
Obyvatelstvo ČR 

V roce 2017 – ……………………………….. milionu obyv. 

Vývoj počtu obyvatel 

- Mezi světovými válkami vysoký p…………… p…………………… (rozdíl mezi 

počtem na……………….. a z……………………), po 2. světové válce přirozený 

přírůstek postupně ………………………. 

- Dnes přirozený přírůstek kolem ……………………………. (v některých 

letech i …………………………………) 

- V 70. letech 20. století – pro……………………… reformy (vyšší přídavky na 

děti, porodné apod.) 

 nárazové zvýšení přirozeného přírůstku, tzv. 

„……………………………………………“  

- Růst počtu obyvatel díky přistěhovalectví (imigraci) z jiných států. 

o Vietnam, Ukrajina, Rusko, Polsko 

ČR je dnes ……………………….národnostní stát 

 …………………..% obyvatel ČR jsou ………………………………….. 

 Národnostní menšiny převážně v příhraničí – …………………………………………… 

V minulosti na území ČR více příslušníků menšin – vysídlování po 2. 

světové válce + zabavení majetku (tzv. …………………………………………………….)  

Hustota zalidnění 

 Cca ………………………… obyvatel/km2 

 V různých oblastech různá 

  Nejvyšší v ……………………… a ve velkých městech a ……………………… 

  Nejnižší v ………………………. oblastech a ………………………………………. 

  Výsledek - stěhování (za prací, násilné odsuny např. ze Šumavy, 

vystěhování) 

Jazyk – čeština (Západo…………………………… jazyk) 

 Nářečí a dialekty. 

  př: ……………………………………….., …  

Úkoly:  

 Zjisti, co je to věková pyramida. 

 

 

 

 Nakresli věkovou pyramidu obyvatel ČR. 

 

 

 

 Kdy měla ČR nejvíce obyvatel? Proč počet klesl? 

 

 

 

 

 

 



Sídla ČR 

Sídlo – místo, kde ……………………………………………….. 

Sídelní struktura – od …………………………………….věku 

Sídla   - Venkovská – původní funkce - …………………………………………. 

- Městská – původní funkce – …………….., ………………………, od 19. 

století …………………………….. 

Dnes se rozdíly ………………………. 

Obec – nejnižší …………………………… jednotka 

 Samospráva – s…………………… a z………………………. 

 Dnes v ČR cca…………………….. obcí 

 2 typy obcí – …………………… a ……………………………. (i město je obec) 

Venkovská obec  

 Žije zde ……………………..% obyvatel ČR 

 ………………………% všech obcí 

 Funkce: ……………….., ………………………, …………………………… (chaty a chalupy) 

 Nemá městský úřad, mívají do 5 000 obyvatel. 

Městská obec 

 Kolik % obyvatel zde žije? 70% 

 Kolik jich je? Cca 600 

 Funkce: obytná, centrum služeb, průmyslová 

 Charakteristika: M 

Hospodářství (základní údaje) 

• Celkové HDP (parita kupní síly) v roce 2016 : 4 700 mld. Kč 

• HDP na 1 obyv. (parita kupní síly) v roce 2016: 33 200 USD (35. místo) 

• Růst HDP (rok 2016): 2,3% 

• Průměrná hrubá mzda (rok 2017):  29 000 Kč 

• Nezaměstnanost (2017): 2,9 % 

• Deficit státního rozpočtu (rok 2017): plánováno 70 mld.  

• Státní dluh (rok 2017): 1 613 000 000 000Kč 

• Míra inflace (rok 2016): 1% 

 


