota, kde 

muţská i ţenská populace v Kazachstánu stále výrazně zaostává. Hodnoty naděje doţití při 

narození téţ zvyšuje vysoká úroveň kojenecké úmrtnosti. Zde je nejdůleţitějším faktorem 

především špatná kvalita a dostupnost péče o těhotné matky a následné poporodní péče. 

S problematikou péče o těhotné matky souvisí i ukazatel mateřské úmrtnosti, který je 

v Kazachstánu v porovnání s evropskými zeměmi mnohonásobně vyšší.  

Při studiu úmrtnosti podle věku je ve většině věkových skupin je v Kazachstánu patrná 

výrazná nadúmrtnost muţů. Zatímco v demograficky vyspělých zemích se rozdíly mezi 

úmrtností muţů a ţen sniţují, v Kazachstánu je tento rozdíl stále velmi vysoký. Rozdílnost 

v porovnání s demograficky vyspělými populacemi je patrná i při studiu úmrtnosti podle příčin 

smrti. Tím hlavním rozdílem je především stále vysoká úroveň úmrtnosti na infekční a 

parazitická onemocnění. Na přelomu tisíciletí se Kazachstán potýkal se stále narůstajícími 



Michal Petkov: Kazachstán: úmrtnost v evropském kontextu 

 (srovnání s vybranými evropskými zeměmi a etniky)  64 

 

 

případy tuberkulózy. Díky reorganizací systému, zvýšením důrazu na prevenci a přijetím 

mezinárodních standardů se od roku 2003 však daří počet nových onemocnění sniţovat.  

Kazachstán byl díky své historii v době vyhlášení nezávislosti mnohonárodnostní 

republikou. Podíl místní kazašské populace na celkovém počtu obyvatel se v této době 

pohyboval pouze okolo 40 %. I kdyţ se v následujících letech vystěhovaly z Kazachstánu více 

neţ 3 miliony většinou nekazašských obyvatel, je podíl menšin na celkové populaci stále velmi 

vysoký. Třemi nejpočetnějšími menšinami evropského původu jsou Rusové, Ukrajinci a Němci.  

V případě německé menšiny je patrné velké zaostávání populace ţijící v Kazachstánu za 

Německem. Rozdíl hodnot naděje doţití při narození byl v roce 2005 u muţů více neţ 17 let u 

ţen pak více neţ 10 let. Tento obrovský rozdíl má základ v mnohem vyšší úrovni kojenecké 

úmrtnosti a úmrtnosti ve věkovém intervalu 25-34 let. Při srovnání úmrtnosti u obou výše 

zmíněných slovanských etnik ţijících v Kazachstánu se zemí jejich původu není odstup zdaleka 

tak velký jako je tomu u německé populace. 
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