
Černá prognóza: Za 300 let Češi 
vymřou! 

Loni sice přišlo na svět víc dětí než v minulých letech, to ale nestačilo. 
Zemřelých bylo víc a Čechů ubylo. Přibývá jen přistěhovalců. Předpověď na 

příští roky není nijak radostná. Podle nejčernější varianty bude v roce 
2050 zemřelých zhruba o 80 500 víc než narozených. 

Dětí se loni narodilo víc, protože rodiny zakládají silné ročníky. Navíc se 
začala vyplňovat pauza v porodech, potomky přivádějí na svět lidé, kteří 

nejdřív chtěli dostudovat, cestovat, odstartovat kariéru. Po čase ale přijdou 
ke slovu opět slabší ročníky a pomyslné nůžky mezi počtem zemřelých a 

narozených se roztáhnou víc. 

Statistický úřad uvádí tři možné varianty vývoje. Žádná ale nedává 
naději, že by nás přibývalo! „Z hlediska statistiky máme prognózu jen do 
roku 2050,“ upozornila Jana Bondyová z Českého statistického úřadu. 

Co bude dál? Jestli se i pak bude úbytek Čechů prohlubovat každých pět 
let průměrně o dalších 3500 lidí, roku 2300 se podle nejčernější vize 

nedožije ani jeden Čech! Bude tu liduprázdno? Nebo jen přistěhovalci? 
Nejpravděpodobnější je, že národy se prostě promísí a splynou, jenže naše 

podoba i zvyky se tak úplně změní! 

Odborníci říkají: „Je to jen jedna z možností. Určitě klesne úmrtnost, 
možná se narodí víc dětí.“ Přistěhovalců ale zatím loni za prvních devět 
měsíců přijelo 43 000, asi o 13 000 více než ve stejném období roku 

2004. Nejvíce cizinců k nám přichází z Asie, a to hlavně z Vietnamu, 
Pákistánu, bývalých zemí Sovětského svazu a některých arabských států. 
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VVaarroovváánníí  ssttaattiissttiikkyy  OOSSNN!!  BBíílláá  
rraassaa  uummíírráá!!  

    VV  rrooccee  11880000                                          
  ttvvoořřiillii  bběěllooššii                                            
  2222%%  ssvvěěttoovvéé                                      
      ppooppuullaaccee  
  
    VV  rrooccee  11990000    
    ttvvoořřiillii  bběěllooššii    
    3300%%  ssvvěěttoovvéé    
          ppooppuullaaccee    
  
    VV  rrooccee  22000000    
      ttvvoořříí  bběěllooššii    
    1100%%  ssvvěěttoovvéé    
          ppooppuullaaccee                  
  

VV  rrooccee  22005500  bbuuddoouu  ttvvoořřiitt  bběěllooššii    
66%%  ssvvěěttoovvéé  ppooppuullaaccee  ……  

 

llii    
  

MMyy  mmuussíímmee  cchhrráánniitt  eexxiisstteennccii  nnaaššiicchh  bbííllýýcchh  lliiddíí  aa  zzaajjiissttiitt  bbuuddoouuccnnoosstt  pprroo  ssvvéé  bbíílléé  dděěttii..““ 

ZZaacchhrraaňň  ssvvůůjj  lliidd!!  DDookkuudd  jjee  ččaass!!  
Evropanů loni přibylo 

 
Počet Evropanů loni vzrostl a dosáhl celkových 462 miliónů. Za 
posledních 46 let tak v zemích EU přibylo zhruba 84 miliónů 
obyvatel. V Česku se počet obyvatel zvýšil o zhruba 30 tisíc, 

PODÍLELI SE NA TOM ZEJMÉNA IMIGRANTI, 
kterých do země přišlo na 35 tisíc. Vyplývá to ze včera 

zveřejněného odhadu Eurostatu. 
Z celounijního měřítka ale v loňském roce příliv imigrantů klesl: 
zatímco v roce 2004 přišlo do Unie 1,85 miliónu přistěhovalců, 

loni cestu za lepším životem absolvovalo o 161 tisíc lidí méně. „Bez 
migrace by například Česká republika, Itálie nebo Slovinsko 

zaznamenaly úbytek občanů,“ uvedl Eurostat. 
Nejvíce klesl počet obyvatel v Lotyšsku, nejvíce naopak vzrostl na 

Kypru, o více než tři procenta. 
Jen minimální nárůst obyvatel (o pět tisíc) zaznamenali v SR. Ze 
statistik je rovněž zřejmé, že Slovensko se dosud nestalo cílovou 

zemí. Úřady zde v roce 2005 napočítaly zhruba čtyři tisíce 
imigrantů. 

 
Právo, čtvrtek 19.ledna 2006, str. 9 


