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Demografické změny v euroasijském prostoru v letech 1950–2050 podle 

populačních odhadů a prognóz OSN. 

Abstrakt 

Cílem této práce je zjistit, zda v období společné politické existence postsovětských zemí 

existovaly v populačním vývoji nějaké alespoň dílčí konvergenční tendence, jak probíhala 

diferenciace populačního vývoje a jak tyto tendence pokračovaly v posledních dvou 

desetiletích. Odpovídá na otázku, jaký byl populační vývoj postsovětských zemí od roku 1950 

a jaké jsou rozdíly po rozpadu Sovětského svazu, zároveň poskytuje základní přehled budoucího 

populačního vývoje v tomto prostoru. Svou úrovní ekonomické vyspělosti, kulturním pozadím 

se současné postsovětské země vždy značně odlišovaly a stejně tak jejich populační vývoj byl 

významně diferencován. Střední Asie byla tradičně regionem s vysokou úrovní plodnosti 

a velmi vysokou mírou kojenecké úmrtnosti, naopak v zemích západní části bývalého 

Sovětského svazu se úroveň plodnosti již dlouho nachází pod hladinou prosté reprodukce a míra 

kojenecké úmrtnosti byla v tomto prostoru vždy nejnižší. Postsovětské země Západní Asie se 

nacházely svým populačním vývojem mezi Střední Asií a evropskými postsovětskými zeměmi. 

Střední Asie v minulosti měla a v současné době má díky vysokému podílu dětské složky 

a nízkému podílu seniorské složky velmi mladou věkovou strukturu. Západ evropské části je 

územím, které je populačně výrazně starší. Kavkazské země se v posledních dvou desetiletích 

vývojem populačního stárnutí přibližují západu evropské části bývalého SSSR. 

Klíčová slova: postsovětské země, Střední Asie, Kavkaz, evropské postsovětské země, 

věková struktura, úmrtnost, plodnost, budoucí populační vývoj 

 



 

Demographic changes in Eurasia during the period 1950–2050 according 

to the UN population estimates and projections 

Abstract 

The aim of this thesis is to find out if in post-Soviet countries at least partial convergence trends 

existed in the population development during the period of political co-existence, whether 

a differentiation of population development took place there and how these trends have 

continued in the last two decades. It answers the questions what was the population 

development of its republics, current independent states since 1950 and what the differences are 

after the collapse of the Soviet Union, while providing an overview of future population 

development in this area. The post-Soviet countries always very varied in the level of economic 

development and cultural diversity and therefore their population development has been 

significantly differentiated. Central Asia has traditionally been a region with high fertility levels 

and very high rates of infant mortality, while the west part of the former Soviet Union has been 

a territory with the lowest level of fertility which has been under the replacement level of 

fertility for a long period it this area and low infant mortality rate. The post-Soviet countries 

of the Western Asia have been placed with its population development between Central Asia 

and European post-soviet countries. Central Asia had the very young age structure in the past 

and still has it due to the high proportion of children and low proportion of elderly; west part 

of the former Soviet Union is an area, which is demographically older. The population 

of the countries of the Caucasus is approaching west part of the former Soviet Union in 

population ageing in past two decades. 

Keywords: post-Soviet countries, Central Asia, Caucasus, European post-soviet countries, age 

composition, mortality, fertility, future population development 
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Kapitola 1 

Úvod 

Ve své bakalářské práci se zabývám studiem demografického vývoje současných 

postsovětských zemí. Ačkoliv mají tyto země podobnou a částečně společnou historii 

a politickou minulost, demografické chování jejich obyvatelstva a podmínky pro rozvoj jsou 

v současné době velmi různorodé. Tyto země spolu navzájem sousedí a standardně se rozdělují 

do několika oblastí: Středí Asie, do které řadíme Kazachstán, Kyrgyzstán, Tádžikistán, 

Turkmenistán a Uzbekistán. Postsovětské země Západní Asie, ke kterým se řadí Arménie, 

Gruzie, Ázerbájdžán. Postsovětské země východní Evropy s Běloruskem, Moldavskem, 

Ukrajinou a Ruskem. Pobaltské státy, které jsem do této bakalářské práce nezahrnula, protože 

jsou velmi blízko západní a severní Evropě, která je ovlivňovala, a proto se více liší od zbytku 

sovětského regionu. Dalším důvodem je bakalářské práce samotná, která má omezený rozsah 

a tak mi nedovoluje se jimi zabývat. 

Cílem této práce je zjistit, zda v demografickém vývoji postsovětských zemí po dobu 

existence společného státního celku – Sovětského svazu v období po roce 1950 existovaly 

nějaké konvergenční tendence, a co z tohoto hlediska znamenal vývoj v posledních dvou 

desetiletích v rámci samostatných zemí, ve kterých probíhaly nejen politické, ale i demografické 

změny. Z cíle práce vyplývá, že je zaměřená na populační vývoj a strukturu obyvatelstva. Práce 

se zaměřuje na základní demografické procesy – porodnost, úmrtnost a na migraci. Ve své práci 

se snažím poskytnout základní přehled o populačním vývoji postsovětských zemí a pomocí 

shlukové analýzy se snažím o klasifikaci těchto zemí v jednotlivých časových obdobích  podle 

vybraných demografických ukazatelů, což může dále vést k hlubším studiím. 

Porovnává populační vývoj zemí ve třech časových obdobích. Od roku 1950 do roku 1991, 

poté došlo k rozpadu Sovětského svazu a tyto země získaly samostatnost (i když jen relativní). 

Od roku 1992 do roku 2010, kdy v 90. letech ve většině těchto republik došlo k přechodu od 

centrálně plánovaného hospodářství k volnému trhu a to vedlo v jednotlivých republikách 

k ekonomickým krizím, které také měly vliv na změnu populačního chování. V závěru se tato 

práce zabývá budoucím populačním vývojem v letech 2010–2050. Vymezené intervaly se 

zdánlivě překrývají, ale není tomu tak. Data OSN, která jsem pro tuto práci používala, jsou 

rozdělená do intervalů podle středního stavu, tedy např. od 1.7 1950 do 30.6 1955.  

Struktura práce jako taková je dělena podle tematických okruhů. První kapitola je úvodem 

do celé práce a nachází se zde cíl práce a časové a územní vymezení, kterým se tato práce 

zabývá. Druhá kapitola je věnována obecným východiskům výzkumu, obsahuje diskuzi 
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s literaturou, výzkumné otázky a hypotézy, prameny dat a metody, které byly v této práci 

použity. Třetí kapitola se zaobírá územním vymezením a stručnou charakteristikou 

postsovětských zemí, která může být nápomocná pro pochopení jejich populačního vývoje. 

Čtvrtá kapitola pojednává o vývoji početního stavu a věkové struktury obyvatelstva. Pátá 

kapitola obsahuje přehled vývoje úmrtnosti. Další kapitola je zaměřená na vývoj úrovně 

porodnosti a sedmá kapitola pojednává o budoucím populačním vývoji postsovětské oblasti. 

V rámci kapitoly o věkové struktuře obyvatelstva, úmrtnosti, porodnosti a budoucím 

populačním vývoji je vždy podkapitola věnovaná klasifikaci zemí podle vybraných ukazatelů na 

základě shlukové analýzy. 
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Kapitola 2 

Obecná východiska výzkumu 

Výchozím zdrojem poznání této práce je literatura. V této kapitole jsou dílčí poznatky získané 

na základě studia literatury použity k teoretickému zarámování studované problematiky. 

Nachází se zde vysvětlení a definování základních pojmů, které jsou v této práci klíčové pro 

správnou interpretaci výsledků. Také jsou zde uvedeny i hlavní zdroje dat OSN, jejich 

dostupnost a dílčí datové zdroje, ze kterých jsou data OSN počítány. Na závěr je zde přehled 

metod a ukazatelů, které byly použity v této práci a na základě kterých byla prováděna analýza 

populačního vývoje a klasifikace zemí podle vybraných demografických ukazatelů. 

2.1 Diskuze s literaturou 

Ve svém studiu relevantní literatury jsem vycházela především z odborných článků a několika 

knižních publikací. Velká část odborných článků se zabývá zejména úmrtností v jednotlivých 

lokalitách nebo v konkrétních zemích: Mortality in the Caucasus (Duthé et al., 2010), Mortality 

in Kyrgyzstan since 1958: Real Patterns and Data Artifacts (Guillot, 2007), Understanding the 

“Russian Mortality Paradox” in Central Asia: Evidence from Kyrgyzstan (Guillot, Gavrilova, 

Pudrovska, 2011), Life expectancy in two Caucasian countries. How much due to overestimated 

population? (Yeganyan et al., 2001). Ve většině těchto publikací bylo zahrnuto až období let 

1989–2000, případně až 2010. 

Publikace The Silent Crisis: The Impact of Poverty on Children in Eastern Europe and 

the Former Soviet Union (Carter, 2000) je výhradně o chudobě, která nastala v některých 

zemích po rozpadu Sovětského svazu a jejích dopadech na život obyvatel daných zemí. Článek 

Contrasting Age Structures of Western Europe and of Eastern Europe and the Former Soviet 

Union: Demographic Curiosity or Labor Resource? (Coleman, 1993) porovnává jen západní 

a východní Evropu, ale východní Evropu z pohledu zemí, které nebyly součástí SSSR, jako 

např. Českou republiku, Maďarsko nebo Rumunsko.  

O populačním vývoji obyvatelstva Ázerbájdžánu z pohledu míry urbanizace a etnické 

diferenciace po rozpadu SSSR je článek National and Regional Population Trends in Azerbaijan 

(Rowland, 2004). Na úroveň plodnosti a změny, které probíhají ve struktuře rodin v Ruské 

federaci je zaměřen článek Russian Federation: From the first to second demographic transitiv 

(Zakharov, 2008). Celkovým pohledem na demografické změny na bývalém území SSSR se 
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zabývá článek Demographic Change in the Former Soviet Union During the Transition Period 

(Becker, Hemley, 1998), ale zahrnuje jen období 90. let. 20. století. 

Velmi přínosnou pro tuto práci byla publikace From red to gray: the "third transition" 

of aging populations in Eastern Europe and the former Soviet Union, konkrétně 1. kapitola: The 

Demograhpic Transition in Eastern Europe and the Former Soviet Union (Chawla, Betcherman, 

Banerji, 2007), která postihuje všechny aspekty demografického vývoje postsovětských zemí, 

na které se tato práce soustředí v letech 1950–2000 a dále prognózu do roku 2025.  

Důležitou knihou pro téma této práce je kniha Geographic Perspectives on Soviet Central 

Asia, z roku 1992, která se zabývá Střední Asií a z demografického pohledu konkrétně dvě 

kapitoly: The Demography of Soviet Central Asia and its Future Development (Ata-Mirzayev, 

Kayumov) a Demographic Trends in Asia and Southern Soviet Central Kazakhstan (Rowland).  

Pro studium populačního vývoje evropské části bývalého Sovětského svazu byla 

nepostradatelná kniha New demographic faces of Europe: the changing population dynamics in 

countries of Central and Eastern Europe (Kučera et al., 2000), jejíž jednotlivé kapitoly se 

zabývají populačním vývojem konkrétních zemí východní Evropy. Pro tuto práci jsem využila 

kapitoly: Past and Present Development in the Republic of Moldova (Bulgaru, 2000), 

Demographic Situation and Mortality Trends in Russia (Ivanov, Echenique, 2000), Demograhic 

Development of the Rebulic Belarus (Shakhotska, 2000)a Demographic Situation in Ukraine in 

the Transition Period (Steshenko, 2000). 

Z přehledu relevantní literatury vyplývá, že téměř všechna se soustředí buď na jednotlivé 

země, případně oblasti, konkrétní demografický proces, či kratší časové období. Osobně jsem 

nenašla publikaci, která by se zabývala konkrétně mým tématem bakalářské práce. 

Pro analýzu demografického vývoje postsovětského regionu je velmi důležité soustředit se 

na populační vývoj jednotlivých zemí zvlášť, než na populační vývoj postsovětského regionu 

jako celku, protože tato oblast je velmi geograficky rozsáhlá, jsou zde velmi rozdílné úrovně 

rozvoje, je zde jen velmi malý kontakt mezi vzdálenými regiony a z toho vyplývá i značná 

kulturní diversita mezi jednotlivými oblastmi (Coleman, 1993). 

2.2 Vymezení základních pojmů 

Základní pojem, který je klíčový pro tuto práci, populační změny a v jejich kontextu populační 

vývoj. Studium populačního vývoje je chápáno ve významu studia demografických procesů 

a jejich proměny na vymezeném území ve vymezeném časovém období (Demopædia, 2005). 

Velmi důležité je také vymezení rozdílu mezi demografickým a populačním vývojem. 

Demografický vývoj populace je složen z primárních procesů reprodukce populace, konkrétně 

jde o porodnost a úmrtnost. Tyto primární procesy bezprostředně ovlivňují strukturu populace 

a sekundární procesy, jako jsou sňatečnost, rozvodovost, potratovost atd. Pokud jde o populační 

vývoj, tak k těmto primárním procesům se k němu řadí i migrační proces, který také významně 

ovlivňuje věkovou strukturu populace daného území. 

Dalším významným pojmem je populační odhad, na kterém se zakládají data OSN. 

„Populační odhady se týkají velikosti populace a jejího složení k různým datům v minulosti 

i současnosti a mohou být počítány různými metodami, včetně těch, které se používají pro 
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populační projekce“ (Demopædia, 2005). S nově dostupnými údaji, se dají populační odhady 

aktualizovat nebo nově počítat. Populační odhady se vztahují také na odhady jako je úroveň 

plodnosti, úmrtnosti a další. „Odhady velikosti populace k určitému datu, které se nachází mezi 

dvěma nebo více sčítáními, se označují jako intercensální odhady“ (ibid.). 

Populační projekce, jak již bylo zmíněno, je také jedním z příkladů populačních odhadů, 

avšak v této práci jsou používány populační prognózy. Populační prognóza je nanejvýš 

pravděpodobná výpověď o budoucnosti populačního vývoje daného území v daném momentu 

(Pavlík, Šubrtová, Rychtaříková, 1986, s. 378). Populační prognóza je založená na vědeckém 

poznání a spočívá v odhadu jednotlivých parametrů populačního vývoje. Nejčastěji používanou 

metodou je metoda kohortně-komponentní, kdy posouváme věkovou strukturu do vyšších věků 

po jednotlivých věkových skupinách pomocí pravděpodobnosti přežití (Demopædia, 2005). 

Nenarozené ročníky se počítají pomocí vypočtených parametrů plodnosti žen, které jsou 

v reprodukčním období svého života. Čím delší je prognózované období, tím se snižuje přesnost 

populační prognózy. 

2.3 Výzkumné otázky a hypotézy 

Výzkumné otázky, na které se tato práce snaží se odpovědět, jsou následující: 

 Jaký byl populační vývoj současných postsovětských zemí po roce 1950? 

 Existují nějaké rozdíly mezi populačním vývojem dnešních postsovětských zemí 

v období existence Sovětského svazu (1950–1991) a po jeho rozpadu (1992–2010)? 

 Jak se vyvíjela diferenciace populačního vývoje skupiny současných postsovětských 

zemí v prvním období a jak tato diferenciace probíhala v druhém období? 

 Existovaly v rámci dané skupiny zemí nějaké, třeba jen dílčí konvergenční tendence? 

 Jaký populační vývoj v postsovětském prostoru můžeme v daném ohledu do budoucna 

očekávat? 

Tato práce ověřuje následující hypotézy vyplývající z nastudované literatury a poznatků 

o minulém populačním vývoji postsovětských zemí: 

 Po roce 1950 postsovětské země s různou intenzitou populačně rostly. Ve všech klesala 

úroveň plodnosti a pokles úrovně úmrtnosti byl ovlivněn fluktuacemi.  

 Po rozpadu SSSR se v tomto prostoru nacházely země, které populačně rostly a země, 

které populačně ubývaly. Ve všech zemích se zvyšoval podíl osob v seniorském věku. 

Úmrtnostní podmínky, se po přechodném zhoršení v 90. letech, zlepšovaly. 

 V prvním období se prohlubovaly rozdíly mezi zeměmi v rychlosti populačního růstu, 

úrovní plodnosti a stárnutím obyvatelstva. Ve druhém období se tyto rozdíly 

zmenšovaly. 

 Úmrtnostní podmínky ve sledovaných zemích konvergovaly, zejména v 90. letech. 

 Rychlost populačního růstu (či úbytku) a úroveň plodnosti bude do budoucna v těchto 

zemích konvergovat a úmrtnostní podmínky se budou zlepšovat. V důsledku těchto 

změn bude pokračovat stárnutí populací postsovětských zemí. 
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2.4 Prameny dat 

Jak již z názvu práce vyplývá, při hledání odpovědí na výzkumné otázky jsem čerpala výhradně 

z dat OSN, konkrétně z World Population prospects: The 2012 Revision. OSN poskytuje 

populační odhady dat od roku 1950 do roku 2010 v pětiletých intervalech (např. od 1.7 1950 do 

30.6 1955). Přibližně polovina zemí, pro které OSN produkuje demografické údaje, nemá 

oficiální statistiky nebo registrace demografických událostí je velmi nedostatečná, a proto jsou 

používány populační odhady. Na základně nově dostupných dat OSN tyto odhady aktualizuje 

v každé nové revizi i zpět do minulosti (World Population prospects, 2012).  

Populační divize OSN poskytuje také populační prognózy pro jednotlivé země a oblasti až 

do roku 2100, avšak tato práce se zabývá pouze prognózami do roku 2050, protože čím 

vzdálenější je prognózované období, tím klesá přesnost populační prognózy. Populační 

prognózou se rozumí odhady budoucího vývoje, které se považují na základě demografického 

poznání za nejlépe vystihující předpokládané budoucí trendy (Demopædia, 2005). 

Stejně jako populační odhady jsou populační prognózy dostupné v pětiletých intervalech 

v několika variantách – nízké, stření, vysoké a konstantní variantě plodnosti, dále ve variantě 

nulové migrace, konstantní úmrtnosti a variantě se všemi konstantními parametry. Dostupná je 

také varianta okamžité výměny, kdy je nastavena plodnost na úroveň potřebnou k zajištění čisté 

míry reprodukce rovné jedné (World Population prospects, 2012). V této práci se budu zabývat 

hlavně střední variantou plodnosti, která je ohraničena nízkou a vysokou variantou a její 

naplnění v budoucnosti je z vědeckého hlediska nejpravděpodobnější. 

World Population prospects je zdroj dat, který je vhodný pro mezinárodní srovnávání, 

protože pokud data z lokálních zdrojů nevyhovují mezinárodním definicím (např. definice 

kojenecké úmrtnosti) nebo není v zemi spolehlivá registrace událostí, OSN tato data upravuje 

tak, aby byla mezinárodně srovnatelná a bylo do nich zakomponováno i registrační 

podhodnocení (World Population prospects, 2012). 

Přesto, že v posledních několika desetiletích došlo v některých postsovětských zemích 

k etnickým konfliktům a některé oblasti vyhlásily nezávislost, OSN tyto oblasti zahrnuje 

k daným zemím. Konkrétně jde o oblast Náhorního Karabachu, který je brán jako součást 

Ázerbájdžánu. Oblasti Abcházie a Jižní Osetie, které jsou brány jako součást Gruzie 

a Transnitersko je součástí Moldavska (World Population prospects, 2012). 

Data, ze kterých Populační divize OSN vychází u postsovětských zemí, jsou nejnovější 

populační cenzy, oficiální statistiky konkrétních zemí, mezinárodní databáze jako Human 

Mortality Database  a výzkumy jako Demographic Health Survey (DHS), Reproductive Health 

Survey (RHS), Multiple Indicator Cluster Survey  (MICS) od UNICEF a Living Standards 

Measurement Surveys, Health Examination Survey (World Population prospects, 2012). 

V kapitole Základní charakteristika postsovětských zemí jsou data vystihující základní 

společenské podmínky daného regionu a historický náhled zejména z on-line publikace 

The World Factbook od CIA, která poskytuje základní data a informace ohledně populace, 

geografických podmínek, ekonomiky atd. o 267 světových subjektech (The World 

Factbook 2013–14). 
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2.5 Metodologie 

Základními metodologickými postupy, které byly v této práci použity, jsou v zásadě metody 

deskripce a komparace. K zodpovězení výzkumných otázek v této práci jsou používány takové 

ukazatele, které jsou vhodné pro mezinárodní srovnání. Zároveň tyto ukazatele nejsou 

deformované věkovou strukturou. Pro nastínění věkové struktury jsou používány poměrové 

indexy. 

2.5.1 Vybrané ukazatele 

Pro analýzu věkové struktury obyvatelstva byl využit jako základní ukazatel věkový medián, 

protože „Věková struktura je statistickým rozložením obyvatelstva podle věku, proto lze k její 

analýze použít i střední hodnoty“ (Kalibová, 2006, s. 19). Medián rozděluje obyvatelstvo podle 

věku na dvě stejně početné skupiny a na rozdíl od průměrného věku je méně ovlivněn 

extrémními hodnotami. 

Nejjednodušším ukazatelem přirozené reprodukce je absolutní přirozený přírůstek, který se 

počítá jako rozdíl mezi počtem živě narozených a zemřelých za dané období a celkový přírůstek 

počítající se jako součet mezi přirozenou měnou (živě narození – zemřelí) a měnou 

mechanickou (imigranti – emigranti). Tyto ukazatele se pro mezinárodní srovnání se vztahují ke 

střednímu stavu obyvatelstva a přepočítávají se na 1000 obyvatel (Pavlík, Šubrtová, 

Rychtaříková, 1986) a proto se nazývají hrubou mírou přirozeného přírůstku a hrubou mírou 

celkového přírůstku. 

      
       

     
                                 

           

     
      

Věková struktura obyvatelstva představuje výchozí základ demografického vývoje a je 

vytvářena historií společenského vývoje a předchozí úrovní demografických procesů (Kalibová, 

2006). Jako ukazatele pro analýzu věkové struktury obyvatelstva a její změně byly vybrány 

poměrové ukazatele základních věkových skupin. Na rozdíl od středních hodnot (jako např. 

věkový medián) jsou sice citlivější na změny ve věkové struktuře, ale jako takové dokážou 

charakterizovat změny v základních složkách obyvatelstva – před-produktivní (dětské), 

produktivní (ekonomicky aktivní) a post-produktivní (seniorské). Vzhledem k vyspělosti 

daných států a úrovni vzdělání jsem se rozhodla dětskou složku ohraničit věky 0–14 let a post-

produktivní složku 65+ let. Tyto indexy se počítají jako poměr osob v dané věkové kategorii ve 

středním stavu na 100 obyvatel. Indexy použité v práci jsou následující: index stáří a index 

ekonomického zatížení. 

   
    

     
                                           

      +     

      
     

Pro porovnání populačního růstu bylo použito relativního vyjádření pomocí bazického 

indexu, kdy jako báze byl použit rok 1950. Tento index byl využit pro lepší srovnatelnost 

a grafické vyjádření, protože rozdíly v absolutních počtech obyvatel v porovnávaných zemích 
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jsou velmi odlišné. Pohybují se od 3 milionů obyvatel v Moldávii až po Rusko, které je 

9. nejlidnatější zemí na světě a má 143 milionů obyvatel (2013 World Population Data Sheet). 

      ý       
        í   č               á      í í       í

        í   č                       
     

Jako další ukazatel pro analýzu vývoje věkové struktury obyvatelstva byl použit věkový 

medián, protože věková struktura je statistickým rozložením obyvatelstva podle věku, a proto 

lze k její analýze použít i středních hodnot (Kalibová, 2006). Medián rozděluje obyvatelstvo 

podle věku na dvě stejně početné skupiny a na rozdíl od průměrného věku je méně ovlivněn 

extrémními hodnotami. 

Úmrtnost je universální demografický jev a jde o proces vymírání určité populace (Pavlík, 

Šubrtová, Rychtaříková, 1986). Jako základní ukazatel intenzity úmrtnosti byl použit ukazatel 

naděje dožití při narození, který se také nazývá střední délka života a udává průměrný počet let, 

který zbývá ještě prožít dané osobně ve věku 0 let (Kalibová, 2006). Také byl používán ukazatel 

naděje dožití ve věku 60 let, což je průměrný počet let, který zbývá prožít osobě ve věku 60 let, 

vypovídá o úmrtnostních podmínkách v post-produktivním věku. Oba tyto ukazatele se 

konstruují standardně pro muže a ženy odděleně pomocí úmrtnostních tabulek a je to poměr 

mezi počtem člověkolet (Tx), jaký má daná generace před sebou a tabulkovým počtem žijících 

v dokončeném věku x (lx) (ibid.). 

 
  

  
  

  respektive   
   

   
   

 

Jako další ukazatel pro porovnání úrovně úmrtnosti byla vybrána míra kojenecké úmrtnosti, 

která je jedním ze základních demografických ukazatelů pro mezinárodní porovnání. Používá se 

nejen pro hodnocení úmrtnosti v prvním roce života, ale také pro hodnocení stavu společnosti 

a úrovně zdravotnické péče (Kalibová, 2006). Svou povahou výpočtu je to ale kvocient neboli 

pravděpodobnost kojenecké úmrtnosti. Míra kojenecké úmrtnosti udává počet zemřelých do 

jednoho roku života (D0) na 1000 živě narozených dětí (N
v
) v daném kalendářním roce, tedy 

pravděpodobnost úmrtní během prvního roku života (ibid.). 

 ú  
  

  
      

Porodnost je spolu s úmrtností základní složkou demografické reprodukce. „Výsledný efekt 

porodnosti, vyjádřený počtem narozených dětí se označuje plodnost“ (Kalibová, 2006, s. 27). 

Pro analýzu intenzity plodnosti byl používán ukazatel úhrnné plodnosti, který vyjadřuje 

průměrný počet živě narozených dětí připadajících na 1 ženu v reprodukčním období 

(definováno jako 15–49let) a měří intenzitu plodnosti ve fiktivní generaci (Pavlík, Šubrtová, 

Rychtaříková, 1986). Tento ukazatel opět patří mezi základní demografické ukazatele, které se 

používají při mezinárodním srovnání (Kalibová, 2006). Počítá se jako součet měr plodnosti 

podle věku (ibid.). Míry plodnosti podle věku se počítají poměrem počtu živě narozených dětí 

ženám ve věku x (N
v
x) ke střednímu stavu žen ve věku x (P

ž
x) v daném roce (Kalibová, 2006). 

   
  

 

  
ž
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Pro hlubší analýzu plodnosti byl používán průměrný věk matky při narození dítěte. Bohužel 

OSN dává k dispozici pouze celkový průměrný věk matky při narození a ne při narození 

prvního dítěte, který by byl pro analýzu časování plodnosti přesnější. Avšak i průměrný věk 

matky při narození dítěte v celkovém pohledu má svou vypovídací schopnost. Průměrný věk při 

narození dítěte se počítá jako podíl sumy středu věkového intervalu (xs) násobeného věkově 

specifickou mírou plodnosti a úhrnnou plodností (Pavlík, Šubrtová, Rychtaříková, 1986).  

   
      
   

    

Pokud jde o migrační složku populačního vývoje, tak k jejímu náčrtu jsem mohla použít jen 

ukazatel hrubé míry migračního přírůstku, protože OSN poskytuje pouze tento ukazatel 

a celkový objem migrace. Míra migračního přírůstku se počítá jako podíl mezi rozdílem 

imigrantů a emigrantů a středním stavem obyvatelstva v daném roce, vyjadřuje intenzitu 

celkového efektu migrace (Pavlík, Šubrtová, Rychtaříková, 1986). 

     
     

    
      

2.5.2 Metoda klasifikace 

Pro klasifikaci zemí do skupin podle jejich demografického vývoje a pro odhalení 

potencionálních konvergenčních tendencí byla využita hierarchická shluková analýza, ve které 

je cílem najít skupiny objektů, které si jsou navzájem podobné (Hebák et al., 2005). Ve 

shlukové analýze je „cílem v podstatě dosáhnout stavu, kdy objekty uvnitř shluku jsou si 

podobné co nejvíce a s objekty z různých shluků co nejméně.“ (ibid., s. 120). Analytické 

výpočty byly realizovány pomocí programu IBM SPSS. 

Rozhodujícím kritériem pro tvorbu shluků ve shlukové analýze jsou vzdálenosti mezi 

jednotlivými zeměmi. „Velmi často je první etapou realizace shlukovacího algoritmu právě 

výpočet příslušných měr pro všechny páry objektů. Vzniká tak symetrická čtvercová matice 

typu n x m.“ (Hebák et al., 2005, s. 122). Pro vytváření shluků jsou nejčastěji používány 

4 metody: metoda nejbližšího souseda, nejvzdálenějšího souseda, centroidní a Wardova metoda. 

Metoda nejbližšího souseda se zakládá na spojování shluků s minimální vzdáleností, při metodě 

nejvzdálenějšího souseda je naopak kritérium pro spojování shluků maximální vzdálenost mezi 

objekty (ibid.). V centroidní metodě je kritériem euklidovská vzdálenost centridů (ibid.) a ve 

Wardově metodě je „kritériem pro spojování shluků přírůstek celkového vnitroskupinového 

součtu čtverců odchylek pozorování od shlukového průměru“ (s. 135). Jelikož neexistuje žádné 

objektivní kritérium pro výběr metody nebo způsobu měření vzdálenosti mezi objekty, vybrala 

jsem pro svou práci čtvercovou euklidovskou vzdálenost a metodu nejvzdálenějšího souseda. 

Pro grafické znázornění se používá stromový diagram, který se také nazývá dendrogram 

(Hebák et al. 2005). „Nejčastěji na vodorovné ose připravíme stupnici pro hladiny spojování. 

Vlevo začíná strom n větvemi a v každém kroku spojíme dvě větve v bodě, který odpovídá 

příslušné hladině spojení.“ (ibid., s. 131) 

Všechny použité ukazatele pro shlukování byly převedeny standardizací do podoby z-scórů, 

aby bylo umožněno jejich porovnání, protože byly v různých jednotkách. Nejdříve jsem 



Barbora Čížková: Demografické změny v euroasijském prostoru v letech 1950–2050                              21 

vytvořila klasifikaci s pomocí shlukové analýzy zvlášť u každého vybraného demografického 

ukazatele, abych odhalila dílčí vývojové tendence. Na závěr jsem provedla shlukovou analýzu 

všech ukazatelů dohromady. Pro shlukovou analýzu jsem zvolila období 1950–1955, protože 

ohraničuje začátek mé práce, dále 1985–1990 jako období těsně před rozpadem SSSR, období 

2005–2010, které je nejblíže současnosti a z populační prognózy jsem prováděla shlukovou 

analýzu pro období 2025–2030 a 2045–2050. 
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Kapitola 3 

Základní charakteristika postsovětských zemí 

Rozčlenění euroasijského prostoru je problematické, neexistuje jednotné rozčlenění, ale v této 

bakalářské práci pracuji zejména s daty OSN a proto respektuji jejich územní vymezení. Území 

Střední Asie zahrnuje Kazachstán, Kyrgyzstán, Tádžikistán, Turkmenistán a Uzbekistán (World 

Population prospects, 2012), v této práci také nazývané jako středoasijské republiky. 

Postsovětské země, které se podle OSN řadí k Západní Asii, jsou Arménie, Ázerbájdžán 

a Gruzie (ibid.), v této práci je nazývám pro zjednodušení Kavkaz nebo kavkazské země. Na 

základě klasifikace zemí podle regionu ve Východní Evropě leží Bělorusko, Moldavsko, Rusko 

a Ukrajina (ibid.), ale i další státy, proto pro tyto evropské postsovětské státy používám také 

označení západní část bývalého Sovětského svazu nebo postsovětské země Východní Evropy či 

východoevropské postsovětské země. Rusko, přesto že jeho značná část leží v Asii, je podle této 

klasifikace řazeno právě k Východní Evropě. 

Obr. 1 – Poloha postsovětských zemí v rámci Evropy a Asie  

 

Zdroj: ArcGis, vlastní zpracování 
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3.1 Střední Asie 

Tato oblast na severu hraničící s Ruskem, na východě s Čínou, na jihu s Afghánistánem 

a Íránem, na západě je ohraničená Kaspickým mořem. Historicky je spjata s kočovnými národy 

a Hedvábnou stezkou, která ve své době byla spojením mezi Evropou, západní, jižní a východní 

Asií (Oriental Express CA, c2003–2014). Geograficky je tato oblast velmi různorodá, jsou zde 

jak nížiny, tak pouště, tak i velehory a vysoká nadmořská výška. 

V 19. století bylo toto území obsazeno Ruským impériem a po vzniku Sovětského svazu se 

jednotlivé státy staly sovětskými republikami. Během éry Sovětského svazu zde byl velký 

migrační proud z Ruska, zároveň zde existovala nucená přesídlení. V 90. letech 20. století po 

rozpadu SSSR se migranti začali vracet zpět do svých vlastí. (The World Factbook 2013–14) 

Etnické složení jednotlivých zemí ve Střední Asii je proměnlivé, avšak v současné době 

většinu vždy tvoří etnikum, které původně do státu náleží. Většinou je v populaci kolem 80 % 

daného etnika. V řádu několika procent bývají zastoupeni Rusové a pak jsou na územích různé 

další minority jako např. Ukrajinci, Uighuři, Tataři, Karakalpakové atd. Výjimkou jsou dva 

státy: Kazachstán, kde jsou Kazachové zastoupeni 63 % a Rusové tvoří téměř 24 % populace 

a Kyrgyzstán, kde je velká populace Uzbeků 13,8 % a Rusů 12,5 %. V Tádžikistánu je kromě 

cca 80 % Tádžiků zastoupeno také 15,3 % Uzbeků.  

Oficiálním jazykem bývá výhradně jazyk nejsilněji zastoupeného etnika, ovšem velmi běžně 

se ve Střední Asii používá i ruština, která je v Kyrgyzstánu vedle kyrgyzštiny oficiálním 

jazykem a hovoří jí 95 % obyvatel. Náboženské vyznání je v těchto státech převážně 

muslimské, procento muslimů v populaci se pohybuje mezi 70–90 %. Zbytek obyvatel se hlásí 

k některé z křesťanských církví, nejčastěji k církvi pravoslavné.  

Republika Kazachstán je největším státem na území centrální Asie a je 9. největší na světě. 

Podle WPP 2012 bylo v Kazachstánu v roce 2010 15,9 milionu obyvatel. Kyrgyzská republika 

měla v roce 2010 5,3 milionu obyvatel. I přes dosaženou nezávislost v zemi pokračují politické 

problémy, je zde vysoká korupce, špatné vztahy mezi etniky a obavy z terorismu (The World 

Factbook 2013–14). Republika Tádžikistán měla v roce 2010 7,6 milionu obyvatel. V letech 

2010–2012 proběhlo v zemi několik ozbrojených konfliktů (The World Factbook 2013–14). 

V březnu 2013 se Tádžikistán stal členem Světové obchodní organizace, avšak země je stále 

jednou z nejchudších zemí bývalých sovětských republik. Celkově měl v roce 2010 

Turkmenistán 5,0 milionu obyvatel. Má velké nerostné zásoby, které v sobě skrývají potenciál 

pro podporu ekonomiky (The World Factbook 2013–14). Uzbekistánská republika má podle 

odhadu z roku 2010 27,8 milionu obyvatel. Díky intenzivnímu používání chemikálií 

v zemědělství, konkrétně při pěstování bavlny za socialismu, došlo k markantnímu poškození 

životního prostředí. V současnosti se Uzbekistán snaží zbavit závislosti ekonomiky na této 

monokultuře a snaží se rozvíjet těžbu nerostných surovin a jejich vývoz (The World Factbook 

2013–14).  
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3.2 Kavkazské země 

Tato jižní část Kavkazu je relativně malá, velmi hornatá oblast, mezi Černým a Kaspickým 

mořem. Kavkazské země na severu sousedí s Ruskem a na jihu s Tureckem a Íránem. 

Ázerbájdžán a Gruzie byly po rozpadu carského Ruska mezi lety 1918–1921 na krátkou chvíli 

nezávislé státy. Po vzniku SSSR byly násilně začleněny do svazu. Stejně tak byla začleněna 

i Arménie. 

Zastoupení původních etnik na území dnešních zemí Kavkazu se pohybuje mezi 84–98 % 

obyvatelstva. Avšak i zde jsou různé minority Rusů, Kurdů, Lezgů, Talyšů atd., v Gruzii je 

významná minorita Azerů (6,5 %) a Arménů (5,7 %). Oficiálními jazyky jsou jazyky 

většinového etnika. 

Arménská republika měla v roce 2010 3 miliony obyvatel. Byla prvním státem, který přijal 

křesťanství (ve 4. století). Historicky byla pod nadvládou mnoha říší – Římské, Byzantské, 

Perské a Osmanské. Existuje zde dlouhodobý spor o území Náhorního Karabachu 

s Ázerbájdžánem, který začal v roce 1988. Státy mají mezi sebou od roku 1994 příměří, ale 

i přes to je situace napjatá. Naprostá většina obyvatelstva se hlásí k Arménské papežské církvi 

(94,7 %) (The World Factbook 2013–14). 

Ázerbájdžánská republika měla v roce 2010 9,1 milionu obyvatel. Je zde velmi rozšířená 

korupce. Přesto, že se daří snižovat chudobu díky příjmům z těžby ropy a zemního plynu, státní 

reformy neřeší nedostatky ve sféře vzdělání a zdravotnictví. Poslední údaje o náboženském 

vyznání jsou z roku 1995 (The World Factbook 2013–14). V roce 1995 se k Islámu hlásilo 

93,4 % obyvatelstva a k Ruské či Arménské ortodoxní církvi 4,8 % populace.  

Podle odhadu OSN z roku 2010 měla Gruzie celkově 4,4 milionu obyvatel. Existuje zde 

určitý pokrok v tržních reformách a demokratizaci, ale tento vývoj je často ztěžován ruskou 

podporou Abcházie a Jižní Osetie, kde existují separatistické tendence (The World Factbook 

2013–14). Nejvíce obyvatel se hlásí k pravoslavné církvi (83,9 %), muslimové jsou zde 

zastoupeni 9,9 % populace. 

3.3 Východoevropské postsovětské země 

Geograficky je západní část bývalého Sovětského svazu vyrovnaná, velkou část území zabírají 

nížiny a vrchoviny. Během první poloviny 20. století byly země na tomto území začleněny do 

SSSR a po jeho rozpadu v roce 1991 dosáhly nezávislosti.  

Většinou cca 80 % obyvatel se hlásí k etniku, které je v daném státě původní. Různě se 

vyskytují minority jako Tataři, Baškirové, Čuvaši, Gagauzové atd., největší zastoupení ruské 

menšiny je na Ukrajině, kde je zastoupena více než 17 %. V Bělorusku je cca 8 % ruské 

populace a v Moldavsku 5,8 %. Mimo jiné v Moldavsku je také silná ukrajinská menšina, která 

je zde zastoupena více než 8 %. Oficiálním jazykem je vždy jazyk převládajícího etnika, ale 

jako ve všech postsovětských státech je zde velmi rozšířený ruský jazyk. 
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Pokud jde o Bělorusko, Moldávii a Ukrajinu, je zde převážně zastoupeno pravoslavné 

vyznání. V Moldávii je 1,5 % židů, na Ukrajině se hlásí k pravoslavné církvi bez bližší 

specifikace dvě třetiny obyvatel, dalších 8–10 % obyvatelstva se hlásí k řecko-katolické církvi.  

V Ruské federaci se 15–20 % obyvatel hlásí k Ruské pravoslavné církvi, 10–15 % obyvatel jsou 

muslimové (The World Factbook 2013–14). 

Běloruská republika měla v roce 2010 9,5 milionu obyvatel. I přes svou nezávislost má stále 

silné vazby na Rusko a existují zde omezení svobody projevu, tisku, shromažďování, 

náboženského vyznání a politický režim je velmi autoritářský (The World Factbook 2013–14). 

Moldavská republika měla podle OSN v roce 3,6 milionu obyvatel. Moldavsko bylo mezi 

válkami ve 20. století součástí Rumunska, na konci 2. světové války bylo začleněno do 

Sovětského svazu. Je to jedna z nejchudších zemí v Evropě a v listopadu 2013 podepsala 

dohodu o přidružení k EU (The World Factbook 2013–14). 

Oficiální název Ruska je Ruská federace, celkově má 46 oblastí, 21 republik, 9 krajů, 

4 autonomní okruhy, 2 federální města a 1 autonomní oblast. Celkově mělo Rusko v roce 2010 

143,6 milionu obyvatel. Historie Ruska se začala psát již ve 12. století, kdy vzniklo Moskevské 

knížectví, které se dokázalo vzepřít mongolské nadvládě a začalo ovládat ostatní knížectví. 

V roce 1918 byla vyhlášena Ruská sovětská federativní republika v čele s V. I. Leninem. 

V 80. letech 20. století se generální tajemník Michail Gorbačov snažil zmodernizovat 

komunismus, při těchto snahách se uvolnily síly, které vedly k rozpadu SSSR v roce 1991 (The 

World Factbook 2013–14). 

Ukrajina měla v roce 2010 46,1 milionu obyvatel. Historie Ukrajiny sahá až do 10. století, 

byla centrem prvního východoslovanského státu – Kyjevské Rusi. Díky násilným zásahům do 

ekonomiky a zemědělství během první poloviny 20. století, byla Ukrajina vystavena několika 

velkým hladomorům, během kterých zemřelo více než 8 milionů obyvatel (The World Factbook 

2013–14). 
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Kapitola 4 

Počet a věková struktura obyvatelstva postsovětských 

zemí v letech 1950–2010 

Populační růst byl v minulém století charakteristický zejména pro Střední Asii. Přesto že došlo 

ke snížení rychlosti populačního růstu a ohlašuje se druhý demografický přechod, tak má 

Střední Asie díky vysoké porodnosti velmi vysoký populační potenciál (Ata-Mirzayev, 

Kayumov, 1992). I přes snižování úrovně plodnosti došlo v letech 1950–2000 ke zvýšení 

populace na celém postsovětském území o přibližně187 milionů osob (Chawla, Betcherman, 

Banerji, 2007). 

Dalším významným faktorem, který ovlivnil a nadále ovlivňuje demografické procesy 

v postsovětském regionu, byl rozpad SSSR mezi lety 1990–1991. Následkem tohoto rozpadu 

byl ekonomický kolaps v bývalých zemích SSSR. Program pro rozvoj OSN rozdělil tyto dopady 

do 7 oblastí: pokles naděje dožití a nárůst úmrtnosti, zvýšení chudoby, zvýšení nerovnosti 

rozložení příjmů, nárůst nerovnosti mezi pohlavími, zhoršení kvality vzdělání, zvýšení úrovně 

nezaměstnanosti (Carter, 2000).  

Rozpad SSSR, ekonomická krize a konflikty mezi některými etniky sebou také přinesly 

velký migrační pohyb. Většinou to byl návrat osob do své domovské země. Zejména šlo 

o ruskou populaci, která tvořila velký podíl v sovětských republikách (Yeganyan, et al., 2001). 

Během 90. let. 20. století se směr migračních toků změnil a to do vyspělejších států 

z ekonomických důvodů. Bylo to problematické vzhledem k vysokému „odlivu mozků“ a pro 

ekonomiky postsovětských zemí to mohlo být velmi škodlivé (Coleman, 1993). 

Stárnutí populace je v současnosti velmi diskutovaným tématem nejen v demografii, ale 

také v dalších oborech, například v ekonomii, přesto necharakterizuje všechny postsovětské 

země, protože některé z těchto zemí mají velmi mladou věkovou strukturu obyvatelstva, která 

zůstane mladou i do budoucnosti (Chawla, Betcherman, Banerji, 2007). Postsovětské země lze 

rozdělit do tří skupin, podle věkové struktury obyvatelstva (ibid.): 

 „staré“ země – Bělorusko, Gruzie, Rusko a Ukrajina 

 „stárnoucí“ země – Arménie, Ázerbájdžán, Kazachstán, a Moldavsko 

 „mladé“ země – Kyrgyzstán, Tádžikistán, Turkmenistán a Uzbekistán. 

V některých zemích se podíl obyvatel 65+ let v  období 1950–2000 více než zdvojnásobil, 

největší nárůst zažila Ukrajina. Nárůst věkového mediánu není v postsovětských republikách 

univerzální. V republikách jako je Kyrgyzstán, Tádžikistán, Turkmenistán a Uzbekistán věkový 
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medián klesal v období SSSR z důvodu vysoké plodnosti (ibid.). Stárnutí populace je 

dominantním demografickým procesem v postsovětském regionu, lze ho charakterizovat jako 

„stárnutí od vrcholu“, protože se zde prodlužuje střední délka života (ibid.) a proměňuje se 

velikost a podíl seniorské složky v populaci v důsledku narušené a nepravidelné věkové 

struktury. 

Pro potřeby této kapitoly je křivka Ázerbájdžánu v grafu střední Asie a křivky Arménie 

s Gruzií v grafu východní Evropy. Je to z toho důvodu, že populační vývoj Ázerbájdžánu je 

i přes svou geografickou vzdálenost podobnější středoasijským republikám než vývoji 

v Arménii a Gruzii, ke kterým se geograficky řadí v rámci kavkazského regionu. Také je to tak 

z důvodu grafické přehlednosti, protože takto je v každém grafu znárodněno 6 křivek a kdyby 

toto rozdělení nebylo symetrické, tak by některé grafy už nebyly přehledné nebo by grafů bylo 

zbytečně mnoho. 

4.1 Vývoj počtu obyvatel 

Země Střední Asie a Ázerbájdžán měly kladnou míru přirozeného přírůstku po celé období 

Sovětského svazu a zachovaly si jí i po jeho rozpadu. Je to způsobeno vysokou úrovní plodnosti 

v tomto regionu. V 50. letech 20. století se tyto státy daly rozdělit na dvě skupiny (obr. 2).  

První skupinou byl Kazachstán a Kyrgyzstán a od druhé poloviny 60. let se k nim řadil 

i Ázerbájdžán. Tyto republiky měly nižší přirozený přírůstek než druhá skupina, v 50. letech 

byla hrubá míra přirozeného přírůstku v Kazachstánu 19,4 ‰ a v Kyrgyzstánu 17,1 ‰. Ke 

druhé skupině se řadil Tádžikistán, Turkmenistán, Uzbekistán a jak bylo poznamenáno výše, do 

první poloviny 60. let i Ázerbájdžán. Tato druhá skupina měla v 50. letech 20. století velmi 

vysokou hrubou míru přirozeného přírůstku, která se pohyboval mezi 27,0–31,4 ‰. 

Od první poloviny 60. let všechny republiky zažily pokles hrubé míry přirozeného přírůstku, 

zejména díky klesající úrovni plodnosti, ale od druhé poloviny 70. let se přirozený přírůstek 

začal opět zvyšovat, protože se do reprodukčního věku dostaly kohorty, které byly početně 

větší, než ty předchozí. S rozpadem SSSR nastal ve všech republikách střední Asie 

a v Ázerbájdžánu velmi strmý pokles hrubé míry přirozeného přírůstku. Následkem této 

politické a ekonomické transformace nastaly změny v reprodukčním chování, snížila se úhrnná 

plodnost a zvýšila se intenzita úmrtnosti v důsledku zhoršení sociálně-ekonomických podmínek. 

Od počátku nového tisíciletí dochází opět k mírnému nárůstu míry přirozeného přírůstku. 

V současné době by se státy střední Asie a Ázerbájdžán daly vymezit jako jedna skupina, ve 

které je rozmezí hrubé míry přirozeného přírůstku 11,2–16,2 ‰. Jedinou výjimkou je v tomto 

regionu Tádžikistán, který měl po celé období SSSR velmi vysokou míru přirozeného přírůstku 

a zachoval si ji i po rozpadu SSSR. V současnosti je míra přirozeného přírůstku v Tádžikistánu 

24,5 ‰. Rozdíl není tolik výrazný oproti začátku 50. let 20. století, kdy byla hrubá míra 

přírůstku v této zemi 31,4 ‰. 
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Obr. 2 – Hrubá míra přirozeného přírůstku, středoasijské republiky a Ázerbájdžán, 1950–2010 

 

Zdroj: World Population Prospects: The 2012 Revision, vlastní zpracování 

Obr. 3 – Hrubá míra přirozeného přírůstku, evropské postsovětské země, Arménie a Gruzie, 1950–2010 

 

Zdroj: World Population Prospects: The 2012 Revision, vlastní zpracování 

V minulosti byla situace v západní části bývalého Sovětského svazu a v Gruzii odlišná.  Na 

začátku 50. let 20. století se zde pohybovala hrubá míra přirozeného přírůstku mezi 11,3 ‰ 

v Bělorusku a 15,9 ‰ v Rusku, ale od 60. let míra přirozeného přírůstku klesala a později 

stagnovala až do rozpadu SSSR na rozdíl od Střední Asie, kde v první polovině 80. let nastal 

nárůst míry přirozeného přírůstku. Celkově nižší úroveň míry přirozeného přírůstku byla 
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způsobena nižší úhrnnou plodností, která je pro západní část bývalého Sovětského svazu 

typická. 

Od druhé poloviny 60. let se profilují dvě skupiny států (obr. 3). Do první skupiny můžeme 

zařadit Bělorusko, Rusko a Ukrajinu, které měly od konce 60. let 20. století nižší hrubou míru 

přirozeného přírůstku než druhá skupina a po rozpadu SSSR ji mají dlouhodobě v záporných 

hodnotách. Ke druhé skupině můžeme řadit Gruzii a Moldavsko. Vývoj míry přirozeného 

přírůstku v Arménii byl obdobný jako v zemích Střední Asie s nižší mírou přirozeného 

přírůstku. V období 2005–2010 byla nejnižší hrubá míra přirozeného přírůstku-5,7 ‰ na 

Ukrajině, nejvyšší 24,5 ‰ v Tádžikistánu. 

Jak již bylo zmíněno, populace Gruzie se vývojem přirozeného přírůstku blížila spíše 

západní části bývalého Sovětského svazu, naopak obyvatelstvo Arménie se svými hodnotami 

míry přirozeného přírůstku v 50. letech podobalo spíše Kazachstánu a Kyrgyzstánu, zároveň 

bylo těmto republikám podobné i tím, že hodnoty přirozeného přírůstku v tomto období rostly. 

Avšak v současné době, kdy je nejnižší hrubá míra přirozeného přírůstku ve Střední Asii 

11,2 ‰ (v Kazachstánu), v Arménii je pouze 5,7 ‰ a tím je blíže právě Gruzii a Moldavsku. 

Když srovnáme míru přirozeného přírůstku a míru celkového přírůstku (příloha 1 a 2), tak je 

vidět, že migrační přírůstek nehrál v míře celkového přírůstku po většinu vymezeného období 

významnou roli. V období SSSR tomu bylo tak zejména proto, že sovětské státy byly velmi 

uzavřené a mezinárodní migrace zde nebyla téměř možná. Avšak existuje zde několik výjimek. 

Jak je vidět v tabulce 1, Kazachstán zažíval velmi vysokou míru migračního přírůstku 

v 50. letech a na počátku 60. let 20. století. V tomto období v Kazachstánu probíhal program na 

podporu zemědělství a obyvatelé SSSR byli povzbuzováni k tomu, aby migrovali do 

Kazachstánu a pomohli kultivovat pastviny na severu země (The World Factbook 2013–14), 

jednalo se hlavně o Rusy a také ostatní národnosti, které sem byly deportovány. Vrchol tohoto 

migračního toku nastal v letech 1955–1960, kdy byla míra migračního přírůstku 24 ‰. 

V 90. letech se vývoje obyvatelstva Kazachstánu také velmi dotkl návrat přistěhovalých během 

období SSSR. Tito přistěhovalci, zejména Rusové, se navraceli do svých domovin, jak 

z ekonomických tak i z etnických důvodů (Guillot, Gavrilova, Pudrovska, 2001). 

K propadu míry celkového přírůstku v 90. letech 20. století kromě snižování plodnosti 

a zvyšování intenzity úmrtnosti přispěla právě velmi nízká míra migračního přírůstku, která se 

pohybovala v záporných hodnotách, v souvislosti s tím, že se navracely zpět do svých vlastí 

osoby, které se sem přistěhovali v době SSSR. V tabulce 1 je vidět, že nejvíce se tyto návraty 

dotkly mimo Kazachstánu i Tádžikistánu.  

K vysoké míře celkového přírůstku (příloha 2) v Arménii a Gruzii do 70. let 20. století 

přispíval vysoký migrační přírůstek (tab. 2). Vysoký počet přistěhovalců byl zejména z Ruska, 

tak jako tomu bylo ve většině sovětských republik. Vysoké procento ruského obyvatelstva 

v těchto zemích se také projevilo na záporné míře celkového přírůstku od 90. let, kdy se ruské 

obyvatelstvo začalo také navracet zpět do své vlasti (Yeganyan, et al., 2001). Bylo to umocněno 

i socioekonomickou krizí, v důsledku které zde byly životní podmínky horší než v Rusku a také 

etnickými konflikty, které zde v 90. letech proběhly. 
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Tab. 1 – Míra migračního přírůstku, středoasijské republiky a Ázerbájdžán, 1950–1970 a 1985–

2010 

 

Poznámka: Uvedené hodnoty jsou v promile. 

Zdroj: World Population Prospects: The 2012 Revision, vlastní zpracování 

Tab. 2 – Míra migračního přírůstku, evropské postsovětské země, Arménie a Gruzie, 1950–1970 a 

1985–2010 

 

Poznámka: Uvedené hodnoty jsou v promile. 

Zdroj: World Population Prospects: The 2012 Revision, vlastní zpracování  

Ve velmi podobné situaci byla i Moldávie, ale velmi záporná míra migračního přírůstku je 

zde i nadále. Rozpad SSSR sebou přinesl ztrátu obchodních vztahů v exportu a HDP mezi lety 

1989–1996 pokleslo o 65 % (Bulgaru, et al., 2000). V současné době je Moldávie nejchudší 

zemí v Evropě, což sebou přináší i ekonomicky motivovanou migraci. Rusko a Ukrajina 

nezažily v první polovině 90. let zápornou míru migračního přírůstku z důvodu návratu 

etnického obyvatelstva z ostatních postsovětských republik. Ovšem později od druhé poloviny 

90. let zažívá i Ukrajina zápornou míru migračního přírůstku a to zejména v důsledku 

prohlubující se ekonomické krize a je zde aktuální problém takzvaného „odlivu mozků“ 

(Steshenko, 2000). 

Absolutní počty obyvatelstva v tomto srovnání nemá smysl uvádět, protože postsovětské 

státy se velmi liší svou rozlohou a početností obyvatelstva. Proto je důležité soustředit se přímo 

na ukazatele. Ale i přes to se absolutní počty obyvatel nachází v příloze 3 v pětiletých 

intervalech od roku 1950 do roku 2010 a poté do roku 2050 ve střední variantě prognózy. 

Všechny postsovětské státy v období 1950–1990 zažily růst své populace (obr 4.). Největší 

růst do roku 1990, respektive i do roku 2010 zaznamenaly středoasijské republiky 

a Ázerbájdžán. Tyto přírůstky v populaci byly způsobeny zejména vysokou úhrnnou plodností 

av roce 2010 také prodlužující se nadějí dožití. Největší nárůst populace zaznamenal 

Tádžikistán, v roce 1990 byla jeho populace oproti roku 1950 téměř 3,5 krát větší a v roce 2010 

byla téměř 5krát větší než v roce 1950. V obr. 4 je vidět, že populace všech středoasijských 

republik (vyjma Kazachstánu) a Ázerbájdžánu se oproti roku 1950 zvětšily 2,5 krát. 

V absolutních číslech se Rusko mezi lety 1950–1990 zvětšilo o 45,4 milionu obyvatel, Ukrajina 

a Uzbekistán o 14,4 milionu obyvatel. 

Název země 1950-1955 1955-1960 1960-1965 1965-1970 1985-1990 1990-1995 1995-2000 2000-2005 2005-2010

Kazachstán 7,87 24,00 12,99 2,85 -7,68 -19,06 -17,59 0,60 -0,15

Kyrgyzstán 0,77 5,58 9,85 7,95 -5,72 -12,09 -1,37 -9,68 -4,94

Tádžikistán -2,02 -2,54 6,83 2,56 -1,54 -10,44 -10,85 -2,97 -1,73

Turkmenistán -4,49 5,09 4,16 3,57 -1,99 2,22 -2,78 -4,95 -2,33

Uzbekistán -1,12 0,39 2,82 2,22 -3,86 -2,53 -3,13 -6,13 -3,30

Ázerbajdžán 0,64 3,23 3,13 2,07 -3,42 -2,82 -3,02 0,26 0,24

Název země 1950-1955 1955-1960 1960-1965 1965-1970 1985-1990 1990-1995 1995-2000 2000-2005 2005-2010

Arménie 6,84 9,24 6,91 8,76 -3,39 -29,33 -14,22 -9,45 -9,10

Gruzie 5,65 3,79 2,37 1,05 -2,29 -20,67 -15,90 -13,41 -6,77

Bělorusko -8,61 -4,12 -2,99 1,31 -0,13 -1,23 1,11 -0,13 0,85

Moldavsko 7,25 10,00 6,37 4,30 -3,94 -6,07 -11,82 -16,09 -9,29

Rusko 0,43 -2,10 -2,26 -0,86 1,24 2,99 3,13 2,25 3,14

Ukrajina 0,23 -1,57 2,07 1,16 0,00 0,29 -1,85 -0,69 1,01
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Obr. 4 – Bazický index změny počtu obyvatel v postsovětských zemích, 1950, 1990 a 2010 

 

Zdroj: World Population Prospects: The 2012 Revision, vlastní výpočty a zpracování 

Jedinou výjimkou ve Střední Asii je Kazachstán, ve kterém populace nerostla tak rychle 

a do roku 2010 i poklesla. To bylo způsobeno tím, že zde byl výrazný podíl ruského etnika, 

které jednak mělo a má nižší úroveň plodnosti a po rozpadu SSSR se jeho příslušníci navíc 

hromadně navraceli zpět do Ruska (Rowland, 1992). Západní země bývalého Sovětského svazu, 

Arménie a Gruzie také za posledních 20 let zažily populační pokles a to díky nízké úhrnné 

plodnosti a záporné míře migračního přírůstku. Mezi lety 1990 a 2010 zažila největší populační 

úbytek Arménie, na základě bazického indexu činil rozdíl mezi rokem 1990 a 2010 43 % 

aMoldavsko, kde tento rozdíl byl 34 %. V Gruzii činil rozdíl bazického indexu mezi uvedenými 

lety 30 %. Absolutně nejvíce ztratila Ukrajina 5,6 milionu obyvatel a dále Rusko 4,5 milionu 

obyvatel. 

4.2 Věková struktura obyvatelstva 

Vysoká úroveň plodnosti a vysoká intenzita úmrtnosti ve Střední Asii přináší značný populační 

potenciál. Podíl osob ve věku 65+ let je vůči dětské složce populace ve středoasijském regionu 

velmi nízký (obr. 5). Příčin poklesu indexu stáří v roce 1990 oproti roku 1950 je několik. 

Během tohoto období absolutně narostl počet živě narozených a během období SSSR byla 

zvýšená úroveň úmrtnosti. Do roku 2010 tento index ve Střední Asii vzrostl, ale mimo 

Kazachstánu jsou hodnoty tohoto indexu v roce 2010 stále nižší, než byly v roce 1950. 

V kavkazských zemích mezi lety 1950 a 1990 nastal také pokles indexu stáří. Tento rozdíl je 

výsledkem populačního vývoje v 60. letech 20. století, kdy se v Arménii index stáří snížil 

z 25 seniorů na 100 dětí v roce 1950 na 13 v roce 1965 a v Gruzii z 37 v roce 1950 na 25 v roce 
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1965. V tomto období se velmi zvýšil poměr dětské složky v populaci, ale pokud jde o absolutní 

čísla, tak v tomto období narůstala dětská i seniorská složka populace. 

Obr. 5 – Index stáří v postsovětských zemích, 1950, 1990 a 2010 

 

Poznámka: Přepočteno na 100 obyvatel. 

Zdroj: World Population Prospects: The 2012 Revision, vlastní výpočty a zpracování 

V západní části bývalého Sovětského svazu index stáří stabilně narůstal po celé období 

s menšími výjimkami v 60. a 80. letech, kdy tento index klesl ze stejných důvodů jako 

v Arménii a Gruzii. Ale z rozložení obyvatel podle věku vyplývá, že počty obyvatel 

v seniorském věku rostly velmi stabilně. Například v Bělorusku se v letech 1950 a 2010 počet 

osob v seniorském věku zdvojnásobil. Naopak v Moldávii populace stárne pomaleji, protože 

zde byla dlouhodobě vysoká plodnost a úmrtnostní podmínky byly v období SSSR velmi špatné 

(Bulgaru at. al., 2000). Výrazný nárůst indexu stáří na tomto území v roce 2010 je také 

zapříčiněn nízkou úrovní plodnosti v 90. letech. 

Index ekonomického zatížení, který vyjadřuje poměr osob ve věku 0–14 a 65+ let k osobám 

ve věku 15–64 let (obr. 6) se v zemích Střední Asie mezi lety 1950 a 1990 zvýšil v důsledku 

prudkého nárůstku dětské složky populace. Nejvyšší index ekonomického zatížení měl v roce 

1970 Tádžikistán, který představoval 107 neaktivních osob na 100 ekonomicky aktivních. 

I v roce 1990 s hodnotou 90 měl tento index z celého postsovětského regionu tento index 

nejvyšší a do roku 1995 ještě o více než 2 vzrostl. Výjimkou v tomto ohledu zůstává v této 

oblasti Kazachstán, kde se snižoval podíl jak před-produktivní, tak i post-produktivní složky 

obyvatelstva.  

Snížení indexu ekonomického zatížení do roku 2010 bylo způsobeno snižováním úrovně 

plodnosti a zvýšením poměru osob v ekonomicky aktivním věku. Toto snížení sebou přináší 

demografickou dividendu, v  populaci se zvýšil podíl ekonomicky aktivních osob. Když je tato 

demografická dividenda dobře ekonomicky a politicky uchopena, má významný potenciál pro 
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ekonomický růst. Vysoký podíl dětské složky a mladých lidí v populaci Střední Asie znamená 

problém nazývaný „Central Asian Problem“ (Rowland, 1992), který sebou přináší otázku 

zaměstnanosti a ekonomických příležitostí pro tyto velmi početné generace. 

Obr. 6 – Index ekonomického zatížení v postsovětských zemích, 1950, 1990 a 2010 

 
Poznámka: Přepočteno na 100 obyvatel. 

Zdroj: World Population Prospects: The 2012 Revision, vlastní zpracování 

V roce 1990 ve srovnání s rokem 1950 zažily nejvýraznější pokles indexu ekonomické 

závislosti Arménie a Gruzie. Tento pokles byl způsoben nejen snižující se plodností a vysokou 

úrovní úmrtnosti, ale i tím, že v poměru věkových skupin bylo v produktivním věku do té doby 

nejvíce osob. Tento poměr se nadále zvyšoval až do roku 2010 a tak i přes to, že se navyšuje 

počet osob v post-produktivním věku, index ekonomické závislosti se snižuje. 

V roce 2010 byl i v postsovětských zemích východní Evropy poměr věkové kategorie 

ekonomicky aktivních osob od roku 1950 historicky nejvyšší a i to je jeden z důvodů proč i zde 

index ekonomického zatížení poklesl. Nárůst v roce 1990 v Moldavsku byl jen přechodný a byl 

způsobený nižším poměrem ekonomicky aktivních osob a velmi vysokým poměrem dětské 

složky v populaci. 

V roce 1950 byl ve Střední Asii věkový medián obyvatelstva vyšší než v zemích západní 

části bývalého Sovětského svazu. Ve Střední Asii se věkový medián v roce 1950 pohyboval 

mezi hodnotami 22,3 let v Tádžikistánu a 25,3 lety v Kyrgyzstánu. V postsovětských zemích 

východní Evropy byl věkový medián obyvatelstva v roce 1950 mezi hodnotami 24,3 let v Rusku 

a 27,6 let na Ukrajině (obr. 7 a 8).  

Tádžikistán měl nejnižší věkový medián po celé období SSSR a stejně tomu tak bylo i po 

jeho rozpadu. Ze všech postsovětských států měl nejvyšší úroveň plodnosti a to bylo důvodem 

pro tak nízký věkový medián. V Arménii byl věkový medián v roce 1950 22,4 let, tím byla blíže 

spíše středoasijskému regionu než západní části bývalého Sovětského svazu. Později, když ve 

Střední Asii došlo k výraznému snížení věkového mediánu, v Arménii k tak prudkému poklesu 

nedošlo a svým dalším vývojem se přiblížila spíše východoevropským postsovětským 
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republikám. Od roku 1985 ve středoasijských republikách věkový medián stagnoval a to 

zejména z důvodu zhoršení úmrtnostních podmínek a snížení naděje dožití v důsledku 

socioekonomických změn, které v tomto regionu v tomto období probíhaly.  

Obr. 7 – Věkový medián, středoasijské republiky a Ázerbájdžán, 1950–2010 

 

Zdroj: World Population Prospects: The 2012 Revision, vlastní zpracování 

Obr. 8 – Věkový medián, evropské postsovětské země, Arménie a Gruzie, 1950–2010 

 

Zdroj: World Population Prospects: The 2012 Revision, vlastní zpracování 

Strmější nárůst věkového mediánu v Rusku mezi lety 1950 a 1970 způsobily změny ve 

věkové struktuře obyvatelstva. V tomto období se snižoval podíl dětské složky obyvatelstva 

anarůstal podíl osob ekonomicky aktivního obyvatelstva i podíl osob v seniorském věku. 
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Výraznější nárůst mediánového věku ve druhé polovině 60. let v západní části bývalého 

Sovětského svazu, vyjma Moldávie, byl způsoben poklesem podílu dětské skupiny obyvatelstva 

vůči zbylé populaci. Například na Ukrajině byl tento pokles o více než 2 %. 

V západní části bývalého Sovětského svazu byl nárůst věkového mediánu po celé období 

SSSR a pokračuje dále i po jeho rozpadu. Souvisí to zejména s tím, že v poměru ke zbytku 

populace neustále ubývá dětské složky z důvodu nízké plodnosti a osob ve starších věkových 

kategoriích poměrově přibývá, protože se do nich posouvají generace, které byly početnější, 

a také se prodlužuje střední délka života. 

4.3 Klasifikace zemí podle míry přirozeného přírůstku a věkového 

mediánu 

Pro klasifikaci zemí podle dílčích vývojových tendencí ve vývoji počtu obyvatelstva byla 

použita hrubá míra přirozeného přírůstku a pro klasifikaci dílčích změn ve věkové struktuře byl 

použit věkový medián. 

V letech 1950–1955 vykazoval nejvyšší míru přirozeného přírůstku shluk 1: Turkmenistán, 

Tádžikistán, Uzbekistán a Ázerbájdžán v rozpětí 27,0–31,4 ‰. Druhou nejvyšší hodnotu tohoto 

ukazatele 19,4–22,0 ‰ měl shluk 3: Arménie a Kazachstán. Nejnižší míra přirozeného přírůstku 

10,1–17,1 ‰ byla ve shluku 2: Moldavsko, Bělorusko, Rusko, Ukrajina, Gruzie a Kyrgyzstán. 

Zajímavé je v tomto případě shlukování Kyrgyzstánu, který měl na rozdíl od ostatních zemí 

Střední Asie míru přirozeného přírůstku nižší, ale již v 50. letech míra přirozeného přírůstku 

značně rostla, proto se později již shlukoval se Střední Asií.  

Obr. 9 – Průběh hierarchického shlukování dle hrubé míry přirozeného přírůstku a věkového 

mediánu, v letech 1950–1955 

 
Poznámka: Hmpp je hrubá míra přirozeného přírůstku. 

Zdroj: World Population Prospects: The 2012 Revision, SPSS, vlastní zpracování 

Nejvyšší věkový medián v roce 1950 byl ve s hluku 1 mezi 26,6–27,6 lety v Gruzii, 

Bělorusku, Moldavsku a Ukrajině. Shluk 2 samostatně tvořil Kyrgyzstán, kde byl věkový 

medián 25,3 let a shluk 3 s nejnižším věkovým mediánem v rozpětí 22,3–24,3 let tvořily ostatní 

středoasijské republiky, Arménie, Ázerbájdžán a Rusko (obr. 9). Shlukování podle věkového 
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mediánu vcelku odpovídá shlukování podle míry přirozeného přírůstku, vyjma Ruska, kde byla 

míra přirozeného přírůstku velmi nízká, ale věkový medián také. Možné vysvětlení se dá hledat 

v naději dožití při narození, která byla v období 1950–1955 v Rusku velmi nízká a proto byl 

nižší i věkový medián. 

V letech 1985–1990 byla nejvyšší míra přirozeného přírůstku ve shluku 1: Turkmenistán, 

Tádžikistán, Uzbekistán a Kyrgyzstán, kde pokles tohoto ukazatele byl pomalejší než 

v ostatních oblastech. Míra přirozeného přírůstku se zde pohybovala mezi 23,8–32,3 ‰. Ke 

shluku 3 vykazující druhou nejvyšší míru přirozeného přírůstku 15,3–19,0 ‰ se přiřadil 

k Arménii a Kazachstánu Ázerbájdžán. Shluk 2 s nejnižší mírou přirozeného přírůstku opět 

tvořila západní část bývalého Sovětského svazu a Gruzie s hodnotami 2,8–10,9 ‰.  

Obr. 10 – Průběh hierarchického shlukování dle hrubé míry přirozeného přírůstku a věkového 

mediánu, v letech 1985–1990 

 
Poznámka: Hmpp je hrubá míra přirozeného přírůstku. 

Zdroj: World Population Prospects: The 2012 Revision, SPSS, vlastní zpracování 

Věkový medián 29,9–35,1 let měla v roce 1990 nejvyšší v tomto období také západní část 

bývalého SSSR i Rusko a Gruzie (shluk 1). Dále to byla Arménie a Kazachstán s hodnotami 

mezi 26,0–27,0 let (shluk 3) a shluk 2 s nejnižším věkovým mediánem tvořily ostatní země 

Střední Asie a Ázerbájdžán s hodnotami 19,4–23,2 let (obr. 10). Během druhé poloviny 

20. století došlo ve středoasijských zemích Arménii a Ázerbájdžánu k výraznému poklesu 

věkového mediánu. V Rusku k tomuto nedošlo, proto se přesunulo do shluku s nejvyšším 

věkovým mediánem. 

V letech 2005–2010 byla nejvyšší míra přirozeného přírůstku 24,5 ‰ v Tádžikistánu, který 

se tím odlišoval od ostatních zemí (shluk 2). Dále byla tato míra nejvyšší ve shluku 3, 

dosahovala hodnot 11,2–16,2 ‰ v zemích Střední Asie (bez Tádžikistánu) a Ázerbájdžánu. 

Nejnižší míru přirozeného přírůstku -5,7–5,7 ‰ vykazoval shluk 1, tzn. západní část bývalého 

SSSR, Arménie a Gruzie. V tomto ohledu lze pozorovat přiblížení se Arménie a Gruzie 

k východoevropské části bývalého Sovětského svazu a Ázerbájdžánu k jeho východní části. 

V roce 2010 byl nejvyšší věkový medián opět v současných východoevropských 

postsovětských zemích a Gruzii v rozpětí 35,2–39,4 let (shluk 1). Dalším shlukem, 

vykazujícím hodnoty věkového mediánu 28,6–31,6 let, byl shluk 3: Arménie, Ázerbájdžán 

a Kazachstán. Shluk 2 s nejnižším věkovým mediánem v rozpětí 21,2–24,5 let tvořily opět 
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středoasijské země bez Kazachstánu (obr. 11). Opět lze pozorovat, že kavkazské země, v tomto 

případě Arménie a Ázerbájdžán a Kazachstán ze Střední Asie jsou mezistupněm mezi západní 

a východní částí bývalého Sovětského svazu. V minulosti byly právě hodnoty demografických 

ukazatelů obyvatelstva Kazachstánu na rozdíl od ostatních středoasijských zemí blíže západní 

části bývalého Sovětského svazu. 

Obr. 11 – Průběh hierarchického shlukování dle hrubé míry přirozeného přírůstku a věkového 

mediánu, v letech 2005–2010 

 
Poznámka: Hmpp je hrubá míra přirozeného přírůstku 

Zdroj: World Population Prospects: The 2012 Revision, SPSS, vlastní zpracování 

Proměny věkové struktury a růst (nebo pokles) populace je zejména ovlivněn 

demografickými procesy porodnosti, úmrtnosti, migrace, které ale značně závisí na výchozí 

věkové struktuře. Dále jsou tyto primární procesy a stejně tak věková struktura jsou ovlivněny 

nejrůznějšími faktory, jako je například životní úroveň, úroveň zdravotnictví, kulturní 

a náboženské klima ve společnosti atd. Je zde patrný západo-východní směr, kdy v evropských 

postsovětských zemích byla tradičně míra přirozeného přírůstku nižší, protože zde byla i nižší 

úroveň porodnosti a věkový medián obyvatelstva byl vyšší, protože zde bylo méně obyvatel 

v nižším věku, naopak ve Střední Asii byla o mnoho vyšší úroveň porodnosti než v evropských 

postsovětských zemích, a proto zde byla míra přirozeného přírůstku vyšší a věkový medián 

nižší. Obyvatelstvo kavkazských zemí tomuto směru odpovídá také. 
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Kapitola 5 

Úmrtnost postsovětských zemí v letech 1950–2010 

Vliv na délku života má nejen úroveň zdravotnictví a ekonomická vyspělost dané země, ale také 

i životní styl spojený nejen se stravováním, ale také nevhodnými návyky jako je kouření 

a konzumace alkoholu, kvalita životního prostředí a stres spojený s ekonomickou transformací 

postsovětských zemí zejména v 90. letech 20. století (Becker, Hemley, 1998). 

Ve Střední Asii se objevil ve druhé polovině 20. století jev, který se nazývá „ruský paradox 

úmrtnosti“. Díky ekonomické provázanosti sovětského svazu bylo ve Střední Asii vysoké 

procento etnických Rusů, kteří přesto, že měli oproti ostatním obyvatelům mnohem vyšší socio-

ekonomický status, měli vyšší úmrtnost než ostatní obyvatelé (Guillot, 2007). Existuje mnoho 

domněnek, proč tomu tak bylo. Jedním z možných vysvětlení je selektivní migrace. Po rozpadu 

Sovětského svazu se mnoho Rusů vrátilo zpět do Ruska a je všeobecně známé, že migrují 

zejména jedinci, kteří jsou v dobrém zdravotním stavu, ale toto vysvětlení je v rozporu s tím, že 

mezi lety 1989 a 1999 byla zaznamenána vyšší úmrtnost i v Rusku (ibid.). 

Nejpravděpodobnějším vysvětlením této etnicky diferenciované úmrtnosti je nejspíše stres 

způsobený šokem z hospodářských změn spojený s vysokou konzumací alkoholu (ibid.). 

Přestože tuto transformaci zažili všichni, u obyvatelstva náležícího do dané země rozpad 

Sovětského svazu způsobil zvýšení národní hrdosti, politického postavení a kulturní obnovu, 

což mohlo působit jako pozitivní faktor pro zmírnění stresu (ibid.). 

5.1 Vývoj naděje dožití při narození a ve věku 60 let 

Pro Střední Asii byla v 90. letech typická nízká míra hrubé míry úmrtnosti, protože zde byla 

mladá věková struktura (Rowland, 1992). Naděje dožití při narození zde rostla stabilně od 

50. let 20. století až do rozpadu Sovětského svazu. Na začátku 50. let měli nejvyšší naději dožití 

při narození muži v Uzbekistánu 52,4 let a ženy v Kazachstánu 60,7 let. Nejnižší naděje dožití 

při narození v 50. letech dosahoval Turkmenistán, kde muži měli ve věku 0 let před sebou 

průměrně 47,9 let a ženy 55,1 let (obr. 12).  

Méně výrazně rostla i naděje dožití ve věku 60 let. V 50. letech byly hodnoty ukazatele 

naděje dožití ve věku 60 let nejvyšší u obou pohlaví v Tádžikistánu, u mužů to bylo 14,8 let 

a u žen 17,9 let. Turkmenské ženy měly nejnižší naději dožití i ve věku 60 let a to 16,3 let 

a nejnižší naději dožití ve věku 60 let u mužů 12,6 let měl Kazachstán. 
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Obr. 12 – Naděje dožití při narození podle pohlaví, středoasijské republiky, 1950–2010 

 

Zdroj: World Population Prospects: The 2012 Revision, vlastní zpracování 

Obr. 13 – Naděje dožití při narození podle pohlaví, Kavkaz, 1950–2010 

 

Zdroj: World Population Prospects: The 2012 Revision, vlastní zpracování 

Na začátku 90. let zažily téměř všechny středoasijské země pokles hodnot ukazatele naděje 

dožití při narození i ve věku 60 let. Tento pokles byl spojen s hospodářskou transformací, 

ekonomickou krizí, zhroucením zdravotnického systému, a také stresem, který byl spojen 

s těmito transformacemi (Guillot, 2007). Největší pokles naděje dožití proběhl u mužů 

v Kazachstánu. Tento pokles se nezastavil po celá 90. léta 20. století. Na začátku 90. let měl 

Kazachstán naději dožití při narození u mužů 62,4 let a u žen 72,3 let. Na konci 90. let ji měli 

muži 57,5 let (nejnižší naději dožití při narození v dané oblasti) a ženy 69,0 let. U mužů to byl 
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pokles o téměř 5 let. Jen mírný pokles tohoto ukazatele zažil v první polovině 90. let Uzbekistán 

a Tádžikistán, pak se u jejich obyvatelstva začala střední délka života opět zvyšovat. Kyrgyzští 

a turkmenští muži zažili jen velmi mírný pokles až stagnaci a u žen se vyskytl dokonce mírný 

nárůst naděje dožití při narození. Velmi podobně tomu bylo i s nadějí dožití ve věku 60 let. 

Naděje dožití při narození se v kavkazských zemích souvisle zvyšovala od 50. let 20. století 

do první poloviny 70. let (v případě Gruzie až do konce 70. let). Ve druhé polovině 70. a první 

polovině 80. let stagnovala, po té mírně rostla. Výjimkou byla Arménie, kde prudce poklesla 

střední délka života v důsledku ničivého zemětřesení v prosinci roku 1988. U mužů byla naděje 

dožití při narození v Arménii v letech 1980–1985 67,7 let a u žen 73,8 let, v letech 1985–1990 

zde byl pokles na 65,8 let u mužů a u žen na 70,8 let. Rozdíl v naději dožití mezi pohlavími v té 

době téměř vymizel vzhledem k většímu dopadu zemětřesení na ženy než na muže (Duthé, 

et al., 2010).  

Obr. 14 – Naděje dožití při narození podle pohlaví, evropské postsovětské země, 1950–2010 

 

Zdroj: World Population Prospects: The 2012 Revision, vlastní zpracování 

Odlišný průběh naděje dožití při narození byl u obyvatelstva Ázerbájdžánu, které je svým 

vývojem opět blíže středoasijským republikám a v současných postsovětských zemích Kavkazu 

je nejnižší. V 50. letech zde byla naděje dožití při narození u mužů 54,4 let a u žen 61,5 let. 

Rozdíl mezi nadějí dožití v Arménii, která ji měla v té době nejvyšší (pro muže 59,7 let a pro 

ženy 65,9 let) a Ázerbájdžánem činil u mužů více než 5 let a u žen více než 4 roky. Přibližně 

takto velký rozdíl se udržoval po celé období Sovětského svazu. Z posledních dostupných dat 

OSN vyplývá, že se rozdíl v letech 2005–2010 snížil u mužů, kde byl 3,5 roku a u žen zůstal 

přibližně stejný na úrovni 4,2 let. 

V 90. letech zde také proběhla ekonomická transformace a několik etnických konfliktů 

v Gruzii v Jižní Osetii a Abcházii a v Ázerbájdžánu válka s Arménií o oblast Náhorního 

Karabachu, kde převážná většina obyvatelstva byli etničtí Arménové. I tyto konflikty významně 

ovlivnily vývoj naděje dožití v tomto regionu. Nejprudší pokles naděje dožití při narození mezi 
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lety 1985–1990 a 1990–1995 byl v Ázerbájdžánu u mužů z 62,2 let na 59,4 let. Jedinou 

výjimkou v tomto regionu byly arménské ženy, u kterých nastal mírný nárůst z důvodu 

vyrovnání vysoké míry úmrtnosti v roce 1988. Od druhé poloviny 90. let v tomto regionu naděje 

dožití roste mírně rychlejším tempem, než tomu bylo během éry Sovětského svazu (obr. 13). 

Ukazatel naděje dožití ve věku 60 let ukazuje obdobný vývoj jako ukazatel naděje dožití ve 

věku 0 let. V Arménii byla charakteristická relativně vysoká průměrná délka života ve věku 

60 let (Duthé, et al., 2010), stejně jako při narození, s výjimkou následků zemětřesení v roce 

1988. Avšak Gruzie měla kratší naději dožití ve věku 60 let než Ázerbájdžán po celé období 

Sovětského svazu. V Gruzii byl během sovětského období vysoký podíl Rusů (asi 10 %v roce 

1979) a úmrtnost v Gruzii spíše odpovídala ruskému vzoru (ibid.), proto zde mělo obyvatelstvo 

kratší naději dožití ve věku 60 let než v Ázerbájdžánu. 

Naděje dožití ve věku 60 let v první polovině 90. let klesala stejně jako naděje dožití při 

narození a po té stagnovala až do konce 90. let. V období 2000–2005 byl zaznamenán mírný 

nárůst, avšak v tomto období byl zaznamenán pokles u ázerbájdžánských žen o 0,3 roku, ke 

kterému neexistuje nějaké konkrétní vysvětlení. 

Nejnižší naději dožití při narození mělo v 50. letech obyvatelstvo Ruska, u mužů 53,9 let 

a u žen 62,0 let. Zde je vidět vysoký rozdíl mezi muži a ženami. Nejvyšší hodnoty ukazatele 

naděje dožití při narození mělo v 50. letech obyvatelstvo Ukrajiny, u mužů to činilo 58,7 let 

a u žen 64,3 let. 

Naděje dožití při narození v západní části Sovětského svazu rostla do 70. let 20. století, 

během první poloviny 80. let u žen stagnovala a u mužů s výjimkou Moldávie klesla. Tento 

pokles je spojen s celkovým zhoršením všeobecné životní úrovně obyvatelstva a nedostačujících 

finančních investic ve zdravotnictví. Ve druhé polovině 80. let naděje dožití při narození prudce 

stoupla. Tento nárůst je spojován s proti-alkoholovou kampaní prezidenta Gorbačova (Becker, 

Hemley, 1998). V 90. letech byl vývoj naděje dožití při narození negativně poznamenaný také 

důsledky ekonomické transformace. V současné době je naděje dožití při narození nejnižší 

u mužů v Rusku 61,0 let a u žen v Moldavsku 72,1 let. Naopak nejvyšší je u mužů v Moldavsku 

64,4 let a u žen v Bělorusku 75,0 let (obr. 14). 

Naděje dožití byla velmi podobná u Běloruska, Ukrajiny a ruských žen.  Patřila a stále patří 

k nejvyšším v tomto regionu.  Druhou skupinou bylo Moldavsko a ruští muži, kteří měli v tomto 

regionu velmi nízkou střední délku života. Moldavsko bylo nejchudší oblastí Sovětského svazu 

a v současné době je jedním z nejchudších států v Evropě, což je i jedním z faktorů nízké 

úrovně naděje dožití při narození, avšak možná právě z tohoto důvodu se ho v 90. letech tolik 

nedotkla socioekonomická krize a pokles naděje dožití při narození nebyl tak výrazný. 

V současné době je v Moldavsku u mužů nejvyšší střední délka života v tomto regionu. 

V případě Ruska je vysvětlení mnohem komplikovanější a nejistější. Svou roli v úmrtnosti 

ruských mužů hrají faktory jako: alkohol (v Rusku je dlouhodobě vysoká úmrtnost na otravu 

alkoholem), kouření, špatná výživa, krize zdravotnického systému a chudoba (Ivanov, 

Echenique, 2000). Všechny tyto faktory hrály svou roli před rozpadem SSSR a po jeho rozpadu 

se ještě umocnily a přidala se k nim dysfunkce sociálního systému, která sebou nese apatii, 

stres, izolaci, sebedestruktivní chování a stres způsobený změnami v každodenním životě 

(ibid.). 
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 Vývoj naděje dožití ve věku 60 let kopíroval vývoj naděje při narození. Tento ukazatel rostl 

i klesal stejně jako naděje dožití při narození. Pokles tohoto ukazatele trval po celá 90. léta. 

Nejvýrazněji to lze zaznamenat u Běloruska, kdy v letech 1985–1990 byla naděje dožití ve věku 

60 u mužů 15,6 let, u žen 20,5 let, 1995–2000 byla u mužů 13,2 let, u žen 18,3 let. 

5.2 Vývoj míry kojenecké úmrtnosti 

Míra kojenecké úmrtnosti byla v 50. letech 20. století ve Střední Asii nejvyšší ze všech 

sovětských regionů a pohybovala se mezi 110 ‰ v Kazachstánu a až 160 ‰ v Tádžikistánu. 

Vysoká kojenecká úmrtnost byla výsledkem málo rozvinutých zdravotnických služeb, zejména 

v oblasti péče o matku a dítě (Ata-Mirzayev, Kayumov, 1992). Po celé období Sovětského 

svazu i po jeho rozpadu míra kojenecké úmrtnosti stabilně klesala, bez výrazných výkyvů. 

V 90. letech se tento pokles zpomalil. V současnosti jsou hodnoty míry kojenecké úmrtnosti ve 

Střední Asii mezi 27 ‰ pro Kazachstán a 56 ‰ pro Tádžikistán, což jsou sice stále nejvyšší 

hodnoty v bývalých zemích SSSR, ale od 50. let je vidět, že hodnoty míry kojenecké úmrtnosti 

ve Střední Asii výrazně poklesly (tab. 3). 

Tab. 3 – Míra kojenecké úmrtnosti, postsovětské země, ve vybraných letech  

 

Poznámka: Uvedené hodnoty jsou v promile. 

Zdroj: World Population Prospects: The 2012 Revision, vlastní zpracování  

V kavkazských zemích byla míra kojenecké úmrtnosti na začátku 50. let 20. století nejvyšší 

v Ázerbájdžánu 120 ‰, což odpovídá hodnotám Střední Asie. Nejnižší míra kojenecké 

úmrtnosti byla v Gruzii 80 ‰, avšak v Arménii byla míra kojenecké úmrtnosti jen o 3 ‰ vyšší. 

Obyvatelstvo všech tří zemí zažilo během Sovětského svazu výrazný pokles míry kojenecké 

úmrtnosti a tento pokles se zejména v Ázerbájdžánu v 90. letech zrychlil. Mezi lety 1990–1995 

a 1995–2000 poklesla míra kojenecké úmrtnosti v Ázerbájdžánu z 82 ‰ na 61 ‰. Podle 

posledních dostupných dat OSN (2005–2010) je v Ázerbájdžánu nejvyšší míra kojenecké 

úmrtnosti 41 ‰ a nejnižší v Arménii 21 %, a rozdíl mezi Arménií a Gruzií je opět nevýrazný 

(tab. 3). 

Název země 1950-1955 1970-1975 1990-1995 2005-2010

Kazachstán 110 77 51 27

Kyrgyzstán 140 100 60 36

Tádžikistán 160 125 88 56

Turkmenistán 150 111 76 50

Uzbekistán 125 84 59 47

Arménie 83 63 44 21

Ázerbajdžán 120 100 82 41

Gruzie 80 52 45 22

Bělorusko 96 21 15 6

Moldavsko 81 46 29 16

Rusko 101 26 22 11

Ukrajina 79 21 17 13
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V 50. letech 20. století se míra kojenecké úmrtnosti pohybovala mezi 101 ‰ v Rusku 

a 79 ‰ na Ukrajině. V současných východoevropských postsovětských státech se tato míra 

snižovala velmi prudce po celé období Sovětského svazu až na výjimku v letech 1975–1980, 

kdy buď stagnovala (v Moldavsku) nebo mírně vzrostla (o 1–3 ‰ v ostatních zemích). V letech 

2005–2010 byla mezi 16 ‰ v Moldavsku a 6 ‰ v Bělorusku (tab. 3). Míra kojenecké úmrtnosti 

v Bělorusku je v současné době nejnižší ze všech postsovětských zemích a vyrovnává se 

západním zemím. 

5.4 Klasifikace zemí podle míry kojenecké úmrtnosti a naděje dožití 

při narození 

Pro odhalení dílčích vývojových tendencí ve vývoji úmrtnosti byl zvolen ukazatel míry 

kojenecké úmrtnosti a ukazatel naděje dožití při narození. Tyto ukazatele jsou nedeformované 

věkovou strukturou obyvatelstva a jsou vhodné pro mezinárodní srovnání. 

Shluk 1 vykazující nejvyšší míru kojenecké úmrtnosti 140–160 ‰ tvořil Kyrgyzstán, 

Tádžikistán a Turkmenistán. Druhou nejvyšší míru kojenecké úmrtnosti s hodnotami 96–125 ‰ 

vykazoval shluk 3: Kazachstán, Uzbekistán, Ázerbájdžán, Bělorusko a Rusko. Shluk 2 

s nejnižší mírou kojenecké úmrtnosti 79–83 ‰ byl tvořen Arménií, Gruzií, Moldavskem 

a Ukrajinou. Nejnižší hodnoty ukazatele naděje dožití při narození 51,3–53,0 let měl opět 

shluk 1: Kyrgyzstán, Tádžikistán a Turkmenistán. Shluk 3 se střední délkou života 55,0–59,0 let 

tvořil Kazachstán, Uzbekistán, Ázerbájdžán, Moldavsko a Rusko. Nejvyšší naději dožití při 

narození 60,7–62,8 let měl shluk 2: Arménie, Gruzie, Bělorusko a Ukrajina (obr. 15). 

Obr. 15 – Průběh hierarchického shlukování dle míry kojenecké úmrtnosti a naděje dožití při narození 

v letech 1950–1955 

 
Poznámka: Kú je míra kojenecké úmrtnosti; e0 je naděje dožití při narození pro obě pohlaví dohromady. 

Zdroj: World Population Prospects: The 2012 Revision, SPSS, vlastní zpracování 

Nejvyšší míru kojenecké úmrtnosti vykazoval v letech 1985–1990 shluk 1: Tádžikistán, 

Turkmenistán a Ázerbájdžán s hodnotami 81–98 ‰. Dalším shlukem byl shluk 3: Kazachstán, 

Kyrgyzstán, Uzbekistán, Arménie a Gruzie, kde byla míra kojenecké úmrtnosti mezi hodnotami 

44–70 ‰. Nejnižší míra kojenecké úmrtnosti 16–31 ‰ byla v západní části bývalého SSSR. 
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Nejnižší naděje dožití při narození byla v Tádžikistánu a Turkmenistánu (shluk 2), v dalším 

shluku (č. 3) s hodnotami 66,1–67,5 let byl Kazachstán, Kyrgyzstán, Uzbekistán, Ázerbájdžán 

a Moldavsko. Shluk 1 s nejvyšší nadějí dožití 68,4–71,4 let zahrnoval Arménii, Gruzii, 

Bělorusko, Rusko a Ukrajinu (obr. 16). 

Obr. 16 – Průběh hierarchického shlukování dle míry kojenecké úmrtnosti a naděje dožití při narození 

v letech 1985–1990 

 
Poznámka: Kú je míra kojenecké úmrtnosti; e0 je naděje dožití při narození pro obě pohlaví dohromady. 

Zdroj: World Population Prospects: The 2012 Revision, SPSS, vlastní zpracování 

Obr. 17 – Průběh hierarchického shlukování dle míry kojenecké úmrtnosti a naděje dožití při narození 

v letech 2005–2010 

 
Poznámka: Kú je míra kojenecké úmrtnosti; e0 je naděje dožití při narození pro obě pohlaví dohromady. 

Zdroj: World Population Prospects: The 2012 Revision, SPSS, vlastní zpracování 

V letech 2005–2010 byla nejvyšší míra kojenecké úmrtnosti stále ve Střední Asii 

a Ázerbájdžánu, s výjimkou Kazachstánu byla v rozpětí 36–56 ‰ (shluk 1). Druhá nejvyšší 

míra kojenecké úmrtnosti 21–27 ‰ byla v Arménii, Gruzii a Kazachstánu (shluk 3). Nejnižší 

míra kojenecké úmrtnosti 6–16 ‰ byla tradičně v západní části bývalého SSSR (shluk 2). 

V tomto období vykazoval nejnižší naději dožití při narození shluk 3 tvořený zeměmi Střední 

Asie bez Uzbekistánu s hodnotami v rozmezí 64,7–66,7 let. Další shluk 2 tvořily země západní 

části bývalého SSSR, Uzbekistán a Ázerbájdžán s hodnotami 67,2–70,1 let. Shluk 1 s nejdelší 

střední délkou života 74,0 let a 73,5 let zahrnoval Arménii a Gruzii (obr. 17). 
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Jak již bylo zmíněno v této práci, míra kojenecké úmrtnosti je také ukazatel vypovídající 

o životní úrovni obyvatelstva, stejně tak je tomu i s prodlužováním střední délky života. Tyto 

ukazatele jsou velmi závislé na dvou faktorech: na úrovni zdravotnictví dané země a konkrétním 

životním stylu jedince. Oba tyto faktory jsou velmi ovlivněny množstvím financí, které jsou 

možné v této oblasti investovat a osobní zodpovědnosti jedince.  

Všeobecně je kladen vysoký důraz na nízkou úroveň kojenecké úmrtnosti. To odráží i vývoj 

postsovětských zemí, ve kterých se po celé období snižovala. Přesto zde byly výrazné rozdíly 

mezi jednotlivými oblastmi a od západu k východu se míra kojenecké úmrtnosti zvyšovala. 

Ukazatel naděje dožití při narození byl v minulosti velmi proměnlivý a nestálý. Přesto je 

z výsledků shlukové analýzy vidět také západo-východní směr s výjimkou Arménie a Gruzie, 

jejichž obyvatelstvo má naději dožití v posledních letech ze všech postsovětských zemí 

nejvyšší. 
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Kapitola 6 

Plodnost postsovětských zemí v letech 1950–2010 

Pokles plodnosti je historický proces, který je charakteristický pro většinu rozvinuté Evropy 

(Shakhotska, 2000). S tím souvisí i trend odkládání mateřství a zvyšování průměrného věku 

matek při porodu. Avšak pokud se podíváme na vývoj plodnosti v postsovětských zemích, 

obzvlášť v období SSSR, tyto trendy zde neplatily vždy universálně. Během 90. let 20. století 

došlo i k dalším změnám v demografickém chování, které mohou být interpretovány jako nové 

demografické chování. Podíl dětí narozených mimo manželství narostl a klesl zejména počet 

dětí narozených ve vyšším pořadí. Procento prvorozených v Rusku se zvýšilo ze 42 % v roce 

1987 na 60 % v roce 1995 (Becker, Hemley, 1998) z celkového počtu narozených dětí všech 

pořadí. Opět pro potřeby této kapitoly byl Ázerbájdžán přiřazen ke střední Asii a Arménie 

s Gruzií k východní Evropě, stejně jako v kapitole 4. 

6.1 Úroveň plodnosti 

Pro Střední Asii byla v 50. letech 20. století charakteristická velmi vysoká úhrnná plodnost, 

která se ve většině zemí na tomto území a v Ázerbájdžánu dále zvyšovala. Významným rysem 

Střední Asie byl vysoký podíl žen v reprodukčním věku (Ata-Mirzayev, Kayumov, 1992). Podíl 

žen v reprodukčním věku byl přibližně dvojnásobný v porovnání s průměrem Sovětského svazu 

(ibid.). V 50. letech se středoasijské země daly rozdělit na dvě skupiny. Skupinu s nižší úrovní 

plodnosti tvořil Kazachstán a Kyrgyzstán. Kazachstán měl nejnižší úhrnnou plodnost a to 

4,4 dítěte na ženu, která se od druhé poloviny 50. let se začala snižovat. Druhou skupinou byly 

ostatní země: Tádžikistán, Turkmenistán a Uzbekistán. Tyto země měly velmi vysokou úhrnnou 

plodnost, která se pohybovala kolem 6 dětí na ženu. Ázerbájdžán byl v 50. letech mezi těmito 

dvěma skupinami, úhrnná plodnost zde dosahovala hodnoty 5,5 dítěte na ženu, ale pak se zde 

úroveň plodnosti začala velmi rychle snižovat, což způsobilo, že se Ázerbájdžán řadil na 

sovětském území k zemi s nižší úhrnnou plodností. 

Maximální úrovně plodnosti dosáhl Tádžikistán v období 1970–1975 6,8 dítěte na ženu. 

V ostatních zemích Střední Asie úroveň plodnosti klesala již od první poloviny 60. let. Tento 

pokles úrovně plodnosti pokračoval po celé období Sovětského svazu i dále po jeho rozpadu. 

V období 2000–2005 se mírně zvedla úroveň plodnosti v Kazachstánu a Kyrgyzstánu. V letech 

2005–2010 měly středoasijské republiky úhrnnou plodnosti mezi 2,8 dítěte na ženu 
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v Kyrgyzstánu a 2,5 dítěte na ženu v Uzbekistánu. Výjimkou byl Tádžikistán, ve kterém byla 

úhrnná plodnost 3,7 dítěte na ženu. Ázerbájdžán má úhrnnou plodnost 2,0 dítěte na ženu již od 

počátku 21. století a tím je blíže kavkazskému regionu (obr. 18). 

Obr. 18 – Úhrnná plodnost, středoasijské republiky a Ázerbájdžán, 1950–2010 

 

Zdroj: World Population Prospects: The 2012 Revision, vlastní zpracování  

Obr. 19 – Úhrnná plodnost, evropské postsovětské země, Arménie a Gruzie, 1950–2010 

 

Zdroj: World Population Prospects: The 2012 Revision, vlastní zpracování  

Na rozdíl od západní Evropy evropská část Sovětského svazu nezažila v 50. a 60. letech 

20. století poválečný babyboom. Byly zde méně rozvinuté ekonomiky, omezení spotřeby, 

nedostatek bydlení a vysoká zaměstnanost žen (Coleman, 1993), což mělo za následek mírné 
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snížení úrovně plodnosti. Úroveň plodnosti také výrazně ovlivnila legalizace potratů (ibid.), 

která byla často jediným dostupným antikoncepčním prostředkem. 

Přechod k nízké úrovni plodnosti byl urychlen sérií společenských krizí, díky nimž se 

rozšířila kontrola nad reprodukčním chováním (Zakharov, 2008). Sexuální revoluce, která 

probíhala v západní Evropě, probíhala zde také, ale mnohem nenápadněji. Do 80. let 20. století 

tradiční morálka spojovala začátek sexuálního života se vstupem do manželství a narozením 

prvního dítěte (ibid.). Ve skutečnosti tomu tak nebylo, sexuální revoluce probíhala skrytě 

a radikálněji než na západě, ale nebyla spojená s antikoncepční revolucí, což vedlo 

k předčasným manželstvím a snižoval se průměrný věk matky při porodu (ibid.). 

V 50. letech 20. století mělo nejvyšší úroveň plodnosti v evropské části Sovětského svazu 

Moldavsko. Úhrnná plodnost zde byla 3,5 dítěte na ženu. Naopak nejnižší úhrnná plodnost byla 

v Bělorusku a činila 2,6 dítěte na ženu. Úroveň plodnosti v Arménii a Gruzii byla o dost vyšší 

než ve východní Evropě. V Arménii byla úhrnná plodnost v 50. letech 4,5 dítěte na ženu 

a v Gruzii 3,0 dítěte na ženu, ale ve srovnání s Ázerbájdžánem byla i v Arménii výrazně nižší, 

rozdíl byl na úrovni 1 dítěte na ženu (obr. 19). 

Od první poloviny 60. let úroveň plodnosti v Arménii prudce klesala. V té době v zemích 

s nižší úrovní plodnosti se úhrnná plodnost pohybovala již pod hladinou prosté reprodukce. 

Během 80. let 20. století došlo k mírnému nárůstu míry úhrnné plodnosti ve všech zemích, 

kromě Běloruska a Gruzie. V této době probíhala v zemích západní části Sovětského svazu pro-

natalitně orientovaná politická opatření (Shakhotska, 2000 ; Bulgaru, 2000; Zakharov, 

2008). Tato opatření skončila se změnou politického režimu (Zakharov, 2008) a úroveň 

plodnosti opět začala klesat. 

V období 1995–2000 byla úroveň plodnosti ve všech zemích východní Evropy, v Arménii 

a Ázerbájdžánu výrazně pod hladinou prosté reprodukce. Historicky nejnižší úhrnná plodnost 

byla na Ukrajině v období 2000–2005, kdy byla 1,15 dítěte na ženu. Od tohoto období se úhrnná 

plodnost začala opět mírně zvyšovat v důsledku dalších pro-natalitních opatření. Například 

v Rusku od roku 2006 byla zavedena nová opatření: jednorázová platba za porod 6000 rublů, 

měsíční mzda po dobu 1,5 roku na mateřské dovolené byla stanovena na 40 % průměrné mzdy 

atd. (Zakharov, 2008). 

6.2 Průměrný věk matky při porodu 

Průměrný věk matky při porodu stabilně klesal již od 50. let 20. století a to ve všech zemích 

Střední Asie i v Ázerbájdžánu. V 50. letech se průměrný věk matek pohyboval v rozmezí 

29,6 let v Kazachstánu a 30,9 let v Uzbekistánu. Úhrnná plodnost byla v Uzbekistánu v té době 

více než o 1 dítě na ženu vyšší než v Kazachstánu, a proto je zde i rozdíl mezi průměrným 

věkem matky, který byl v Uzbekistánu vyšší. 

Průměrný věk matky při porodu (příloha 4) klesal ve Střední Asii společně se snižující se 

úhrnnou plodností. Z toho vyplývá, že se snižujícím se průměrným věkem matek se také 

přesouvala nejvyšší úroveň plodnosti do nižších věků. Zejména v Kazachstánu a Kyrgyzstánu se 

v 50. letech uskutečňovala nejvyšší úroveň plodnosti ve věkové kategorii 25–29 let, ale od 

60. let se uskutečňovala ve věkové kategorii 20–24 let. S klesající úrovní plodnosti se 
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i v ostatních středoasijských zemích a v Ázerbájdžánu přesouvala nejvyšší úroveň plodnosti do 

věkové kategorie 20–24 let. Zároveň také často narůstala úroveň plodnosti ve věkové kategorii 

15–19 let. Výjimkou je v tomto ohledu Turkmenistán, ve kterém byla nejvyšší úroveň plodnosti 

v letech 1950–2010 ve věkové kategorii 25–29 let a průměrný věk matek zde klesal pomaleji 

než v ostatních zemích. Z toho vyplývá, že ženy ve Střední Asii omezovaly pouze počet dětí, ale 

načasování porodů zůstávalo stejné.  

Od přelomu tisíciletí lze ve střední Asii pozorovat celosvětový trend zvyšování průměrného 

věku matek při porodu. Úroveň plodnosti stále klesá a to značí, že i zde začíná docházet 

k odkládání založení rodiny, což je jedním ze znaků druhého demografického přechodu. 

Průměrný věk matky při porodu v západní části bývalého Sovětského svazu, Arménii 

a Gruzii (příloha 5) klesal v souvislosti se snižováním úrovně plodnosti po celé období SSSR. 

Jedinou výjimkou bylo Rusko ve druhé polovině 80. let, kdy se mírně zvýšil, nejspíš v důsledku 

zvýšení úrovně plodnosti. Stejně jako ve Střední Asii byla nejvyšší úroveň plodnosti 

v 50. letech ve věkové kategorii 25–29 let, ale poté se přesunula do věkové kategorie 20–24 let 

a je zde nejvyšší do současnosti. V případě Ukrajiny se nejvyšší plodnost uskutečňovala po celé 

období 1950–2010 právě ve věkové kategorii 20–24 let. 

Značný byl také nárůst poměru úrovně plodnosti v nejmladší věkové skupině 15–19 let 

a v současné době také zvyšující se poměr ve starších věkových kategoriích. To může 

naznačovat, že existují 2 skupiny žen. První skupina, která neodkládá založení rodiny a děti má 

ve velmi mladém věku a druhá skupina, která založení rodiny odkládá do pozdějšího věku. 

Universálně lze od přelomu tisíciletí pozorovat nárůst průměrného věku matky při porodu. 

V období 1950–1995 byl v Gruzii podle OSN průměrný věk matky při porodu konstantně 

25,3 let, což může značit chybu v datech, protože je velmi nepravděpodobně, že by se 45 let 

průměrný věk matky při porodu nezměnil. Bohužel ani na oficiálním statistickém úřadě Gruzie 

nebyla dostupná jiná data. 

6.3 Klasifikace zemí podle úhrnné plodnosti a průměrného věku 

matky při porodu 

Pro analýzu dílčích vývojových tendencí a změn v intenzitě plodnosti byla vybrána úhrnná 

plodnost, jakožto jeden z hlavních ukazatelů plodnosti. Pro odhalení dílčích změn v časování 

mateřství byl použit průměrný věk matky při porodu. 

V letech 1950–1955 nejvyšší úhrnnou plodnost 5,5–6,0 dítěte na ženu vykazovaly země 

Střední Asie a Ázerbájdžán, konkrétně Uzbekistán, Tádžikistán, Turkmenistán. Dalším shlukem 

(č. 3) s hodnotami 4,4–4,5 dítěte na ženu byl Kazachstán, Kyrgyzstán a Arménie. Nejnižší 

úhrnná plodnost 2,6–3,5 dítěte na ženu byla v západních postsovětských zemích a Gruzii. Od 

toho se odvíjel i průměrný věk matky při porodu, který byl nejvyšší v Uzbekistánu, 

Tádžikistánu, Turkmenistánu a Ázerbájdžánu, nabýval hodnot 30,5–30,9 let (shluk 2). Ve všech 

ostatních zemích byl v rozpětí 28,2–30,0 let (shluk 3). Výjimkou byla Gruzie (shluk 1), ve které 

byl 25,3 let, čímž se lišila od ostatních zemí (obr. 20). Pravděpodobné vysvětlení tohoto 
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oddělení Gruzie je, že to byla země, která v postsovětském regionu patřila k zemím s nižší 

úrovní plodnosti, a zakládání rodin zde probíhalo ve velmi mladém věku. 

Obr. 20 – Průběh hierarchického shlukování dle úhrnné plodnosti a průměrného věku matky při 

porodu v letech 1950–1955 

 

Poznámka: Úp je úhrnná plodnost; průměrný věk m. je průměrný věk matky při porodu. 

Zdroj: World Population Prospects: The 2012 Revision, SPSS, vlastní zpracování 

V letech 1985–1990 byl shluk 1 s nejvyšší úhrnnou plodností tvořen pouze Tádžikistánem, 

kde byla úhrnná plodnost 5,4 dítěte na ženu. Shluk 3 vykazující úhrnnou plodnost 4,0–4,6 dítěte 

na ženu byl tvořen Kyrgyzstánem, Turkmenistánem a Uzbekistánem. Shlukem 2 s úhrnnou 

plodností 2,0–3,0 dítěte na ženu byl Kazachstán, kavkazský region a západní část bývalého 

SSSR. Nejvyšší průměrný věk matky při porodu zůstal v Tádžikistánu 29,1 let (shluk 2), 

protože zde byla i nejvyšší úroveň plodnosti. Shlukem 3 byly země Střední Asie (bez 

Tádžikistánu) a Ázerbájdžán s hodnotami 27,0–28,1 let. Nejnižší průměrný věk při porodu 

24,8–26,3 let (shluk 1) měly matky v západní části bývalého SSSR, Gruzii a Arménii (obr. 21) 

z důvodu nízké úrovně plodnosti, neodsouvání mateřství do vyšších věků a jen omezování počtu 

dětí v rodině. 

Obr. 21 – Průběh hierarchického shlukování dle úhrnné plodnosti a průměrného věku matky při 

porodu v letech 1985–1990 

 

Poznámka: Úp je úhrnná plodnost; průměrný věk m. je průměrný věk matky při porodu. 

Zdroj: World Population Prospects: The 2012 Revision, SPSS, vlastní zpracování 
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V letech 2005–2010 byla v Tádžikistánu úroveň porodnosti stále nejvyšší (shluk 3) 

3,7 dítěte na ženu. Druhý shluk (č. 2) tvořila Střední Asie (bez Tádžikistánu) s úhrnnou 

plodností 2,5–2,8 dítěte na ženu. Shluk 1 s nejnižší úrovní porodnosti tvořila západní část 

bývalého Sovětského svazu a kavkazské země s hodnotami pod hladinou prosté reprodukce. 

Nejvyšší průměrný věk matky při porodu měla Střední Asie bez Uzbekistánu 27,7–28,1 let. 

Druhý shluk (č. 1) tvořilo Bělorusko a Rusko s hodnotami 26,8 a 27,0 let. Nejnižší průměrný 

věk matky při porodu 25,9–26,5 let vykazoval shluk 2: kavkazské země, Uzbekistán, 

Moldavsko a Ukrajina (obr. 22). 

Obr. 22 – Průběh hierarchického shlukování dle úhrnné plodnosti a průměrného věku matky při 

porodu v letech 2005–2010 

 

Poznámka: Úp je úhrnná plodnost; průměrný věk m. je průměrný věk matky při porodu. 

Zdroj: World Population Prospects: The 2012 Revision, SPSS, vlastní zpracování 

Úroveň plodnosti a velikost rodiny je jedním z procesů, který je významně ovlivňován 

socioekonomických klimatem společnosti. Je všeobecně známo, že v současné době populace, 

které jsou většinově muslimské, mají vyšší plodnost, než populace které jsou položeny na 

křesťanských základech. V Islámu je to také omezená svoboda žen a jejich přístup ke vzdělání, 

s čímž souvisí i dostupnost informací o plánování rodičovství. Tento aspekt je výrazný právě 

u postsovětských zemí Středí Asie a Ázerbájdžánu. Tyto země jsou muslimské a měly tradičně 

vyšší úroveň plodnosti než postsovětské evropské země, Arménie a Gruzie. Zároveň měly také 

vyšší věk matky při porodu, protože zde ženy mají logicky děti po delší časový úsek. 

Dalším faktorem v tomto ohledu je blízkost vyspělého západního světa k současným 

východoevropským postsovětským zemím. Tyto země mohly být dříve a intenzivněji ovlivněny 

celkovým technickým pokrokem ve společnosti, kulturním vývojem západní Evropy 

a demografická revoluce zde mohla začít dříve, alespoň pokud jde o snižování úrovně plodnosti. 

Z této analýzy vyplývá, že západní část bývalého Sovětského svazu měla vždy nižší 

úhrnnou plodnost i průměrný věk matky při porodu. Bohužel je ukazatel průměrného věku 

matky při porodu velmi ovlivněn úrovní plodnosti v dané zemi, proto byl vždy vyšší ve 

středoasijských zemích než v západní části bývalého SSSR. Je velmi pravděpodobné, že pokud 

by byl dostupný ukazatel průměrného věku matky při prvním porodu, byly by jeho hodnoty ve 

všech postsovětských zemích velmi podobné. 
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Kapitola 7 

Očekávaný populační vývoj postsovětských zemí v letech 

2010–2050 

Demografická situace v postsovětských zemích se neustále vyvíjí, a proto je důležité se zaměřit 

i na populační vývoj do budoucna. Populační prognózy nejsou důležité jen pro demografy 

a jejich přehled o vývoji demografické situace, ale také pro řídící orgány daných zemí, aby 

mohly přizpůsobovat svá politická a hospodářská rozhodnutí nejpravděpodobnějšímu 

populačnímu vývoji a mohly tak pozitivně stimulovat např. ekonomiku, aby byla využita 

demografická dividenda nebo se naopak snažit odvrátit negativní důsledky, např. velmi nízké 

úrovně plodnosti. 

Standardně je populační prognóza OSN v několika variantách. Tato práce je zaměřena 

pouze na 3 – střední, vysokou a nízkou variantu plodnosti. Ovšem u některých ukazatelů jako je 

míra migračního přírůstku, naděje dožití při narození a ve věku 60 let, míra kojenecké úmrtnosti 

a průměrný věk matek při narození dítěte poskytuje OSN jen údaje pro střední variantu 

prognózy. 

7.1 Budoucí počet a věková struktura obyvatel v postsovětském 

regionu 

7.1.1 Budoucí počet a věková struktura obyvatel ve Střední Asii 

Ve střední variantě prognózy se ve Střední Asii bude míra přirozeného přírůstku nadále 

snižovat, ale i přesto by v období 2045–2050 neměla být v záporných hodnotách. Nejvyšší míru 

přirozeného přírůstku by měl mít v období 2010–2015 26,7 ‰ Tádžikistán, stejně tak i v letech 

2045–2050 ji bude mít nejvyšší a to na úrovni 13,8 ‰. V Tádžikistánu je očekáván největší 

pokles tohoto ukazatele o 12,8 ‰. 

Druhý nejvyšší pokles míry přirozeného přírůstku by měl nastat v Uzbekistánu. V období 

2010–2015 by zde měla být míra přirozeného přírůstku 14,9 ‰, ale v období 2045–2050 už jen 

2,2 ‰, měla by zde být nejnižší míra přirozeného přírůstku v tomto regionu. Naopak nejnižší 

pokles by měl do budoucna zaznamenat Kazachstán a to z 10,4 ‰ v letech 2010–2015 na 3,3 ‰ 

v letech 2045–2050. 
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Ve vysoké variantě prognózy by měl Kazachstán, Kyrgyzstán a Tádžikistán zaznamenat 

přechodný nárůst míry přirozeného přírůstku téměř o 1 ‰. Naopak pokud by se naplnila nízká 

varianta prognózy, Kazachstán, Tádžikistán a Turkmenistán by měly od období 2040–2045 

zakoušet zápornou míru přirozeného přírůstku. 

Tab. 4 – Míra přirozeného přírůstku, míra migračního přírůstku a míra celkového přírůstku, 

středoasijské republiky,  2010–2015 a 2045–2050 

 

Poznámky: Uvedené hodnoty jsou střední variantou prognózy. Všechny uvedené hodnoty jsou 

v promile; míra celkového přírůstku byla přepočtena z procent na promile pro srovnání ukazatelů. 

Zdroj: World Population Prospects: The 2012 Revision, vlastní zpracování  

Míra migračního přírůstku by měla být na území Střední Asie v záporných hodnotách, avšak 

do budoucna by se měla mírně zvyšovat. Největší nárůst míry migračního přírůstku by měl zažít 

Kyrgyzstán, ve kterém by se měla zvýšit z hodnot -6,3 ‰ v období 2010–2015 na -1,9 ‰ 

v období 2045–2050. V případě Kazachstánu byla míra migračního přírůstku stanovená pro celé 

období 2010–2050 konstantně na úroveň nuly, avšak OSN pro tyto hodnoty neposkytuje žádné 

vysvětlení (tab. 4), přesto je nepravděpodobné, že by Kazachstán byl uzavřený vzhledem 

k mezinárodní migraci. 

Očekává se, že záporná míra migračního přírůstku ve střední variantě prognózy bude mít 

vliv na míru celkového přírůstku, která proto bude o něco nižší než míra přirozeného přírůstku. 

Ale žádná ze středoasijských zemí by neměla do roku 2050 mít míru celkového přírůstku 

v záporných hodnotách a to znamená, že by tyto země i v letech 2045–2050 měly stále 

populačně růst. 

Ve vysoké variantě prognózy by se měla v Kazachstánu, Kyrgyzstánu a Tádžikistánu 

v letech 2035–2040 míra celkového přírůstku přechodně zvýšit, což by mělo být způsobeno 

zejména vyšším přirozeným přírůstkem. Naopak v nízké variantě prognózy by se měla míra 

celkového přírůstku od období 2035–2040 pohybovat v Kazachstánu, Turkmenistánu 

a Uzbekistánu kolem nuly.  

Jak bylo zmíněno v kapitole 4, Střední Asie má velmi mladou věkovou strukturu. Se 

snižující se úrovní plodnosti a prodlužováním střední délky života dochází k nárůstu poměru 

seniorské složky v populaci. To je vidět velmi dobře na indexu stáří, který by měl v tomto 

regionu do budoucna růst ve všech variantách prognózy. 

Nejvyšší index stáří by měl mít v roce 2015 Kazachstán a to 26 seniorů na 100 dětí. V roce 

2050 by tento index měl být nejvyšší v Uzbekistánu na úrovni 69 seniorů na 100 dětí, zároveň 

se v Uzbekistánu tento index v období 2015–2050 zvýší nejvíce a to téměř 5 krát, což značí, že 

ve středoasijské oblasti Uzbekistán bude stárnout nejrychleji. Naopak nejnižší index stáří jak 

v roce 2015 tak i v roce 2050 bude v Tádžikistánu díky vysoké úrovni plodnosti (tab. 5). 

Název země 2010-2015 2045-2050 2010-2015 2045-2050 2010-2015 2045-2050

Kazachstán 10,4 3,3 0,0 0,0 10,4 3,3

Kyrgyzstán 19,9 8,4 -6,3 -1,9 13,5 6,5

Tádžikistán 26,7 13,8 -2,5 -1,4 24,3 12,5

Turkmenistán 13,7 2,2 -1,0 -0,8 12,7 1,4

Uzbekistán 14,9 2,2 -1,4 -1,1 13,5 1,1

Míra přirozeného přírůstku Míra migračního salda Míra celkového přírůstku



Barbora Čížková: Demografické změny v euroasijském prostoru v letech 1950–2050                              54 

Tab. 5 – Index stáří, index ekonomického zatížení a věková medián, středoasijské republiky,  

2010–2015 a 2045–2050 

 

Poznámky: Uvedené hodnoty jsou střední variantou prognózy. Index stáří a index ekonomického 

zatížení je přepočten na 100 osob, věkový medián v letech. 

Zdroj: World Population Prospects: The 2012 Revision, vlastní zpracování 

Ve střední variantě prognózy by se index ekonomického zatížení měl v období 2020–2040 

snižovat v Turkmenistánu a Uzbekistánu a v období 2030–2040 i v ostatních zemích, proto se 

oproti roku 2015 v roce 2050 tento index ve většině středoasijského regionu pravděpodobně 

sníží. Toto snížení je způsobeno zvyšujícím se poměrem osob v ekonomicky aktivním věku 

a snižováním poměru dětské složky populace. Největší snížení indexu ekonomického zatížení 

by mělo nastat v Tádžikistánu, protože v současné době je tam stále velmi vysoká úroveň 

plodnosti a generace, které se rodí v současné době, jsou velmi početné a v roce 2050 budou 

v produktivním věku. 

Věkový medián se bude pravděpodobně zvyšovat ve všech variantách prognózy, 

samozřejmě opět v nízké variantě nejdramatičtěji a ve vysoké variantě pozvolněji. V letech 

2025–2035 by se v některých státech měl přechodně snížit. V roce 2015 by podle střední 

varianty prognózy v tomto regionu měl být stále nejvyšší věkový medián obyvatelstva 

Kazachstánu. Do roku 2050 by největší nárůst mělo zažít obyvatelstvo Uzbekistánu a to 

o 11,6 let, v roce 2050 by věkový medián měl být 37,6 let a to znamená nejvyšší věkový medián 

v této oblasti. Naopak nejmladší by mělo zůstat obyvatelstvo Tádžikistánu, kde by věkový 

medián měl být v roce 2050 28,3 let. 

7.1.2 Budoucí počet a věková struktura obyvatel Kavkazu 

Ve střední variantě prognózy by měly všechny země kavkazského regionu v období 2010–2015 

mít kladnou míru přirozeného přírůstku. Nejvyšší by měla být v Ázerbájdžánu 11,1 ‰ 

a nejnižší v Gruzii 1,9 ‰. Na konci období v letech 2045–2050 by všechny země v tomto 

regionu měly mít míru přirozeného přírůstku v záporných hodnotách. V Gruzii by měla být tato 

míra záporná od období 2020–2025, v Arménii od 2030–2035 a v Ázerbájdžánu o 10 let 

později. Očekává se, že nejvyšší pokles míry přirozeného přírůstku by měl nastat 

v Ázerbájdžánu a to o téměř 13 ‰ (tab. 6). 

V nízké variantě by míra přirozeného přírůstku měla být v záporných hodnotách u všech 

zemí o 10 let dříve než by tomu mělo být ve střední variantě. Ve vysoké variantě prognózy by 

mělo u míry přirozeného přírůstku v Arménii dojít v období 2035–2040 k přechodnému nárůstu, 

v případě Gruzie již v období 2030–2035. Ve vysoké variantě je míra přirozeného přírůstku ve 

všech zemích tohoto regionu kladná až do konce sledovaného období.  

Název země 2015 2050 2015 2050 2015 2050

Kazachstán 26 58 50 53 29,7 34,9

Kyrgyzstán 13 39 54 52 25,1 31,8

Tádžikistán 9 27 65 57 22,0 28,3

Turkmenistán 15 61 48 46 26,4 36,5

Uzbekistán 15 69 48 47 26,0 37,6

Index stáří Index ekonomického zatížení Věkový medián
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Míra migračního přírůstku bude pravděpodobně stejně jako ve Střední Asii po celé období 

2010–2050 v záporných hodnotách, ale bude se postupně zvyšovat. Největší nárůst o téměř 5 ‰ 

by měl být v Gruzii. Opět stejně jako u Kazachstánu je u Ázerbájdžánu míra migračního 

přírůstku stanovena konstantně na úroveň 0 a to bez dalšího vysvětlení. 

Tab. 6 – Míra přirozeného přírůstku, míra migračního přírůstku a míra celkového přírůstku, Kavkaz, 

2010–2015 a 2045–2050 

 

Poznámky: Uvedené hodnoty jsou střední variantou prognózy. Všechny uvedené hodnoty jsou 

v promile; míra celkového přírůstku byla přepočtena z procent na promile pro srovnání ukazatelů. 

Zdroj: World Population Prospects: The 2012 Revision, vlastní zpracování  

Arménie a Gruzie mají zápornou míru celkového přírůstku již od začátku 90. let 20. století. 

V případě Arménie by se tato míra měla po období 2010–2020 pohybovat v nízkých, ale 

kladných hodnotách, v případě Gruzie by se měla nadále snižovat. Míra celkového přírůstku 

v Ázerbájdžánu by měla být v záporných hodnotách až od období 2040–2045. Na konci 

sledovaného období by měly všechny země Kavkazu populačně klesat v řádu několika promile 

ročně. 

Ve vysoké variantě prognózy by se míra celkového přírůstku v Gruzii měla od období 

2030–2035 začít zvyšovat a v období 2040–2045 by měla být v kladných hodnotách u všech 

zemí tohoto regionu. V případě nízké varianty prognózy by v Arménii byla tato míra záporná již 

od let 2010–2015 a v Ázerbájdžánu od let 2030–2035. 

Nárůst indexu stáří mezi lety 2015 a 2050 by měl být v kavkazských zemích dramatičtější 

než ve Střední Asii, s nárůstem tohoto indexu počítají všechny varianty prognózy. Ve vysoké 

variantě může v Gruzii od roku 2045 nastat snižování indexu stáří v důsledku vyšší úrovně 

plodnosti. V roce 2015 by index stáří měl být nejvyšší v Gruzii, ale do roku 2050 by se podle 

střední varianty prognózy měl v této oblasti zvýšit nejméně. V případě Arménie se očekává, že 

se index zvětší téměř 3 krát a bude v tomto regionu nejvyšší. V roce 2050 by měl být 

v Ázerbájdžánu tento index z tohoto regionu nejnižší, ale jeho nárůst by měl být vice než 

4 násobný (tab. 7). 

Tab. 7 – Index stáří, index ekonomického zatížení a věková medián, Kavkaz, 2010–2015 a 2045–2050 

 

Poznámky: Uvedené hodnoty jsou střední variantou prognózy. Index stáří a index ekonomického 

zatížení je přepočten na 100 osob, věkový medián v letech. 

Zdroj: World Population Prospects: The 2012 Revision, vlastní zpracování 

Index ekonomického zatížení by se měl ve střední variantě prognózy v současných 

postsovětských zemích Kavkazu v budoucnosti zvyšovat. Stejně tak i v nízké variantě prognózy 

Název země 2010-2015 2045-2050 2010-2015 2045-2050 2010-2015 2045-2050

Arménie 5,1 -3,0 -3,4 -1,8 1,8 -4,8

Ázerbajdžán 11,1 -1,9 0,0 0,0 11,1 -1,9

Gruzie 1,9 -3,8 -5,8 -0,9 -3,9 -4,7

Míra přirozeného přírůstku Míra migračního salda Míra celkového přírůstku

Název země 2015 2050 2015 2050 2015 2050

Arménie 52 152 44 61 33,4 45,6

Ázerbajdžán 25 107 39 51 30,4 41,6

Gruzie 80 149 50 69 38,1 43,4

Index stáří Index ekonomického zatížení Věkový medián
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a ve vysoké variantě prognózy se dá očekávat přechodné snížení kolem roku 2035. Na rozdíl od 

Střední Asie, kde se očekává snížení tohoto indexu, v postsovětských kavkazských zemích bude 

do budoucna poměr ekonomicky aktivní složky populace nižší, a proto se index bude zvyšovat. 

Do budoucna je v kavkazských zemích očekáváno také zvyšování věkového mediánu. Ve 

střední a nízké variantě by se tento ukazatel měl zvyšovat nepřetržitě po celé období, ve vysoké 

variantě prognózy by se měl přechodně snížit v období 2040–2050. Nejnižší věkový medián by 

mělo stále mít obyvatelstvo Ázerbájdžánu, naopak obyvatelstvo Arménie by ve střední variantě 

prognózy mělo zaznamenat nejvyšší nárůst a to o 12,2 let. V roce 2050 by v této oblasti měl být 

věkový medián arménského obyvatelstva nejvyšší. 

7.1.3 Budoucí počet a věková struktura obyvatel ve východoevropských 

postsovětských zemích 

Hodnoty míry přirozeného přírůstku jsou na tomto území již dlouhodobě pod úrovní nuly a ve 

střední variantě prognózy by hodnoty míry přirozeného přírůstku měly klesnout ještě více. 

Největší pokles by měl nastat v Moldavsku. Z hodnoty -1,9 ‰ v letech 2010–2015 by měla 

míra přirozeného přírůstku klesnout na -8,3 ‰ v letech 2045–2050. Rozdíl by měl činit 6,4 ‰. 

Nejen, že by to měl být největší pokles míry přirozeného přírůstku v této oblasti, ale také se 

Moldávie přesune z prvního na poslední místo v míře přirozeného přírůstku v této oblasti. 

V případě nízké varianty prognózy bude pokles ještě větší. Ve vysoké variantě prognózy je 

očekáván mírný nárůst tohoto ukazatele a v období 2045–2050, kdy by se měly hodnoty míry 

přirozeného přírůstku pohybovat kolem nuly. 

Míra migračního přírůstku by neměla mít příliš velký vliv na míru celkového přírůstku. 

V postsovětské východní Evropě by se po celou dobu měla pohybovat kolem nuly, v případě 

Ruska by mohla být dokonce mírně kladná. Moldávie by měla mít v období 2010–2015 nejnižší 

míru migračního přírůstku a to -5,9 ‰, v letech 2045–2050 bude tato míra v Moldavsku také 

nejnižší. 

Míra celkového přírůstku se odvíjí v této oblasti zejména od míry přirozeného přírůstku. Ve 

střední variantě v případě Moldavska bude v letech 2045–2050 míra celkového přírůstku na 

velmi nízké úrovni a měla by činit -11,5 ‰. Naopak v Rusku by měla být nejvyšší, ale přesto 

v záporných hodnotách na úrovni téměř -5 ‰. 

Tab. 8 – Míra přirozeného přírůstku, míra migračního přírůstku a míra celkového přírůstku, evropské 

postsovětské země, 2010–2015 a 2045–2050 

 

Poznámky: Uvedené hodnoty jsou střední variantou prognózy. Všechny uvedené hodnoty jsou 

v promile; míra celkového přírůstku byla přepočtena z procent na promile pro srovnání ukazatelů. 

Zdroj: World Population Prospects: The 2012 Revision, vlastní zpracování  

Obyvatelstvo západní části bývalého Sovětského svazu bude i nadále populačně stárnout, 

i když např. oproti Kavkazu to nebudou změny tak výrazné. Index stáří by se měl ve střední 

Název země 2010-2015 2045-2050 2010-2015 2045-2050 2010-2015 2045-2050

Bělorusko -4,7 -7,0 -0,2 -0,3 -4,9 -7,2

Moldavsko -1,9 -8,3 -5,9 -3,1 -7,8 -11,5

Rusko -3,7 -5,7 1,5 0,7 -2,1 -5,0

Ukrajina -6,0 -8,1 -0,2 -0,2 -6,2 -8,3

Míra přirozeného přírůstku Míra migračního salda Míra celkového přírůstku
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a i nízké variantě prognózy zvyšovat, v případě že by se naplnila vysoká varianta prognózy, od 

roku 2045 by se index stáří snižoval. Obyvatelstvo Moldavska by ve střední variantě prognózy 

mělo mít v roce 2015 nejnižší index stáří, ale do roku 2050 by mělo mít největší nárůst tohoto 

indexu. Index stáří by se měl v případě Moldavska zvýšit přibližně 2 krát. Nejmenší nárůst 

indexu stáří očekává Rusko. 

Tab. 9 – Index stáří, index ekonomického zatížení a věková medián, evropské postsovětské země,  

2010–2015 a 2045–2050 

 

Poznámky: Uvedené hodnoty jsou střední variantou prognózy. Index stáří a index ekonomického 

zatížení je přepočten na 100 osob, věkový medián v letech. 

Zdroj: World Population Prospects: The 2012 Revision, vlastní zpracování 

Ve střední a nízké variantě prognózy je očekáváno přechodné snížení indexu ekonomického 

zatížení kolem roku 2035 ve všech západních zemích bývalého SSSR vyjma Běloruska. Ve 

vysoké variantě se očekává snížení tohoto indexu ve stejném období i u Běloruska. Nejvíce by 

se tento index ve střední variantě měl zvýšit o 20 osob ekonomicky neaktivních na 100 osob 

ekonomicky aktivních na Ukrajině, nejméně by se měl zvýšit v Moldavsku o 15 ekonomicky 

neaktivních na 100 ekonomicky aktivních. 

Věkový medián by se ve stření a nízké variantě měl zvyšovat po celé období 2015–2050, ve 

vysoké variantě by mohlo dojít k jeho snižování. V případě Ruska již od roku 2035 a v ostatních 

zemích by se v této variantě měl snižovat od roku 2040. Největší nárůst věkového mediánu 

o 9,6 let by mělo ve střední variantě zaznamenat obyvatelstvo Moldavska a naopak nejmenší 

o 3,1 roku obyvatelstvo Ruska. 

7.2 Budoucí úmrtnostní a reprodukční podmínky obyvatelstva 

postsovětského regionu 

Populační prognóza OSN předpokládá, že úmrtnostní podmínky se budou nadále zlepšovat, 

k nárůstu naděje dožití i naděje dožití ve věku 60 let by mělo docházet nepřetržitě po celé 

sledované období. Stejně by tomu tak mělo být i s mírou kojenecké úmrtnosti, která by se měla 

snižovat ve všech zemích postsovětského regionu po celé období, kterým se tato kapitola 

zabývá. 

Střední varianta prognózy předpokládá ve Střední Asii a Ázerbájdžánu po celé období 

pokles úrovně plodnosti. V Arménii, Gruzii a západní části bývalého Sovětského svazu po celé 

období naopak zvyšování úrovně plodnosti. Ve vysoké variantě je očekáváno, že úroveň 

plodnosti bude růst ve všech postsovětských zemích a to nejpozději od období 2020–2025. 

Průměrný věk matky při porodu se v těchto zemích zvyšuje již od 90. let 20. století a tento trend 

Název země 2015 2050 2015 2050 2015 2050

Bělorusko 88 139 42 62 39,5 43,6

Moldavsko 70 144 40 55 36,3 45,8

Rusko 80 120 42 60 38,5 41,6

Ukrajina 99 139 43 62 39,9 43,4

Index stáří Index ekonomického zatížení Věkový medián
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bude pravděpodobně pokračovat i do budoucna, jedinou výjimkou by v tomto ohledu mělo být 

Rusko. 

7.2.1 Budoucí úmrtnostní a reprodukční podmínky obyvatel Střední Asie 

Naděje dožití při narození by se ve Střední Asii měla zvyšovat velmi výrazně. U mužů by to 

mezi lety 2010–2050 mělo být o více než 4 roky, v Kazachstánu dokonce o 4,8 let. Výjimkou je 

Uzbekistán, nárůst je očekáván jen o 3,4 let. Naděje dožití by u mužů měla být v Uzbekistánu 

nejvyšší, ale pravděpodobně nebude ještě dosahovat hranice 70 let. U žen bude nejspíš nárůst 

naděje dožití vyšší, rozdíl by měl být téměř 5 let. Nejvyšší naděje dožití u žen by měla být po 

celé období v Kazachstánu (tab. 10). 

Nejvyšší naděje dožití ve věku 60 let u mužů by měl v letech 2045–2050 vykazovat také 

Uzbekistán a to 16,6 let. Nárůst tohoto ukazatele u mužů se na tomto území bude 

pravděpodobně pohybovat mezi hodnotami 0,3 let v Tádžikistánu a 1,0 let v Kazachstánu. 

Očekává se, že naděje dožití ve věku 60 let u žen bude nejvyšší u obyvatel Tádžikistánu, 

v letech 2045–2050 by měla být 21,5 let. Nárůst tohoto ukazatele u žen by se měl pohybovat 

mezi hodnotami 1,0 let v Tádžikistánu a 2,0 let v Kazachstánu. 

Míra kojenecké úmrtnosti se bude ve Střední Asii nadále výrazně snižovat, ale v letech 

2045–2050 bude stále vysoká. Největší snížení o 28,3 ‰ lze očekávat v Tádžikistánu, ale přesto 

zde bude pravděpodobně tato míra nejvyšší ze všech bývalých postsovětských zemí. Nejnižší 

snížení o 11,6 ‰ je očekáváno v Kazachstánu, ale míra kojenecké úmrtnosti by zde měla být ve 

Střední Asii nejnižší. 

Tab. 10 – Naděje dožití při narození a míra kojenecké úmrtnosti, středoasijské republiky, 2010–2015 

a 2045–2050 

 

Poznámky: Uvedené hodnoty jsou střední variantou prognózy. Naděje dožití při narození je v letech, 

míra kojenecké úmrtnosti je v promile; rozdíl je mezi obdobím 2045–2050 a 2010–2015. 

Zdroj: World Population Prospects: The 2012 Revision, vlastní zpracování 

Podle střední varianty prognózy by měla úhrnná plodnost dosahovat hladiny prosté 

reprodukce v Turkmenistánu a Uzbekistánu v letech 2020–2025, v Kazachstánu až v letech 

2040–2045. Stále nejvyšší úhrnná plodnost 2,6 dítěte na ženu bude v letech 2045–2050 

v Tádžikistánu, i když se zde mezi lety 2010–2050 pravděpodobně sníží nejvíce. Pomaleji se 

bude snižovat v těch zemích, kde byla na počátku prognózovaného období nejnižší (tab. 11). 

Průměrný věk matky při porodu bude s největší pravděpodobností v tomto regionu stoupat. 

Prognóza OSN stanovila od roku 2025–2030 konstantní hodnotu na úrovni 29 let 

v Kazachstánu, Kyrgyzstánu a Turkmenistánu a hodnotu 28 let v Tádžikistánu a Uzbekistánu. 

V Uzbekistánu by měl být nárůst průměrného věku matky nejvyšší, o 1,2 roku. 

Název země 2010-2015 2045-2050 2010-2015 2045-2050 2010-2015 2045-2050

Kazachstán 60,9 65,8 72,3 76,7 24,6 13,0

Kyrgyzstán 63,4 67,6 71,8 76,3 33,1 16,1

Tádžikistán 64,0 68,1 70,7 75,5 56,8 28,5

Turkmenistán 61,3 65,7 69,7 74,3 46,7 26,7

Uzbekistán 64,9 68,3 71,6 75,8 44,0 24,2

Naděje dožití při narození muži Naděje dožití při narození ženy Míra kojenecké úmrtnosti
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Tab. 11 – Úhrnná plodnost a průměrný věk matky při porodu, středoasijské republiky, 2010–2015 

a 2045–2050 

 

Poznámky: Uvedené hodnoty jsou střední variantou prognózy. Úhrnná plodnost vyjadřuje počet dětí na 

1 ženu v reprodukčním období, průměrný věk matky při porodu je uveden v letech; rozdíl je mezi 

obdobím 2045–2050 a 2010–2015. 

Zdroj: World Population Prospects: The 2012 Revision, vlastní zpracování 

7.2.2 Budoucí úmrtnostní a reprodukční podmínky obyvatel Kavkazu 

Naděje dožití při narození u mužů by měla výrazně růst v Gruzii a Arménii. Tento ukazatel by 

měl v období 2010–2015 překračovat hranici 70 let a ve sledované prognóze je očekáván nárůst 

o 5,9 let v Gruzii a o 5,3 let v Arménii. Ázerbájdžán by měl u mužů hranice 70 let dosáhnout 

v období 2040–2045. V případě Arménie a Gruzie by nárůst naděje dožití při narození u žen 

měl být o něco nižší než u mužů, ale hranici 80 let by měl překročit již v letech 2030–2035 

(tab. 12). V tomto ohledu bude naděje dožití při narození v Arménii a Gruzii do budoucna 

nejvyšší ze všech postsovětských zemí. 

Nejvyšší naději dožití ve věku 60 let u mužů 20,7 let by v letech 2045–2050 by měla mít 

Arménie i Gruzie, naděje dožití ve věku 60 let by v Ázerbájdžánu měla být 17,3 let. To 

znamená nárůst o 0,9 let v Ázerbájdžánu a o 3,2 let v Gruzii. Ženy ve věku 60 let by měly mít 

naději dožití 24,7 let v Arménii, 24,6 v Gruzii a 21,8 v Ázerbájdžánu. 

Tab. 12 – Naděje dožití při narození a míra kojenecké úmrtnosti, Kavkaz, 2010–2015 a 2045–2050 

 

Poznámky: Uvedené hodnoty jsou střední variantou prognózy. Naděje dožití při narození je v letech, 

míra kojenecké úmrtnosti je v promile. 

Zdroj: World Population Prospects: The 2012 Revision, vlastní zpracování 

Míra kojenecké úmrtnosti by se měla nejvíce snížit v Ázerbájdžánu o 21 ‰, ale i přesto 

svou úrovní 18,6 ‰ bude stále blíže některým zemím ve střední Asii než zemím kavkazské 

oblasti. Gruzie by měla dosáhnout míry kojenecké úmrtnosti pod 10‰ již v letech 2040–2045, 

Arménie až v dalším období. 

Všechny země Kavkazu měly úhrnnou plodnost již v letech 2005–2010 pod hladinou prosté 

reprodukce. Ve střední variantě prognózy by se úroveň plodnosti měla v Arménii a Gruzii 

zvyšovat po celé období, v Ázerbájdžánu klesat. Tyto rozdíly by ale neměly být větší než 

několik setin. Průměrný věk matky při porodu by se v Arménii a Gruzii měl značně zvyšovat. 

Arménie by měla mezi lety 2010 a 2050 zaznamenat nárůst průměrného věku matky o více než 

Název země 2010-2015 2045-2050 rozdíl 2010-2015 2045-2050 rozdíl

Kazachstán 2,4 2,0 -0,4 28,4 29,0 0,6

Kyrgyzstán 3,1 2,2 -0,9 28,3 29,0 0,7

Tádžikistán 3,9 2,6 -1,2 27,9 28,0 0,1

Turkmenistán 2,3 1,8 -0,5 28,0 29,0 1,0

Uzbekistán 2,3 1,8 -0,5 26,8 28,0 1,2

Míra úrhnné plodnosti Průměrný věk matky při porodu

Název země 2010-2015 2045-2050 2010-2015 2045-2050 2010-2015 2045-2050

Arménie 71,2 76,4 77,9 81,8 19,0 9,6

Ázerbajdžán 67,5 71,1 73,8 77,9 39,6 18,6

Gruzie 70,5 76,3 77,7 82,1 19,4 8,7

Naděje dožití při narození muži Naděje dožití při narození ženy Míra kojenecké úmrtnosti
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2 roky. Naopak poměrně malou změnu v časování zažije mezi lety 2010–2050 pravděpodobně 

Ázerbájdžán, kde se průměrný věk matky při porodu zvýší jen o 0,6 let. 

Tab. 13 – Úhrnná plodnost a průměrný věk matky při porodu, Kavkaz, 2010–2015 a 2045–2050 

 

Poznámky: Uvedené hodnoty jsou střední variantou prognózy. Úhrnná plodnost vyjadřuje počet dětí na 

1 ženu v reprodukčním období, průměrný věk matky při porodu je uveden v letech; rozdíl je mezi 

obdobím 2045–2050 a 2010–2015. 

Zdroj: World Population Prospects: The 2012 Revision, vlastní zpracování 

7.2.3 Budoucí úmrtnostní a reprodukční podmínky obyvatel ve východoevropských 

postsovětských zemích 

Naděje dožití při narození by u mužů v této oblasti, stejně jako ve Střední Asii, do roku 2050 

neměla dosáhnout hranice 70 let. Nejvyšší naděje dožití při narození u mužů i žen by měla být 

v Bělorusku. Ukrajinští a ruští muži budou mít velmi nízkou naději na dožití při narození 

i v období 2045–2050, stejně tomu tak bude i u moldavských a ukrajinských žen. U mužů se 

očekává největší nárůst právě v Rusku a u žen v Moldavsku.  

V období 2045–2050 by měla být nejvyšší naděje dožití ve věku 60 let u mužů v Moldavsku 

15,4 let a nejnižší v Rusku a na Ukrajině 15,1 let. U žen by tento ukazatel měl předvahovat 

20 let. Pravděpodobně bude nejvyšší v Bělorusku 22,2 let a nejnižší v Moldavsku 20,5 let. 

Míra kojenecké úmrtnosti byla v minulosti v tomto prostoru ze všech postsovětských oblastí 

vždy nejnižší a tento trend by měl pokračovat nadále. V Bělorusku je míra kojenecké úmrtnosti 

již dlouhou dobu pod hranicí 10 ‰, v Rusku by měla být pod tuto hranicí v letech 2010–2015 

a v Moldávii a na Ukrajině v letech 2030–2035.  

Tab. 14 – Naděje dožití při narození a míra kojenecké úmrtnosti, evropské postsovětské země,  

2010–2015 a 2045–2050 

 

Poznámky: Uvedené hodnoty jsou střední variantou prognózy. Naděje dožití při narození je v letech, 

míra kojenecké úmrtnosti je v promile. 

Zdroj: World Population Prospects: The 2012 Revision, vlastní zpracování 

Úroveň plodnosti je v západní části bývalého Sovětského svazu v současné době velmi 

nízká, proto střední varianta prognózy počítá s optimistickým nárůstem této úrovně o několik 

desetin. V letech 2045–2050 by měla být úhrnná plodnost nejvyšší v Rusku s hodnotou 

1,8 dítěte na ženu. Naopak v Moldavsku, kde byla dlouhodobě úroveň plodnosti ze všech 

postsovětských východoevropských zemí nejvyšší, bude do budoucna tato úroveň nejnižší, 

v letech 2045–2050 by měla být téměř 1,7 dítěte na ženu. 

Název země 2010-2015 2045-2050 rozdíl 2010-2015 2045-2050 rozdíl

Arménie 1,7 1,8 0,0 26,2 28,3 2,0

Ázerbajdžán 1,9 1,8 -0,2 25,9 26,5 0,6

Gruzie 1,8 1,9 0,0 26,4 28,3 1,9

Míra úrhnné plodnosti Průměrný věk matky při porodu

Název země 2010-2015 2045-2050 2010-2015 2045-2050 2010-2015 2045-2050

Bělorusko 64,1 68,9 75,7 79,1 5,6 2,6

Moldavsko 64,9 68,8 72,8 77,1 14,0 6,8

Rusko 61,7 66,6 74,3 78,2 9,7 5,6

Ukrajina 62,8 66,5 74,3 77,4 11,7 7,6

Naděje dožití při narození ženy Míra kojenecké úmrtnostiNaděje dožití při narození muži
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Průměrný věk matky při porodu bude pravděpodobně růst i v evropské části bývalého 

Sovětského svazu. Jedině v Rusku by tento ukazatel měl klesnout. Je pravděpodobné, že se 

u ruských obyvatel neočekává odkládání rodiny do pozdějšího věku. Největší nárůst 

průměrného věku matky při porodu o 2,1 roku by měl nastat u žen na Ukrajině. 

Tab. 15 – Úhrnná plodnost a průměrný věk matky při porodu, evropské postsovětské země, 2010–2015 

a 2045–2050 

 
Poznámky: Uvedené hodnoty jsou střední variantou prognózy. Úhrnná plodnost vyjadřuje počet dětí na 

1 ženu v reprodukčním období, průměrný věk matky při porodu je uveden v letech; rozdíl je mezi 

obdobím 2045–2050 a 2010–2015. 

Zdroj: World Population Prospects: The 2012 Revision, vlastní zpracování 

7.3 Klasifikace zemí podle vybraných ukazatelů 

Pravděpodobný budoucí vývoj v letech 2025–2030 napovídá tomu, že shlukem č. 2 s nejnižší 

mírou přirozeného přírůstku zůstane západní část bývalého SSSR. V letech 2025–2030 bude 

dalším shlukem č. 3: Kazachstán a kavkazské země a shlukem č. 1 s nejvyšší mírou přirozeného 

přírůstku budou ostatní země Střední Asie. V letech 2045–2050 se Střední Asie pravděpodobně 

rozdělí na dva shluky. Shluk č. 3 s nižší mírou přirozeného přírůstku, ale stále vyšší než na 

Kavkaze a v evropské části bývalého SSSR, by měl tvořit Kazachstán, Turkmenistán 

a Uzbekistán, tedy země, které by měly mít míru přirozeného přírůstku kladnou přibližně do 

5 ‰. Shluk č. 1 s nejvyšší mírou přirozeného přírůstku by měl tvořit Kyrgyzstán a Tádžikistán. 

Shluk 2 bude pravděpodobně vykazovat nejnižší míru přirozeného přírůstku a bude zahrnovat 

východoevropské a kavkazské postsovětské země (obr. 23), které budou mít zápornou míru 

přirozeného přírůstku přibližně do -10 ‰. 

Obr. 23 – Průběh hierarchického shlukování dle hrubé míry přirozeného přírůstku v letech 2025–2030 

a 2045–2050 

 
Zdroj: World Population Prospects: The 2012 Revision, SPSS, vlastní zpracování 

Název země 2010-2015 2045-2050 rozdíl 2010-2015 2045-2050 rozdíl

Bělorusko 1,5 1,7 0,3 27,2 29,0 1,8

Moldavsko 1,5 1,7 0,2 26,5 28,0 1,5

Rusko 1,5 1,8 0,3 27,9 27,3 -0,6

Ukrajina 1,5 1,7 0,3 26,9 29,0 2,1

Míra úrhnné plodnosti Průměrný věk matky při porodu
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V roce 2030 by mělo být shlukování podle věkového mediánu stejné jako v roce 2050. 

Shluk 1 vykazující nejvyšší věkový medián by měla tvořit západní část bývalého SSSR 

a kavkazské země. U těchto zemí je bude pravděpodobně věkový medián v roce 2050 v rozmezí 

41,6–45,8 let. Střední Asie bude pravděpodobně opět ve dvou shlucích – shluk 3 bude tvořit 

stejně jako u míry přirozeného přírůstku Kazachstán, Turkmenistán a Uzbekistán s hodnotami 

34,9–37,6 let. Kyrgyzstán a Tádžikistán by měly být ve shluku 2. U těchto zemí je očekáván 

nejnižší věkový medián ze všech postsovětských zemí. V Tádžikistánu by měl být věkový 

medián stále pod 30 let (obr 24), což souvisí s vysokou úrovní plodnosti, která by po celou první 

polovinu 21. století neměla být pod hladinou prosté reprodukce.  

Obr. 24 – Průběh hierarchického shlukování dle věkového mediánu v letech 2025–2030 a 2045–2050 

 
Zdroj: World Population Prospects: The 2012 Revision, SPSS, vlastní zpracování 

V letech 2025–2030 a 2045–2050 se na základě míry kojenecké úmrtnosti země shlukovaly 

stejně. Nejvyšší míra kojenecké úmrtnosti bude pravděpodobně ve shluku 2: Tádžikistán, 

Turkmenistán a Uzbekistán, shluk 3 by měl tvořit Kazachstán, Kyrgyzstán a Ázerbájdžán 

a nejnižší míra kojenecké úmrtnosti by měla být ve shluku 1, tzn. v západní části bývalého 

SSSR, Arménii a Gruzii (obr. 25). Z této dílčí analýzy je opět vidět blízkost Arménie a Gruzie 

západní části bývalého Sovětského svazu a Ázerbájdžánu východní části bývalého SSSR. 

Obr. 25 – Průběh hierarchického shlukování dle míry kojenecké úmrtnosti v letech 2025–2030  

a 2045–2050 

 
Zdroj: World Population Prospects: The 2012 Revision, SPSS, vlastní zpracování 
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Nejnižší naději dožití by v letech 2025–2030 měl vykazovat shluk 3: Kazachstán 

a Turkmenistán. Vyšší naděje dožití je očekávána v zemích evropské části bývalého Sovětského 

svazu, Ázerbájdžánu a ostatních zemích Stření Asie (shluk 2). Nejvyšší naději dožití by mělo 

mít obyvatelstvo zemí ve shluku 1: v Arménii a Gruzii. V letech 2045–2050 by nejvyšší naději 

dožití po Arménii a Gruzii (shluk 1) měl vykazovat shluk 2 tvořený Běloruskem 

a Ázerbájdžánem. Nejnižší naděje dožití by měla být ve shluku 3, tzn. ve Střední Asii, 

Moldavsku, Rusku a Ukrajině (obr. 26). Vývoj naděje dožití při narození je v postsovětském 

regionu poměrně komplikovaný. Růst tohoto ukazatele byl od 50. let 20. století do roku 2010 

v různých obdobích i nejrůznějších postsovětských oblastech přerušován, proto jsou i výsledky 

shlukové analýzy poměrně nejednotné. 

Obr. 26 – Průběh hierarchického shlukování dle naděje dožití při narození v letech 2025–2030  

a 2045–2050 

 
Poznámka: Ukazatel naděje dožití při narození je pro obě pohlaví dohromady. 

Zdroj: World Population Prospects: The 2012 Revision, SPSS, vlastní zpracování 

Obr. 27 – Průběh hierarchického shlukování dle úhrnné plodnosti v letech 2025–2030 a 2045–2050 

 
Zdroj: World Population Prospects: The 2012 Revision, SPSS, vlastní zpracování 

V letech 2025–2030 by shluk 1 s nejvyšší úrovní plodnosti 2,6–3,2 dítěte na ženu měl tvořit 

Kyrgyzstán a Tádžikistán, dalším shlukem (č. 3) by měly být ostatní země Střední Asie 

s úhrnnou plodností 2,0–2,2 dítěte na ženu. Nenižší úroveň porodnosti bude pravděpodobně 
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stále ve shluku 2, který budou tvořit evropské a kavkazské postsovětské země. Tádžikistán by 

měl být v letech 2045–2050 jako samostatný shluk 1, je tam očekávána nejvyšší úhrnná 

plodnost ze všech postsovětských zemí na úrovni 2,6 dítěte na ženu. Další shluk 3 se stále ještě 

poměrně vysokou úhrnnou plodností 2,2 a 2,0 dítěte na ženu by měl tvořit Kyrgyzstán 

a Kazachstán. Ke shluku 2, do kterého budou pravděpodobně náležet evropské a kavkazské 

postsovětské země, by se měl přiřadit Turkmenistán a Uzbekistán a společně by měly mít 

úhrnnou plodnost mezi hodnotami 1,8–1,7 dítěte na ženu (obr. 27). 

Nejvyšší průměrný věk matky při porodu v období 2025–2030 je očekáván ve shluku 3: 

Kazachstán, Kyrgyzstán, Turkmenistán, Bělorusko, Ukrajina a to 29 let. Dále pak 28–27,1 let ve 

shluku 2: Tádžikistán, Uzbekistán, Arménie, Gruzie, Moldavsko a Rusko. Jako samostatný 

shluk 1 by měl být Ázerbájdžán s průměrným věkem matky při porodu 26,5 let. Shluk č. 2 

s nejvyšším průměrným věkem matky by měly v letech 2045–2050 tvořit země Střední Asie, 

evropské postsovětské země bez Ruska a Arménie s Gruzií. Shlukem č. 1 s nižším průměrným 

věkem matky při porodu by měl být Ázerbájdžán a Rusko (obr. 28). V případě Ruska je 

zajímavé, že střední varianta prognózy předpokládá nárůst úhrnné plodnosti mezi lety 2010 

a 2050 o 0,4 dítěte na ženu, ale průměrný věk matky při porodu by se měl zvýšit jen o 0,3 let.  

Obr. 28 – Průběh hierarchického shlukování dle průměrného věku matky při porodu v letech 2025–

2030 a 2045–2050 

 
Zdroj: World Population Prospects: The 2012 Revision, SPSS, vlastní zpracování 

Z výsledků shlukové analýzy vybraných let populační prognózy je zřejmé, že se zde 

potvrzuje západo-východní směr. Země, které leží na západě bývalého Sovětského svazu, budou 

mít do budoucna pravděpodobně nižší míru přirozeného přírůstku, vyšší věkový medián, nižší 

míru kojenecké úmrtnosti, nižší úhrnnou plodnost. Výjimkou v tomto trendu je naděje dožití při 

narození. Nejvyšší hodnoty tohoto ukazatele jsou očekávány u obyvatel Arménie a Gruzie a pak 

následuje obyvatelstvo východoevropských postsovětských zemí, naopak nejnižší 

v Ázerbájdžánu a Střední Asii. Ukazatel průměrného věku matky při porodu je závislý na tom, 

zda ženy pouze omezují počet dětí nebo zda i odsouvají zakládání rodiny do vyššího věku. Do 

budoucna není ze shlukové analýzy tento trend úplně jasný. 
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Kapitola 8 

Klasifikace populačního vývoje postsovětských zemí 

V této kapitole je analyzována celková diferenciace postsovětských zemí podle hodnot souboru 

vybraných demografických ukazatelů pomocí shlukové analýzy. Vstupními proměnnými 

v jednotlivých obdobích byly demografické ukazatele, které byly použity pro dílčí analýzy 

vývojových tendencí obyvatel zemí bývalého SSSR v předchozích kapitolách. Jedná se tedy 

o hrubou míru přirozeného přírůstku, věkový medián, míru kojenecké úmrtnosti, naději dožití 

při narození pro obě pohlaví dohromady, úhrnnou plodnost a průměrný věk matky při porodu. 

V dílčích analýzách v předchozích kapitolách bylo shlukování ukončeno na přepočtené 

vzdálenosti kombinací shluků v dendrogramech vždy v kritické hodnotě menší 5. Jelikož 

12 zemí je pro shlukovou analýzu poměrně omezený počet a shlukování je s tolika ukazateli 

obtížné, pro tuto analýzu byla brána v potaz kritická hodnota menší nebo rovna 5. 

V letech 1950–1955 shluk 1 tvořila Gruzie, Moldavsko, Ukrajina, Bělorusko; shluk 2 

Uzbekistán, Ázerbájdžán, Tádžikistán, Turkmenistán, Kyrgyzstán a shluk 3 Kazachstán, Rusko 

a Arménie. V tomto ohledu lze pozorovat shlukování Gruzie s východoevropskou částí 

bývalého Sovětského svazu a Ázerbájdžánu se Střední Asií. Geograficky jsou právě tyto země 

těmto oblastem blízko. Arménie a Kazachstán se v dílčích analýzách často shlukovaly společně 

a vývojem ukazatelů představovaly přechod mezi vyspělejší západní částí a zaostalejší východní 

částí SSSR a stejně je tomu tak i v této analýze (obr. 29). 

Obr. 29 – Průběh hierarchického shlukování podle ukazatelů dohromady, v letech 1950–1955  

a 1985–1990 

 
Zdroj: World Population Prospects: The 2012 Revision, SPSS, vlastní zpracování 
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Pokud bychom porovnali shlukování v letech 1950–1955 s výsledky shlukové analýzy 

v letech 1985–1990, zjistili bychom, že shluk 2 zůstal nezměněný, a ve shluku 1 a 3 se 

prohodilo Moldavsko s Ruskem. Tedy shluk 1 byl tvořený Ázerbájdžánem, Kyrgyzstánem, 

Tádžikistánem, Turkmenistánem a Uzbekistánem. Ve shluku 2 bylo Bělorusko, Rusko, Ukrajina 

a Gruzie a ve shluku 3 Arménie, Moldavsko a Kazachstán. Z těchto výsledků je vidět určité 

zlepšení pozice Ruska, které se v tomto období přiřadilo k východoevropským postsovětským 

zemím a naopak zhoršení nebo zaostávání populačního vývoje Moldavska, které se v letech 

1985–1990 shlukovalo s Arménií a Kazachstánem (obr 29). 

V letech 2005–2010 lze sledovat odlišnost Arménie a Gruzie a dále Uzbekistánu 

a Ázerbájdžánu, zároveň také určité geografické ustálení. Shluk 1 byl tvořen východoevropskými 

postsovětskými zeměmi, tzn. Ukrajinou, Moldavskem, Ruskem a Běloruskem, ve shluku 2 je 

Gruzie a Arménie. Uzbekistán a Ázerbájdžán společně tvořily shluk 3. Samostatně jako shluk 4 

byl Tádžikistán. Ve shluku 5 byl Kazachstán, Kyrgyzstán, Turkmenistán.  

Pokud by byl hodnocen populační vývoj, tak Arménie a Gruzie by byly v tomto hodnocení 

na lepší úrovni než východoevropské postsovětské země. V dílčích analýzách se tyto dvě země 

většinou shlukovaly společně právě s východoevropskými postsovětskými zeměmi, které se 

v mnoha ohledech populačního vývoje dají považovat za nejrozvinutější v euroasijském 

prostoru. Hlavním rozdílem v populačním vývoji, který zapříčinil jejich vydělení od 

východoevropských postsovětských zemí, jsou hodnoty naděje dožití při narození, které byly 

v letech 2005–2010 výrazně vyšší, než byly právě v  západní části bývalého SSSR.  

Uzbekistán a Ázerbájdžán v tomto období tvořily shluk, který byl v populačním vývoji opět 

mezi západní a východní částí bývalého SSSR. Například hodnoty úhrnné plodnosti byly nižší 

než ve východní části bývalého SSSR, ale vyšší než západní části. Podobě tomu tak bylo 

s hodnotami naděje dožití při narození, které byly svou úrovní blíže západu bývalého SSSR, 

naopak např. hodnoty hrubé míry přirozeného přírůstku byly v těchto zemích v tomto období 

blíže východní části bývalého SSSR. 

Obr. 30 – Průběh hierarchického shlukování podle ukazatelů dohromady, v letech 2005–2010  

a 2025–2030 

 
Zdroj: World Population Prospects: The 2012 Revision, SPSS, vlastní zpracování 

V období 2025–2030 by mohlo nastat geografické ustálení shluků úplně. Shluky by měly 

být opravdu podle geografických území. Shluk 1 budou pravděpodobně tvořit východoevropské 
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postsovětské země, shluk 2 postsovětské kavkazské země, samostatný shluk 3 bude tvořit opět 

Tádžikistán a ve shluku 4 budou pravděpodobně země Střední Asie (bez Tádžikistánu). 

Hodnoty demografických ukazatelů v Tádžikistánu, který tvořil samostatný shluk 

i v předchozím období, budou pravděpodobně i nadále patřit k nejvyšším v euroasijském 

prostoru. Konkrétně jde o úhrnnou plodnost, míru přirozeného přírůstku a kojeneckou úmrtnost, 

naopak obyvatelé Tádžikistánu by měli mít nejnižší věkový medián z  postsovětského prostoru. 

Geograficky je Tádžikistán velmi blízko Jižní Asii, což má vliv i na populační vývoj obyvatel. 

Proto by Tádžikistán v letech 2005–2010 i v letech 2025–2030 měl tvořit samostatný shluk. 

Obr. 31 – Průběh hierarchického shlukování podle ukazatelů  

dohromady, v letech 2045–2050 

 

 
Zdroj: World Population Prospects: The 2012 Revision,  

SPSS, vlastní zpracování 

Do období 2045–2050 by se zvlášť měl oddělit Ázerbájdžán jako shluk 1 a Tádžikistán jako 

shluk 3. Očekává se, že Arménie a Gruzie by se měla shlukovat společně s východoevropskou 

částí bývalého Sovětského svazu ve shluku 2. Střední Asie bez Tádžikistánu by měla tvořit 

samostatný shluk 4. V tomto případě by populační vývoj Ázerbájdžánu měl tvořit přechod mezi 

západní a východní částí bývalého Sovětského svazu. 

Z této analýzy vyplývá, že se země ve všech sledovaných obdobích shlukovaly většinou 

podle geografické blízkosti, případně některé země byly takzvaně přechodové. To znamená, že 

jejich populační vývoj se nacházel na pomezí dvou velkých skupin – západní a východní. Od let 

2005–2010 se Tádžikistán oddělil jako samostatný shluk, protože jeho populační vývoj byl 

v tomto souboru zemí výrazně odlišný. Zejména pokud jde o míru přirozeného přírůstku, 

úhrnnou plodnost a míru kojenecké úmrtnosti, hodnoty těchto ukazatelů byly často ještě vyšší, 

než měly jiné země ve Střední Asii. 
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Kapitola 9 

Závěr 

Všechny sledované země v této práci v období 1950–1990 populačně rostly. Střední Asie 

populačně rostla významněji než východoevropské postsovětské země. V tomto období se svou 

úrovní populační růst kavkazských zemí přiblížil západní části bývalého Sovětského svazu. Po 

rozpadu SSSR se populační růst všech postsovětských zemí zpomalil. V letech 1990–2010 země 

Střední Asie stále populačně rostly, východoevropské a kavkazské postsovětské země 

populačně klesaly. Do budoucna se očekává další zpomalení populačního růstu středoasijských 

zemí a populační pokles východoevropských a kavkazských postsovětských zemí, avšak 

kavkazské země by měly populačně ubývat mírněji, než země v západní části bývalého 

Sovětského svazu. Populační růst (či úbytek) byl v postsovětských zemích v minulosti ovlivněn 

více úrovní plodnosti než úmrtnosti a stejně tomu tak bude i do budoucna. 

Věkové struktury postsovětských zemí byly na začátku 50. let 20. století podobné, všechny 

byly poměrně mladé. Vysoká úroveň plodnosti a špatné úmrtnostní podmínky způsobily, že 

obyvatelé zemí Střední Asie populačně mládly, indexy stáří se do 90. let snižovaly a věkové 

mediány rostly jen pozvolna. Podobně tomu tak bylo i v kavkazských zemích. Naopak 

východoevropské postsovětské země měly úroveň plodnosti nižší a populačně stárly velmi 

rychle. Do budoucna se očekává stárnutí věkové struktury ve všech postsovětských zemích, 

nejrychleji by měly stárnout kavkazské země a tím by se měly přiblížit východoevropským 

postsovětským zemím. Země Střední Asie by měly patřit v tomto prostoru k populačně 

nejmladším. Populační stárnutí je důsledkem dokončení demografické revoluce. Do roku 2050 

by měla být ve většině postsovětských zemí demografická revoluce ukončena nebo těsně před 

ukončením. 

Vývoj úmrtnosti postsovětských zemí čelil v letech 1950–1990 nejrůznějším fluktuacím, 

v různých oblastech v rozdílných obdobích existovalo zhoršení nebo stagnace úmrtnostních 

podmínek. V 50. letech byla nejnižší naděje dožití při narození v zemích Střední Asie, 

východoevropské a kavkazské postsovětské země měly hodnoty tohoto ukazatele na přibližně 

stejné úrovni. Během 90. let hodnoty naděje dožití při narození ve všech postsovětských zemích 

v důsledku socio-ekonomických změn klesaly nebo stagnovaly. Na začátku druhého tisíciletí 

byla úroveň naděje dožití při narození srovnatelná ve východoevropských postsovětských 

zemích i v zemích Střední Asie a Ázerbájdžánu. Nejlepší úrovně v tomto ohledu dosahovala 

Arménie a Gruzie. Do budoucna se očekává ve všech postsovětských zemích další růst střední 
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délky života. Nejlepší úrovně by měly dosahovat kavkazské země, u východoevropských zemí 

se očekává vyšší střední délka života než ve Střední Asii. Proces úmrtnosti je velmi závislý na 

úrovni a dostupnosti zdravotnické péče v dané zemi. V minulosti zdravotnická péče 

v postsovětských zemích zaostávala, ale do budoucna se dá očekávat její zlepšení. Kojenecká 

úmrtnost byla ve všech sledovaných obdobích v prostoru bývalého SSSR diferencována 

geograficky. Míra kojenecké úmrtnosti rostla směrem od západu na východ. Je to ukazatel, 

podle kterého se posuzuje vyspělost zemí, klade se na ní velký důraz, a proto se 

v postsovětských zemích snižovala se po celé sledované období. Do budoucna se očekává další 

snižování, ale geografická diferenciace by měla zůstat nezměněná. 

Celkově úroveň plodnosti ve všech zemích bývalého Sovětského svazu v letech 1950–1990 

klesala. Ve východoevropských postsovětských zemích, Arménii a Gruzii klesala po celý čas, 

ve  středoasijských zemích a Ázerbájdžánu se na počátku tohoto období přechodně zvýšila. 

V tomto období existovaly v úrovni plodnosti významné rozdíly mezi západem a východem. 

Kavkazské země se v těchto letech přiblížily úrovní plodnosti západní části bývalého 

Sovětského svazu. V 90. letech se rozdíly mezi západem a východem bývalého SSSR ještě 

prohloubily. Po rozpadu SSSR úroveň plodnosti dále klesala ve všech postsovětských zemích. 

Od let 2000–2005 se objevil ve všech zemích nárůst úrovně plodnosti, ale ve Střední Asii byl 

výraznější. Do budoucna se očekává další snížení úrovně plodnosti zejména ve Střední Asii 

a zvýšení v západní části bývalého Sovětského svazu. To znamená, že do budoucna by se vývoj 

úrovně plodnosti měl sbližovat. Pokles úrovně plodnosti pod hladinu prosté reprodukce je 

dalším znakem dokončení demografické revoluce. Je to důsledkem modernizace společnosti, 

která zapříčiňuje i vědomé omezování počtu dětí v rodině. 

Postsovětský prostor je rozsáhlé území, které je ekonomicky, sociálně a kulturně 

diferenciované. Tudíž i populační vývoj probíhal v jednotlivých geografických oblastech ve 

sledovaném období rozdílně. Ale v některých ohledech lze pozorovat západo-východní trend a 

přiblížení populačního vývoje kavkazských zemí západní části bývalého Sovětského svazu. Do 

budoucna je očekávána konvergence populačního vývoje těchto zemí a přiblížení se v tomto 

ohledu nejrozvinutějším zemím. 

 Téma této bakalářské práce je velmi široké a proto jsem byla nucena zůstat jen u základních 

ukazatelů, které charakterizují vývoj obyvatelstva v daných zemích. Ale i přesto si myslím, že 

poskytuje základní přehled jejich populačního vývoje a vzájemnou komparaci zemí. Do 

budoucna by bylo jistě přínosné zaměřit se na konkrétní geografické území a provést hlubší 

analýzu jednotlivých demografických procesů. Je možné zaměřit se na etnickou, případně 

náboženskou diferenciaci v dané geografické oblasti. Dalším směrem by mohla být analýza 

postsovětských zemí z hlediska toho, proč se od sebe vzájemně tolik odlišují a jaké faktory mají 

v tomto ohledu vliv. Zda je to díky různé ekonomické vyspělosti, různé kultuře nebo odlišnému 

převažujícímu náboženskému vyznání atd. 
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Příloha 1 – Hrubá míra celkového přírůstku, středoasijské republiky a Ázerbájdžán, 1950–2010 

 
Poznámky: Přepočteno z procent na promile pro srovnání s ostatními ukazateli. 

Zdroj: World Population Prospects: The 2012 Revision, vlastní zpracování 

Příloha 2 – Hrubá míra celkového přírůstku, evropské postsovětské země, Arménie, Gruzie, 1950–2010 

 
Poznámka: přepočteno z procent na promile pro srovnání s ostatními ukazateli. 

Zdroj: World Population Prospects: The 2012 Revision, vlastní zpracování 
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Příloha 3 – Celkový počet obyvatel v postsovětských státech, 1950–2050 

 
Poznámka: Uvedené hodnoty jsou v tisících. 

Zdroj: World Population Prospects: The 2012 Revision, vlastní zpracování

rok Kazachstán Kyrgyzstán Tádžikistán Turkmenistán Uzbekistán Arménie Ázerbajdžán Gruzie Bělorusko Moldavsko Rusko Ukrajina

1950 6 703 1 740 1 532 1 211 6 314 1 354 2 896 3 527 7 745 2 341 102 799 37 298

1955 7 684 1 902 1 775 1 356 7 256 1 564 3 328 3 839 7 804 2 627 111 555 40 019

1960 9 714 2 173 2 064 1 594 8 559 1 867 3 898 4 160 8 190 3 004 120 057 42 662

1965 11 589 2 573 2 490 1 890 10 234 2 205 4 580 4 477 8 607 3 336 126 680 45 262

1970 12 757 2 964 2 920 2 188 11 973 2 518 5 178 4 707 9 040 3 595 130 358 47 087

1975 13 757 3 299 3 413 2 520 13 981 2 826 5 694 4 908 9 367 3 839 134 135 48 758

1980 14 519 3 627 3 918 2 861 16 027 3 096 6 164 5 073 9 659 4 010 138 536 49 974

1985 15 403 4 013 4 541 3 229 18 231 3 339 6 674 5 287 9 999 4 215 143 524 50 944

1990 16 172 4 395 5 297 3 668 20 555 3 545 7 217 5 460 10 260 4 364 148 149 51 659

1995 15 550 4 592 5 784 4 188 22 951 3 223 7 771 5 067 10 189 4 339 148 602 51 147

2000 14 576 4 955 6 186 4 501 24 829 3 076 8 118 4 744 9 981 4 107 146 763 49 057

2005 15 064 5 042 6 806 4 748 26 044 3 015 8 563 4 475 9 665 3 767 143 933 47 136

2010 15 921 5 334 7 627 5 042 27 769 2 963 9 095 4 389 9 491 3 573 143 618 46 050

2015 16 770 5 708 8 610 5 373 29 710 2 989 9 613 4 305 9 260 3 437 142 098 44 646

2020 17 519 6 162 9 602 5 685 31 495 2 991 10 030 4 202 9 027 3 323 140 011 43 164

2025 18 116 6 557 10 539 5 951 32 991 2 989 10 309 4 080 8 773 3 206 136 967 41 560

2030 18 573 6 871 11 407 6 160 34 147 2 970 10 474 3 953 8 488 3 066 133 556 39 842

2035 18 997 7 145 12 278 6 318 35 019 2 940 10 570 3 838 8 192 2 918 130 200 38 135

2040 19 441 7 429 13 214 6 438 35 687 2 901 10 614 3 738 7 905 2 773 127 005 36 554

2045 19 859 7 720 14 180 6 523 36 140 2 849 10 590 3 647 7 630 2 630 123 943 35 084

2050 20 186 7 976 15 093 6 570 36 330 2 782 10 492 3 563 7 359 2 484 120 896 33 658

Název země
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Příloha 4 – Průměrný věk matky při porodu, středoasijské republiky a Ázerbájdžán, 1950–2010 

 
Zdroj: World Population Prospects: The 2012 Revision, vlastní zpracování  

Příloha 5 – Průměrný věk matky při porodu, evropské postsovětské země, Arménie, Gruzie, 1950–2010 

 
Zdroj: World Population Prospects: The 2012 Revision, vlastní zpracování  


