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Abstrakt 
 

HAMPLOVÁ, Lidmila. Analýza zdravotního stavu populace jako východisko pro 

zlepšení veřejného zdraví obyvatel Středočeského kraje. [habilitační práce]. Slovenská 

zdravotnícka univerzita v Bratislave. Fakulta verejného zdravotníctva. Bratislava: FVZ 

SZU, 2016. 209 s. 

 

 

Úlohou verejného zdravotníctva v krajinách Európskej únie je predlžovanie 

a posilňovanie kvality života v prevencií chorôb a podpora zdravia prospešného 

chovania. Chrániť, podporovať a skvalitňovať zdravie obyvateľov cestou ochrany 

a podpory verejného zdravia je v Českej republike úloha hygienickej služby, jej rola 

v primárnej prevencie chorôb a výchove obyvateľov ku zdraviu je nezastupiteľná. 

Nevyhnutným predpokladom k realizácii cielene primárnej a sekundárnej prevencie vo 

vybraných oblastiach životného štýlu populačných skupín je analýza a porovnanie 

longitudinálných trendov vývojovej úrovne zdravia obyvateľov. Habilitačná práca 

zoznamuje s históriou a vývojom podpory verejného zdravia, s významnými 

strategickými dokumentmi WHO a ich národnými variantmi a s inštitucionálnym 

zaistením a riešením prevencie chorôb a podpory zdravia vo vybraných krajinách 

a v Českej republike. Výskumná časť formou sekundárnej analýzy dát vyhodnocuje 

longitudinálné trendy chorobnosti a úmrtnosti populácie jednotlivých okresov 

Stredočeského kraja a porovnáva ich s ukazateľmi zdravotného stavu obyvateľov Českej 

republiky v uplynulých 30 rokov, pričom upozorňuje na najzávažnejšie zistenie. U 

dostupných ukazateľov za obdobie 10 rokov porovnáva vývojové trendy zdravotného 

stavu populácie Stredočeského kraja, Českej republiky a EU15. Na základe zistených 

skutočností v rozdiele úrovne zdravia obyvateľov jednotlivých okresov Stredočeského 

kraja formuluje cielené odporučenie a opatrenia pre prax na úrovni vybraných regiónov 

ako predpoklad ďalšieho zlepšenia verejného zdravia obyvateľov vybraných okresov 

a celého Stredočeského kraja. 
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The Analysis of Population State of Health as a Basis of Improvement of Public Health 

in the Central Bohemian Region 

 

Abstract 

 

The aim of public medical care in the European Union countries is to prolong and support 

the quality of life through an illness prevention and health-friendly behaviour. In the 

Czech Republic, the responsibility of hygienic services is to protect, support and improve 

the quality of population health. Their role is indispensable in the area of an illness 

prevention and the process of education. The essential condition for realisation of primary 

and secondary prevention in selected areas of population lifestyle is the analysis and 

comparison of longitudinal trends of population health development. The habilitation 

thesis presents the history of public health support development, the main strategic WHO 

documents and their national varieties and institutional assurance and the solution of 

illnesses prevention and health support in selected countries and in the Czech Republic. 

The research part evaluates the longitudinal trends of illness and mortality of population 

in individual districts of the Central Bohemian region in the form of secondary data 

analysis and compares them with the state of health indicators in last 30 years and presents 

the most important findings. The disposable indicators in last 10 years provide also 

development trends of population state of health in the Central Bohemian region, the 

Czech Republic, and the EU-15. On the basis of proven results of the population state of 

health in individual districts of the Central Bohemian region, the targeted 

recommendations and steps for common practice as a precondition of future public health 

improvement in selected districts and whole Central Bohemian region are given. 

Key Words 

Intervention, education, sickness rate, health support, primary prevention, prevention 

programmes, Central Bohemian region, mortality, public health, population state of 

health. 
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ÚVOD 
 

 

V současné době vydává většina evropských zemí na zdravotnictví podstatnou část ze 

svého rozpočtu. Náklady na zdravotní péči v mnoha státech rostou rychleji než národní 

důchod. Růst výdajů je vyvolán stále rostoucí nabídkou. Jde jednak o nové léčebné 

postupy a technologie, a také o růst požadavků lidí, kteří doufají, že budou lépe chráněni 

proti zdravotním rizikům a očekávají, že jim bude poskytnuta vysoce kvalitní zdravotní 

péče. Zdravotnictví se stejně jako ostatní rezorty musí přizpůsobit a přistoupit ke 

změnám. Větší pozornost si zaslouží primární péče, podpora zdraví a prevence nemocí. 

Měla by být posílena návaznost primární a sekundární péče i koordinace péče zdravotní 

a sociální. Aby se podařilo dosahovat lepších zdravotních výsledků, je nezbytné 

podstatně zlepšit činnosti veřejného zdravotnictví, investovat do jeho institucí a zařízení, 

posílit ochranu a podporu zdraví a prevenci nemocí, a to jak na individuální, tak i na 

populační úrovni. Odolná společnost má takové podmínky, které jí umožní aktivně 

reagovat na nové nebo nepříznivé situace. Je rovněž schopná se připravit na ekonomické, 

sociální a ekologické změny a úspěšně se vyrovnat s krizemi a těžkostmi (JAKAB, 2014). 

Na lidské zdraví působí ve vzájemném komplexu celá řada faktorů prostředí 

a individuálních faktorů jednotlivce, které jeho zdraví výrazně ovlivňují. Mezi tyto 

determinanty patří sociální a ekonomické faktory, zdravotnické služby a charakteristiky 

životního a pracovního prostředí. Dominantní úlohu však stále sehrává vlastní chování 

a způsob života lidí, který se v kombinaci s ostatními faktory uplatňuje jako rozhodující 

determinanta zdraví. Od 2. poloviny 20. století se v rozvinutých zemích dramaticky 

změnila struktura nemocnosti a úmrtnosti. Díky surveillance infekčních nemocí 

a systému očkování došlo k výraznému poklesu úmrtnosti na přenosné nákazy, některé 

se dokonce podařilo v evropském regionu eradikovat. Střední délka života se začala 

prodlužovat a do popředí se dostala chronická neinfekční onemocnění, která začala 

výrazně ovlivňovat úmrtnost v rozvinutých zemích včetně ČR, a to nemoci 

kardiovaskulární, onkologické, metabolické a respirační. Jejich společnou 

charakteristikou je, že příčiny jejich vzniku jsou multifaktoriální a tyto nemoci jsou 

důsledkem geneticko-environmentálních interakcí. Zatímco hereditární vlivy zatím nelze 

zásadně ovlivnit, faktory zevní jsou dobře preventabilní. Některé rizikové faktory se 
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v průběhu života postupně kumulují a po snížení či přerušení expozice se jejich působení 

pozvolna snižuje. Jejich identifikace umožňuje vytvořit strategii primární a sekundární 

prevence na individuální i populační úrovni (DANAEI, 2009). Všechna tato onemocnění 

jsou determinována stejnými ovlivnitelnými rizikovými faktory, a to celkově nezdravým 

životním stylem zahrnujícím kouření, nadměrnou konzumaci alkoholu, nízkou 

pohybovou aktivitu a nezdravou výživu s nízkým příjmem ovoce a zeleniny 

a nadměrným příjmem soli a tuků. Důsledkem tohoto nezdravého životního stylu jsou 

hypertenze, nadváha či obezita a hypercholesterolémie. Také špatné sociální vztahy se 

ukazují jako riziko srovnatelné s kouřením a hypertenzí. Všechna tato onemocnění jsou 

dlouhodobě hlavními příčinami předčasných úmrtí a vysokého počtu let života s 

omezenými schopnostmi (disability-adjusted life years DALY) lidí na celém světě, 

zejména však ve vyspělých zemích. 

Účinné intervence na individuální, ale zejména na populační úrovni, zahrnující 

regulační a cenová opatření a zvyšování zdravotní gramotnosti populace a zodpovědnosti 

za vlastní zdraví mají slibný potenciál snížit expozici faktorům, které zkracují lidský 

život. Odpovědnost za zlepšení zdraví populace a snížení sociálních nerovností 

v očekávané délce života a úmrtnosti mají politici, instituce, nevládní organizace a každý 

jednotlivec. Úloha lékařů a ostatních zdravotnických pracovníků v primární a sekundární 

prevenci je jedinečná a nezastupitelná. Úlohou veřejného zdravotnictví je prevence 

nemocí, prodlužování života a posilování jeho kvality pomocí organizovaného úsilí 

společnosti a jejích složek. Hygienická služba v ČR podle zákona č. 258/2000 Sb., 

o ochraně veřejného zdraví, v platném znění, má za úkol chránit, podporovat 

a zkvalitňovat úroveň veřejného zdraví cestou primární prevence. Primární prevence 

musí být zaměřena specificky na různé cílové populační skupiny a musí mít státní, 

institucionální a ekonomickou podporu. Moderní intervenční programy jsou založeny 

nejen na poskytování znalostí, ale zahrnují i další podstatné složky ovlivňující chování, 

konkrétně působení na postoje jednotlivců a společnosti a na nácvik dovedností pro 

žádoucí rozhodování. V primární prevenci jde zejména o rutinní individuální zjišťování 

rizikového chování (nedodržování zásad výživových doporučení a pohybové aktivity, 

konzumace legálních, případně ilegálních drog) a cílené poradenství, se zvláštním 

zřetelem na oslovení těhotných žen, matek, dětí a mládeže a rizikově se chovajících 

jedinců. Je nezbytné, aby poradenská aktivita v primární prevenci byla dostupná i pro 

nejrizikovější skupiny ze sociálně slabších vrstev populace (HRUBÁ, 2014).  
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Cílem práce je zaměřit se na  historii a vývoj podpory veřejného zdraví ve světě 

a v ČR,  identifikovat významné strategické dokumenty pro oblast podpory veřejného 

zdraví, nastínit  jejich implementaci v ČR a seznámit s institucionálním zajištěním 

a řešením prevence nemocí a podpory zdraví ve vybraných zemích a v Česku.  

Následně na základě analýzy longitudinálních dat týkajících se vybraných ukazatelů 

zdravotního stavu populace Středočeského kraje vyhodnotit pozitivní a negativní 

dlouhodobé trendy ve zdraví populace tohoto regionu a identifikovat nejpalčivější 

problémy zdravotního stavu na základě porovnání vývoje hodnot ukazatelů, jejichž výše 

převyšuje hodnoty ostatních krajů Česka, průměrnou celorepublikovou hodnotu 

a současně průměrnou hodnotu EU15 (na základě konzultace s odbornými pracovníky 

ÚZIS a SZÚ bylo zvoleno při porovnání ukazatelů za EU používat ukazatel pro EU 15, 

nikoliv EU 27 z databáze HFA).  

Hlavním cílem a smyslem specializační práce je navrhnout vhodná opatření v gesci 

pracovníků hygienické služby realizovaná v rámci podpory veřejného zdraví ve 

spolupráci s dalšími subjekty v kraji. Tato opatření by měla vést k postupnému 

odstraňování nežádoucích rozdílů ve zdravotním stavu populace na úrovni jednotlivých 

okresů kraje, k dalšímu prodloužení života jejich obyvatel a k dosažení co nejvyšší 

kvality života prožitého ve zdraví a bez nemoci.  

Chceme-li zlepšit zdravotní stav populace, je nezbytné znát dlouhodobé trendy v jeho 

vývoji a současně dokázat aplikovat aktuální vědecké poznatky využitelné k jeho 

zlepšení. Navržená opatření jsou v kompetenci hygienické služby a jejich realizace 

předpokládá úzkou spolupráci se zdravotnickými pracovníky různých specializací, dále s 

představiteli vládních a nevládních organizací v rámci Středočeského kraje, a to za 

nezbytné podpory zástupců samosprávy kraje, tedy zastupitelů a politických představitelů 

kraje i jednotlivých municipalit. Longitudinální analýza dat týkajících se nemocnosti 

a úmrtnosti obyvatel jednotlivých okresů Středočeského kraje na vybraná onemocnění 

dosud nikdy nebyla v takto komplexní podobě zpracována a je předpoklad, že navržená 

doporučení se stanou východiskem pro koncepci a další směřování regionální zdravotní 

politiky Středočeského kraje.  
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1. VÝCHODISKA PODPORY VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ  
 

Zdraví je definováno jako stav plné tělesné, duševní a sociální pohody a nikoli jen 

jako nepřítomnost nemoci či vady (WHO, 1948). 

Determinantami zdraví se rozumí faktory, které mají nejvýznamnější, ať již pozitivní 

či negativní, vliv na zdraví. Genetická zátěž nebo geneticky podmíněná úroveň imunity 

patří mezi tzv. faktory vnitřní, tedy neovlivnitelné, zatímco faktory zevní lze ovlivnit. 

Mezi ovlivnitelné faktory patří životní styl jedince, který způsobuje až 50 % negativních 

změn na zdraví, nebo kvalita zdravotní péče v dané zemi. Zdravotní péče ovšem podle 

řady odborných publikací ovlivňuje zdraví lidí přibližně z 10-15 % (HOLČÍK, 2010).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 1: Schéma determinant zdraví  

Zdroj: Holčík, 2004, s. 26 

 

Dalším z nezpochybnitelných faktorů, které lze ovlivnit, resp. celého souboru vlivů, je 

životní prostředí. Vztah životního prostředí na zdravotní stav obyvatelstva je předmětem 

řady vědeckých studií a v ČR zajišťuje monitoring vztahu životního prostředí a zdraví 

populace SZÚ. Individuální charakteristiky jedince (dědičnost, biologické pohlaví) mají 

také nezpochybnitelný vliv, dominantní úlohu však sehrává vlastní chování a způsob 

Životní prostředí 20 % ZDRAVÍ 

Životní styl 50 % 

Genetický základ 20 % 

Zdravotnické služby 10 % 
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života lidí, který se v kombinaci s ostatními faktory uplatňuje jako rozhodující 

determinanta zdraví.  

 

Primární prevence je předcházení vzniku nemocí, ovlivňování determinant, které 

působí na zdraví a snižování zdravotních rizik.  

Sekundární prevence nemocí spočívá ve vyhledávání časných stádií poruch zdraví 

preventivními prohlídkami a screeningovými programy s cílem zlepšit šance na úspěšnost 

léčby. 

Terciární prevence se zaměřuje na znovunastolení zdraví, když již nemoc propukla, 

a to péčí, ošetřením, léčbou či zmírněním projevů nemoci nebo jejích symptomů.  

Kvartérní prevence se zabývá aktivitami zdravotní péče zaměřenými na zmírnění 

dopadů či vyhnutí se následkům nepotřebných či nadměrných léčebných intervencí. 

Veřejné zdravotnictví je chápáno jednak jako věda, ale také jako umění prevence 

nemocí, prodlužování života a podpory zdraví prostřednictvím organizovaného úsilí celé 

společnosti (ACHESON, 1998). 

Hlavním cílem veřejného zdravotnictví je dosáhnout co nejvyšší možné úrovně zdraví 

obyvatelstva uvedením teoretických poznatků do praxe. Úlohou veřejného zdravotnictví 

je právě prevence nemocí, prodlužování života a posilování jeho kvality pomocí 

organizovaného úsilí společnosti a jejích složek. Primární prevence nemocí je v ČR 

zejména úlohou hygienické služby ve spolupráci s lékaři primární péče. 

Ochrana a podpora veřejného zdraví je souhrn činností a opatření k vytváření 

a ochraně zdravých životních a pracovních podmínek, k zabránění šíření infekcí 

a hromadně se vyskytujících onemocnění a ohrožení zdraví v souvislosti s vykonávanou 

prací, vzniku nemocí souvisejících s prací a jiných významných poruch zdraví a dozoru 

nad jejich zachováním (ČESKO, 2000).  

Podpora zdraví je definována jako proces usnadňující jedincům zvýšit kontrolu nad 

determinantami svého zdraví, a tak zlepšovat svůj zdravotní stav (WHO, 1986).  

Komplexní chápání podpory zdraví charakterizuje definice respektovaná v praxi 

podpory zdraví v USA, jejímž autorem byl v roce 2009 O'Donnell: „Podpora zdraví je 

umění a věda o pomoci lidem objevit synergie mezi jejich chováním a optimálním zdraví, 

o zvýšení jejich motivace usilovat o dobré a stálé zdraví a o jejich podpoře při změně 
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jejich životního stylu směřujícího ke stavu optimálního zdraví. Optimální zdraví je 

dynamická rovnováha příznivého fyzického, citového, sociálního, duchovního 

a intelektuálního zdraví. Změna životního stylu může být usnadněna díky kombinaci 

zvyšování informovanosti, motivace a znalostí, zejména cestou vytváření příležitostí 

otevírajících přístup do prostředí, která vytváří příznivé zdravotní návyky“ 

(O'DONNELL, 2009). 

Podpora zdraví se zaměřuje na populaci jako celek spíše než na lidi se specifickými 

zdravotními riziky a orientuje se na ovlivnění determinant či podmínek zdraví. Podpora 

zdraví tedy neznamená pouze zodpovědnost zdravotnického resortu za zdraví jednotlivců 

a populace, ale vyjadřuje individuální ovlivnitelnost zdraví a zodpovědnost za ně 

prostřednictvím životního stylu a jeho reflexe v osobní pohodě (KEBZA, 2005).  

 

 

1.1 Geneze podpory veřejného zdraví  
 

 

Koncept podpory zdraví jako pojmenování aktivit k uchování a zlepšení zdraví vznikl 

v 80. letech 20. století. Náplň podpory zdraví se však začala formovat už v roce 1948, 

když WHO uveřejnila první moderní definici zdraví, kde bylo vyjádřeno, že nejde jen 

o nepřítomnost nemoci, ale komplexní stav tělesné, duševní a sociální pohody, a uvedla, 

že zodpovědnost za zdraví mají také vlády a jejich sociální a zdravotní opatření.  

Geneze podpory veřejného zdraví se odehrávala v následujících krocích v průběhu 

více než pěti dekád:  

1946 – Mezinárodní konference ke zdraví, New York, USA  

(přijetí Constitution of the World Health Organization - Ústavy WHO)  

1948 – definice zdraví WHO v preambuli Ústavy WHO 

1974 – prezentace LaLondeovy zprávy:  

(Analýza vývoje zdravotního stavu v Kanadě, Kanada) 

1977 – 30. světové zdravotní shromáždění, Ženeva, Švýcarsko  

(vznik filozofie strategie „Zdraví pro všechny do roku 2000“)  

1978 – WHO/UNICEF konference o primární zdravotnické péči, Alma-Ata, 

Kazachstán, (přijetí The Declaration of Alma-Ata, Alma-Atské deklarace)  

1980 – Evropská strategie na dosažení zdraví pro všechny  
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1984 – oficiální přijetí strategie „Zdraví pro všechny do roku 2000“  

1986 – První mezinárodní konference podpory zdraví, Ottawa, Kanada 

(přijetí Ottawa Charter for Health Promotion - Ottawské charty na podporu 

zdraví)  

1988 – Druhá mezinárodní konference podpory zdraví, Adelaide, Jižní Austrálie 

(přijetí Adelaide Recommendations on Healthy Public Policy – Doporučení 

pro zdravé veřejné politiky)  

1991 – Třetí mezinárodní konference podpory zdraví, Sundsvall, Švédsko  

(přijetí Sundsvall Statement on supportive Environments for Health- 

Sundsvallského prohlášení o podpůrném prostředí pro zdraví) 

1997 – Čtvrtá mezinárodní konference podpory zdraví, Jakarta, Indonésie  

(přijetí Jakarta Declaration on Leading Health Promotion into the 21st 

Century - Jakartské deklarace na podporu zdraví v 21. století) 

2000 – Pátá globální konference o podpoře zdraví v Mexico City, Mexiko  

(Conference Report - Health Promotion: Bridging the Equity Gap- Zpráva – 

Podpora zdraví: překlenutí mezer ve spravedlnosti)  

2000 – seminář WHO ve Veroně, Itálie -Veronská iniciativa – Investice do zdraví  

2005 – Šestá globální konference o podpoře zdraví v Bangkoku, Thajsko 

(přijetí Bangkok Charter for Health Promotion in a globalized World  

Bangkokské charty na podporu zdraví v globalizovaném světě) 

2008 – Evropská ministerská konference WHO o Zdravotních systémech, zdraví 

a bohatství, Tallin, Estonsko (přijetí Tallin Charter-Health Systems for 

Health and Wealth- Tallinské charty o zdraví a bohatství) 

2009 – Sedmá globální konference podpory zdraví  

„ Podpora zdraví a vývoj: překonání nedostatků v realizaci“, Nairobi, Kenya 

2013 – Osmá globální konference podpory zdraví “Zdraví ve všech politikách“, 

Helsinki, Finsko, 2013  

Všechny tyto mezinárodní konference, charty a iniciativy byly ve vývoji podpory 

veřejného zdraví zásadní. 

Mezinárodní konference ke zdraví, New York, USA, 1946 

Definice zdraví byla přijata v Preambuli k Ústavě WHO (WHO Constitution) na 

Mezinárodní konferenci ke zdraví, která se konala v New Yorku ve dnech 19.-22. 6. 1946, 

podepsána byla zástupci 61 zemí dne 22. 7. 1946 a uvedena v platnost byla oficiálně 7. 4. 
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1948. Tato definice v anglickém originále zní takto: "Health is a State of complete 

physical, mental and social Well-being and not merely the Absence of Disease or 

Infirmity“  (WHO, 2006a). Vymezuje tedy zdraví jako stav úplné tělesné, duševní 

a sociální pohody (wellbeing), a ne jako pouhou nepřítomnost nemoci nebo slabosti. 

Přestože tato definice nevyhovuje všem požadavkům, má nepochybně některé 

významné přednosti. Je to mimo jiné:  

a) orientace na zdraví jako kladně vymezený, žádoucí a tedy motivující, ale přitom 

přirozený stav, který je hoden následování pro naprostou většinu populace, 

b) vymezení zdraví jako mezioborově pojatého jevu v souladu s bio-psycho-

sociálním modelem zdraví, 

c) stručná, srozumitelná a přitom relativně výstižná formulace, která je 

akceptovatelná pro převažující část široké i odborné veřejnosti. 

Tato definice sice nebyla po celou dobu své existence oficiálně změněna, WHO však 

postupně vypracovala některé dodatečné charakteristiky zdraví, jež ji doplňují.  

 

LaLondelova zpráva o vývoji zdravotního stavu obyvatelstva Kanady, Ottawa, 

Kanada, 1974  

V roce 1974 byla předložena analýza vývoje zdravotního stavu obyvatelstva Kanady, 

tzv. LaLondelova zpráva. Byl zde prezentován model determinant neinfekčních chorob, 

ke kterým patří fyzikální a sociální prostředí, genetická výbava, životní styl včetně 

zdravotně rizikových prvků a zdravotní péče. 

Zpráva reflektovala proměnu povahy nemocnosti a úmrtnosti v průmyslově vyspělém 

světě a nabídla koncept jako model příčin nejzávažnějších neinfekčních onemocnění.  

Ten je tvořen čtyřmi základními determinantami:  

1. prostředím životním, ale i sociálním 

2. genetickou výbavou jedince  

3. životním stylem – souhrnem osobních rozhodnutí jedince vč. rizikového chování  

4. organizací zdravotnických služeb  

Tento model se objevuje v odborné literatuře dosud (LALONDE, 1974). 
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Rezoluce 30. světového zdravotnického shromáždění, Ženeva, 1977  

Na 30. světovém zdravotnickém shromáždění (WHA) konaném v květnu 1977 

v Ženevě ve Švýcarsku se poprvé objevila myšlenka zlepšení ukazatelů zdravotního stavu 

do konce milénia. V rezoluci WHA se hovoří o tom, že hlavním cílem vlád a WHO má 

být docílení toho, aby do roku 2000 všichni občané světa dosáhli takové úrovně zdraví, 

která jim umožní vést sociálně a ekonomicky produktivní život. Na tomto shromáždění 

byla vyhlášena celosvětová strategie „Zdraví pro všechny do roku 2000“. Podle účastníků 

shromáždění je zdraví předpokladem jak sociální, tak ekonomické produktivity 

(THIRTIETH WORLD HEALTH ASSEMBLY, 1977).  

 

Společná WHO/UNICEF konference o primární zdravotnické péči, Alma-Ata, 

Kazachstán, 1978 

Konference o primární zdravotní péči upozornila na důležitost nezdravotnických 

rezortů, připomněla existenci nerovností ve zdraví a důležitost aktivní účasti občanů. 

Výstupem z konference bylo přijetí tzv. Alma-Atské deklarace, která měla klíčový 

význam pro pozdější formulaci podpory zdraví a pro podobu zdravotní politiky řady států 

nejen evropského regionu. Účastníci konference konstatovali, že ze samotné definice 

zdraví plyne zodpovědnost více sektorů a ne pouze resortu zdravotnictví a zdraví. Hlavní 

tezí přijaté deklarace byl požadavek překonání nerovností ve zdraví mezi jednotlivými 

členskými státy zastoupenými ve WHO. Vzhledem k tomu, že ekonomický a sociální 

rozvoj přispívá ke kvalitě života, pak zabezpečení produktivního života občanů je 

zodpovědností vlád. Ty by měly garantovat možnost, aby země mohly formulovat vlastní 

koncepce péče o zdraví a současně i právo a povinnost občanů podílet se na formování 

zdravotní péče. Primární zdravotní péče, která je základem zdravotní péče, musí 

garantovat dostupnost, reagovat na specifické problémy, zahrnovat další sektory 

společnosti a posilovat autonomii občanů. Při respektování těchto doporučení, 

obsažených v deklaraci, může být společným úsilím vlád do roku 2000 dosažena 

přijatelná úroveň zdraví pro všechny (DECLARATION OF ALMA ATA, 1978). 

Na sklonku 70. let 20. století tak byly koncipovány základní principy podpory zdraví, 

tj. mezisektorová zodpovědnost za zdraví, význam iniciativy vlád jednotlivých zemí, 

souvislost mezi ekonomickým a sociálním rozvojem a zdravím a význam individuální 

angažovanosti občanů v péči o zdraví (KUČERA, 2005).  
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První mezinárodní konference podpory zdraví, Ottawa, Kanada, 1986 

Na První mezinárodní konferenci podpory zdraví v Ottavě v roce 1986 bylo 

konstatováno, že úsilí o zlepšování zdraví je politická záležitost, a byly formulovány tři 

základní předpoklady podpory zdraví: 

1. Zdraví je základem sociálního, ekonomického a osobního rozvoje. 

2. Podpora zdraví usiluje o rovnost ve zdraví a kontrolu faktorů, které zdraví 

ovlivňují. 

3.  Rezort zdravotnictví je prostředníkem různých zájmů ve prospěch zdraví, ale za 

zdraví plně neodpovídá. 

Výstupem z konference bylo přijetí tzv. Ottawské charty podpory zdraví. Tato charta 

vymezuje podporu zdraví jako "proces, umožňující lidem zlepšit své zdraví a zvýšit 

kontrolu nad ním", čímž jsou vyjádřeny hlavní atributy podpory zdraví: vyšší aktivita 

a vyšší odpovědnost každého člověka ve vztahu k vlastnímu zdraví (WHO, 1986).  

Základními prostředky podpory zdraví jsou podle Ottawské charty:  

a) tvorba veřejné politiky zohledňující zdraví, která se bude promítat do 

politických aktivit ve všech resortech a na všech úrovních, 

b) vytvoření příznivého životního prostředí – systematické hodnocení vlivu 

rychle se měnícího prostředí na zdraví. Ve všech strategiích podpory zdraví 

musí být zahrnuta ochrana životního prostředí a ochrana přírodních zdrojů,  

c) posílení aktivit na místní/komunitní úrovni – podpora zdraví koresponduje 

s konkrétními a efektivními aktivitami místních komunit,  

d) rozvoj osobních dovedností a schopností lidí pro podporu a posilování zdraví 

– poskytováním informací, vzděláváním a získáváním potřebných 

dovedností, 

e) reorientace systému péče o zdraví – úloha zdravotnických služeb se musí 

posunout více směrem k podpoře zdraví a posílení role primární péče.  

Druhá mezinárodní konference podpory zdraví, Adelaide, Jižní Austrálie, 1988 

V dubnu 1988 se konala Druhá mezinárodní konference podpory zdraví v Adelaide 

v Jižní Austrálii. Konference navazovala na závěry konference o primární zdravotní péči 

v Alma-Atě a První mezinárodní konference podpory zdraví v Ottawě. Věnována byla 
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zejména problematice zdravotní politiky. V rezoluci z konference byly identifikovány 

hlavní oblasti podpory zdraví, a to nezbytnost koncepce zdravotní politiky podpory 

veřejného zdraví členských států, vytváření podpůrného prostředí pro tvorbu zdravotní 

politiky, rozvoj osobních dovedností, posílení činnosti a aktivit zainteresovaných 

společenství a orientace zdravotní péče na primární prevenci. Dokument uvádí priority 

zdravotní politiky v oblasti podpory veřejného zdraví, a to zaměření na podporu zdraví 

žen, zkvalitnění výživy, boj proti tabakizmu a alkoholizmu. Rezoluce důrazně doporučila 

pokračovat v dynamickém rozvoji podpory zdraví a naplňování závěrů Ottavské charty 

(WHO, 1988). 

 

Třetí mezinárodní konference podpory zdraví, Sundsvall, Švédsko, 1991 

Účastníci konference poukázali na skutečnost, že miliony lidí žijí v extrémní chudobě 

a ve stále více poškozeném životním prostředí, které též ohrožuje jejich zdraví, takže cíl 

Zdraví pro všechny do roku 2000 bude velmi těžké dosáhnout. Cesta ke splnění cílů 

programu spočívá v tvorbě vhodného sociálního, ekonomického a politického prostředí 

podporujícího zdraví. Výzva byla zaměřena na tvůrce politik a odborníky, kteří rozhodují 

ve všech příslušných odvětvích a na všech úrovních. Aktivisté v oblasti zdraví, životního 

prostředí, ekonomiky a sociální oblasti byli vyzváni k vytvoření široké aliance směřující 

ke společnému cíli, a to k dosažení zdraví pro všechny (WHO, 1991). 

 

Čtvrtá mezinárodní konference podpory zdraví, Jakarta, Indonésie, 1997  

Čtvrtá mezinárodní konference o podpoře zdraví, která se konala v červenci 1997 

v Jakartě v Indonésii, byla první, která se konala v rozvojové zemi a poprvé zde byla 

diskutována možnost a nutnost zapojení soukromého sektoru v podpoře a propagaci 

zdraví. Účastníci konference v deklaraci doporučili znovu zkoumat determinanty zdraví 

a určit směry a strategie, která musí být přijaty, aby řešily problémy podpory zdraví ve 

21. století a podpora zdraví byla stanovena jako základní prvek rozvoje zdraví a jako 

klíčová investice (WHO, 1997). 

 

Pátá mezinárodní konference podpory zdraví, Mexico City, Mexiko, 2000 

Pátá mezinárodní konference podpory zdraví konaná v červnu roku 2000 v Mexiku si 

kladla za cíl upozornit na pozitivní vliv podpory zdraví na kvalitu života a zdraví zejména 

populace žijící v nepříznivých podmínkách, na nezbytnost spolupráce všech subjektů na 



29 

 

poli podpory zdraví na mezinárodní, národní a místní úrovni a na podporu partnerství 

mezi různými sektory a na všech úrovních společnosti (WHO, 2000). 

 

Veronská iniciativa – Investice do zdraví, Verona, Itálie, 2000  

Účastníci semináře konaného ve Veroně přišli s myšlenkou investic do zdraví. Tato 

iniciativa zdůrazňuje sdílenou odpovědnost za zdraví a ekonomické a sociální souvislosti 

zdravotní politiky. K realizaci iniciativy „Investice do zdraví“ zřídila WHO v Benátkách 

zvláštní úřadovnu (The WHO European Office for Investment for Health and 

Development) (WHO, 2002) . 

 

Šestá globální konference podpory zdraví, Bangkok, Thajsko, 2005  

V srpnu 2005 se konala Šestá globální konference podpory zdraví v Bangkoku, jejíž 

účastníci přijali Bangkokskou chartu pro podporu zdraví, která určuje faktory a závazky, 

které jsou nutné pro řešení faktorů ovlivňujících zdraví v globalizovaném světě cestou 

podpory zdraví. Bangkokská charta navazuje na hodnoty, zásady a strategie deklarované 

v Ottawské chartě a na charty, rezoluce a prohlášení z mezinárodních konferencí podpory 

zdraví (WHO, 2005). 

 

Evropská ministerská konference WHO o Zdravotních systémech, zdraví 

a bohatství, Tallin, Estonsko, 2008 

Na konferenci v červnu 2008 byla přijata Talinská Charta, která formuluje strategický 

rámec a návod, který by měl být v brzké době promítnut do konkrétních politik 

a programů. Charta má pomoci členským zemím zlepšit zdravotní péči pomocí 

konsolidovaných a inovativních nástrojů, jako jsou zásahy primární péče, a to především 

imunizace, podpora pevného zdraví, komunikace o veřejném zdraví a strategie zdravotní 

prevence.  

 

Sedmá globální konference podpory zdraví, Nairobi, Kenya, 2009  

V říjnu 2009 se Nairobi konala Sedmá globální konference podpory zdraví s názvem 

„Podpora zdraví a vývoj: překonání nedostatků v realizaci“. Účastníci konference 

konstatovali, že finanční krize ohrožuje životaschopnost národních ekonomik obecně 

a zdravotních systémů zejména. Globální oteplování a klimatické změny přinášejí 
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problémy zejména v zemích s nižšími příjmy. Bezpečnostní hrozby vytvářejí pocit 

sdílené nejistoty v komunitách po celém světě. 

 

Osmá globální konference podpory zdraví, Helsinki, Finsko, 2013  

Na konferenci v červnu 2013 v Helsinkách bylo hlavním tématem konference "zdraví 

ve všech politikách" a důraz byl kladen na implementaci. Konference si položila za cíl 

přezkoumat přístupy k řešení překážek a budování kapacity pro provádění zdraví ve 

všech politikách, vyzdvihnout úlohu podpory veřejného zdraví v rámci primární péče 

a zhodnotit pokrok, dopad a úspěchy podpory zdraví již od konference v Ottawě. V této 

souvislosti bylo konstatováno, že podpora zdraví nebyla nikdy potřebnější. V období od 

konference v Ottawě přes sedm celosvětových konferencí až k osmé v Helsinkách bylo 

shromážděno velké množství důkazů a zkušeností o důležitosti podpory zdraví jako 

nákladově efektivní strategie. 

 

 

1.2 Geneze stěžejních strategických dokumentů a programů WHO pro 
oblast podpory veřejného zdraví  

 

 

Program WHO „ Zdraví pro všechny“  

Od roku 1977 se programovým cílem WHO stalo zajištění zdraví a blahobytu pro lidi 

na celém světě. Filozofií „Zdraví pro všechny“ bylo, že zdraví je třeba považovat za jeden 

z cílů hospodářského rozvoje, a ne pouze jako jeden z prostředků k jeho dosažení, že 

dosažení zdraví pro všechny závisí na neustálém pokroku v lékařské péči a rozvoji 

veřejného zdraví. Zdravotní služby musí být přístupné všem prostřednictvím primární 

zdravotní péče. Zdraví pro všechny vyžaduje zdravotní gramotnost pro všechny 

a pochopení toho, co zdraví znamená pro každého jednotlivce. Přijetí „Zdraví pro 

všechny“ vládami znamená závazek podpořit dosažení vyšší kvality života občanů, avšak 

rychlost pokroku bude záviset na politické vůli.  

 

Program WHO „Zdraví pro všechny do roku 2000“ 

V roce 1984 byl oficiálně zahájen program "Zdraví pro všechny do roku 2000" 

evropské úřadovny WHO, kde byly formulovány konkrétní představy o zlepšování 
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klíčových ukazatelů zdravotního stavu. Třicet osm měřitelných cílů bylo seskupeno do 

čtyř hlavních skupin:  

1. Zajištění rovnosti ve zdraví 

2. Prodloužení střední délky života („přidat léta životu“) 

3. Zlepšení zdravotního stavu obyvatel („přidat zdraví životu“) 

4. Zvýšení kvality života („přidat kvalitní léta životu“) 

Tato vize stanovila zásadní globální priority tohoto úsilí a její postupná realizace byla 

zaměřena na integraci veřejné zdravotní politiky a souboru konkrétních postupů 

směřujících k rozvoji a podpoře zdraví (Health Promotion). Ve vztahu ke zdraví se ve 

výzvě „Zdraví pro všechny do roku 2000“ objevuje doplňující charakteristika zdraví jako 

schopnosti vést sociálně a ekonomicky produktivní život. Tímto dovětkem a jeho 

postupným uplatňováním v systému zdravotní péče a zdravotní politiky přestalo být 

zdraví cílem samo o sobě a stalo se prostředkem k realizaci harmonického vývoje člověka 

(WHO, 1985). Vize projektu „Zdraví pro všechny do roku 2000“ se dále postupně 

vyvíjely na cestě k praktické realizaci stanovených priorit. Jednou z cest tohoto vývoje 

byla tvorba národních strategií na základě globální politiky WHO.  

 

Program „Zdraví pro všechny v 21. století“  

V roce 1991 byl přijat regionální akční plán a v roce 1998 byla publikována inovovaná 

verze strategie podpory zdraví zvaná „Zdraví pro všechny v 21. století“ – „Health for All 

in the 21st Century“ (zkráceně HFA 21), zpracovaná již do podoby regionálních strategií. 

V tomto dokumentu bylo vytyčeno 21 konkrétních cílů této strategie, které vymezují 

podnětné tematické oblasti pro rozvoj zdravotní politiky. Evropskou regionální strategii 

HFA 21 připravila a vydala Evropská regionální úřadovna WHO se sídlem v Kodani 

v roce 1998.  

V tomto dokumentu je původní, od roku 1946 nezměněná definice zdraví WHO, dále 

doplněna a rozvedena. Součástí tohoto doplnění je konstatování, že původní text této 

definice z roku 1946 (s oficiální platností od roku 1948) vymezuje zdraví jako ideální 

stav, inspirující aktivity vedoucí k rozvoji zdraví. Protože však toto vymezení je příliš 

obecné a neumožňuje objektivní měření zdraví, uvádí tento dokument definici zdraví 

„Health is the reduction in mortality, morbidity, and disability due to detectable disease 

or disorder, and an increase in the perceived level of health”. Definuje tímto zdraví jako 
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"snížení úmrtnosti, nemocnosti a postižení v důsledku zjistitelných nemocí nebo poruch, 

a nárůst pociťované úrovně zdraví" (WHO, 1998). 

Evropský regionální program HFA 21 obsahuje ústřední záměr, a to umožnit všem, 

aby dosáhli plného zdravotního potenciálu, a dále dva hlavní cíle, které podporují 

naplnění ústředního záměru, a to ochranu a rozvoj zdraví lidí po jejich celý život a snížení 

výskytu hlavních nemocí i úrazů a omezení strádání, které lidem přinášejí.  

Etický základ tohoto programu vychází ze tří základních hodnot, a to z pojetí zdraví 

jako základního lidského práva, z uplatnění principů spravedlnosti a solidarity ve vztahu 

ke zdraví mezi jednotlivými zeměmi i skupinami lidí uvnitř jednotlivých zemí a z účasti 

a odpovědnosti jednotlivců, skupin, společenství, institucí, organizací a resortů na rozvoji 

zdraví.  

Program má 21 široce formulovaných cílů, rozdělených do 365 konkrétních dílčích 

úkolů a k jejich splnění v evropském regionu byly zvoleny postupy:  

1. Meziresortní strategie, zahrnující determinanty zdraví a hodnotící  průběžně 

zdravotní dopad přijatých opatření.  

2. Příprava a realizace konkrétních programů orientovaných na zdravotní výsledky, 

včetně důsledného hodnocení z hlediska jejich přínosu.  

3. Integrovaná základní zdravotní péče zaměřená na rodinu a celé společenství, která 

je podpořena flexibilním a vnímavým systémem této péče.  

4. Participační zdravotní rozvoj, jehož prostřednictvím bude rozvíjena účast všech, 

kteří mohou ke zdraví lidí přispět (např. rodin, škol, pracovišť, místních 

společenství atd.).  

Hlavním záměrem je posílit společné rozhodování, realizaci i odpovědnost za 

individuální i veřejné zdraví (WHO, 1998) 

 

Program „Zdraví 2020“ 

Ve dnech 10.-13. září proběhlo na Maltě 62. zasedání Regionálního výboru WHO pro 

Evropu. V rámci tohoto jednání dne 12. září ministři zdravotnictví členských států WHO 

přijali novou evropskou strategii na podporu zdraví a blahobytu pod názvem „Health 

2020“, která podporuje integraci a harmonizaci aktivit směřujících k podpoře zdraví 

a blahobytu napříč odvětvími na lokální, národní i mezinárodní úrovni. Dokument se 
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zaměřuje na hlavní problémy 53 členských států regionu, a to především na nerovnosti 

ve zdraví, finanční krizi a související snižování veřejných výdajů ve zdravotnictví 

a nárůst výskytu chronických neinfekčních onemocnění. Program Zdraví 2020 

rozpracovává vizi systému veřejného zdraví jako dynamické sítě zainteresovaných 

subjektů na všech úrovních společnosti a jeho cílem je podpora opatření sloužících 

jednotnému účelu napříč evropským regionem. Veškerá doporučení v programu Zdraví 

2020 vycházejí z věrohodných důkazů (medicine based evidence). Program Zdraví 2020 

navrhuje nové formy řízení v oblasti zdraví s tím, že zdraví a životní pohoda jsou chápány 

jako úkol celé společnosti a celé vlády, a vyzývá k aktivní účasti veřejnosti na 

strategickém rozhodování. Zabývá se socioekonomickými důvody pro zlepšení zdraví 

a uvádí pádnou argumentaci založenou na důkazech, proč je třeba, s využitím 

integrovaných přístupů, investovat do podpory zdraví a životní pohody a do prevence 

nemocí. Popisuje ovlivnění sociálních determinant cestou vývoje metod pro zapracování 

zdraví do všech koncepcí s cílem zlepšení zdravotního stavu každého jednotlivce, které 

ve svém důsledku povede ke snížení vlivu sociálních determinant na všechny lidi, a dále 

cestou cílených opatření, která se zaměří na nejvíce znevýhodněné vrstvy populace. 

Program Zdraví 2020 připomíná, že úspěšné vlády mohou dosáhnout výrazného zlepšení 

zdraví svých obyvatel, když rozvinou spolupráci mezi rezorty a zapojí všechny stupně 

veřejné správy do plnění dvou vzájemně souvisejících strategických cílů, a to zlepšit 

zdraví obyvatel a snížit nerovnosti v oblasti zdraví a posílit roli veřejné správy v oblasti 

zdraví a přizvat k řízení a rozhodování všechny komponenty společnosti, sociální 

skupiny i jednotlivce. Program Zdraví 2020 je založen na čtyřech prioritách: 

1. Celoživotní investice do zdraví, posilování role občanů a vytváření podmínek pro 

růst jejich osobní odpovědnosti za zdraví. 

2.  Čelit největším zdravotním problémům Evropy - infekčním i neinfekčním 

nemocem. 

3. Posilovat zdravotnické systémy zaměřené na lidi, rozvíjet kapacity veřejného 

zdravotnictví, zajistit krizovou připravenost, průběžně monitorovat zdravotní 

situaci a zajistit vhodnou reakci při mimořádných situacích. 

4. Podílet se na vytváření odolných sociálních skupin žijících v prostředí, které je 

příznivé pro jejich zdraví. 

Zdraví je významnou ekonomickou, humánní, individuální i sociální hodnotou 

a v zájmu každého státu je usilovat o co nejlepší zdraví svých obyvatel. Program Zdraví 
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2020 proto zdůrazňuje společnou a sdílenou odpovědnost vlády, celé veřejné správy, 

všech organizací a institucí, rodin i jednotlivců. Výrazný vliv na zdraví mají podmínky, 

do nichž se lidé rodí, v nichž vyrůstají, učí se, pracují, odpočívají i stárnou a zlepšení 

takových podmínek je velmi důležité pro zlepšení zdraví lidí. Sociální determinanty 

zdraví, jejich studium a zvládání, patří k důležitým tématům ochrany a podpory zdraví. 

Jsou i důležitou součástí sdílené odpovědnosti všech typů a stupňů veřejné správy a všech 

dalších komponent společnosti. Podpora zdraví a prevence nemocí zahrnuje širokou 

oblast a pestrou škálu aktivit, které přispívají ke zdraví lidí. WHO proto naléhavě 

doporučuje tuto oblast podstatně posílit personálně a finančně i vybavit potřebným 

zařízením. Rovněž doporučuje zlepšit a rozvíjet informační systém, odbornou přípravu 

a výzkum. Pokud se péče o zdraví ponechá jen na jednotlivcích a pokud se zdravotní 

problémy řeší až v nemocnicích, pak je takový zdravotní systém málo účinný a zbytečně 

nákladný. Nemoci nerespektují hranice státu. Mezinárodní spolupráce je nezbytná, a to 

v oblasti informací, výměny zkušeností i při bezprostředním ohrožení a humanitárních 

katastrofách. Zdravotní problémy nelze zvládnout v rámci jednoho rezortu – 

zdravotnictví. Proto WHO vyzývá členské státy, aby v potřebné míře rozvinuly 

mezirezortní spolupráci a aby vytvářely nové společenské vazby v rámci celé společnosti. 

Každé rozhodnutí a opatření může ovlivnit zdraví. Velmi důležité je prozíravé řízení 

přispívající ke zdraví, a to jak v rámci rezortu zdravotnictví, tak i v celé společnosti. 

Nezbytné je pochopit, že posláním vlády, ministerstev a všech dalších úrovní a typů 

veřejné správy, samosprávy, organizací, institucí, sociálních skupin, rodin i jednotlivců 

je posílit zdravotní výchovu, ochranu a podporu zdraví, prevenci nemocí a rozvíjet 

kapacity veřejného zdravotnictví. Program je výrazem evropské zdravotní politiky 

usilující o zlepšení zdraví všech lidí a o snížení zdravotních rozdílů a jeho vizí programu 

je evropský region WHO, v němž jsou všichni lidé podporováni a schopni dosáhnout co 

nejvyššího potenciálu zdraví a životní pohody a v němž státy jednotlivě i společnými 

silami usilují o snížení nerovností ve zdraví – jak v rámci regionu, tak i za jeho hranicemi 

(WHO, 2013b). 

Podpora zdraví je základní funkcí veřejného zdraví a přispívá k řešení infekčních 

i neinfekčních onemocnění a jiných forem ohrožení zdraví a k omezení nerovného 

přístupu z hlediska zdraví i z hlediska pohlaví. Podpora zdraví v globalizovaném světě 

musí využívat všech možností a účinných strategií, které jsou známy. Nezbytností je 

cílené prosazování zdraví založeného na lidských právech a solidaritě, dlouhodobé 
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investice do politik trvale udržitelného rozvoje, vytváření kapacit pro rozvoj zdravotní 

politiky, tvorba postupů podpory zdraví, zvyšování informovanosti o problematice 

podpory zdraví.  

Současně je nutná tvorba právních předpisů s cílem zajistit vysokou úroveň ochrany 

zdraví před škodlivými vlivy a umožnit rovné příležitosti pro zdraví všech lidí. 

V neposlední řadě je nezbytné navázat a udržovat vztahy partnerství a vytváření koalic 

s veřejnými, soukromými, nevládními organizacemi a občanskou společností za účelem 

utváření trvale udržitelných opatření a trvale udržitelného rozvoje (WHO, 2013b).  
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2. INSTITUCIONÁLNÍ STRUKTURA PODPORY 
VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ  

 

 

V České republice je institucionální infrastruktura hygienické služby, v jejíž gesci je 

ochrana a podpora veřejného zdraví, tvořena sekcí hlavního hygienika ČR na MZ ČR, 14 

krajskými hygienickými stanicemi, 2 zdravotními ústavy a Státním zdravotním ústavem. 

Krajské hygienické stanice jsou správními úřady, jejichž správní obvody, působnost 

a pravomoci jsou legislativně vymezeny zákonem č.258/2000 Sb. o ochraně veřejného 

zdraví a o změně souvisejících zákonů, v platném znění. Krajským hygienickým stanicím 

přísluší provádět hodnocení a řízení zdravotních rizik z hlediska prevence negativního 

ovlivnění zdravotního stavu obyvatelstva, podílet se na monitorování vztahů zdravotního 

stavu obyvatelstva a faktorů životního prostředí a životních a pracovních podmínek 

a kontrolovat a řídit místní programy ochrany a podpory veřejného zdraví. Současně 

zákon ukládá povinnost spolupracovat se správními úřady a s orgány samosprávy při 

tvorbě zdravotní politiky příslušného regionu.  

Do infrastruktury hygienické služby dále patří SZÚ, který je příspěvkovou organizací 

v přímé řídící působnosti MZ ČR. Hlavní činností SZÚ je příprava podkladů pro národní 

zdravotní politiku v oblasti ochrany a podpory veřejného zdraví, monitorování vlivů 

životních podmínek na zdraví, sledování ukazatelů zdravotního stavu obyvatelstva, 

zdravotní výchova obyvatelstva a provádění místních a celorepublikových programů 

podpory veřejného zdraví. Dva zdravotní ústavy poskytují kromě laboratorních činností 

odborné poradenství, podílejí se na zdravotní výchově obyvatelstva a na realizaci 

projektů podpory zdraví. Preventivní aktivity jsou financovány z rozpočtu krajských 

hygienických stanic, z příspěvků na činnost v případě SZÚ a zdravotních ústavů a z velké 

čísti ze dvou dotačních programů sekce ochrany a podpory veřejného zdraví MZ ČR, 

které jsou každoročně vyhlašovány již od roku 1993 v souvislosti s přijetím prvního 

strategického dokumentu pro oblast podpory veřejného zdraví, a to „Národního 

programu obnovy a podpory zdraví“. Jedná se o dotační programy: „Národní program 

zdraví – projekty podpory zdraví“  a „Národní program řešení problematiky 

HIV/AIDS“ , z jejichž finančních prostředků jsou dlouhodobě podporovány intervenční 

a edukační projekty zaměřené na zvýšení zdravotní gramotnosti cílových skupin 

populace. Programy jsou důležitým nástrojem pro naplňování cílů národních 
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strategických dokumentů v oblasti prevence nemocí a podpory zdraví populace, a to pro 

oblast prevence HIV/AIDS se jedná o dokument „Národní program řešení problematiky 

HIV/AIDS v České republice v období let 2013-2017“ a pro oblast prevence nemocí 

a podpory zdraví se jedná o „Zdraví 2020 - Národní strategii ochrany a podpory zdraví 

a prevence nemocí“.  

Podpora veřejného zdraví je důležitou prioritou ČR. Prioritami „Koncepce hygienické 

služby a primární prevence v ochraně veřejného zdraví“ jsou 

- vytvoření strategie celoživotního vzdělávání pro zdraví, 

- využití metod sociálního marketingu k nabídce zdravějšího způsobu života, 

- tvorba podmínek pro podporu zdraví (zvýšení zdravotních znalostí obyvatelstva, 

screeningové programy), 

- vznik celospolečenské strategie pro zlepšení životního a pracovního prostředí 

i životní úrovně, 

- sledování a vyhodnocování efektivity nových opatření. 

Velmi důležitým úkolem hygienické služby je systematické vyhodnocování 

zdravotního stavu obyvatelstva ČR a jeho jednotlivých regionů (krajů) a návrh cílených 

opatření směřujících směřujících k snížení lokálních rozdílů ve zdraví (MZ ČR, 2013)  

Pro srovnání dále uvádíme institucionální zajištění problematiky podpory veřejného 

zdraví ve vybraných státech.  

 

 

2.1. Nizozemí 
 

 

Zodpovědnost za veřejné zdraví v Nizozemsku má Ministerstvo zdravotnictví, 

sociálních věcí a sportu. Formuluje mj. základní cíle pro prevenci a podporu zdraví 

a dohlíží na jejich implementaci a na efektivní realizaci aktivit v této oblasti. Podle 

zákona o veřejném zdraví (Public Health Act) leží zodpovědnost za prevenci a podporu 

zdraví na lokálních úřadech, které mají povinnost každé čtyři roky formulovat příslušné 

strategie pro svoji oblast. Vedle toho existuje 30 center komunitních zdravotních služeb 

(ústavů pro podporu zdraví – GGD), které slouží svým regionům. Pomáhají vytvářet 
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programy a intervence v prevenci a podpoře zdraví, případně implementují programy 

národního institutu. Public Health Act (z roku 2008) ukládá péči o veřejné zdraví, např. 

aktivity zahrnující prevenci a časnou detekci nemocí, zaměřené na ochranu a podporu 

zdraví obyvatelstva jako celku, nebo zvláštních skupin. Je zde i stanoveno, že obecní 

exekutiva musí přinejmenším podporovat ustavení, realizaci a koordinaci programů 

prevence a podpory zdraví a také se musí starat, aby obecní služba veřejného 

zdravotnictví měla své odborníky pro jednotlivé úseky, mezi nimiž je explicitně uvedena 

i podpora zdraví. Ústřední odbornou institucí pro realizaci podpory zdraví je Nizozemský 

ústav pro podporu zdraví (NIGZ), nezávislá nezisková organizace, jejíž hlavní úkol je 

příprava a realizace projektů podpory zdraví na místní, národní a mezinárodní úrovni, 

např. ve školách, na pracovištích nebo ve zdravotnických zařízeních. Expertní institucí je 

Národní institut pro veřejné zdravotnictví a životní prostředí (RIVM), jehož využití je 

multisektoriální. Součástí je i Centrum pro zdravý život, které spolupracuje se 

specializovanými instituty podpory zdraví zaměřenými na konkrétní národní priority 

podpory zdraví, tedy na prevenci úrazů a nehod, sport a tělesnou aktivitu, zdraví 

migrantů, sexuální a reprodukční zdraví, výživu, AIDS a sexuálně přenosné choroby, 

prevenci kouření, duševní zdraví a závislosti. Mezi úkoly Centra patří i sledování 

a vyhodnocování lidských zdrojů, správa databáze intervencí v podpoře zdraví 

a publikace materiálů pro rozvoj zdravých škol a zdravých obcí. 

V souladu s myšlenkou, že prevence je přínosnější než léčba, vydala vláda v roce 2006 

politický dokument s názvem „Volíme zdravý život“, který identifikoval 5 klíčových 

oblastí prevence, a to kouření, alkohol, nadváhu, obezitu a deprese. Přijatá opatření jsou 

kombinací tří přístupů: ochrany zdraví, primární prevence a podpory zdraví, součástí jsou 

i restriktivní opatření a daňová politika, např. zákon zakazující kouření v uzavřených 

veřejných prostorách přijatý v roce 2008 (MZ ČR, 2014b). 

 

 

2. 2 Francie 
 

 

Francie zaručuje občanům rovnost ve zdraví, zdravotní péči i prevenci. Prevence se 

skládá z podpory včasné a dostupné péče a z nápravy rizikového chování a expozice 

rizikovým a toxickým faktorům. Preventivní aktivity jsou hlavní komponentou vládní 
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zdravotní politiky a souvisejících víceletých plánů vycházejících ze zákona o politice 

veřejného zdravotnictví (z roku 2004). Národní ústav prevence a výchovy ke zdraví 

(INPES) je hlavní institucí prevence a podpory zdraví. Ústav je zodpovědný za 

implementaci politik k prevenci nemocí a za výchovu ke zdraví, slouží jako konzultační 

a expertizní pracoviště, vytváří a realizuje vzdělávací a preventivní programy. Dalšími 

orgány jsou Rada pro veřejné zdravotnictví a Státní ústav pro hygienický dozor. 

Pětileté strategické plány veřejného zdravotnictví vyplývají z analýz prováděných 

Radou pro veřejné zdravotnictví a bylo zpracováno 5 strategických plánů, zahrnujících 

priority veřejného zdravotnictví, a to: (1) Rakovina; (2) Zdraví a prostředí; (3) Vzácná 

onemocnění (zahrnující např. i Alzheimerovu nemoc); (4) Násilí, zneužívání, rizikové 

a návykové chování; a (5) Chronické nemoci a kvalita života. Plány se diskutují na 

konzultacích řízených Národní radou pro zdraví, která je poradním orgánem ministra 

zdravotnictví a konzultačním orgánem vlády při projednávání otázek zdraví. Hlavní 

strategické záměry jsou často sloučeny s dalšími národními či regionálními programy. Na 

konci pětiletého období je realizace cílů vždy zhodnocena v parlamentu. 

Regionální prefekti připravují regionální plány veřejného zdravotnictví v souladu 

s národním plánem a zahrnují do nich regionální modifikace (MZ ČR, 2014a). 

 

 

2.3 Slovenská republika 
 

 

Prevence a podpora zdraví jsou hlavní složkou „Národního programu podpory zdraví 

Slovenské republiky“ (NPPZ), který je pravidelně aktualizován. Poslední aktualizace 

dokumentu je z roku 2014. Východiskem pro tento dokument se stal „Strategický rámec 

péče o zdraví pro roky 2014-2030“, schválený Vládou SR v prosinci 2013 a který ve 

střednědobém a dlouhodobém horizontu určuje směřování zdravotní politiky na 

Slovensku. Záměry programu je zlepšení zdravotního stavu obyvatelstva v souladu s 

aktuálními strategiemi WHO, vytvoření efektivních mechanismů integrované 

mezisektorové spolupráce a redukce rizikových faktorů za účelem snížení úmrtnosti. 

Program je prioritně zaměřen na ovlivňování determinant a rizikových faktorů působících 

na zdraví obyvatel prostřednictvím preventivních opatření zaměřených na snižování 

výskytu chronických neinfekčních a výskytu infekčních onemocnění. Hodnocení 

aktualizovaného NPPZ se předkládá vládě SR každých 5 let. Průběžné hodnocení má na 
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starosti Ústřední koordinační rada pro ochranu a podporu zdraví, zřízená jako poradní 

orgán ministra zdravotnictví SR. 

Slovensko má rovněž řadu dílčích národních preventivních programů (zaměřených na 

prevenci obezity, péči o děti a dorost, prevenci nemocí srdce a cév, podporu duševního 

zdraví aj.). Mezi priority MZ SR patří i programy zaměřené na mateřská centra, školy 

podporující zdraví, nebo program „Mám 65+ a jsem rád, že žiji zdravě“. 

Ochranu veřejného zdraví upravuje právní norma, a to zákon č. 103/2015 Z.z. 

o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

Podle Koncepce státní politiky zdraví SR je cílem nasměrovat zájmy a snahy všech složek 

společnosti na zdraví jako klíčový faktor rozvoje společnosti, a to v souladu se strategií 

„Health in all Polices“. Orgánem, který zajišťuje výkon státní správy ve věcech 

veřejného zdravotnictví, je Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky společně 

se sítí regionálních úřadů veřejného zdravotnictví.  

 

 

2.4 Kanada  
 

 

Aktivity v podpoře zdraví realizuje v Kanadě Úřad veřejného zdravotnictví (The 

Public Health Agency of Canada), vládní agentura patřící pod ministerstvo zdravotnictví.  

V čele agentury je zástupce ministra zdravotnictví, který je současně vysokým 

úředníkem federální vlády. Úřad se zabývá podporou zdraví, prevencí a kontrolou 

chronických nemocí a úrazů, prevencí infekčních onemocnění a připraveností na řešení 

náhlých ohrožení veřejného zdraví. Dále se zabývá studiem determinant zdraví a faktorů, 

které udržují zdraví nebo vedou k nemoci či úrazu. V této oblasti využívá k podpoře 

činnosti grantové prostředky na financování komunitních, dobrovolných a neziskových 

organizací. Podpora zdraví je běžnou agendou provinciálních, regionálních i místních 

institucí v celé Kanadě. V ministerstvech zdravotnictví provincií existují divize podpory 

zdraví. Povinnosti v podpoře zdraví upravuje dokument „Health Promotion Act“, ve 

kterém jsou např. uvedeny povinné zdravotní programy a služby. Každý zdravotní úřad 

musí dohlížet, provádět nebo zajišťovat realizaci zdravotních programů v oblastech 

podpory a ochrany veřejného zdraví a prevence nemocí a úrazů, kardiovaskulárních 

nemocí, rakoviny, AIDS a dalších nemocí. 
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2.5 Spojené státy americké 
 

 

Ve Spojených státech se v současné době realizuje střednědobý program „Healthy 

People 2020“, s podtitulem „Zdraví lidé ve zdravých komunitách“ odvozený od strategie 

WHO „Health for All“. Prioritami jsou zdravé životní prostředí, podpora pohybu, 

prevence obezity, užívání tabáku a drog, zdravá výživa, prevence úrazů a skríningové 

programy, zejména rakoviny, hypertenze a diabetu. Garantem programu je ministerstvo 

zdravotnictví, kde je zřízen Office of Disease Prevention and Health Promotion. 

Podporou zdraví se v USA zabývá také Americká asociace veřejného zdravotnictví 

(APHA). Stará se o zlepšování veřejného zdraví a usiluje o zajištění aktivit komunitní 

podpory zdraví a prevence nemocí. Služby Asociace jsou dostupné po celém území USA. 

Členy jsou desetitisíce osob a státních či místních institucí, kteří realizují aktivity 

a projekty podpory zdraví a prevence nemocí. V mnoha zemích existují tzv. County 

Health Department, které mají celou řadu funkcí podobných hygienické službě v ČR. 

Vymáhají zdravotní právo a nařízení, identifikují a vyšetřují zdravotní problémy a rizika, 

vytváří zdravotní politiku, mobilizují partnerství v komunitě k řešení zdravotních 

problémů, kontrolují přenosné nemoci, dozorují veřejné stravování, zabývají se 

problematikou životního prostředí, podpory zdraví, prevencí kouření a užívání drog, 

monitorování nemocí. 
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2.6 Velká Británie 
 

 

V Anglii, která prochází v posledních letech ve zdravotnictví velkými změnami, 

existuje National Health Service (NHS), která zastřešuje všechny složky zdravotní péče 

a veřejného zdravotnictví. Orgánem spravujícím ochranu zdraví, je agentura Public 

Health England (PHE), která se zaměřuje především na ochranu zdraví, zlepšení 

zdravotního stavu obyvatelstva a vědu a výzkum. 

Národní politika veřejného zdravotnictví je v Anglii zaměřena na podporu zdraví 

v průběhu celého živa a na snahu o redukci negativního vlivu zdravotních a sociálních 

determinant. Strategie národní zdravotní politiky je založena na doporučeních, 

formulovaných v roce 2010, to umožnit každému dítěti co nejlepší start do života, 

umožnit dětem, mládeži a dospělým maximalizovat svůj potenciál a převzít kontrolu nad 

svým životem, vytvořit spravedlivé pracovní podmínky pro všechny, zajistit všem zdravý 

životní standard, vytvořit a rozvíjet zdravé a udržitelné komunity a posílit roli a účinnost 

prevence. 
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3. PREVENCE NEMOCÍ A PODPORA VEŘEJNÉHO 
ZDRAVÍ V RÁMCI EVROPSKÉ UNIE  
 

Území EU zahrnuje sedmadvacet států s bezmála půl miliardou obyvatel, a proto 

koordinované reakce a činnost mají v oblasti ochrany a podpory veřejného zdraví zásadní 

význam. EU podniká řadu kroků v klíčových oblastech jako je výživa obyvatel, prevence 

a boj s obezitou, omezování kouření a jeho vedlejších vlivů, spolupráce v oblasti 

zdravotních hrozeb, epidemiologický dohled nad nejrůznějšími nemocemi jako jsou 

například HIV/AIDS, TBC či hepatitida B a  C.  

 

Smlouva o fungování EU, Maastricht, Nizozemí, 1992 

Smlouva o fungování EU v Článku 168 uvádí, že:  

- při vymezení a provádění všech politik a činností Unie je zajištěn vysoký stupeň 

ochrany lidského zdraví, 

- činnost Unie doplňuje politiku členských států a je zaměřena na zlepšování veřejného 

zdraví, předcházení lidským nemocem a odstraňování příčin ohrožení tělesného 

a duševního zdraví, 

- tato činnost zahrnuje boj proti nejzávažnějším chorobám podporou výzkumu jejich 

příčin, přenosu a jejich předcházení, jakož i zdravotnické informace a zdravotní 

výchovu a sledování vážných přeshraničních zdravotních hrozeb, včasné varování 

před nimi a boj proti nim, 

- Unie podněcuje spolupráci mezi členskými státy v oblastech uvedených v tomto 

článku a případně podporuje jejich činnost, 

- při činnosti Unie je uznávána odpovědnost členských států za stanovení jejich 

zdravotní politiky. Hlavní zásadou je ochrana lidského zdraví a jeho zohlednění 

v rámci rozvoje všech politik a činností EU (EUR-LEX, 2010). 

Smlouva tedy jasně stanoví, že EU musí plně respektovat odpovědnost jednotlivých 

členských států za definování jejich vlastních zdravotních politik. EU tedy převážně 

doplňuje a podporuje činnost členských zemí v oblastech, v nichž je koordinace, 
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spolupráce a výměna informací, poznatků a osvědčených postupů nejvhodnějším 

způsobem, jak dosáhnout pokroku.  

 

Amsterodamská smlouva mezi členskými státy EU, Amsterodam, Holandsko, 1997 

Amsterodamská smlouva, jejíž plný název zní: "Amsterodamská smlouva, jíž se 

pozměňují Smlouva o Evropské unii, Smlouvy o založení Evropských společenství 

a některé související akty", byla uzavřena mezi členskými státy EU v roce 1997 

a vstoupila v platnost 1. května 1999.  

Smlouva uvádí, že při vymezení a provádění všech politik a činností Společenství je 

zajištěn vysoký stupeň ochrany lidského zdraví, že činnost Společenství doplňuje politiku 

členských států a je zaměřena na zlepšování veřejného zdraví, předcházení lidským 

nemocem a odstraňování příčin ohrožení lidského zdraví. Tato činnost zahrnuje boj proti 

nejzávažnějším chorobám podporou výzkumu jejich příčin, přenosu a jejich předcházení, 

jakož i zdravotnické informace a zdravotní výchovu. Dále smlouva podněcuje spolupráci 

v této oblasti mezi členskými státy a případně podporuje jejich činnost a vybízí členské 

státy k podpoře spolupráce se třetími zeměmi a s příslušnými mezinárodními 

organizacemi v oblasti podpory veřejného zdraví.  

EU přísluší důležitá úloha spočívající ve zlepšování veřejného zdraví, předcházení 

nemocem a jejich zvládání, zmírňování rizik pro lidské zdraví a v harmonizaci strategií 

zdravotní péče jednotlivých členských států. EU úspěšně provádí komplexní politiku, a to 

prostřednictvím strategie „Společně pro zdraví“ a s ní souvisejících akčních programů. 

Cílem programu „ Zdraví pro růst“ (NHS CONFEDERATION, 2016) na období 2014-

2020 je podporovat a doplňovat práci členských států při dosažení těchto čtyř cílů: 

- rozvoj inovativních a udržitelných zdravotnických systémů, 

- zvýšení přístupu k lepší a bezpečnější zdravotní péči pro občany 

- podpora zdraví a prevence chorob  

- ochrana občanů před přeshraničními zdravotními hrozbami. 

Organizace zdravotní péče a zajištění jejího poskytování jsou úkoly vlád členských 

států. Úlohou EU je vnitrostátní politiku zdravotnictví doplňovat. Jejím cílem je přitom 

zejména usnadnit vládám jednotlivých zemí EU plnění společných cílů a pomáhat 

členským státům řešit společné výzvy – pandemie, chronické nemoci či dopad zvýšení 
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průměrné délky života na systémy zdravotní péče. EU si plně uvědomuje význam zdraví 

i pro ekonomiku EU.  

 

 
Obr. 2: Zdraví znamená bohatství  

Zdroj: SUHRCKE,  2005, s. 79 

V oblasti prevence a podpory veřejného zdraví se zdravotní politika EU zaměřuje 

zejména na: 

- propagaci zdravého životního stylu, 

- vytváření rovných podmínek pro udržení dobrého zdravotního stavu a kvalitu 

zdravotní péče pro všechny (bez ohledu na příjem, pohlaví, etnický původ apod.), 

- řešení závažných zdravotních hrozeb, které se týkají více než jedné země EU, 

- udržování dobrého zdravotního stavu i u lidí ve vyšším věku, 

- prosazování dynamických zdravotních systémů a nových technologií, 

- poskytování nástrojů, které zlepší spolupráci zemí EU a pomohou jim najít 

optimální postupy (např. propagace zdravého životního stylu, snižování rizikových 

faktorů, léčba a zdravotní systémy), 

- financování zdravotnických projektů prostřednictvím programu EU v oblasti 

zdraví, 
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- opatření propagující zdravé stravovací návyky a fyzickou aktivitu – doporučení 

vládám, nevládním organizacím a průmyslovým podnikům, aby spolupracovaly 

a usnadnily spotřebitelům změnu životního stylu, 

- podporu screeningových programů prevence rakoviny prsu, děložního čípku 

a kolorekta, 

- boj proti kouření – právní předpisy týkajících se tabákových výrobků, reklamy 

a sponzorování tabákovými společnostmi. 

EU úzce spolupracuje se strategickými partnery v oblasti ochrany a podpory veřejného 

zdraví, zejména s WHO.  
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4. PODPORA VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ JAKO SOU ČÁST 
NÁRODNÍ ZDRAVOTNÍ POLITIKY ČESKÉ 
REPUBLIKY  

 

 

Zdravotní politika je cílevědomá činnost státu a ostatních sociálních subjektů 

zaměřená na ochranu, podporu a obnovu zdraví obyvatelstva, kvalitu zdravotních služeb 

a jejich dlouhodobou udržitelnost.  

Národní zdravotní politika představuje souhrn politických a společenských aktivit, 

které mají vliv na zdraví a kvalitu života lidí a společenských skupin. Přesahuje činnost 

zdravotnických služeb a zahrnuje zamýšlené i nezamýšlené jednání veřejnosti, veřejných, 

soukromých i dobrovolných organizací a jedinců, kteří mají vliv na zdraví. Mezi nástroje 

realizace zdravotní politiky patří systémy zákonů, norem, standardů, finanční prostředky 

a jejich alokace, instituce, informace (edukace) a v neposlední řadě i vyjednávání mezi 

účastníky procesu zdravotní péče. Zdravotní politika na regionální úrovni představuje 

nepostradatelnou součást národní zdravotní politiky (DRBAL, 2005), (DURDISOVÁ, 

2005).  

Významnou součástí zdravotní politiky je prevence nemocí, ochrana a podpora zdraví. 

Kučera a Havelková definují podporu zdraví jako souhrn činností pomáhajících lidem 

posilovat a zlepšovat své zdraví a zvyšovat kontrolu nad determinantami zdraví. Zahrnuje 

činnosti k zajištění příznivých sociálních, ekonomických a environmentálních podmínek 

pro rozvoj zdraví, zdravotního stavu a životního stylu a týká se aktivit fyzických osob, 

činností státu, samosprávy i dalších složek společnosti (KUČERA, 2005). 

Podpora zdraví usnadňuje lidem správnou volbu zdravého životního stylu, pomáhá 

politikům a organizátorům přijmout taková rozhodnutí, která vedou ke zlepšení veřejného 

zdraví. Usiluje o růst zájmu lidí o vlastní zdraví, o posílení odpovědnosti za zvládání 

zdravotních problémů a také o rozšíření podílu veřejnosti na zdravotní péči (HOLČÍK, 

2008). 

Podpora zdraví se zaměřuje na populaci jako celek spíše než na lidi se specifickými 

zdravotními riziky a orientuje se na ovlivnění determinant či podmínek zdraví. Podpora 

zdraví tedy neznamená pouze zodpovědnost zdravotnického resortu za zdraví jednotlivců 
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a populace, ale vyjadřuje individuální ovlivnitelnost zdraví a zodpovědnost za ně 

prostřednictvím životního stylu a jeho reflexe v osobní pohodě (KEBZA, 2005). 

Podpora veřejného zdraví se v ČR začala systematicky utvářet od poloviny 80. let 

minulého století jako reakce na: 

- nízkou účinnost tradičních postupů zdravotní výchovy, 

- narůstající nespokojenost se stávající zdravotní péčí, vyžadující stále vyšší 

náklady na úhradu svého provozu, 

- nárůst chronických neinfekčních onemocnění, jejichž etiologie je podstatně 

ovlivněna životním stylem, 

- rozvoj behaviorálních věd a možnosti uplatnění jejich poznatků v medicíně, 

- zdokonalení možností mezilidské komunikace a s tím související rozvoj 

svépomocných hnutí a občanských iniciativ (KEBZA, 2005).  

ČR se již na počátku 80. let 20. století zavázala k implementaci programu HFA 2000, 

do roku 1990 však nebyla zpracována česká strategie tohoto programu. V návrhu systému 

zdravotní péče, který vláda ČR schválila v roce 1990, se začíná poprvé hovořit o budoucí 

úloze podpory zdraví a výchovy ke zdraví. Pro význam podpory veřejného zdraví 

v Česku mají zásadní význam níže uvedené strategické dokumenty a právní normy. 

 

 

4.1  „Národní program obnovy a podpory zdraví“  

 

 

V roce 1991 byl schválen první strategický dokument pod názvem „Národní 

program obnovy a podpory zdraví“ (usnesení vlády č. 247/1991).  

V roce 1992 byla schválena „Střednědobá strategie Národní ho programu obnovy 

a podpory zdraví“ (usnesení vlády č. 273/1992 ) s cíli na 3-5 leté období.  

V roce 1995 byla ve vládě projednána „Dlouhodobá strategie Národního programu 

zdraví“. V dokumentu bylo stanoveno 7 hlavních zdravotních problémů: 

kardiovaskulární a nádorová onemocnění, narušování přirozené obměny obyvatelstva, 

duševní nemoci, drogové závislosti, HIV/AIDS a jako priorita byla stanovena změna 

životního stylu. K implementaci a naplňování aktivit k řešení jednotlivých problémů 

v praxi slouží od roku 1993 dotační programy MZ ČR sekce ochrany a podpory 

veřejného zdraví s názvem „Národní program zdraví – projekty podpory zdraví“, 
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„Národní program řešení problematiky HIV/AIDS“ a další dotační řízení ostatních 

sekcí MZ ČR.  

 

 

4.2.  „Národní akční plán zdraví a životního prostředí“  

 

 

V roce 1998 vláda ČR schválila svým usnesením č. 810/1998 Sb. „Národní akční 

plán zdraví a životního prostředí“ (NEHAP - National Environmental Health Action 

Plan), který reflektuje situaci v ČR, ale i celoevropské aktivity zaměřené na zlepšování 

životního prostředí, méně se věnuje aktivitám ke zvládání negativních faktorů životního 

stylu.  

 

 

4.3. Zákon č. 258/2000 Sb., „o ochraně veřejného zdraví“ 

 

 

V roce 2000 byl přijat stěžejní zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, 

který v úvodu definuje ochranu a podporu zdraví jako: „Souhrn činností a opatření ve 

vytváření zdravých životních a pracovních podmínek a zabránění šíření infekčních 

a hromadně se vyskytujících onemocnění, nemocí souvisejících s prací a jiných 

významných poruch zdraví a dozoru nad jejich chováním“. V zákoně jsou stanoveny 

povinnosti a úloha krajských hygienických stanic, zdravotních ústavů a SZÚ na poli 

podpory veřejného zdraví.  

 

 

4.4 „Dlouhodobá strategie zlepšování zdravotního stavu obyvatelstva 

ČR Zdraví 21 – Zdraví pro všechny v 21. století“ 

 

 

V roce 2002 byla schválena „Dlouhodobá strategie zlepšování zdravotního stavu 

obyvatelstva ČR Zdraví 21 – Zdraví pro všechny v 21. století“ (usnesení vlády 
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č. 1046/2002) jako národní varianta programu HFA21. Program ZDRAVÍ 21 je 

rozsáhlý soubor aktivit zaměřených na stálé a postupné zlepšování všech ukazatelů 

zdravotního stavu obyvatelstva. Na plnění programu se dosud podílejí všechny složky 

společnosti, některé aktivity programu již byly ukončeny, realizace některých je 

plánována až do roku 2020. Základní zodpovědnost za plnění programu má vláda a její 

Rada pro zdraví a životní prostředí, při níž je zřízen Výbor pro tento program. 

  

 

4.5 „Koncepce hygienické služby a primární prevence v ochraně 

veřejného zdraví“ 

 

 

V souvislosti s projednáváním návrhu novely zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně 

veřejného zdraví a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, Senát 

Parlamentu ČR usnesením č. 499/ 2012 požádal MZ ČR o předložení koncepce 

hygienické služby a primární prevence v ochraně veřejného zdraví. Tato koncepce byla 

zpracována a pod názvem „Koncepce hygienické služby a primární prevence v ochraně 

veřejného zdraví“ byla usnesením Senátu Parlamentu ČR č.50/2013 vzata na vědomí, 

Senát vyjádřil v usnesení souhlas s realizaci předložené koncepce a navazující přípravě 

implementace programu WHO „Zdraví 2020“ v ČR a pokládá efektivní prevenci 

nemocí, ochranu a podporu zdraví za účinný nástroj k zabránění další eskalace nákladů 

léčebné péče.  

Koncepce řeší hygienickou službu jako nedílnou součást systému zdravotní péče 

v žádoucí návaznosti na zdravotní služby a s vyváženými rolemi ochrany i podpory 

zdraví a vyjmenovává hlavní směry a priority prevence celkově i v náplni hygienické 

služby. 
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4.6 „Zdraví 2020 – Národní strategie ochrany a podpory zdraví 

a prevence nemocí“ 

 

 

V roce 2014 vláda schválila svým usnesením č. 23/2014 dokument „Zdraví 2020 -

Národní strategie ochrany a podpory zdraví a prevence nemocí“ jako stěžejní nástroj pro 

implementaci programu WHO „Zdraví 2020“ v Česku. Tato národní strategie navazuje 

na dosud platný „Dlouhodobý program zlepšování zdravotního stavu obyvatelstva ČR - 

Zdraví 21“, vychází z jeho analýzy a je současně naplněním požadavku vlády na 

aktualizaci tohoto strategického dokumentu. Dokument „Zdraví 2020 - Národní strategie 

ochrany a podpory zdraví a prevence nemocí“ čerpá i ze schválené „Koncepce 

hygienické služby a primární prevence v ochraně veřejného zdraví“. Národní strategie 

bude postupně rozpracovávána do implementačních dokumentů podle stanovených 

priorit zdravotního stavu obyvatelstva ČR, ochrany a podpory veřejného zdraví 

a prevence nemoci a dalších témat veřejného zdravotnictví. Účelem národní strategie je 

především stabilizace systému prevence a podpory veřejného zdraví a nastartování 

účinných a dlouhodobě udržitelných mechanizmů ke zlepšení zdravotního stavu populace 

ČR (MZ ČR, 2014a) 

Hygienická služba je jedinou složkou státu výhradně specializovanou na odborné 

usměrňování primární prevence nemocí a na dohled nad dodržováním většiny zákonných 

ustanovení k ochraně zdraví. Svoje poslání realizuje represivní formou práce 

a preventivními aktivitami zaměřenými na zlepšování životního stylu, na posilování 

zdraví a předcházení vzniku nemocí (primární prevence nemocí a podpora zdraví). 

Integrace obou forem práce v hygienické službě je vysoce efektivní, protože umožňuje 

využít účelně koordinovaných personálních, vědeckých a materiálních kapacit 

hygienických stanic, SZÚ a zdravotních ústavů. Na základě vyhodnocení statistických 

dat a výsledků studií obsažených ve „Zprávě o zdraví obyvatel České republiky“ (MZ 

ČR, 2014c) existují signály negativních tendencí ve vývoji zdravotního stavu obyvatel 

ČR. Ty se projevují především zpomalováním růstu naděje dožití, zpomalením doposud 

pozitivního trendu poklesu úmrtnosti a rozdíly ve zdravotním stavu obyvatel jednotlivých 

krajů. Délka života prožitého ve zdraví je také kratší než ve vyspělých zemích Evropy. 

Možnosti dostupné zdravotnické péče a nových technologií jsou do značné míry 

vyčerpány a jejich další extenzivní růst je ekonomicky neudržitelný a nepřináší 
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očekávaný efekt v ovlivnění zdraví obyvatelstva. K tomu přistupuje životní styl, který 

přináší řadu negativních zdravotních důsledků: narůstá podíl obézních, nedostatečná je 

pohybová aktivita, v populaci je vysoká prevalence hypertenze, nedaří se redukovat podíl 

kuřáků a stále vysoká je spotřeba alkoholu a stresová zátěž. Efektivním řešením této 

situace je cílená a systematická prevence nemocí a podpora veřejného zdraví. 
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5. STŘEDOČESKÝ KRAJ  
 

 

5.1 Charakteristika regionu z hlediska geografické situace a správního 
členění 

 

 

Středočeský kraj byl jako vyšší samosprávný celek zřízen v roce 2000. Jeho území 

zcela obklopuje hlavní město Prahu, která zároveň představuje jeho sídlo, netypicky ležící 

mimo území samotného kraje. Zároveň na vnějších hranicích sousedí se sedmi dalšími 

kraji, a to Libereckým, Královéhradeckým, Pardubickým, s Krajem Vysočina, 

Jihočeským, Plzeňským a Ústeckým krajem. S územní rozlohou 11 015 km2 představuje 

největší kraj v ČR. 

Kraj sestává ze 12 okresů: Benešov, Beroun, Kladno, Kolín, Kutná Hora, Mělník, 

Mladá Boleslav, Nymburk, Praha-východ, Praha-západ, Příbram a Rakovník. Rozlohou 

je největší okres Příbram (15,0 % rozlohy kraje), nejmenším okresem je Praha-západ 

(5,0 % rozlohy kraje).  

Ze správního hlediska je Středočeský kraj rozdělen na 26 správních obvodů obcí 

s rozšířenou působností. Největším správním obvodem obce s rozšířenou působností je 

obvod Mladá Boleslav, do kterého spadá 98 obcí, naopak správní obvod Lysé nad Labem 

tvoří pouze 9 obcí. 

V roce 2012 bylo na území kraje 1 145 obcí. Největší počet obcí je soustředěn v okrese 

Příbram (121 obcí), nejmenší počet obcí má okres Mělník (69 obcí). Statut města je 

přidělen 81 obcím.  

Kraj je charakteristický vysokým zastoupením obcí s počtem obyvatel do dvou tisíc 

(1 052 obcí), ve kterých žije 42,0 % obyvatel. Podíl městského obyvatelstva na celkovém 

počtu obyvatel kraje je nejnižší v celé ČR. 
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Obr. 3: Vybrané ukazatele geografické situace Středočeského kraje 

Zdroj: ČSÚ, 2012 

 

 

5.2 Charakteristika regionu z hlediska demografické situace 
 

 

Věkovou strukturu obyvatel Středočeského kraje s rozlišením pohlaví představuje graf 

1. V roce 2012 tvořili muži 49,4 % a ženy 50,6 % celkové populace Středočeského kraje. 

Děti ve věku 0-14 let ve stejném roce tvořily 16,2 %, dospělí ve věku 15-64 let 68,0 % 

a senioři 15,8 % Středočeského obyvatelstva. Nejpočetněji zastoupenou populační 

skupinou byli muži a ženy ve věku 35-39 let (obě pohlaví společně představují v této 

věkové skupině 9,6 % celkové populace kraje), následuje věková skupina 30-34 let 

(rovněž u obou pohlaví). Naopak nejméně početně zastoupenou skupinou z dospělé 

populace byli v roce 2012 muži ve věku 45-49 let, zatímco u žen to byla věková skupina 

50-54 let. Z grafu je dále patrné, že vyššího věku se zpravidla častěji dožívají ženy, jejichž 

počet dosahuje od 80. roku života téměř dvojnásobných hodnot oproti mužům ve stejném 

věku. Ve věkových skupinách 65-79 let nedosahují ženy ještě tak významné početní 

převahy. 



55 

 

Graf 1 Věkové složení obyvatelstva Středočeského kraje podle pohlaví v roce 2012 

 

Zdroj: ČSÚ, 2012 

 

Vývoj demografické situace v ČR předpokládá rostoucí podíl stárnoucí (50+) a staré 

populace (80+), která bude postupně ekonomicky neaktivní (ŠÍDLO, 2013).  

Co se týče vzdělanostní struktury, Středočeský kraj v roce 2012 svým počtem 

vysokoškolsky vzdělaných osob dosahoval 17,5 % a byl o 1,7 procentního bodu nižší než 

celorepublikový průměr, přesto získal v ČR třetí místo (po hlavním městě Praze 

a Jihomoravském kraji) ve vzdělanosti obyvatel kraje.  

Poměr vysokoškolsky vzdělaných žen a mužů ve věku 25-39 let byl v roce 2012 

poměrně vyrovnaný. Počet mužů se středoškolským vzděláním bez maturity byl téměř 

dvojnásobný než u žen, které častěji ukončily středoškolské vzdělání s maturitou 

a dosáhly tak úplného středoškolského vzdělání. V roce 2012 celkový podíl obyvatel se 

středoškolským vzděláním bez maturity dosahoval 38,5 % a byl téměř shodný s podílem 

aktivního obyvatelstva se středoškolským vzděláním s maturitou (38,9 %). Počet 

vysokoškolsky vzdělaných obyvatel Středočeského kraje ve věku 40-60 let byl nízký 

oproti ostatním dosaženým stupňům vzdělanosti, přesto v posledních letech dochází 

k nárůstu tohoto typu vzdělání zejména i nižšími věkovými skupinami. V roce 2012 bylo 

u mužů ve Středočeském kraji napříč všemi věkovými skupinami nejvíce zastoupeno 

středoškolské vzdělání bez maturity, tj. s výučním listem (ČSU, 2014) 
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5.3 Charakteristika regionu z hlediska životního prostředí a jeho 
dopadu na zdraví 

 

 

Životní prostředí člověka je integrovaný dynamický systém, v němž se uplatňuje velké 

množství (zevních) faktorů. Tento systém lze definovat jako souhrn všech fyzikálních, 

chemických, biologických a sociálních jevů, které spolupůsobí na zdraví jednotlivce 

i celé populace. Jednotlivé složky prostředí mohou být pro člověka příznivé a prospěšné, 

jiné jsou rizikové a mohou poškozovat jejich zdraví. Vzrůstající počet obyvatel spolu s 

narůstající hustotou dopravy a budováním nových průmyslových objektů a komunikací, 

místy kombinovaných se starými ekologickými zátěžemi, přinášejí značná rizika pro 

obyvatele Středočeského kraje - znečišťování ovzduší a vody, kontaminaci půdy, hluk 

a odpady. 

 
 

Obr. 4: Přehled veřejných vodovodů a počtu zásobovaných obyvatel ve Stř. kraji v roce 2012 

Zdroj: KHS Středočeského kraje; ArcMap 10.2 

 

Z hlediska zásobování obyvatelstva nezávadnou pitnou vodou bylo ve Středočeském 

kraji v roce 2012 celkem 1 032 461 obyvatel zásobených vodou z vodovodů pro veřejnou 

potřebu, což představuje zásobení 81,0 % obyvatel kraje (viz obr. 4). Celkem bylo v kraji 

v témže roce 47 velkých vodovodů (kdy každý vodovod zásobuje více jak 5 000 
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obyvatel), které zásobovaly pitnou vodou 58,0 % obyvatel kraje, a 555 vodovodů 

v obcích do 5 000 obyvatel, které zásobovaly celkem 23,0 % obyvatel kraje (údaje 

informačního systému hygienické služby PIVO). Počet vodovodů má od roku 2009 

vzrůstající trend. U některých vodovodů bylo vydáno časově omezené povolení užití 

pitné vody, která nesplňuje mezní ukazatele vody pitné (např. ukazatel Cl, Fe, Mn, Na, 

konduktivita), nebo byl určen mírnější hygienický limit (voda nesplňuje nejvyšší mezní 

ukazatele vody pitné – např. NO3, NO2, Se, Hg, Ni, Sb, As, U). Díky nápravným 

opatřením, která spočívají buď v zajištění jiného zdroje vody anebo v technologické 

úpravě vody, dochází k postupnému snižování počtu těchto tzv. výjimkových vodovodů. 

 

5.3.1 Vody odpadní 

 

Nadále přibývá obyvatel napojených na veřejnou kanalizaci. V roce 2012 dosáhl podíl 

obyvatel Středočeského kraje žijících v domech napojených na veřejnou kanalizaci 68,9 

% obyvatel v kraji. V oblasti kanalizace dlouhodobě dochází k budování a připojování 

nových čističek odpadních vod. V roce 2012 bylo v kraji celkem 431 čistíren odpadních 

vod, tj. o 67 (18,4 %) více než v roce 2006. Podíl obyvatel žijících v domech napojených 

na kanalizaci s odvodem na čističku činil 68,5 %. Z celkového počtu obyvatel připojených 

ke kanalizaci mělo 99,4 % kanalizační připojení na čističku. Po hlavním městě Praze (100 

%) se jedná o druhý nejvyšší podíl v ČR. 

 

5.3.2 Vody ke koupání 

 

Z hlediska možnosti využívání vody ke koupání je ve Středočeském kraji 40 

sledovaných lokalit určených ke koupání ve volné přírodě, přičemž 23 z nich je označeno 

jako přírodní koupaliště a koupací oblasti a 17 má statut nádrže ke koupání s přírodním 

čištěním vody. Největší koncentrace míst ke koupání je v okresech Příbram a Mladá 

Boleslav, podstatná část nejvýznamnějších lokalit se nachází na březích Vltavské kaskády 

– přehradních nádrží Orlík a Slapy. Kvalita vody na koupání je sledována dle zákona 

č.258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví v platném znění odborem hygieny obecné 

a komunální Krajské hygienické stanice Středočeského kraje.  
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5.3.3 Hluk 

 

Jedním z významných negativních faktorů životního prostředí, který si obyvatelé 

Středočeského kraje nejvíce uvědomují, je hluk. Vyhláška č. 523/2006 Sb., o hlukovém 

mapování stanoví mezní hodnoty hlukových ukazatelů, hlukový ukazatel pro celodenní 

obtěžování hlukem (Ldvn) a hlukový ukazatel pro rušení spánku (Ln).  

 

 
Obr. 5: Náhled hlukové mapy letiště Ruzyně (denní hodnoty; 1:35 000) 

Zdroj: Strategické hlukové mapy MZ ČR (Ekola group), 2012 

 

 

 

Obr. 6: Celkové dopravní zatížení komunikací Středočeského kraje v roce 2012 

Zdroj: Integrovaný program ke zlepšení kvality ovzduší Středočeského kraje, 2013  
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Hlavním problémem kraje z hlediska hlukové zátěže obyvatel je hluk z dopravy. 

Jedním z podstatných zdrojů tohoto typu hluku pro obyvatele Středočeského kraje je 

mezinárodní letiště Václava Havla v Praze. Přestože se vlastní zdroj nenachází na území 

kraje, jeho vliv na okolní zástavbu je patrný zejména u obcí ležících v pásmu leteckých 

koridorů. Tranzitní poloha kraje prstencově obepínající hlavní město Prahu představuje 

silné zatížení z hlediska silniční i železniční dopravy. Hlukový limit je překročen 

u většiny průtahových komunikací na celém území kraje a v zastavěných oblastech 

větších měst pak podél většího počtu úseků. Kromě dopravy a hudebních produkcí jsou 

zdrojem hluku také původní i nově vznikající průmyslové areály. Přestože je v rámci 

územních řízení této problematice věnována velká pozornost, dochází v některých 

lokalitách k přibližování zástavby ke zdrojům hluku.  

 

5.3.4 Ovzduší 

 

Celkově lze úroveň kvality ovzduší ve Středočeském kraji označit za příznivou, 

překračování imisních limitů je spíše lokálním problémem (v roce 2012 bylo dlouhodobě 

nejvyšší množství měrných emisí znečišťujících látek zjištěno v okrese Mělník). Mezi 

nejvýznamnější problémy znečištění ovzduší patří produkce emisí znečišťujících látek 

silniční dopravou a malými stacionárními zdroji. Okresy Praha-východ a Praha-západ 

patří mezi oblasti s největší produkcí emisí z dopravy v celé ČR. Příčinou mírného, ale 

neustálého zvyšování množství emisí, je také výstavba logistických areálů a částečný 

návrat ke spalování pevných paliv v lokálních topeništích. Dalšími zdroji znečištění 

ovzduší v kraji jsou průmysl a zemědělství (MŽP ČR, 2015). 

Nejvyšší pokles naměřených emisí ve Středočeském kraji od roku dlouhodobě 

vykazuje oxid uhelnatý (CO), i přesto se průměrné množství měrných emisí oxidu 

uhelnatého na plochu v roce 2012 pohybovalo těsně pod celorepublikovým průměrem. 

Překračování imisního limitu pro maximální 24hodinové koncentrace prachu (PM10) 

bylo zjištěno podél nejvýznamnějších dopravních tahů a v okolí průmyslových měst, 

limit pro průměrné roční hodnoty je dlouhodobě překračován na Kladensku. 

K překračování imisního limitu pro průměrné roční koncentrace benzo(a)pyrenu dochází 

v okolí velkých průmyslových měst, zejména na Kladensku, Příbramsku, u Berouna, 

Mělníka, Mladé Boleslavi aj. Mezi okresy vykazuje nejvyšší naměřené hodnoty měrných 
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emisí základních znečišťujících látek okres Mělník, nad průměrem kraje se pohybuje ještě 

okres Kladno. 

 

5.3.5 Hodnocení zdravotních rizik 

 

Životní prostředí ve Středočeském kraji je ovlivněno také starými ekologickými 

zátěžemi. V kraji je kromě starých důlních zátěží na Kutnohorsku dalších více než 

20 lokalit s ekologickou zátěží.  

Oblast Kutné Hory a okolí je považována za oblast významně kontaminovanou 

potenciálně toxickými prvky, především arsenem (As), olovem (Pb), antimonem (Sb), 

v menší míře kadmiem (Cd), mědí (Cu) a zinkem (Zn). Je prováděno posuzování 

konkrétních lokalit pro novou výstavbu z hledisek zátěže půdy vybranými těžkými kovy 

především arsenem, olovem a antimonem formou hodnocení zdravotního rizika. KHS 

Středočeského kraje systematicky provádí cílené hodnocení zdravotních rizik obyvatel ze 

zátěže území starou důlní činností a v rámci řízení zdravotních rizik stanoví dílčí opatření 

pro využití území. 
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6. ANALÝZA ZDRAVOTNÍHO STAVU POPUACE 
STŘEDOČESKÉHO KRAJE  

 

 

Zdravotní stav obyvatelstva je široký pojem. Někdy bývá tento pojem definován jako 

stav zdraví jedinců nebo skupin lidí a v širším pojetí k němu patří i determinanty zdraví, 

které ho určují. 

Východiskem pro konkrétní opatření ke zlepšení zdravotního stavu populace je znalost 

aktuálního stavu veřejného zdraví a jeho vývojových trendů. 

Pro hodnocení zdraví jedince existuje dostatek objektivních kritérií. U hodnocení 

zdravotního stavu populace je situace odlišná: měřítkem je nejvyšší dosažitelná úroveň 

zdraví na světě či v regionu. Kritérium dobrého zdravotního stavu tedy nemá absolutní, 

neměnnou úroveň, je relativní a mění se s rostoucí vyspělostí lidstva. Zdravé obyvatelstvo 

je základní podmínkou hospodářské produktivity a prosperity. 

Pozitivní ovlivňování zdravotního stavu obyvatelstva může přinést jednotlivcům 

i společnosti prospěch, neobejde se však bez kvalitních a systematicky sledovaných 

informací o zdravotním stavu. Bez těchto informací není možné identifikovat závažné 

zdravotní problémy, řešit je a stanovit priority a cíle národní i regionální zdravotní 

politiky. Sledování zdravotního stavu populace je nezbytným podkladem pro plánování, 

řízení a hodnocení zdravotní péče a zdravotních politik státu a samospráv včetně 

stanovení jejich priorit. Monitorování zdravotního stavu je dále základem pro praktická 

opatření, preventivní aktivity a výchovu obyvatelstva ke zdraví. Řadu informací 

o zdravotním stavu populace poskytuje zdravotnická statistika na základě rutinně 

a povinně sbíraných dat. 

Cílem sběru a analýzy těchto dat je vytvořit validní informace pro rozhodování státní 

správy a samosprávy v oblasti politiky veřejného zdraví. Monitoring umožňuje 

hodnocení trendů ve vývoji některých dlouhodobě sledovaných ukazatelů kvality 

životního prostředí a zdravotního stavu obyvatel na základě sledování zaměřených na 

zdravotní důsledky a rizika znečištění ovzduší, znečištění pitné a rekreační vody, 

zdravotní důsledky rušivých účinků hluku, zátěže lidského organismu cizorodými látkami 

z potravinových řetězců a dietární expozice, zdravotní důsledky expozice lidského 
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organismu toxickým látkám z prostředí a zdravotní rizika kontaminace půdy městských 

aglomerací. (SZÚ, 2014). 

Chceme-li zlepšit zdravotní stav populace, prodloužit a zkvalitnit délku života 

stráveného ve zdraví, je nezbytné posílit zdravotní výchovu, zintenzivnit ochranu 

a podporu zdraví, prevenci nemocí a rozvíjet kapacity veřejného zdravotnictví jak 

v rámci národní zdravotní politiky, tak i zdravotní politiky na úrovni jednotlivých krajů. 

Zdravotní politika na národní i regionální úrovni je cílevědomá činnost státu, samosprávy 

a ostatních sociálních subjektů zaměřená na ochranu, podporu a obnovu zdraví 

obyvatelstva, kvalitu zdravotních služeb a jejich dlouhodobou udržitelnost. Zdravotní 

politiku na úrovni regionu realizuje samospráva, tedy příslušný krajský úřad ve spolupráci 

se zainteresovanými subjekty na úrovni kraje, mezi něž patří zejména krajská hygienické 

stanice. Kraj může aplikovat do regionální zdravotní politiky nové zásady přizpůsobené 

konkrétním podmínkám regionu a sledovat tak prospěch svých občanů. Pro správnou 

strategii, koncepci a posléze vlastní naplňování regionální zdravotní politiky je však 

nezbytné znát dlouhodobé trendy ve zdravotním stavu konkrétního regionu – kraje, neboť 

toto zdraví může být výrazně ovlivněno celou řadou lokálních faktorů jak přírodních, tak 

i ekonomických a sociálních. 

Jako podklad pro zpracování nové strategie zdravotní politiky Středočeského kraje 

byla provedena analýza zdravotního stavu obyvatel Středočeského kraje a jeho 

jednotlivých okresů.  

 

 

6.1 Metodika sledování zdravotního stavu populace Středočeského 
kraje 

 

 

ÚZIS MZ ČR předává informace o zdravotním stavu populace do mnoha databází, 

zejména do databáze WHO s názvem European Health for all Database „HFA – DB“, 

která nabízí zdravotnickou statistiku pokrývající základní demografii 

a socioekonomickou analýzu, ukazatele úmrtnosti, nemocnosti, pracovní neschopnosti, 

data o hospitalizacích, životním stylu, životním prostředí, zdrojích zdravotní péče a jejím 

využívání, pracovní neschopnosti, výdajích na zdravotnictví, o zdraví matek a dětí 
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a dočasné ukazatele populace jednotlivých států Evropského regionu. ÚZIS MZ ČR dále 

poskytuje data Eurostatu, statistickému úřadu Evropských společenství.  

Pro potřeby zpracování analýzy zdravotního stavu populace Středočeského kraje byly 

na základě doporučení ÚZIS MZ ČR zvoleny k porovnávání vybraných ukazatelů 

zdravotního stavu populace ČR a Středočeského kraje ukazatele zdravotního stavu 

populace států EU, které vstoupily do Unie před rokem 2004. Jedná se o ukazatele 

zdravotního stavu populace vyspělých evropských zemí, tzv. států EU15, a to Belgii, 

Francii, Itálii, Lucembursko, SRN, Nizozemsko, Dánsko, Irsko, Spojené království, 

Řecko, Portugalsko, Španělsko, Finsko, Rakousko a Švédsko. 

Zdravotní stav populace každého státu se zjišťuje a hodnotí šetřením u obyvatelstva 

nebo rutinním sběrem statistických dat. Data jsou sbírána jako údaje absolutní, které 

udávají absolutní počty nemocí, úmrtí apod. na vybraném území za daný čas. Tyto údaje 

se však nedají vzájemně srovnávat ani v čase, ani mezi jednotlivými populacemi, ale jsou 

základem pro výpočet tzv. relativních dat. Pro bezchybné srovnání dat mezi populacemi 

je třeba provést tzv. věkovou standardizaci, která se užívá pro odstranění zkreslujícího 

vlivu věkové struktury. Pro potřeby zpracování analýzy zdravotního stavu populace 

Středočeského kraje byl na základě doporučení odborných pracovníků ÚZIS a SZÚ 

zvolen „Evropský standard" (věková struktura modelové populace stanovená WHO). 

Standardní hodnocení zdravotního stavu obyvatel lze provádět na základě velkého 

množství ukazatelů. Nejdůležitějším zdrojem vstupních informací pro analýzu 

a vyhodnocení zdravotního stavu obyvatel v ČR, respektive v krajích, městech či obcích 

s rozšířenou působností jsou databáze ÚZIS ČR a ČSÚ. Nejvyužívanější databází je tzv. 

DPS systém (Data Presentation System), který je průběžně aktualizován a soustřeďuje 

data na úrovni krajů (DPSk), okresů (DPSo) a obcí s rozšířenou působností (DPSorp). 

Pro potřebu zpracování analýzy zdravotního stavu obyvatel Středočeského kraje byla 

využita longitudinální data v DPS na úrovni okresů Středočeského kraje od prvního po 

poslední dostupný rok. Data na úrovni krajů jsou v databázi dostupná až od roku 2000, 

z tohoto důvodu je provedena analýza trendů na úrovni krajů za desetileté období let 

2003-2012. Uvedené zdroje byly rozšířeny o další verifikovaná data - informační systémy 

orgánů ochrany veřejného zdraví (registry KHS, MZ ČR, SZÚ, KÚ Středočeského kraje 

a dalších organizací či údajů z Národního zdravotnického informačního systému.  

Sledované ukazatele jsou prezentovány ve struktuře: porovnání průměrné hodnoty 

daného ukazatele Středočeského kraje s průměrnými hodnotami daného ukazatele 
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ostatních krajů a Česka, přičemž v grafech jsou prezentovány pouze kraje s nejvyšší 

a nejnižší průměrnou hodnotou daného ukazatele společně s hodnotami ukazatele pro 

Středočeský kraj a Česko. V případě dostupnosti srovnatelných dat je provedeno také 

porovnání s hodnotou ukazatele EU15. Na stejném principu jsou z důvodu velkého počtu 

okresů ve Středočeském kraji (celkem 12 okresů) prezentovány dlouhodobé trendy na 

okresní úrovni ve Středočeském kraji s porovnáním celorepublikového trendu za ČR. 

V případě zpracování střední délky života a naděje dožití jsou při analýze použita data z 

dat DPS, která jsou dostupná od roku 1985 pouze v pětiletých intervalech, proto jsou 

u těchto dvou ukazatelů porovnávány hodnoty za první a poslední dostupný rok (tj. rok 

1985 a 2012), nikoli průměrné hodnoty dosažené za sledované období. Longitudinální 

trendy úmrtnosti a nemocnosti jsou též hodnoceny porovnáním hodnot ukazatele prvního 

a posledního roku analyzovaného období.  

Tento základní výběr dat je ještě doplněn o zvýraznění trendu, tedy o zvýraznění 

nejvyššího rozdílu hodnot ukazatele na počátku a konci sledovaného období, ať už ve 

formě poklesu či růstu, pokud tato změna v průběhu sledovaného období byla významná. 

Lineární regrese (též lineární trend) je matematická metoda používaná pro proložení 

souboru bodů v grafu přímkou. Tato metoda je použita u nízkých hodnot úmrtnosti 

a nemocnosti na vybrané novotvary na úrovni okresů, kde docházelo ke značným 

výkyvům právě z důvodu těchto nízkých hodnot.  

Cílem analýzy bylo najít a vydefinovat ty oblasti zdraví, které se zásadním způsobem 

podílejí na zhoršení zdraví středočeské populace, najít ukazatele, jejichž hodnoty již dnes 

převyšují nejenom průměrné hodnoty ČR, ale také průměrné hodnoty EU15, a to 

především z dlouhodobého hlediska. Hodnocení zdravotního stavu obyvatel 

Středočeského kraje bylo provedeno za pomoci ukazatelů (indikátorů), které byly použity 

při zpracování Zprávy o zdraví obyvatel České republiky (MZ ČR, 2014c), kterou MZ ČR 

vydalo ve spolupráci se SZÚ. V případě absence dat na úrovni okresů odděleně dle 

pohlaví v DPS jsou uvedena sumární data. V případě velmi nízké hodnoty incidence či 

úmrtnosti na úrovni okresů jsou uvedena data za celý kraj.  

Pro zpracování analýzy byly zvoleny tyto ukazatele: 

- základní demografické údaje (celkový počet obyvatel, střední délka života), 

- celková úmrtnost (SDR) – věkově standardizovaná, 
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- úmrtnost podle příčin úmrtí  (tj. na nemoci oběhové soustavy, na zhoubné 

novotvary, na úrazy a úmyslné sebepoškození neboli sebevraždy a jiné) 

- předčasná úmrtnost – úmrtnost celková a podle příčin ve věku 0-64 let, 

- reprodukční zdraví – novorozenecká a kojenecká úmrtnost, 

- incidence vybraných infekčních onemocnění (např. syfilidy, kapavky, 

tuberkulózy, salmonelóz, kampylobakteriózy, virových hepatitid, klíšťové 

encefalitidy, Lymské boreliózy) 

- incidence zhoubných novotvarů celkem 

- incidence vybraných zhoubných novotvarů (novotvarů tlustého střeva, 

průdušnice, průdušek a plic, melanomu, prsu, děložního hrdla, prostaty) 

- incidence úrazů (celkem, dopravních, pracovních, sportovních, domácích) 

- ostatní ukazatele (např. incidence a prevalence diabetiků, alergie, nemoci 

z povolání, procento pracovní neschopnosti, dispenzarizovanost vybraných 

diagnóz). 

 

6.1.1 Střední délka života při narození 

 

UKAZATEL:  Naděje dožití při narození (též střední délka života při narození) 

vyjadřuje počet roků, který v průměru ještě prožije osoba právě narozená za předpokladu, 

že po celou dobu jejího dalšího života se nezmění řád vymírání zjištěný úmrtnostní 

tabulkou zkonstruovanou pro daný kalendářní rok nebo jiné (zpravidla delší) období. 

Jedná se tedy o hypotetický údaj, který říká, kolika let by se člověk určitého věku dožil, 

pokud by úroveň a struktura úmrtnosti zůstala stejná jako v daném roce. Vzhledem 

k diferenciaci úmrtnosti obou pohlaví je střední délka života uváděna vždy zvlášť za muže 

a ženy.  
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Graf 2 Porovnání střední délky života při narození mužů/žen ve Středočeském kraji, ČR 
a EU15 

 

Zdroj: ÚZIS ČR, HFA WHO, EUROSTAT 

Při porovnání střední délky života při narození u obou pohlaví ve Středočeském kraji, 

v ČR i v EU15 v letech 2003-2012 lze pozorovat plynule stoupající trend tohoto 

ukazatele. U mužů ve Středočeském kraji činil nárůst střední délky života za deset let 2,9 

roku a u žen 2,4 roku. V roce 2012 činil rozdíl ve střední délce života při narození mezi 

oběma pohlavími ve Středočeském kraji 5,7 roku (v ČR 5,9 roku) ve prospěch žen. Patrný 

je značný rozdíl hodnoty ukazatele u obou pohlaví ve Středočeském kraji ve srovnání 

s jeho hodnotou u mužů/žen EU15. Muži ve Středočeském kraji narozeni v roce 2012 

ztrácejí v naději dožití při narození na muže EU15 celkem 3,9 roku, u žen činí ztráta 3,6 

roku. Pozitivní je skutečnost, že naděje dožití při narození se zvýšila za deset let více 

u mužů a žen v ČR (muži +3,0 roky, ženy +2,4 roku) než u obou pohlaví v EU15 (muži 

+2,6 roku, ženy +2,3 roku).  
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Graf 3 Porovnání střední délky života při narození mužů ve vybraných krajích, ČR 
a EU15 

 

Zdroj: ÚZIS ČR, HFA WHO, EUROSTAT 

 

Data na úrovni krajů jsou analyzována za stejné desetileté období (2003-2012). Muži 

měli za celé sledované období nejkratší naději dožití při narození v Ústeckém kraji, 

naopak naději na nejdelší život měli muži v hlavním městě Praze. V roce 2012 činil rozdíl 

mezi těmito dvěma kraji v hodnotě ukazatele 4 roky. Naděje dožití mužů narozených 

v roce 2012 ve Středočeském kraji (74,9 roku) byla o 2,1 roku kratší než u mužů v Praze. 

Na muže v EU15 ztrácejí muži v kraji Středočeském 3,9 roku života (MACKENBACH, 

2013). 

 

Graf 4 Porovnání střední délky života při narození žen ve vybraných krajích, ČR a EU15 

 

Zdroj: ÚZIS ČR, HFA WHO, EUROSTAT 
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Za celé sledované období měly ženy stejně jako muži nejkratší naději dožití při 

narození v Ústeckém kraji a nejdelší v hlavním městě Praze (v roce 2012 rozdíl 2,8 roku). 

Naděje dožití žen narozených v roce 2012 ve Středočeském kraji (80,6 roku) byla o 1,2 

roku kratší než u žen v Praze (81,8 roku). Na ženy v EU15 ztrácejí ženy narozené ve 

Středočeském kraji 3,6 roku života (MACKENBACH, 2013).  

 

Graf 5 Porovnání střední délky života při narození mužů ve vybraných okresech 
Středočeského kraje a ČR 

 

Zdroj: ÚZIS ČR 

Z analýzy dlouhodobého trendu let 1985-2012 na úrovni okresů byla zjištěna nejkratší 

střední délka života při narození u mužů v okrese Rakovník, avšak nejnižší nárůst 

hodnoty ukazatele naděje dožití při narození byl zjištěn u mužů v okrese Kolín (nárůst 

6,8 roku). Nejdelší střední délka života při narození byla zjištěna u mužů v okrese Praha-

západ, kde došlo i k nejvyššímu vzestupu hodnoty ukazatele mezi sledovanými roky 1985 

a 2012 (nárůst o 9,5 roku). Za sledované období došlo v ČR k prodloužení střední délky 

života při narození u mužů o 7,9 roku. Naděje dožití mužů narozených v roce 2012 

v okrese Praha-západ (76,1) převyšuje o 1,2 roku hodnotu krajského ukazatele pro muže 

(74,9) a o 1,1 roku celorepublikovou hodnotu (75,0). Muži narození v roce 2012 v okrese 

Rakovník (s nejnižší nadějí dožití 73,6 roku) ztrácejí 1,3 roku života oproti hodnotě 

krajského ukazatele a 1,4 roku oproti hodnotě ukazatele pro muže ČR. 
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Graf 6 Porovnání střední délky života při narození žen ve vybraných okresech 
Středočeského kraje a ČR 

 
Zdroj: ÚZIS ČR 
 

Z analýzy dlouhodobého trendu let 1985-2012 na úrovni okresů byla zjištěna nejkratší 

střední délka života při narození u žen v okrese Kladno, avšak nejnižší nárůst hodnoty 

ukazatele (5,6 roku) mezi uvedenými lety byl zjištěn u žen v okrese Mělník. Naopak 

nejdelší délka života při narození a současně nejvyšší nárůst hodnoty ukazatele naděje 

dožití při narození mezi rokem 1985 a 2012 byl zjištěn u žen v okrese Praha-západ (7,4 

roku). Nárůst střední délky života při narození u žen v ČR za sledované období byl 6,8 

roku (u mužů 7,9 roku). Naděje dožití žen narozených v roce 2012 v okrese Praha-západ 

(81,2) převyšuje o 0,6 roku hodnotu krajského ukazatele pro ženy (80,6) a o 0,3 roku 

celorepublikovou hodnotu (80,9). Ženy v okresech Mělník a Příbram narozené v roce 

2012 mají stejnou hodnotu ukazatele – nejnižší hodnotu naděje dožití 79,8 roku, která je 

nižší o 0,8 roku oproti krajskému ukazateli a o 1,1 roku oproti celorepublikové hodnotě.  

 

6.1.2 Délka života ve zdraví 

 

V roce 2004 byl mezi strukturální ukazatele sloužící k hodnocení strategických cílů 

EU (Lisabonská strategie) zařazen ukazatel „délka života ve zdraví“ - “Healthy Life 

Years” (HLY). Tento ukazatel udává průměrný počet let, které osoby určitého věku podle 

statistik prožijí bez postižení a je v současné době považován za ukazatel s velkou 

výpovědní hodnotou a dobře srovnatelný v mezinárodním měřítku (JAGGER, 2010). Za 

ČR je dostupný ukazatel HLY až od roku 2005, neboť šetření ECHP se týkalo pouze 

členských zemí EU (www.ec.europa.eu). Údaje týkající se ukazatele HLY za ČR jsou 
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dostupné až od roku 2005 s využitím dat ze šetření EU SILC. (EU-SILC (European Union 

– Statistics on Income and Living Conditions) je šetření, jehož cílem je získat data 

o příjmech a sociálních podmínkách osob a domácností. Toto šetření je v souladu se stra-

tegií Evropa 2020 a je povinné pro všechny členské země EU. Šetření EU-SILC je 

harmonizováno Eurostatem.) V roce 2010 měly ženy, resp. muži ve věku 65 let v průměru 

prožít 46 %, resp. 55 % svého života bez dlouhodobého omezení běžných činností. 

 

Obr. 7: Vztah střední délky života a délky života ve zdraví 

 

Zdroj: MZ ČR, 2013 

 

V roce 2010 muži v 65 letech měli HLY 65 v průměru 8,5 roku a ženy v témže roce 

měly HLY 65 8,8 roku. 

Muži narození v roce 2012 by měli v průměru prožít ve zdraví a bez nemoci 62,3 roku 

svého života a ženy 64,1 roku svého života (www.ec.europa.eu, www.eurohex.eu, 

http://ec.europa.eu/health/indicators/healthy_life_years/hly_en.htm). 

Ukazatel HLY pro muže a ženy Středočeského kraje nebyl z důvodu absence 

některých potřebných dat na úrovni regionu ze strany  

 

 

6.2 Úmrtnost obyvatel Středočeského kraje 
 

 

UKAZATEL: Úmrtnost (mortalita)  vyjadřuje počet zemřelých osob v dané 

populaci za určitou dobu. Je to nepřímý ukazatel, protože o úmrtnosti nerozhoduje jen 

zdraví lidí, ale také mnohé jiné faktory, jako např. dostupnost a úroveň zdravotních 
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služeb. Úmrtnost je ukazatelem, který velmi spolehlivě poukazuje na to, kolik lidí umírá, 

v jakém věku a na jaké příčiny (ÚZIS ČR, 2013b). 

Ženy v ČR i ve Středočeském kraji se dožívají vyššího věku, v průměru téměř o 6 let 

oproti mužům.  

 

6.2.1 Celková standardizovaná úmrtnost 

 

UKAZATEL: Standardizovaná úmrtnost (SDR)  – teoretická intenzita úmrtnosti 

(na 100 000 osob) reálné populace s určitým věkově specifickým profilem úmrtnosti za 

předpokladu věkové struktury populace odpovídající tzv. evropskému standardu 

(počítáno metodou přímé standardizace). Významný rozdíl existuje mezi úmrtností mužů 

a žen, trvale vyšší úmrtnost mají muži (ÚZIS ČR, 2013b).  

Dlouhodobě mezi hlavní příčiny úmrtí populace ČR stejně jako EU patří 

kardiovaskulární nemoci (infarkt myokardu, cévní mozkové příhody) a onkologické 

nemoci (OECD, 2014).  

Graf 7 Porovnání standardizované úmrtnosti na 100 000 mužů/ žen Středočeského kraje, 
ČR a EU15  

 

Zdroj: ÚZIS ČR, HFA WHO 

 

Ve sledovaném desetiletém období je patrný setrvalý klesající trend standardizované 

úmrtnosti (dále též „SDR“) u mužů i žen ve Středočeském kraji, ČR i zemích EU15. 

Zatímco v roce 2003 dosáhla SDR ve Středočeském kraji hodnoty 1 206,2 úmrtí/100 000 

mužů a 743,1 úmrtí/100 000 žen, v roce 2012 poklesla standardizovaná úmrtnost u mužů 

na hodnotu 905,9 a u žen na 565,5. U mužů ve Středočeském kraji tak došlo k poklesu 
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SDR za sledované období o 24,9 % a u žen o 23,9 %. V rámci ČR klesla SDR mužů 

o 22,5 % a u žen o 22,9 %. Podle posledních dostupných dat HFA WHO se snížila SDR 

u mužů EU15 v letech 2003-2011 o 19,4 % a u žen o 17,9 %, čímž dosáhla v roce 2011 

hodnoty 657,2 u mužů a 415,8 u žen.  

Graf 8 Porovnání standardizované úmrtnosti na 100 000 mužů ve vybraných okresech 
Středočeského kraje a ČR 

 

Zdroj: ÚZIS ČR  

 

Z analýzy longitudinálních dat standardizované úmrtnosti mužů na úrovni okresů 

Středočeského kraje jsou patrné nejvyšší hodnoty tohoto ukazatele v okrese Rakovník 

(955,3 úmrtí/100 000 mužů v roce 2012) a nejnižší v okrese Praha-západ (773,3 úmrtí ve 

stejném roce). Při vyhodnocení dlouhodobého trendu v letech 1985-2012 došlo 

k nejvyššímu poklesu SDR u mužů v okresech Mladá Boleslav a Praha-západ. V případě 

Mladé Boleslavi se jednalo o pokles z hodnoty 1 869,1 na hodnotu 836,4 (tj. o 35,7 %). 

Naopak k nejnižšímu poklesu u mužů došlo v okrese Benešov z hodnoty 1 476,7 na 978,2 

(tj. o 17,2 %). V roce 2012 hodnotu ukazatele SDR mužů za Středočeský kraj (905,9) i za 

ČR (903,1) převýšilo svými hodnotami sedm okresů (Benešov, Beroun, Kladno, Kolín, 

Kutná Hora, Mělník a Rakovník). Příznivějších hodnot tohoto ukazatele bylo ve stejném 

roce dosaženo v pěti okresech (Mladá Boleslav, Nymburk, Praha-východ, Praha-západ 

a Příbram). 
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Graf 9 Porovnání standardizované úmrtnosti na 100 000 žen ve vybraných okresech 
Středočeského kraje a ČR 

 

Zdroj: ÚZIS ČR 

 

Z analýzy dlouhodobých dat SDR žen na úrovni okresů Středočeského kraje v letech 

1985-2012 jsou patrné nejvyšší průměrné hodnoty v okrese Rakovník a nejnižší v okrese 

Praha-západ. Při vyhodnocení dlouhodobého trendu v jednotlivých okresech byl zjištěn 

nejvyšší pokles SDR u žen v okrese Mladá Boleslav z hodnoty 1 090,4 na hodnotu 507,0 

(tj. o 53,5 %). Nejnižší rozdíl v hodnotě ukazatele mezi sledovanými lety byl zjištěn 

v okrese Kutná Hora, a to pokles z hodnoty 950,8 na hodnotu 625,5 (tj. o 34,2 %). 

Hodnotu krajského ukazatele SDR v roce 2012 (565,5 úmrtí/100 000 žen) převýšila 

hodnota ukazatele v pěti okresech (Kladno, Kutná Hora, Mělník, Příbram a Praha-

východ). Nižší hodnota než SDR žen ČR v roce 2012 (542,6) byla dosažena v okresech 

Mladá Boleslav, Nymburk a Praha-západ.  

 

6.2.2 Kojenecká a novorozenecká úmrtnost 

 

UKAZATEL : Kojenecká úmrtnost vyjadřuje počet dětí zemřelých před dosažením 

věku 1 roku na 1 000 živě narozených dětí. Novorozenecká úmrtnost vyjadřuje počet dětí 

zemřelých před dosažením věku 28 dnů na 1 000 živě narozených dětí. Zdroj: ČSÚ  

Oba ukazatelé úmrtnosti jsou sledovány dlouhodobě na celém světě, přičemž úmrtnost 

dětí do 1 roku věku je v ČR jednou z nejnižších v celé Evropě. 
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Graf 10 Porovnání úmrtnosti dětí do 1 roku věku/1 000 živě narozených (kojenecká 
úmrtnost) ve vybraných krajích, ČR a EU15 

 

Zdroj: ÚZIS ČR, HFA WHO 

Po celé sledované období byla kojenecká úmrtnost ve Středočeském kraji i ČR nižší 

než kojenecká úmrtnost v zemích EU15. Hlavní město Praha dosáhlo v letech 2003-2012 

nejnižších hodnot kojenecké úmrtnosti v ČR, naopak nejvyšší kojenecká úmrtnost byla 

zjištěna v Ústeckém kraji, kde dosahovala ve sledovaném období téměř dvojnásobných 

hodnot oproti Česku. Kojenecká úmrtnost v roce 2012 ve Středočeském kraji dosáhla 

hodnoty 2,0 a v Česku 2,6 zemřelých do 1 roku věku na 1000 živě narozených. Za 

poslední dostupný rok databáze HFA WHO (2010) dosáhl ukazatel hodnoty 3,5 

zemřelých do 1 roku věku na 1 000 živě narozených v zemích EU15, čímž převýšil 

hodnotu ukazatele ve stejném roce za ČR (2,7) i za Středočeský kraj (2,2). Celkově 

kojenecká úmrtnost ve sledovaném období klesala jak na úrovni EU15 (OECD, 2014), 

tak na republikové a krajské úrovni. 

Graf 11 Porovnání úmrtnosti dětí do 28 dnů věku/1 000 živě narozených (novorozenecká 
úmrtnost) ve vybraných krajích, ČR a EU15 

 

Zdroj: ÚZIS ČR, HFA WHO 
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Novorozenecká úmrtnost v ČR byla po celé sledované období let 2003- 2012 nejnižší 

v hlavním městě Praze a nejvyšší v Ústeckém kraji. V roce 2012 činila novorozenecká 

úmrtnost ve Středočeském kraji 1,7 zemřelých na 1 000 živě narozených dětí, což je 

hodnota srovnatelná s hodnotou ČR ve stejném roce (1,6 zemřelých dětí). Data týkající 

se novorozenecké úmrtnosti v zemích EU15 jsou dostupná v databázi HFA WHO pouze 

do roku 2010, přičemž hodnota ukazatele ve výši 2,5 zemřelých dětí do 28 dnů věku na 

1 000 živě narozených dětí EU15 převyšovala hodnotu tohoto ukazatele za stejný rok 

2010 ve 12 ze 14 krajů ČR, včetně Středočeského kraje, i hodnotu republikového 

ukazatele v roce 2010 (1,7).  

Data na úrovni okresů u obou ukazatelů nebyla z důvodu velmi nízkých čísel a velmi 

příznivé epidemiologické situace analyzována. 

 

 

6.3 Porovnání struktury celkové standardizované úmrtnosti u mužů 
a žen 

 

 

Graf 12 Porovnání struktury standardizované úmrtnosti u mužů 

 

 
Zdroj: ÚZIS ČR, 2013 
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Při porovnání změn ve struktuře standardizované úmrtnosti mužů mezi roky 2003 

a 2012 je patrný pokles podílu u nemocí oběhové soustavy o 4,5 procentních bodů 

a u vnějších příčin o 1,5 procentního bodu. Nepatrná změna podílu byla zaznamenána 

u úmrtí na nemoci trávicí a dýchací soustavy, naopak nárůst byl zaznamenán u novotvarů 

o 1,8 procentních bodů a u ostatních příčin úmrtí o 4 procentní body.  

 

Graf 13 Porovnání struktury standardizované úmrtnosti u žen 

 

Zdroj: ÚZIS ČR, 2013 

 

Při porovnání změn ve struktuře standardizované úmrtnosti žen mezi roky 2003 a 2012 

je patrný pokles podílu u nemocí oběhové soustavy o 4,5 procentních bodů a u vnějších 

příčin o 1,5 procentního bodu. Nepatrná změna podílu byla zaznamenána u úmrtí na 

nemoci trávicí a dýchací soustavy, naopak nárůst byl zaznamenán u novotvarů o 1,8 

procentních bodů a u ostatních příčin úmrtí o 4 procentní body.  
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6.4 Porovnání struktury standardizované úmrtnosti u mužů a žen na 
nemoci oběhové soustavy 

 

 

Graf 14 Porovnání standardizované úmrtnosti na nemoci oběhové soustavy na 100 000 
mužů ve vybraných krajích, ČR a EU15 

 

Zdroj: ÚZIS ČR, HFA WHO 

 

Ve sledovaném období je patrný setrvalý klesající trend standardizované úmrtnosti 

(dále též „SDR“) mužů na nemoci oběhové soustavy ve všech krajích, v rámci ČR 

i EU15. Nejvyšší průměrná hodnota ukazatele byla zaznamenána v Moravskoslezském 

kraji (527,8/100 000 mužů), nejnižší, stejně jako u žen, v hlavním městě Praze (376,9). 

Ve Středočeském kraji činila v roce 2003 hodnota ukazatele 557,3 úmrtí, zatímco 

hodnoty 401,6 dosáhl tento ukazatel v roce 2012, což značí pokles mezi sledovanými 

roky o 27,9 %. Pokles o 29,1 % z hodnoty 568,5 v roce 2003 na hodnotu 403,1 v roce 

2012 byl zaznamenán i v rámci ČR. Poslední dostupná hodnota ukazatele databáze HFA 

WHO z roku 2011 pro muže EU15 dosáhla výše 197,4, což je hodnota dvakrát nižší než 

hodnota pro ČR v témže roce (412,9).  
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Graf 15 Porovnání standardizované úmrtnosti na nemoci oběhové soustavy na 100 000 
žen ve vybraných krajích, ČR a EU15 

 

Zdroj: ÚZIS ČR, HFA WHO 

 

Ve sledovaném období je patrný setrvalý klesající trend SDR žen na nemoci oběhové 

soustavy ve všech krajích, v rámci ČR i EU15. Nejvyšší průměrná hodnota ukazatele byla 

zaznamenána v kraji Ústeckém (364,6 úmrtí/100 000 žen) a nejnižší, stejně jako u mužů, 

v hlavním městě Praze (261,6). Ve Středočeském kraji činila v roce 2003 hodnota 

ukazatele 401,0, zatímco hodnoty 279,7 dosáhl tento ukazatel v roce 2012, což značí 

pokles mezi sledovanými roky o 30,2 %. Pokles o 31,3 % z hodnoty 384,3 v roce 2003 

na hodnotu 264,0 v roce 2012 byl zaznamenán i v rámci ČR. Poslední dostupná hodnota 

ukazatele databáze HFA WHO z roku 2011 pro EU15 dosáhla výše 130,3, což je, stejně 

jako u mužů, hodnota dvakrát nižší než hodnota pro ČR v témže roce (268,1). 

Graf 16 Porovnání standardizované úmrtnosti na nemoci oběhové soustavy na 100 000 
mužů ve vybraných okresech Středočeského kraje a ČR 

 

Zdroj: ÚZIS ČR 
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Z analýzy dlouhodobých dat je patrný klesající trend SDR u mužů na nemoci oběhové 

soustavy ve všech okresech Středočeského kraje i v rámci ČR. Nejvyšší průměrná 

hodnota ukazatele za sledované období byla zaznamenána u mužů v okrese Mělník 

(653,0/100 000 mužů), nejnižší v okrese Praha-západ (598,7). K nejvyššímu poklesu 

hodnot o 63,4 % z hodnoty 1 020,0 v roce 1985 na hodnotu 373,3 v roce 2012 došlo 

v okrese Mladá Boleslav. K výrazným poklesům došlo v průběhu sledovaných let také 

v ostatních okresech Středočeského kraje, pouze ve třech okresech (Benešov, Beroun, 

Kutná Hora) nedošlo k poklesu hodnot o více než 50 %. Průměrnou hodnotu ukazatele za 

ČR (594,7) za sledované období převýšily průměrné hodnoty ukazatele ve všech okresech 

Středočeského kraje.  

Graf 17 Porovnání standardizované úmrtnosti na nemoci oběhové soustavy na 100 000 
žen ve vybraných okresech Středočeského kraje a ČR 

 

Zdroj: ÚZIS ČR 

 

Z analýzy dlouhodobých dat je patrný klesající trend SDR u žen na nemoci oběhové 

soustavy ve všech okresech Středočeského kraje i v rámci ČR. Nejvyšší průměrná 

hodnota ukazatele byla zaznamenána u žen v okrese Rakovník (450,4/100 000 žen), 

nejnižší v okrese Kolín (386,3). K nejvyššímu poklesu hodnot o 62,1 % z 637,2 v roce 

1986 na hodnotu 241,6 v roce 2012 došlo v okrese Nymburk. Pouze v okrese Kolín 

nepřevýšila průměrná hodnota ukazatele za sledované období průměrnou hodnotu 

ukazatele pro ČR (388,4). V okresech Kladno, Kolín, Mělník, Mladá Boleslav, Nymburk, 

Praha-východ, Praha-západ, Příbram a Rakovník došlo k poklesu hodnot ve sledovaném 

období o více než 50,0 %. 
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6.5 Celková standardizovaná úmrtnost na zhoubné novotvary 

 

 

UKAZATEL : Evidenci zemřelých na zhoubné nádory (dále jen „novotvary“) 

zajišťuje Český statistický úřad. V roce 1976 byl založen Národní onkologický registr 

ČR, spravovaný ÚZIS ČR, každoročně přináší informace o nově diagnostikovaných 

případech zhoubných onemocnění. Úmrtnost na novotvary je vyjádřena formou přepočtu 

na evropský věkový standard. Tyto přepočty umožňují srovnávat incidenci i mortalitu 

novotvarů v ČR a v ostatních zemích. (ÚZIS ČR, 2010) 

Graf 18 Porovnání standardizované úmrtnosti na novotvary na 100 000 mužů/žen 
Středočeského kraje, ČR a EU15  

 

Zdroj: ÚZIS ČR, HFA WHO 

 

Ve sledovaném desetiletém období je patrný setrvalý klesající trend standardizované 

úmrtnosti na novotvary u mužů i u žen ve Středočeském kraji, ČR i zemích EU15. 

Z hlediska pohlaví dosahovala SDR na novotvary po celé sledované období u mužů 

dvojnásobných hodnot oproti ženám, a to jak ve Středočeském kraji, tak v ČR a EU15. 

Zatímco v roce 2003 dosáhla úmrtnost na novotvary ve Středočeském kraji hodnoty 339,1 

u mužů a 178,9 u žen, v roce 2012 úmrtnost na novotvary poklesla u mužů na hodnotu 

247,7 a u žen na 146,6. U mužů ve Středočeském kraji došlo k poklesu úmrtnosti na 

novotvary za desetileté období o 27,0 % a u žen o 18,1 %. V rámci ČR klesla úmrtnost 

na novotvary u mužů o 24,2 % a u žen o 18,3 %. Z posledních dostupných dat HFA WHO 

se snížila úmrtnost na novotvary u mužů EU15 v letech 2003-2011 o 11,5 % a u žen o 6,3 

%, čímž dosáhla v roce 2011 hodnoty u mužů 207,8 a u žen 125,5 (OECD, 2014).  
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Graf 19 Porovnání standardizované úmrtnosti na novotvary na 100 000 mužů ve 
vybraných okresech Středočeského kraje a ČR 

 

Zdroj: ÚZIS ČR 
 

Téměř ve všech okresech Středočeského kraje i v ČR docházelo k nárůstu hodnoty 

standardizované úmrtnosti na novotvary u mužů do konce osmdesátých let 20. století, od 

konce devadesátých let je patrný počínající postupný pokles. Po celé sledované období 

let 1985-2012 byla nejvyšší úmrtnost na novotvary u mužů v okrese Příbram a nejnižší 

v okrese Praha-západ. K nejvyššímu poklesu v hodnotě ukazatele mezi roky 1985 a 2012 

došlo u mužů v okrese Nymburk, a to o 32,4 %. Za stejné období došlo k poklesu 

úmrtnosti na novotvary u mužů v ČR o 29,9 %.  

Graf 21 Porovnání standardizované úmrtnosti na novotvary na 100 000 žen ve vybraných 
okresech Středočeského kraje a ČR 

 

Zdroj: ÚZIS ČR 

Ve stejném sledovaném období let 1985-2012 je patrný postupně klesající trend také 

u úmrtnosti žen na novotvary ve všech okresech Středočeského kraje i ČR. Nejvyšší 

úmrtnost na novotvary u žen po celé sledované období byla v okrese Kladno a nejnižší 

v okrese Kutná Hora. K nejvyššímu poklesu v hodnotě ukazatele mezi roky 1985 a 2012 
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došlo u žen v okrese Rakovník, a to o 44,1 %. Za stejné období došlo k poklesu úmrtnosti 

na novotvary u žen v ČR o 20,3 %.  

 

6.5.1 Úmrtnost na novotvary tlustého střeva 

 

Graf 22 Porovnání standardizované úmrtnosti na novotvary tlustého střeva na 100 000 
mužů ve vybraných okresech Středočeského kraje a ČR 

 

Zdroj: ÚZIS ČR 

 

Z analýzy dlouhodobých dat je patrný setrvale stoupající trend standardizované 

úmrtnosti na novotvary tlustého střeva u mužů od počátku osmdesátých let 20. století 

téměř ve všech okresech Středočeského kraje přibližně až do roku 2000, poté nastává 

mírný pokles. Nejvyšší hodnoty ukazatele po celé sledované období byly zaznamenány 

v okrese Rakovník a nejnižší v okrese Praha-západ. K nejvyššímu nárůstu hodnot 

ukazatele z 3,0 v roce 1980 na 20,0 v roce 2012 (tj. o 566,0 %) došlo v okrese Mělník. 

Hodnotu ukazatele pro ČR v roce 2012 (19,2) převýšily hodnoty ukazatele pouze v tomto 

okrese.  
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Graf 23 Porovnání standardizované úmrtnosti na novotvary tlustého střeva na 100 000 
žen ve vybraných okresech Středočeského kraje a ČR 

 

Zdroj: ÚZIS ČR 

 

Nejvyšší úmrtnost na nádory tlustého střeva u žen byla po celé sledované období let 

1980-2012 v okrese Kladno a nejnižší v okrese Nymburk. Z analýzy dlouhodobých dat je 

patrný stejně jako u mužů plynulý růst hodnoty ukazatele úmrtnosti na nádor tlustého 

střeva u žen ve většině okresů přibližně do roku 2005, poté dochází naopak ve většině 

okresů k mírnému poklesu úmrtnosti na tento typ nádoru u žen. Rok 2012 je 

charakteristický opětovným mírným nárůstem počtu evidovaných případů úmrtí. Mezi 

roky 1980 a 2012 došlo k nárůstu hodnoty ukazatele v okresech Beroun, Kladno, Mělník, 

Praha-východ, Praha-západ a Příbram, v ostatních okresech byla hodnota ukazatele 

stabilizována či mírně klesající. K nejvyššímu nárůstu hodnoty sledovaného ukazatele 

došlo v okrese Beroun (z hodnoty 2,0 v roce 1980 na 11,8 v roce 2012, tj. téměř 

pětinásobně), naopak nejvyšší pokles hodnoty ukazatele mezi sledovanými roky byl 

zaznamenán v okrese Kutná Hora.  
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6.5.2 Úmrtnost na novotvary průdušnice, průdušek a plic  

 

Graf 24 Porovnání standardizované úmrtnosti na novotvary průdušnice, průdušek a plic 
na 100 000 mužů ve vybraných okresech Středočeského kraje a ČR 

 

Zdroj: ÚZIS ČR 

 

Z analýzy dlouhodobých dat je patrný nárůst hodnot ukazatele mezi roky 1980-1995 

téměř ve všech okresech, v následujících letech pak již převládá klesající trend SDR 

u mužů na nádory průdušnice, průdušek a plic ve všech okresech Středočeského kraje 

i v rámci Česka. Nejvyšší průměrné hodnoty ukazatele byly zaznamenány v okrese 

Kladno (116,6), kde byl ovšem současně mezi lety 1980 a 2012 zaznamenán i nejvyšší 

pokles hodnoty ukazatele. Nejnižší průměrná hodnota ukazatele byla zjištěna po celé 

sledované období v okrese Mladá Boleslav (85,3). K nejvýraznějšímu nárůstu hodnot ve 

sledovaném období došlo v okrese Beroun, a to ze 41,0 v roce 1980 na 86,5 v roce 2012, 

tj. o 111,0 %. Hodnotu ukazatele pro ČR v roce 2012 převýšily hodnoty v okresech 

Benešov, Beroun, Kladno, Kutná Hora, Mělník, Nymburk, Příbram a Rakovník. Hodnoty 

SDR u mužů na nádory průdušnice, průdušek a plic se pohybují ve sledovaném období 

v hodnotách výrazně vyšších než u žen, zhruba dvojnásobných. Ve Středočeském kraji 

došlo k poklesu hodnoty ukazatele z 88,2 v roce 2003 na hodnotu 68,1 v roce 2012 

(pokles o 22,8 %), v ČR z 81,0 na 60,3 (pokles o 25,6 %). Mezi roky 2003 a 2011 došlo 

k poklesu hodnoty ukazatele i u mužů EU15 z hodnoty 61/100 000 mužů na 53,9, tedy 

o 11,6 %. Hodnota ukazatele za Středočeský kraj i za ČR u mužů po celé sledované 

období převyšovala hodnotu ukazatele u mužů EU15. 
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Graf 25 Porovnání standardizované úmrtnosti na novotvary průdušnice, průdušek a plic 
na 100 000 žen ve vybraných okresech Středočeského kraje a ČR 

 

Zdroj: ÚZIS ČR 

 

Z analýzy dlouhodobých dat je patrný plynulý, setrvale stoupající trend SDR u žen na 

nádory průdušnice, průdušek a plic ve všech okresech Středočeského kraje i v rámci ČR. 

Nejvýraznější nárůst sledovaných hodnot byl zaznamenán v okrese Benešov, kde 

z hodnoty 0 v roce 1980 došlo k nárůstu na 18,6 v roce 2012. Nejvyšší hodnoty ukazatele 

byly po celé sledované období zaznamenány v okrese Kladno, přičemž tyto hodnoty 

téměř v každém ze sledovaných roků převyšovaly hodnoty ukazatelů ve všech ostatních 

okresech. Průměrná hodnota ukazatele za sledované období v okrese Kladno dosáhla výše 

23,4 zemřelých žen na 100 000. Nejnižší průměrná hodnota byla zjištěna v okrese Kutná 

Hora (12,1). Hodnotu ukazatele pro ČR v roce 2012 (21,2) převyšovaly okresy Kladno, 

Mělník, Praha-západ a Příbram. V uvedeném období došlo k vzestupu úmrtnosti na 

nádory průdušnice, průdušek a plic u žen v osmi krajích včetně Středočeského, kde došlo 

k nárůstu hodnoty ukazatele z 17,1 v roce 2003 na hodnotu 21,8 v roce 2012 (nárůst 

o 27,5 %), v ČR z 18,8 na 21,2 (nárůst o 12,8 %). Mezi roky 2003 a 2011 došlo 

k mírnému nárůstu hodnoty ukazatele i u žen EU15, a to o 17,0 %. Hodnota ukazatele za 

Středočeský kraj i za ČR u žen po celé sledované období převyšovala hodnotu ukazatele 

žen EU15. 
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6.5.3 Úmrtnost na novotvary prsu 

 

Graf 26 Porovnání standardizované úmrtnosti na novotvary prsu na 100 000 žen ve 
vybraných okresech Středočeského kraje a ČR 

 

Zdroj: ÚZIS ČR 

 

Trend úmrtnosti na karcinom prsu u žen v okresech Středočeského kraje ve 

sledovaných letech byl obdobný jako v ČR. Přestože během deseti let došlo ve všech 

krajích ČR, včetně Středočeského kraje, k poklesu úmrtnosti na nádory prsu (v roce 2003 

dosahovala hodnota ukazatele 27,3 a v roce 2012 hodnoty 20,4, tj. pokles o 25,3 %), 

zaujal Středočeský kraj hned za hlavním městem Prahou 2. místo s nejvyšší úmrtností žen 

na tento druh nádoru. Přibližně do roku 2005 docházelo k plynulému trvalému nárůstu 

úmrtnosti na tento druh nádoru, po tomto roce dochází v Česku i v naprosté většině 

okresů Středočeského kraje k plynulému poklesu hodnot ukazatele. Nejvyšší úmrtnost na 

nádory prsu u žen byla po celé sledované období let 1980-2012 v okrese Kolín a nejnižší 

v okrese Příbram. Nejvyšší nárůst hodnoty ukazatele byl zjištěn v okrese Praha-východ, 

a to z hodnoty 9,0 v roce 1980 na hodnotu 29,0 v roce 2012, což je nárůst o 222,2 %. 

Průměrnou hodnotu ukazatele pro ČR za celé sledované období převyšovaly průměrné 

hodnoty ukazatelů ve většině okresů Středočeského kraje. SDR žen EU15 na nádory prsu 

v letech 2003-2011 poklesla o 11,6 %. Mírně převyšovala hodnotu ukazatele za stejné 

období pro ČR, avšak byla nižší než hodnota ukazatele za Středočeský kraj. 
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6.5.4 Úmrtnost na novotvary děložního hrdla 

 

Graf 27 Porovnání standardizované úmrtnosti na novotvary děložního hrdla na 100 000 
žen ve vybraných okresech Středočeského kraje a ČR 

 

Zdroj: ÚZIS ČR 
 

Z analýzy dlouhodobých dat 1980-2012 je patrný setrvale plynule klesající trend 

úmrtnosti na nádory děložního hrdla u žen ve většině okresů Středočeského kraje 

i v rámci Česka. Nejvyšší průměrná hodnota SDR na tento druh nádoru byla 

zaznamenána v okrese Rakovník, nejnižší naopak v Benešově. V okrese Rakovník ovšem 

současně došlo k nejvyššímu poklesu hodnoty ukazatele z 17,0 v roce 1980 na 1,3 v roce 

2012, tj. pokles o 92,4 %. V Česku poklesla hodnota ukazatele mezi lety 2003 a 2012 

o 20 %. Poslední dostupná hodnota ukazatele za EU15 v roce 2011 činila 2,1 na 100 000 

žen, zatímco v Česku ve stejném roce dosáhla hodnoty 4,5 na 100 000 žen. Po celé 

sledované období hodnoty SDR žen Česka na nádory děložního hrdla převyšují SDR žen 

EU15, kde hodnota vykazuje setrvalý trend okolo 2 případů úmrtí na nádory děložního 

hrdla na 100 000 žen EU15 ročně. 
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6.5.5 Úmrtnost na novotvary prostaty  

 

Graf 28 Porovnání standardizované úmrtnosti na novotvary prostaty na 100 000 mužů ve 
vybraných okresech Středočeského kraje a ČR 

 

Zdroj: ÚZIS ČR 

 

Ve Středočeském kraji byla nejvyšší úmrtnost na nádory prostaty zjištěna v průběhu 

sledovaného období let 1980-2012 u mužů v okrese Benešov, nejnižší v okrese Mělník. 

Mezi roky 1980 a 2012 je patrný stoupající trend SRD v deseti okresech, naopak ve dvou 

okresech došlo k mírnému poklesu hodnot ukazatele, a to v okresech Kladno a Rakovník. 

K nejvyššímu poklesu úmrtnosti na nádor prostaty mezi roky 1980 a 2012 došlo v okrese 

Rakovník, a to o 79,7 %. Nejvyšší nárůst hodnot sledovaného ukazatele lze pozorovat při 

porovnání roku 1980 a 2012 v okrese Beroun, z grafu je však patrné, že od roku 2005 lze 

pozorovat mírný pokles vracející se k hodnotám Česka, které okres Beroun, podobně jako 

okres Benešov, v posledních letech lehce převyšoval. Při sledování vývoje hodnoty 

ukazatele došlo mezi roky 2003 a 2012 ve všech krajích k poklesu úmrtnosti na nádory 

prostaty. Ve Středočeském kraji poklesla hodnota ukazatele mezi roky 2003 a 2012 

o 34,4 % (z 29,4 v roce 2003 na 19,3 v roce 2012), v Česku z 31,2 na 22,0 (pokles o 29,5 

%). Hodnota ukazatele po sledované desetileté období u mužů ve Středočeském kraji byla 

nižší než hodnota ukazatele u mužů Česka.  

V databázi HFA nejsou dostupná data týkající se úmrtnosti mužů EU 15 na novotvary 

prostaty. S ohledem na zachování jednotnosti zdroje čerpání dat nejsou použita data 

z jiných dostupných zdrojů. 
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6.6 Úmrtnost na úmyslné sebepoškození 
 

 

UKAZATEL : Standardizovaná úmrtnost (SDR) na poranění a otravy z důvodu 

úmyslného sebepoškození - teoretická intenzita úmrtnosti (na 100 000 osob) reálné 

populace s určitým věkově specifickým profilem úmrtnosti za předpokladu věkové 

struktury populace odpovídající tzv. evropskému standardu. Počítáno metodou přímé 

standardizace.  

Graf 29 Porovnání standardizované úmrtnosti na úmyslné sebepoškození na 100 000 
mužů ve vybraných okresech Středočeského kraje a ČR 

 

Zdroj: ÚZIS ČR 

 

Nejvyšší SDR na úmyslné sebepoškození u mužů byla při analýze dlouhodobých dat 

zaznamenána v okrese Kladno (průměrná hodnota 30,2) a nejnižší v okrese Kutná Hora 

(21,3). K nejvyššímu procentuálnímu poklesu hodnoty ukazatele o 63,4 % z 22,7 v roce 

1986 na 8,3 v roce 2012 došlo v okrese Rakovník. V Česku byla nejvyšší SDR na 

úmyslné sebepoškození u mužů v průběhu sledovaného období let 2003-2012 

v Ústeckém kraji a nejnižší v Kraji Vysočina. SDR na úmyslné sebepoškození mužů ve 

Středočeském kraji po sledované desetileté období velmi mírně převyšovala SDR mužů 

na úmyslné sebepoškození ČR a stejně jako v Česku i ve Středočeském kraji je patrný 

mírný vzestup SDR v posledních sledovaných letech. Po celé sledované období SDR 

mužů všech krajů i celého ČR výrazně převyšovala SDR na úmyslné sebepoškození mužů 

EU15. V roce 2011 činil rozdíl mezi SDR na úmyslné sebepoškození na 100 000 mužů 

EU15 (hodnota 14,3) a mužů ČR (hodnota 23,6) celkem 9,3 úmrtí/100 000 mužů 

v neprospěch ČR. Hodnoty ukazatele SDR na úmyslné sebepoškození pro muže všech 
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krajů Česka i EU15 celé sledované období výrazně převyšují hodnoty ukazatele pro ženy 

Česka i EU15.  

Graf 30 Porovnání standardizované úmrtnosti na úmyslné sebepoškození na 100 000 žen 
ve vybraných okresech Středočeského kraje a ČR 

 

Zdroj: ÚZIS ČR 

 

Nejvyšší SDR na úmyslné sebepoškození u žen byla při analýze dlouhodobých dat 

zaznamenána v okrese Rakovník (průměrná hodnota 7,9), kde má i přes výrazné výkyvy 

v jednotlivých letech trend SDR stoupající tendenci, jak naznačuje přímka lineárního 

trendu. Nejnižší průměrná hodnota ukazatele byla zaznamenána v okrese Kutná Hora 

(3,6). K nejvyššímu poklesu hodnoty ukazatele z hodnoty 11,7 v roce 1985 na hodnotu 0 

v roce 2012 došlo v okrese Beroun. Nejvyšší SDR na úmyslné sebepoškození u žen byla 

po celé sledované období let 2003-2012 v Olomouckém kraji a nejnižší byla v Kraji 

Vysočina. V ukazateli SDR na úmyslné sebepoškození žen ve Středočeském kraji, Česku 

ani EU15 nebyly zjištěny významné rozdíly, hodnoty ukazatele se po celé sledované 

období lišily minimálně a pohybovaly se na velmi nízké úrovni. V roce 2011 byl rozdíl 

mezi SDR na úmyslné sebepoškození na 100 000 žen EU15 (hodnota 4,3), Česka 

(hodnota 4,1) a Středočeského kraje (hodnota 4,7) nevýznamný.  

 

 

  

0

3

6

9

12

15

1985 1990 1995 2000 2005 2010 2011 2012

p
o

če
t

roky

Rakovník ženy Kutná Hora ženy Beroun Česko ženy Lineární trend Rakovník ženy



91 

 

6.7 Celková předčasná úmrtnost  
 

 

UKAZATEL : Předčasná úmrtnost, tj. úmrtnost osob ve věku do 65 let jejich věku, 

resp. 0-64 let. Jedná se tudíž o úmrtnost osob, které se nedožily seniorského věku.  

 

V posledních letech se v důsledku rostoucí délky života a délky života prožité ve 

zdraví hovoří v souvislosti s předčasnou úmrtností i o věkové hranici 75 let. S touto 

hranicí počítá i jiný frekventovaný ukazatel, tzv. PYLL (potenciální ztracené roky 

života), který vyjadřuje souhrnně roky ztracené předčasnými úmrtími a je počítán jako 

součet zemřelých v každém věku vynásobený rozdílem mezi stanovenou věkovou hranicí 

pro předčasné úmrtí a skutečným věkem při úmrtí. V roce 2011 bylo v České republice 

odhadnuto více než 650 tisíc potenciálních ztracených roků života do věku 75 let, 

v mužské části populace 440 tisíc, v ženské 210 tisíc (MZ ČR, 2014c). Databáze DPS 

a HFA používají tradiční hranici 65 let.  

Graf 31 Porovnání standardizované úmrtnosti ve věku 0-64 let na 100 000 mužů/žen 
Středočeského kraje, ČR a EU15 

 

Zdroj: ÚZIS ČR, HFA WHO 

 

Ve sledovaném období je patrný setrvalý klesající trend celkové předčasné úmrtnosti, 

tj. úmrtnosti ve věku 0-64 let (dále jen „předčasná úmrtnost“) u mužů i u žen ve 

Středočeském kraji, Česku i zemích EU15. Zatímco v roce 2003 dosáhla předčasná 

úmrtnost v Středočeském kraji hodnoty 405,5 u mužů a 180,7 u žen, v roce 2012 hodnota 

ukazatele poklesla u mužů na 291,8 a u žen na 131,5. U mužů ve Středočeském kraji tak 

došlo k poklesu předčasné úmrtnosti za sledované období o 28,0 % a u žen o 27,2 %. 
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V Česku došlo k poklesu hodnot za stejné období o 23,5 % u mužů a o 27,2 % u žen. Dle 

posledních dostupných dat WHO se snížila předčasná úmrtnost u mužů EU15 v letech 

2003-2011 o 17,5 % a u žen o 13,0 %, čímž dosáhla v roce 2011 hodnoty u mužů 218,4 

a u žen 116,6.  

Nejvyšší hodnota ukazatele u mužů po celé sledované období let 2003-2012 byla 

u mužů stejně jako u žen v Ústeckém kraji, zatímco nejnižší byla u mužů v hlavním městě 

Praze, u žen v Kraji Vysočina.  

Graf 32 Porovnání standardizované úmrtnosti ve věku 0-64 let na 100 000 mužů ve 
vybraných okresech Středočeského kraje a ČR 

 

Zdroj: ÚZIS ČR 

 

Ve sledovaném období je patrný setrvalý klesající trend předčasné úmrtnosti u mužů 

ve všech okresech Středočeského kraje i v rámci ČR. Nejvyšší průměrná hodnota 

ukazatele byla zaznamenána v okrese Beroun (průměrná hodnota 489,8/100 000 mužů), 

nejnižší v okrese Benešov (417,3). V šesti okresech (Beroun, Kutná Hora, Nymburk, 

Praha-západ, Příbram a Rakovník) došlo mezi roky 1986 a 2012 k poklesu hodnoty 

sledovaného ukazatele o více než 50 %. Průměrnou hodnotu ukazatele pro ČR za 

sledované období (444,6) převyšovaly průměrné hodnoty osmi okresů.  
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Graf 33 Porovnání standardizované úmrtnosti ve věku 0-64 let na 100 000 žen ve 
vybraných okresech Středočeského kraje a ČR 

Zdroj: ÚZIS ČR 

 

Ve sledovaném období je patrný setrvalý klesající trend celkové předčasné úmrtnosti 

u žen ve všech okresech Středočeského kraje i v rámci ČR. Nejvyšší průměrná hodnota 

ukazatele byla zaznamenána v okrese Kladno (průměrná hodnota 205,6/100 000 žen), 

naopak nejnižší v okrese Praha-západ (177,3), kde současně došlo k nejvyššímu poklesu 

za sledované období (o 57,5 %). K poklesu hodnoty sledovaného ukazatele o více než 

50 % došlo mezi roky 1986 a 2012 ještě v dalších pěti okresech (Beroun, Kladno, Mělník, 

Nymburk a Rakovník), naopak nejnižší pokles byl zaznamenán v okrese Příbram (o 32,4 

%). Průměrnou hodnotu ukazatele pro ČR za sledované období (192,0) převyšovaly 

průměrné hodnoty pěti okresů (Beroun, Kladno, Kolín, Mělník, Mladá Boleslav 

a Rakovník). 
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6.7.1 Předčasná úmrtnost na nemoci oběhové soustavy 

 

Graf 34 Porovnání standardizované úmrtnosti na nemoci oběhové soustavy ve věku 0-64 
let na 100 000 mužů ve vybraných okresech Středočeského kraje a ČR 

Zdroj: ÚZIS ČR 

Ve sledovaném období je patrný klesající trend předčasné úmrtnosti na nemoci 

oběhové soustavy u mužů ve všech okresech Středočeského kraje i v rámci ČR. Klesající 

trend předčasné úmrtnosti na nemoci oběhové soustavy byl zjištěn u mužů v EU15, v ČR 

i ve všech krajích. Ve Středočeském kraji došlo ve sledovaném období k poklesu hodnoty 

předčasné úmrtnosti na nemoci oběhové soustavy u mužů z 114,0/100 000 mužů v roce 

2003 na 78,4 v roce 2012, což je pokles o 31,2 %. Předčasná úmrtnost mužů ČR na 

nemoci oběhové soustavy v roce 2011 dosáhla hodnoty 92,1, zatímco u mužů EU15 činila 

v témže roce pouze 43,9/100 000 mužů. 

Nejvyšší průměrná hodnota byla zaznamenána v okrese Beroun (průměrná hodnota 

173,3/100 000 mužů), nejnižší v okrese Praha-západ (141,8). Ve všech okresech došlo 

mezi roky 1986 a 2012 k poklesu hodnoty sledovaného ukazatele o více než 50 % 

(v rozmezí 55,9 % v okrese Mladá Boleslav až 81,5 % v okrese Nymburk). Nejvýraznější, 

více než pětinásobný, pokles z hodnoty 215,6 v roce 1986 na hodnotu 43,6 v roce 2012 

byl zaznamenán v okrese Nymburk. Průměrnou hodnotu ukazatele pro ČR (150,1) 

nepřevyšovaly hodnoty ukazatele pouze ve třech okresech (Mladá Boleslav, Praha-

východ a Praha-západ). 
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Graf 35 Porovnání standardizované úmrtnosti na nemoci oběhové soustavy ve věku  
0-64 let na 100 000 žen ve vybraných okresech Středočeského kraje a ČR 

 

Zdroj: ÚZIS ČR 

 

Ve sledovaném období je patrný setrvale klesající trend předčasné úmrtnosti u žen na 

nemoci oběhové soustavy ve většině okresů Středočeského kraje i v rámci ČR. Nejvyšší 

průměrná hodnota ukazatele byla zaznamenána v okrese Mělník (průměrná hodnota 

61,7/100 000 žen). Nejnižší hodnota byla v okrese Praha-západ (47,0), kde došlo ve 

sledovaných letech i k jednomu z nejvýraznějších poklesů, téměř čtyřnásobnému. 

K nejvyššímu poklesu došlo v okrese Příbram (o 77,6 %). V ostatních okresech došlo 

mezi roky 1986 a 2012 rovněž k poklesu hodnoty sledovaného ukazatele o více než 60 %. 

Průměrnou hodnotu ukazatele pro ČR (50,5) nepřevyšovaly hodnoty ukazatele pouze ve 

dvou okresech (Praha-východ a Praha-západ). Ve sledovaném období byl zjištěn výrazný 

klesající trend předčasné úmrtnosti na nemoci oběhové soustavy u žen v EU15, v ČR i ve 

všech krajích. Nejvyšší hodnota ukazatele u obou pohlaví po celé sledované období let 

2003-2012 byla v Ústeckém kraji, nejnižší v Praze. U žen ve Středočeském kraji došlo 

k poměrně výraznému poklesu, a to z hodnoty 43,4 v roce 2003 na 26,6 v roce 2012 (tj. 

pokles o 38,7 %). Předčasná úmrtnost žen ČR na nemoci oběhové soustavy v roce 2011 

dosáhla hodnoty 29,2, zatímco u žen EU15 činila v témže roce pouze 15,4. 
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6.7.2 Předčasná úmrtnost na novotvary 

 

Graf 36 Porovnání standardizované úmrtnosti na novotvary ve věku 0-64 let na 100 000 
mužů ve vybraných okresech Středočeského kraje a ČR 

 

Zdroj: ÚZIS ČR 

 

Ve sledovaném období je patrný setrvale klesající trend předčasné úmrtnosti na 

novotvary u mužů ve všech okresech Středočeského kraje i v rámci Česka. Hodnota 

ukazatele mezi sledovanými roky 1986 a 2012 klesla v pěti okresech (Beroun, Mělník, 

Mladá Boleslav, Praha-západ a Příbram) o více než 50 %. Nejvyšší průměrná hodnota 

ukazatele byla zaznamenána v okrese Kladno (průměrná hodnota 161,6/100 000 mužů), 

nejnižší v okrese Praha-východ (131,3). K nejvyššímu poklesu došlo v okrese Praha-

západ (pokles o 68,7 %), nejnižší pokles byl zaznamenán v okrese Rakovník (pokles 

o 31,7 %). Průměrná hodnota ukazatele pro ČR (135,2) nebyla ve sledovaném období 

převýšena pouze okresy Praha-východ a Praha-západ. Ve sledovaném období byl zjištěn 

klesající trend předčasné úmrtnosti na novotvary u mužů ve všech krajích Česka i v rámci 

EU15. Rozdíl v úmrtnosti na novotvary u mužů ve Středočeském kraji oproti ČR v roce 

2012 dosahoval pouze 2,5 úmrtí/100 000 mužů v neprospěch Středočeského kraje. 

Nejvyšší úmrtnost ve věku 0-64 let na novotvary u mužů po celé sledované období let 

2003-2012 byla v Ústeckém kraji, nejnižší v Praze. Předčasná úmrtnost na novotvary 

u mužů EU15 v posledním dostupném roce (2011) databáze HFA WHO (74,2) byla 

o 18,9 úmrtí mužů nižší než v témže roce v ČR (93,1).  
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Graf 37 Porovnání standardizované úmrtnosti na novotvary ve věku 0-64 let na 100 000 
žen ve vybraných okresech Středočeského kraje a ČR 

 

Zdroj: ÚZIS ČR 

 

Ve sledovaném období je patrný setrvale klesající trend předčasné úmrtnosti na 

novotvary u žen ve všech okresech Středočeského kraje i v rámci ČR. Nejvyšší průměrná 

hodnota ukazatele byla zaznamenána v okrese Kladno (průměrná hodnota 89,9/100 000 

žen), nejnižší v okrese Kutná Hora (70,3). K nejvyššímu poklesu ukazatele z hodnoty 

88,1 v roce 1986 na hodnotu 33,9 v roce 2012 (tj. o 61,5 %) došlo v okrese Rakovník, 

nejnižší pokles byl zaznamenán v okrese Mladá Boleslav (pokles o 19,5 %). Průměrná 

hodnota ukazatele pro ČR (80,1) byla ve sledovaném období převýšena šesti okresy 

(Beroun, Kladno, Kolín, Mělník, Mladá Boleslav a Praha-východ). Ve sledovaném 

období je patrný klesající trend předčasné úmrtnosti na novotvary u žen ve všech krajích 

Česka i v rámci EU15. Rozdíl v úmrtnosti na novotvary u žen ve Středočeském kraji 

(55,5 úmrtí/100 000 žen) oproti ČR (60,5 úmrtí) byl v roce 2012 zanedbatelný. Nejvyšší 

předčasná úmrtnost na novotvary u žen po celé sledované období let 2003-2012 byla 

v Ústeckém kraji, nejnižší ve Zlínském kraji. Předčasná úmrtnost na novotvary u žen 

EU15 (55,4) v posledním dostupném roce (2011) databáze HFA WHO byla o 6,2 úmrtí 

nižší než v témže roce v ČR (61,6).  
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7. NEMOCNOST OBYVATEL STŘEDOČESKÉHO 
KRAJE 

 

Nemocnost je poměr počtu nemocných k počtu lidí v dané populaci. Výskyt nemocí 

(nemocnost) nebo též morbidita je důležitým ukazatelem zdravotního stavu populace. 

Výhodou je, že nemoc lze objektivně diagnostikovat, nevýhodou naopak, že v populaci 

existuje množství lidí, u kterých nemoc nebyla zjištěna, a proto statistice unikají. 

Používají se dva základní ukazatelé nemocnosti: incidence počítá s počtem nově 

vzniklých onemocnění, prevalence pak s počtem všech onemocnění, která v populaci 

existují k určitému datu nebo v daném období. 

Chronické neinfekční choroby zahrnují velmi obsáhlou skupinu nemocí, přičemž mezi 

nejčastější patří srdečně-cévní a nádorová onemocnění, cukrovka, plicní onemocnění, 

nemoci pohybového aparátu a kazivost chrupu (MZ ČR, 2014c). 

 

 

7.1 Nemocnost na nemoci oběhové soustavy 
 

 

Nemoci oběhové soustavy, tedy srdce a cév, reprezentují nejvyšší procento v podílu 

zastoupení chronických neinfekčních chorob na úmrtnosti obyvatel České republiky.  

Tato skupina onemocnění nejvíce trápí populaci ve věku 75-84 let v České republice 

(12,6 % nemocných v této věkové skupině, zatímco ostatní věkové skupiny nedosahují 

ani 6 % nemocnosti na toto onemocnění), (ČSU, 2012). 

Z hlediska struktury příčin nemocnosti jsou u populace Středočeského kraje stejně 

jako u populace ČR stále nejčastějším důvodem pro hospitalizaci nemoci oběhové 

soustavy. Údaje o nemocnosti na nemoci oběhového systému jsou získávány z Národního 

registru hospitalizovaných a ročních výkazů o činnosti zdravotnických zařízení v oboru 

praktický lékař pro dospělé, který sleduje počty dispenzarizovaných pacientů s 

ischemickými nemocemi srdečními.  
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7.1.1 Nemocnost na cévní onemocnění mozku  

 

Graf 38 Porovnání výskytu cévních onemocnění mozku na 100 000 mužů ve vybraných 
okresech Středočeského kraje a ČR  

 

Zdroj: ÚZIS ČR 

 

Z analýzy dlouhodobých dat je patrný mírně klesající trend nemocnosti na cévní 

onemocnění mozku u mužů ve většině okresů Středočeského kraje. K výjimce došlo 

v Kutné Hoře, kde hodnota ukazatele mezi sledovanými roky 1995-2012 vzrostla 

o 53,9 %. Nejvyšší průměrná hodnota ukazatele byla zaznamenána stejně jako u žen 

v okrese Praha-východ (546,4), kde však současně došlo k nejvýraznějšímu poklesu 

hodnoty ukazatele z 630,3 v roce 1995 na 288,7 v roce 2012, tj. pokles o 54,2 %. Nejnižší 

průměrná hodnota ukazatele byla zaznamenána v okrese Mladá Boleslav (335,8). 

Hodnotu ukazatele pro ČR v roce 2012 (375,7) převyšovaly hodnoty ukazatele 

v okresech Beroun, Kolín, Kutná Hora a Příbram, přičemž nejvyšší nárůst hodnot byl 

zaznamenán právě v okrese Kutná Hora (o 53,9 %). Ve sledovaném období došlo 

k poklesu nemocnosti na cévní onemocnění mozku u mužů ve většině krajů. Nejvyšší 

průměrná hodnota ukazatele byla zaznamenána v Ústeckém kraji (průměrná hodnota 

484,3/1000 mužů), nejnižší v hlavním městě Praze (368,5). Ve Středočeském kraji došlo 

ve sledovaném období k poklesu hodnoty ukazatele o 22,2 % ze 454,8 v roce 2003 na 

353,7 v roce 2012, čímž hodnota ukazatele pro ČR (375,7) převýšila hodnotu ukazatele 

pro Středočeský kraj o 22,0/100 000 mužů. 
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Graf 39 Porovnání výskytu cévních onemocnění mozku na 100 000 žen ve vybraných 
okresech Středočeského kraje a ČR  

 

Zdroj: ÚZIS ČR 

 

Z analýzy dlouhodobých dat je patrný mírně klesající trend nemocnosti na cévní 

onemocnění mozku u žen ve většině okresů Středočeského kraje. Výjimky nastaly 

v okresech Nymburk a, stejně jako u mužů, v Kutné Hoře. Nejvyšší průměrná hodnota 

ukazatele byla stejně jako u mužů zaznamenána v okrese Praha-východ (750,4/100 000 

žen), kde současně ale došlo k výraznému poklesu hodnoty ukazatele o 57,1 % ze 778,9 

v roce 1995 na 333,9 v roce 2012. Nejnižší průměrná hodnota ukazatele byla 

zaznamenána v okrese Mladá Boleslav (332,1). Hodnotu ukazatele pro ČRv roce 2012 

(380,1) převyšovaly hodnoty ukazatele v okresech Benešov, Beroun, Kutná Hora, 

Nymburk, Příbram a Rakovník, přičemž v okrese Kutná Hora došlo k nárůstu hodnot za 

sledované období o 57,5 %. Ve sledovaném období je patrný klesající trend vývoje 

nemocnosti na cévní onemocnění mozku u žen ve většině krajů i v rámci Česka. Nejvyšší 

průměrná hodnota ukazatele byla zaznamenána ve Zlínském kraji (542,6/100 000 žen), 

nejnižší naopak v kraji Jihočeském (370,2). Ve Středočeském kraji došlo ve sledovaném 

období mezi roky 2003 a 2012 k poklesu hodnoty ukazatele o 25,1% z 500,2 v roce 2003 

na 374,6 v roce 2012. V roce 2012 hodnota ukazatele pro ČR (380,1) převyšovala 

hodnotu ukazatele pro Středočeský kraj o 5,5/100 000 žen. 
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7.1.2 Nemocnost na infarkt myokardu 

 

Infarkt myokardu  je akutní stav definovaný jako akutní ložisková ischemická 

nekróza srdečního svalu vzniklá na podkladě náhlého uzávěru či progresivního 

extrémního zúžení věnčité tepny zásobující příslušnou oblast. Nověji je pro pacienty, 

kteří mají jako hlavní symptom bolest na hrudníku, používán také širší klinický termín 

akutní koronární syndrom (AKS), který zahrnuje kromě infarktu myokardu také 

nestabilní anginu pectoris. Všechny formy AKS mohou být provázeny závažnými 

komplikacemi, včetně úmrtí. 

Graf 40 Porovnání výskytu infarktu myokardu na 100 000 mužů ve vybraných okresech 
Středočeského kraje a ČR  

 

Zdroj: ÚZIS ČR 

 

Z analýzy dlouhodobých dat je patrný, po výraznějším poklesu sledovaných hodnot 

v druhé polovině devadesátých let, nadále stále mírně klesající trend vývoje nemocnosti 

na infarkt myokardu u mužů ve většině okresů Středočeského kraje s výjimkou 

Rakovníku, kde došlo k nárůstu hodnot ve sledovaném období o 29,7 %. Nejvyšší 

průměrná hodnota ukazatele byla zaznamenána v okrese Kladno (242,4/100 000 mužů), 

nejnižší v okrese Praha-západ (161,3), kde současně došlo k největšímu poklesu z 228,3 

v roce 1995 na 102,7 v roce 2012, tj. pokles o 55,0 %. Hodnotu ukazatele pro ČR v roce 

2012 (200,8) převyšovaly hodnoty ukazatele v okresech Kladno, Kutná Hora, Nymburk 

a Rakovník, kde byl zaznamenán nárůst hodnot za sledované období téměř o 30,0 %. Od 

roku 2006 je patrný mírně klesající trend vývoje nemocnosti na infarkt myokardu u mužů 

ve většině krajů. Nejvyšší průměrná hodnota byla zaznamenána v Karlovarském kraji 

(245,8/100 000 mužů), nejnižší naopak v hl. m. Praze (152,6). Ve Středočeském kraji 

došlo k poklesu nemocnosti mezi roky 2003-2012 o 28,0 % z hodnoty 208,8 v roce 2003 

50

100

150

200

250

300

350

1995 2000 2005 2010 2011 2012

p
o

če
t

roky

Kladno muži Praha-západ muži Rakovník muži Česko muži



102 

 

na hodnotu 180,8 v roce 2012. V žádném ze sledovaných roků nepřevýšila hodnota 

ukazatele ve Středočeském kraji hodnotu ukazatele za ČR. 

Graf 41 Porovnání výskytu infarktu myokardu na 100 000 žen ve vybraných okresech 
Středočeského kraje a ČR 

 
Zdroj: ÚZIS ČR 
 

Z analýzy dlouhodobých dat je patrný klesající trend nemocnosti na infarkt myokardu 

u žen ve většině okresů Středočeského kraje s výjimkou Kutné Hory a Rakovníku. 

V Rakovníku došlo k nárůstu hodnoty sledovaného ukazatele o 66,0 % z 86,5 v roce 

1995 na 143,6 v roce 2012. Nejvyšší průměrná hodnota byla v tomto období 

zaznamenána v okrese Kutná Hora (145,9), kde je z přímky lineárního trendu patrný 

mírný vzestup hodnoty ukazatele, nejnižší naopak v okrese Praha-východ (97,5). 

Hodnotu ukazatele pro ČR v roce 2012 (111,8) převyšovaly hodnoty ukazatele 

v okresech Beroun, Kutná Hora, Nymburk, Příbram a Rakovník, přičemž hodnota 

ukazatele okresu Rakovník stoupla za sledované období o 66,0 %. V letech 2003-2012 

byl zjištěn mírně klesající trend vývoje nemocnosti na infarkt myokardu u žen ve většině 

krajů i v rámci ČR. Nejvyšší průměrná hodnota ukazatele byla zaznamenána 

v Karlovarském kraji (144,3/100 000 žen), nejnižší naopak v hl. m. Praze (87,6). Ve 

Středočeském kraji došlo ve sledovaném období k poklesu hodnot o 21,1 % z hodnoty 

132,9 v roce 2003 na 104,9 v roce 2012. V žádném ze sledovaných roků nepřevýšila 

hodnota ukazatele ve Středočeském kraji hodnotu ukazatele za ČR.  
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7.2 Nemocnost na novotvary 
 

 

UKAZATEL : Hlášená nová onemocnění zhoubným novotvarem nebo novotvarem in 

situ, vč. dg Jiný ZN kůže, v daném roce (podle data stanovení diagnózy), podle trvalého 

bydliště, přepočteno evropským standardem. Zdrojem je Národní onkologický registr ČR 

(dále též „NOR ČR“) a ÚZIS ČR (ÚZIS ČR, 2010). 

 

Celková incidence novotvarů  

Graf 42 Porovnání výskytu onemocnění zhoubnými novotvary na 100 000 obyvatel ve 
vybraných krajích, ČR a EU15 

 

Zdroj: ÚZIS ČR, HFA WHO 
 

Počet nově diagnostikovaných případů zhoubných novotvarů v období let 2003 až 

2011 v České republice plynule mírně stoupal ve všech krajích. Nejvyšších hodnot 

nemocnost ve sledovaném období dosáhla v Plzeňském kraji a nejnižších v kraji 

Středočeském. Ve Středočeském kraji došlo k nárůstu nemocnosti novotvary na 100 000 

obyvatel mezi roky 2003 a 2011 o 11,5 %. Ve stejném období v Česku stoupla incidence 

novotvarů o 19,7 %. Nemocnost ve Středočeském kraji dosáhla v roce 2010 hodnoty 

660,4, v Česku 785,4 a v zemích EU15 hodnoty 524,9 nově diagnostikovaných případů 

novotvarů na 100 000 obyvatel. 
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Graf 43 Porovnání výskytu onemocnění zhoubnými novotvary na 100 000 obyvatel ve 
vybraných okresech Středočeského kraje a ČR 

 

Zdroj: ÚZIS ČR 

 

Nejvyšší počet nově diagnostikovaných případů novotvarů na 100 000 obyvatel po 

celé sledované období byla zjištěna v okrese Rakovník, nejnižší na Praze-západ. 

K nejvyššímu nárůstu nemocnosti mezi rokem 1980 a 2011 došlo v okrese Nymburk, kde 

se hodnota ukazatele zvýšila z 265,0 v roce 1980 na 747,8 v roce 2011, což je nárůst 

o 182,2 % v průběhu 31 let. Nejnižší nárůst nemocnosti obyvatel zaznamenal okres Kolín, 

a to nárůst o 53,3 %. V Česku došlo k vzestupu nemocnosti na novotvary během 31 

sledovaných let o 121,2 % z hodnoty 360,0 v roce 1980 na 796,3 nově diagnostikovaných 

novotvarů na 100 000 obyvatel v roce 2011. 

Graf 44 Porovnání výskytu onemocnění zhoubnými novotvary na 100 000 mužů ve 
vybraných okresech Středočeského kraje a ČR 

 

Zdroj: ÚZIS ČR 
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Nejvyšší incidence novotvarů u mužů po celé sledované období byla zjištěna v okrese 

Rakovník, nejnižší na Praze-západ. K nejvyššímu nárůstu nemocnosti u mužů mezi 

rokem 1980 a 2011 došlo v okrese Nymburk, kde se hodnota ukazatele zvýšila z 238,0 

v roce 1980 na 854,2 v roce 2011, což představuje nárůst o 258,9 % v průběhu 31 let. 

Počet nově diagnostikovaných případů zhoubných novotvarů u mužů v období let 2003-

2011 stoupal stejně jako u žen ve všech krajích Česka. Nejvyšších hodnot dosáhla 

nemocnost po celé sledované období u obou pohlaví v Plzeňském kraji a nejnižších 

v kraji Středočeském, kde došlo k nárůstu nově diagnostikovaných novotvarů mezi roky 

2003 a 2011 u mužů o 15,0 %, zatímco ve stejném období v Česku stoupla nemocnost 

o 20,1 %. Nemocnost na novotvary u mužů v roce 2011 ve Středočeském kraji dosáhla 

hodnoty 718,9 a v Česku 827,3 nově diagnostikovaných případů novotvarů na 100 000 

mužů. V Česku došlo k vzestupu nemocnosti novotvary u mužů během sledovaných let 

o 112,1 % z hodnoty 390,0 v roce 1980 na 827,3 nově diagnostikovaných novotvarů na 

100 000 mužů v roce 2011. 

Graf 45 Porovnání výskytu onemocnění zhoubnými novotvary na 100 000 žen ve 
vybraných okresech Středočeského kraje a ČR 

 

Zdroj: ÚZIS ČR 
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rokem 1980 a 2011 došlo v okrese Praha-východ, kde se hodnota ukazatele zvýšila 

z 220,0 v roce 1980 na 579,4 v roce 2011, což je nárůst o 163,4 % v průběhu 31 let. 

Hodnotu celorepublikového ukazatele převyšovaly po celé sledované období hodnoty 

ukazatele v okrese Kolín a Příbram. V Česku došlo k nárůstu incidence novotvarů u žen 

během 31 sledovaných let o 130,8 % z hodnoty 332,0 v roce 1980 na 766,3 na 100 000 
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žen v roce 2011. Počet nově diagnostikovaných případů zhoubných novotvarů u žen ve 

sledovaném období let 2003-2011 stoupal stejně jako u mužů ve všech krajích Česka. 

Nejvyšších hodnot dosáhla nemocnost po celé období u obou pohlaví v Plzeňském kraji 

a nejnižších v kraji Středočeském, kde došlo k nárůstu počtu nově diagnostikovaných 

novotvarů u žen mezi roky 2003 a 2011 o 7,6 %, zatímco ve stejném období v Česku 

stoupla nemocnost o 19,2 %. Nemocnost na novotvary u žen v roce 2011 ve 

Středočeském kraji dosáhla hodnoty 628,7 a v Česku 766,3 nově diagnostikovaných 

případů novotvarů na 100 000 žen. 

 

7.2.1 Incidence nádorů tlustého střeva 

 

Graf 46 Porovnání výskytu onemocnění zhoubným novotvarem tlustého střeva na 
100 000 mužů ve vybraných okresech Středočeského kraje a ČR 

 

Zdroj: ÚZIS ČR 

 

Nejvyšší incidence zhoubného novotvaru střev u mužů po celé sledované období byla 

zjištěna v okrese Rakovník, nejnižší v okrese Benešov. Nemocnost kolorektálním 

karcinomem v letech 1980-2011 ve všech okresech plynule stoupala. Hodnotu 

republikového ukazatele u mužů převyšovala po celé sledované období 31 let hodnota 

ukazatele v okresech Kladno, Kolín, Mělník, Příbram a Rakovník. K nejvyššímu nárůstu 

nemocnosti, a to pětinásobnému, došlo u mužů v okrese Nymburk (z hodnoty 9,0 v roce 

1980 na 45,6 nově diagnostikovaných případů zhoubného nádoru střev v roce 2011 na 

100 000 mužů). V Česku došlo za stejné období k nárůstu nemocnosti u mužů o 146,2 % 

(z hodnoty ukazatele nemocnosti 21,0 v roce 1980 na 51,7 případů kolorektálního 

karcinomu na 100 000 mužů v roce 2011). Nejvyšší nemocnost zhoubným novotvarem 
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tlustého střeva u mužů v letech 2003 až 2011 byla zjištěna v Plzeňském kraji a nejnižší 

v kraji Ústeckém. Ve Středočeském kraji byla nemocnost u mužů po celé sledované 

období nižší než nemocnost na úrovni republiky. Mezi roky 2003 a 2011 byl ve 

Středočeském kraji zaznamenán pokles nemocnosti na tento druh nádoru u mužů 

o 13,2 %, zatímco v Česku došlo k mírnému nárůstu o 1,7 %. Incidence zhoubného 

novotvaru střev u mužů v roce 2011 ve Středočeském kraji dosáhla hodnoty 46,1 

a v Česku 51,7 nově diagnostikovaných případů zhoubného novotvaru střev na 100 000 

mužů. 

Graf 47 Porovnání výskytu onemocnění zhoubným novotvarem střev na 100 000 žen ve 
vybraných okresech Středočeského kraje a ČR 

 

Zdroj: ÚZIS ČR 

 

Nejvyšší incidence zhoubného novotvaru střev u žen po celé sledované období byla 

zjištěna v okrese Rakovník, nejnižší v okrese Praha-východ. V letech 1980-2011 

nemocnost kolorektálním karcinomem ve všech okresech u žen plynule stoupala. 

Hodnotu celorepublikového ukazatele převyšovala po celé sledované období 31 let 

hodnota ukazatele v okrese Kladno, Mělník a Rakovník. K nejvyššímu nárůstu 

nemocnosti, a to o 246,7 %, došlo u žen v okrese Příbram (z hodnoty ukazatele 9,0 v roce 

1980 na 31,2 případů nově diagnostikovaných případů zhoubného novotvaru střev v roce 

2011). V Česku došlo za stejné období k nárůstu nemocnosti u žen o 94,5 % (z hodnoty 

ukazatele 20,0 v roce 1980 na 38,9 případů kolorektálního karcinomu na 100 000 žen 

v roce 2011). Nejvyšší incidence zhoubného novotvaru střev u žen po celé sledované 

období 2003 až 2011 byla zjištěna v Plzeňském kraji a nejnižší v kraji Pardubickém. Ve 

Středočeském kraji byla nemocnost po celé sledované období nižší než nemocnost na 

úrovni republiky. Mezi roky 2003 a 2011 byl ve Středočeském kraji zaznamenán pokles 
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nemocnosti na tento druh nádoru u žen o 18,0 %, z hodnoty 37,7 v roce 2003 na 30,9 

v roce 2011, zatímco v Česku byla hodnota v obou letech identická, a sice 38,9 nově 

diagnostikovaných případů zhoubného novotvaru střev na 100 000 žen.  

 

7.2.2 Incidence nádorů průdušnice, průdušek a plic 

 

Graf 48 Porovnání výskytu onemocnění zhoubným novotvarem průdušnice, průdušek 
a plic na 100 000 mužů ve vybraných okresech Středočeského kraje a ČR 

 

Zdroj: ÚZIS ČR 

 

Incidence zhoubného novotvaru průdušnice, průdušek a plic u mužů po celé sledované 

období výrazně převyšovala incidenci u žen. Nemocnost stoupala ve většině okresů do 

konce devadesátých let a poté nastal mírný pokles, který ve většině okresů přetrvává do 

konce sledovaného období. Nejvyšší nemocnost v letech 1980-2011 byla zjištěna u mužů 

v okrese Kladno, nejnižší v okrese Benešov. Hodnotu republikového ukazatele 

převyšovaly po celé sledované období 31 let hodnoty ukazatele pouze v okresech Mladá 

Boleslav, Praha-východ a Praha-západ. Přestože v Česku došlo v průběhu 31 let 

k poklesu o 13,0 %, ve většině okresů Středočeského kraje byl patrný nárůst hodnoty 

tohoto ukazatele. Nejvyšší nárůst případů nově diagnostikovaných případů zhoubného 

novotvaru průdušnice, průdušek a plic na 100 000 mužů byl zaznamenán v průběhu 

sledovaných let v okrese Beroun, a to o 127 %. Nejvyšší nemocnost zhoubným 

novotvarem průdušnice, průdušek a plic v letech 2003-2011 byla zjištěna u mužů 

v Karlovarském kraji a nejnižší v kraji Zlínském. Ve Středočeském kraji byla nemocnost 

u mužů po celé sledované období vyšší než na úrovni republiky. Mezi roky 2003 a 2011 
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o 11,0 %, v Česku o 5,0 %. Nemocnost zhoubným novotvarem průdušnice, průdušek 

a plic u mužů ve Středočeském kraji v roce 2011 dosáhla hodnoty 92,6 a v Česku 87,0 

nově diagnostikovaných případů zhoubného novotvaru průdušnice, průdušek a plic na 

100 000 mužů.  

Graf 49 Porovnání výskytu onemocnění zhoubným novotvarem průdušnice, průdušek 
a plic na 100 000 žen ve vybraných okresech Středočeského kraje a ČR 

 
Zdroj: ÚZIS ČR 
 

Incidence zhoubného novotvaru průdušnice, průdušek a plic u žen byla po celé 

sledované období výrazně nižší než u mužů, avšak ve všech okresech nemocnost ve 

sledovaném období výrazně stoupala. Nejvyšší nemocnost v letech 1980-2011 byla 

zjištěna u žen v okrese Mělník, nejnižší stejně jako u mužů v okrese Benešov. Hodnotu 

republikového ukazatele převyšovaly po celé sledované období 31 let hodnoty ukazatelů 

v okresech Kladno, Mělník, Mladá Boleslav a Praha-západ. K nejvyššímu nárůstu 

nemocnosti u žen došlo v okrese Kutná Hora, a to z hodnoty 2,0 v roce 1980 na hodnotu 

34,6 nově diagnostikovaných případů onemocnění na 100 000 žen, což představuje nárůst 

o 1 630 %. V Česku došlo během sledovaných let k nárůstu nemocnosti u žen o 245,5 % 

(z hodnoty ukazatele 11,0 v roce 1980 na 38,0 případů zhoubného novotvaru průdušnice, 

průdušek a plic v roce 2011). Nejvyšší nemocnost zhoubným novotvarem průdušnice, 

průdušek a plic v letech 2003-2011 byla zjištěna u žen v hlavním městě Praze, nejnižší 

ve Zlínském kraji. Ve Středočeském kraji byla nemocnost u žen po většinu sledovaného 

období mírně vyšší než na úrovni republiky, v posledních sledovaných letech došlo 

k vyrovnání hodnot. Mezi roky 2003 a 2011 byl ve Středočeském kraji zaznamenán 

vzestup nemocnosti na tento druh nádoru u žen o 27,9 %, v Česku dokonce o 40,2 %. 

Nemocnost zhoubným novotvarem průdušnice, průdušek a plic u žen ve Středočeském 
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kraji v roce 2011 dosáhla hodnoty 37,6 a v Česku 38,0 nově diagnostikovaných případů 

zhoubného novotvaru průdušnice, průdušek a plic na 100 000 žen.  

 

7.2.3 Incidence zhoubným novotvarem kůže – melanomem 

 

Graf 50 Porovnání výskytu melanomu na 100 000 mužů ve vybraných okresech 
Středočeského kraje a ČR 

 
Zdroj: ÚZIS ČR 
 

Incidence melanomu u mužů byla po celé sledované období srovnatelná s incidencí 

u žen. Ve všech okresech nemocnost plynule a významně stoupala a nejvyšší byla 

v letech 1980-2011 zjištěna u mužů v okrese Nymburk, kde společně s okresem Praha-

východ došlo k nejvyššímu nárůstu hodnoty ukazatele v průběhu sledovaného období, 

a to z hodnot 0 v roce 1980 na hodnotu 26,1 v Nymburce a 24,4 na okrese Praha-východ. 

Nejnižší nemocnost melanomem u mužů byla v průběhu 31 let v okrese Mladá Boleslav. 

Hodnotu republikového ukazatele převyšovaly po celé sledované období hodnoty 

ukazatele v okrese Nymburk a Praha-východ. V Česku došlo během 31 sledovaných let 

k nárůstu nemocnosti u mužů o 196,7 % (z 6,0 případů v roce 1980 na 17,8 nově 

diagnostikovaných případů onemocnění melanomem na 100 000 mužů v roce 2011). 

Mezi roky 2003 a 2011 byl ve Středočeském kraji zaznamenán vzestup nemocnosti na 

tento druh nádoru u mužů, a to o 53,9 %.  
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Graf 51 Porovnání výskytu melanomu na 100 000 žen ve vybraných okresech 
Středočeského kraje a ČR 

 
Zdroj: ÚZIS ČR 
 

Incidence melanomu u žen byla po celé sledované období srovnatelná s incidencí 

u mužů. Ve všech okresech nemocnost plynule a významně stoupala. Nejvyšší 

nemocnost v letech 1980-2011 byla zjištěna u žen v okrese Příbram, kde zároveň došlo 

i k nevyššímu nárůstu hodnoty ukazatele mezi rokem 1980 (hodnota 0) a rokem 2011 

(hodnota 22,6). Nejnižší nemocnost melanomem u žen po celé sledované období 31 let 

byla zjištěna v okrese Mělník. Hodnotu republikového ukazatele převyšovaly po celé 

sledované období hodnoty ukazatelů v okresech Benešov, Kolín, Praha-západ a Příbram. 

V Česku se zvýšila nemocnost žen za stejné období o 258,0 %. Mezi roky 2003 a 2011 

byl ve Středočeském kraji zaznamenán vzestup nemocnosti na tento druh nádoru u žen 

o 17,2 %, zatímco v Česku o 9,8 %. 
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7.2.4 Incidence nádorů prsu 

 

Graf 52 Porovnání výskytu onemocnění zhoubným novotvarem prsu na 100 000 žen 
ve vybraných okresech Středočeského kraje a ČR 

 

Zdroj: ÚZIS ČR 

 

 Incidence zhoubného nádoru prsu ve všech okresech plynule významně stoupala. 

Nejvyšší nemocnost v letech 1980-2011 byla zjištěna u žen v okrese Kolín, nejnižší 

v okrese Kutná Hora. Hodnotu republikového ukazatele převyšovaly po celé sledované 

období 31 let hodnoty ukazatelů v okresech Kladno, Kolín, Mělník a Mladá Boleslav. 

K nejvyššímu nárůstu počtu onemocnění mezi roky 1980 a 2011 došlo u žen v okrese 

Mladá Boleslav, a to z hodnoty 43 v roce 1980 na 126,8 případů zhoubného novotvaru 

prsu na 100 000 žen v roce 2011. V Česku došlo během sledovaných let k nárůstu 

nemocnosti u žen o 123,9 %. Nejvyšší nemocnost zhoubným novotvarem prsu v letech 

2003-2011 byla zjištěna u žen v hlavním městě Praze a nejnižší v Zlínském kraji. Ve 

Středočeském kraji byla incidence zhoubného novotvaru prsu u žen po celé sledované 

období nižší než na úrovni republiky. Mezi roky 2003 a 2011 byl v kraji zaznamenán 

vzestup nemocnosti na tento druh nádoru u žen o 12,0 %, zatímco v Česku o 9,2 %. 

Nemocnost ve Středočeském kraji v roce 2011 dosáhla hodnoty 116,9 a v Česku 123,9 

nově diagnostikovaných případů zhoubného novotvaru prsu na 100 000 žen.  
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7.2.5 Incidence nádorů děložního hrdla 

 

Graf 53 Porovnání výskytu novotvarů děložního hrdla na 100 000 žen ve vybraných 
okresech Středočeského kraje a ČR 

 

Zdroj: ÚZIS ČR 

 

Nejvyšší nemocnost zhoubným novotvarem děložního hrdla v letech 1980-2011 byla 

zjištěna u žen v okrese Nymburk, nejnižší v okrese Benešov. Hodnotu republikového 

ukazatele převyšovaly po celé sledované období 31 let hodnoty ukazatelů v okresech 

Beroun, Kolín, Mělník, Nymburk a Praha-západ. V okrese Praha-východ došlo 

k nejvyššímu nárůstu z hodnoty ukazatele 10,0 v roce 1980 na 17,2 v roce 2011, tedy 

vzestup o 72,0 %. Hodnota celorepublikového ukazatele nemocnosti na zhoubný 

novotvar děložního hrdla v průběhu sledovaných 31 let byla stabilizovaná, mezi roky 

1980 a 2011 došlo k velmi mírnému poklesu nemocnosti o 9,0 % z hodnoty 21,0 v roce 

1980 na 19,1 v roce 2011. Nejvyšší nemocnost zhoubným novotvarem děložního hrdla 

v letech 2003-2011 byla zjištěna u žen v Karlovarském kraji a nejnižší v Kraji Vysočina. 

Ve Středočeském kraji byla incidence zhoubného novotvaru děložního hrdla po celé 

sledované období nevýznamně nižší než na úrovni republiky. Mezi roky 2003 a 2011 byl 

ve Středočeském kraji zaznamenán pokles nemocnosti na tento druh nádoru u žen o 8,3 

% a v Česku pouze o 2,1 %. Nemocnost zhoubným novotvarem děložního hrdla u žen ve 

Středočeském kraji v roce 2011 dosáhla hodnoty 14,3 a v Česku 19,1 nově 

diagnostikovaných případů zhoubného novotvaru děložního hrdla na 100 000 žen.  
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7.2.6 Incidence nádorů prostaty 

 

Graf 54 Porovnání výskytu novotvarů prostaty na 100 000 mužů ve vybraných okresech 
Středočeského kraje a ČR 

 

Zdroj: ÚZIS ČR 

 

Incidence zhoubného novotvaru prostaty ve všech okresech Středočeského kraje 

i v Česku v průběhu sledovaných 31 let plynule výrazně stoupala. Nejvyšší nemocnost 

v letech 1980-2011 byla zjištěna u mužů v okrese Mladá Boleslav, nejnižší v okrese 

Příbram. Hodnotu republikového ukazatele převyšovaly po celé sledované období 31 let 

hodnoty ukazatelů v okresech Kolín, Mladá Boleslav a Nymburk. V okrese Nymburk 

současně došlo k nejvyššímu nárůstu nemocnosti z hodnoty ukazatele 20,0 v roce 1980 

na 232,6 v roce 2011, tedy vzestup o 1 063 %. Incidence nemocnosti na karcinom 

prostaty se v průběhu sledovaných 31 let v Česku zvýšila o 440,4 %. Nejvyšší nemocnost 

zhoubným novotvarem prostaty v letech 2003-2011 byla zjištěna u mužů v hlavním 

městě Praze, nejnižší v Plzeňském kraji. U mužů ve všech krajích byl zaznamenán 

výrazný vzestup incidence. Mezi roky 2003 a 2011 došlo k nárůstu nemocnosti u mužů 

ve Středočeském kraji z hodnoty 64,5 na 127,6 nově diagnostikovaných případů 

karcinomu prostaty na 100 000 mužů (nárůst o 97,8 %). Nemocnost u mužů v Česku ve 

stejném období také výrazně stoupala, z hodnoty ukazatele 77,9 v roce 2003 na 135,1, 

což je vzestup v průběhu sledovaných 9 let o 73,4 %. 
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7.3 Psychiatrická onemocnění 
 

 

Psychická porucha (nebo také duševní porucha) je v širším pojetí označení pro některé 

psychické procesy, projevující se v myšlení, prožívání a chování člověka, znesnadňující 

jeho fungování ve společnosti.  

Graf 55 Počet prvních psychiatrických vyšetření v ambulancích ve Středočeském kraji 
dle pohlaví 

 

Zdroj: ÚZIS ČR 

 

Počet ambulantních vyšetření byl vztažen k prvnímu psychiatrickému vyšetření 

v daném roce (tento ukazatel zároveň znamená počet pacientů v daném roce). Počet 

prvních psychiatrických vyšetření v ambulancích vykazuje u obou pohlaví ve 

Středočeském kraji stoupající tendenci – za sledované období se jejich počet téměř 

zdvojnásobil – u mužů z 10 154 v roce 2003 na 17 492 v roce 2012. Výrazněji vzrostl 

počet těchto vyšetření u žen, a to z 15 028 v roce 2003 na 29 864 v roce 2012. Ženy tvoří 

ve Středočeském kraji cca 60-65 % všech pacientů s psychickým onemocněním, což 

koresponduje s celorepublikovým podílem žen na celkovém počtu psychiatrických 

pacientů. Ve srovnání s celorepublikovým počtem prvních psychiatrických vyšetření 

vykazuje Středočeský kraj hodnoty nižší a společně s Karlovarským krajem vykazuje 

hodnoty nejnižší. Naopak nejvyšší počet prvních psychiatrických vyšetření lze pozorovat 

v hlavním městě Praze, což lze odůvodnit zejména vyšším počtem zdravotnických 

zařízení odbornosti psychiatrie a potřebou určité části pacientů vyhledat k léčení 
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psychické choroby zdravotnické zařízení mimo trvalé bydliště. Analýza dle okresů nebyla 

z důvodu malých čísel realizována.  

 

 

7.4 Nemocnost z důvodu úrazů 
 

 

Úraz je jakékoliv neúmyslné či úmyslné poškození organismu, ke kterému došlo 

následkem akutní expozice termální, mechanické, elektrické či chemické energie 

a z nedostatku životně nezbytných energetických prvků či veličin, jako jsou kyslík nebo 

teplo. Zjednodušeně řečeno je úraz porucha zdraví způsobená náhle a vnější příčinou. 

(ČESKO, 2004).  

Sebevraždy resp. SDR na úmyslné sebepoškození s následkem smrti jsou zařazeny do 

kapitoly věnované úmrtnosti. Data týkající se nemocnosti na jednotlivé druhy úrazů jsou 

v DPS na úrovni okresů dostupná až od roku 2007. 

 

Úrazy dětí ve věku 0-14 let 

Graf 56 Porovnání celkového počtu úrazů dětí ve věku 0-14 let na 100 000 dětí ve 
vybraných okresech Středočeského kraje a v ČR 

 

Zdroj: ÚZIS ČR 
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Z analýzy trendu let 2007-2012 na úrovni okresů Středočeského kraje byl zjištěn 

nejvyšší počet dětských úrazů v okrese Kolín a nejnižší počet byl zaznamenán v okrese 

Praha-západ. V jednotlivých okresech byl zjištěn pokles výskytu dětských úrazů nad 

50 % v pěti okresech: Benešov, Beroun, Kutná Hora, Mladá Boleslav a Praha-východ. 

Nejnižších hodnot ukazatele dosahoval okres Praha-západ, kde počet dětských úrazů na 

100 000 dětí nepřesáhl ve sledovaném období 1 000 úrazů v roce (v roce 2012 dosáhl 

hodnoty 128,4 úrazů). Hodnotu ukazatele počtu dětských úrazů v roce 2012 v Česku 

(20 341,2) převýšila hodnota ukazatele pouze ve třech okresech, a to v okrese Kolín, 

Mělník a Příbram. Ve Středočeském kraji byl v období let 2003-2012 nejnižší výskyt 

dětských úrazů ze všech krajů (14 290,7 úrazů na 100 000 dětí v roce 2012), zatímco 

nejvyšší byl v Jihočeském kraji (24 820,6 úrazů na 100 000 dětí ve stejném roce). 

Graf 57 Podíl jednotlivých skupin úrazů na celkovém počtu dětských úrazů 
ve Středočeském kraji  

 

Zdroj: ÚZIS ČR, 2013 

 

Největší podíl na celkovém počtu dětských úrazů ve Středočeském kraji v roce 2003 

i 2012 měly úrazy domácí + ostatní, které tvořily v obou porovnávaných letech více než 

polovinu úrazů, dále úrazy sportovní, školní a nejmenší podíl měly úrazy dopravní. Podíl 

jednotlivých skupin úrazů na celkovém počtu úrazů v roce 2012 se oproti roku 2003 lišil 

pouze nepatrně – v roce 2012 došlo k nárůstu počtu domácích + ostatních úrazů o 3,0 

procentní body (54,5 % oproti 51,5 % v roce 2003), naopak o 3,3 procentních bodů 

poklesl výskyt úrazů sportovních (26,6 % oproti 29,9 % v roce 2003). Skupina školních 

a dopravních úrazů zůstala téměř beze změn (školní úrazy 14,8 % v roce 2003 a 15,8 % 

v roce 2012, dopravní úrazy 3,8 % v roce 2003 a 3,1 % v roce 2012). 
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7.5 Nadváha a obezita 
 

 

Nadváha a obezita (otylost) jsou definovány jako nadměrné hromadění 

energetických zásob v podobě tuku v organizmu. Příčiny bývají většinou kombinované, 

jen v malém počtu případů je onemocnění způsobeno jednoznačným, např. hormonálním 

onemocněním. Nadbytek energeticky bohatých potravin a nedostatek přirozeného 

pohybu jsou vedle genetických dispozic základními příčinami obezity. (VOKURKA, 

2015) 

 

Obezita u dětí 

Graf 58 Porovnání výskytu onemocnění obezitou z nadvýživy u dětí ve věku 0-14 let na 
1 000 registrovaných pacientů ve vybraných krajích a ČR 

 

Zdroj: ÚZIS ČR 
 

Ve sledovaném desetiletém období je v Česku patrný setrvalý rostoucí trend výskytu 

obezity z nadvýživy u dětí ve věku 0-14 let, tomuto trendu odpovídají také hodnoty 

v jednotlivých krajích. Zatímco v roce 2003 dosáhl počet dispenzarizovaných 

onemocnění (tj. vyžadujících soustavnou zdravotní péči) u dětí na 1 000 registrovaných 

pacientů ve Středočeském kraji hodnoty 10,7, v roce 2012 došlo k nárůstu na hodnotu 

17,5. Za 10leté období došlo tedy k nárůstu o 63,6 %. V rámci Česka došlo k nárůstu 

počtu dispenzarizovaných onemocnění u dětí o 76,5 %. Nejvyšší výskyt obezity 

5

10

15

20

25

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

p
o

če
t

roky

Jihočeský kraj Zlínský kraj Středočeský kraj Česko



119 

 

z nadvýživy a jejích následků u dětí ve věku 0-14 let byl zaznamenán po celé sledované 

období let 2003-2012 v Jihočeském kraji, nejnižší byl ve Zlínském kraji. 

 

 

7.6 Diabetes mellitus 
 

 

Diabetes mellitus (DM) neboli úplavice cukrová (cukrovka) je chronické onemocnění, 

které se projevuje zvýšenou hladinou cukru (glukózy) v krvi. Příčinou je buď nedostatek 

inzulínu v důsledku jeho snížené sekrece anebo je sekrece inzulínu zpočátku dostatečná, 

ale periferní tkáně jsou na jeho působení rezistentní. Kromě metabolismu cukrů je narušen 

také metabolismus bílkovin a tuků, důsledkem čehož je narušen celý energetický 

metabolismus (ÚZIS ČR, 2012b) 

 

UKAZATEL:  Incidence - počet nově zjištěných onemocnění diabetem mellitem na 

100 000 obyvatel. Prevalence - počet všech existujících onemocnění diabetem mellitem 

na 100 000 obyvatel.  

Zdroj dat: „Roční výkaz o činnosti zdravotnických zařízení pro obor diabetologie". 

Výkaz vyplňuje samostatně každá diabetologická ordinace, vč. ambulantních částí 

nemocnic, ve státních i nestátních zdravotnických zařízeních. Zároveň jej vyplňuje 

ordinace praktického lékaře pro dospělé. Praktičtí lékaři vykazují pouze ty diabetiky, 

které aktivně léčí. (ÚZIS ČR, 2012b) 
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Graf 59 Porovnání prevalence onemocnění diabetem mellitem na 100 000 mužů ve 
vybraných okresech Středočeského kraje a ČR 

 

Zdroj: ÚZIS ČR 
 

Po celé sledované období let 1980-2012 je patrná nejvyšší prevalence onemocnění 

diabetem mellitem u mužů v okrese Kutná Hora a nejnižší v okrese Praha-západ, kde 

v druhé polovině devadesátých let 20. století dle vyjádření ÚZIS ČR nastal výrazný 

pokles počtu evidovaných diabetiků z důvodu snížení počtu diabetologických ordinací, 

ordinací praktického lékaře pro dospělé a dalších složek, které se na hlášení podílejí. 

K nejvyššímu nárůstu počtu evidovaných mužů diabetiků mezi rokem 1980 a 2012 došlo 

v okrese Příbram, kde vzrostla prevalence o 301,8 % z hodnoty 2 423,1 v roce 1980 na 

9 736,3 evidovaných diabetiků na 100 000 mužů v roce 2012. Hodnotu 

celorepublikového ukazatele u mužů převyšovala po sledované období 30 let hodnota 

ukazatele v okresech Beroun, Kolín, Kutná Hora, Mělník, Příbram a Rakovník.  

Graf 60 Porovnání prevalence onemocnění diabetem mellitem na 100 000 žen ve 
vybraných okresech Středočeského kraje a ČR  

 

Zdroj: ÚZIS ČR 
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Po celé sledované období let 1980-2012 je patrná nejvyšší prevalence onemocnění 

diabetem mellitem u žen v okrese Příbram a nejnižší v okrese Praha-západ, kde v druhé 

polovině devadesátých let 20. století dle vyjádření ÚZIS nastal výrazný pokles počtu 

evidovaných diabetiků z důvodu snížení počtu diabetologických ordinací, ordinací 

praktického lékaře pro dospělé a dalších složek, které se na hlášení podílejí. K nejvyššímu 

nárůstu počtu evidovaných žen diabetiček mezi rokem 1980 a 2012 došlo také v okrese 

Příbram, kde vzrostla prevalence o 302,8 % z hodnoty 2 859,3 v roce 1980 na 11 516,6 

evidovaných diabetiček na 100 000 žen v roce 2012. Hodnotu celorepublikového 

ukazatele prevalence diabetu u žen převyšovala po sledované období 30 let hodnota 

ukazatele v okresech Beroun, Kolín, Kutná Hora, Mělník, Příbram a Rakovník.  

 

 

7.7 Nemocnost na infekční onemocnění 
 

 

Alimentární nákazy představují střevní infekce, u kterých jsou patogenní mikroby 

vylučovány stolicí nebo močí. Vstupní bránou infekce je trávicí ústrojí. Přenos těchto 

onemocnění se děje zpravidla prostřednictvím kontaminované stravy nebo vod, popř. 

kontaminovanýma rukama nemocné osoby. (VOKURKA, 2015) 

 

7.7.1 Salmonelózy  

Graf 61 Porovnání výskytu nemocnosti salmonelózou na 100 000 mužů ve vybraných 
krajích a ČR 

 

Zdroj: EPIDAT 
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Graf 62 Porovnání výskytu nemocnosti salmonelózou na 100 000 žen ve vybraných 
krajích a ČR 

 

Zdroj: EPIDAT 

 

V období let 2003-2012 byla nejvyšší nemocnost u mužů i u žen v Plzeňském kraji, 

nejnižší pak u obou pohlaví v hlavním městě Praze. Po celé sledované období byl výskyt 

salmonelóz ve Středočeském kraji téměř shodný se situací v Česku. Z vývoje nemocnosti 

ve Středočeském kraji je patrný prudký pokles nemocnosti u obou pohlaví v letech 2005-

2008, poté se pokles zpomalil a v období let 2009-2012 byl počet případů onemocnění 

salmonelózou na 100 000 mužů i žen na přibližně stejné úrovni. V roce 2012 dosáhl 

hodnoty 83,9 případů/100 000 mužů a 87,9/100 000 žen. Skutečný výskyt salmonelóz 

v populaci je však vyšší, neboť lehčí formy nemoci unikají evidenci praktických lékařů. 
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7.7.2 Kampylobakteriózy 

Graf 63 Porovnání výskytu nemocnosti kampylobakteriózou na 100 000 mužů ve 
vybraných krajích a ČR 

 

Zdroj: EPIDAT 

 

Graf 64 Porovnání výskytu nemocnosti kampylobakteriózou na 100 000 žen ve 
vybraných krajích a ČR 

 

Zdroj: EPIDAT 

 

Situace ve výskytu kampylobakterióz u mužů i žen ve Středočeském kraji byla téměř 

stejná. Průměrná nemocnost u mužů po celé sledované období činila 204,7 případů na 

100 000 obyvatel, průměrná nemocnost u žen dosáhla 182,0 případů na 100 000 obyvatel. 

Od roku 2004 je nemocnost na kampylobakteriózy trvale nižší ve Středočeském kraji než 

v Česku. 
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7.7.3 Nemocnost na virové hepatitidy 

 

Jedná se o infekce vyvolané hepatotropními viry, klinický obraz je dán zánětlivým 

a degenerativním postižením jaterní tkáně. Jednotlivé typy virových hepatitid se liší 

zejména z hlediska epidemiologického (způsobem získání nákazy), inkubační dobou, tj. 

dobou od vniknutí původce do organismu do vzniku prvních příznaků onemocnění, ale 

i rozsahem postižení jaterní tkáně a event. přechodem do chronického onemocnění. 

(VOKURKA, 2015) 

Hepatitida A 

Graf 65 Porovnání výskytu nemocnosti virovou hepatitidou a na 100 000 mužů ve 
vybraných krajích a ČR 

 

Zdroj: EPIDAT 
 

Graf 66 Porovnání výskytu nemocnosti virovou hepatitidou a na 100 000 žen ve 
vybraných krajích a ČR 

 

Zdroj: EPIDAT 
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Ve sledovaném období byl výskyt virové hepatitidy a ve Středočeském kraji prakticky 

shodný se situací v celé republice. Nízký výskyt v letech 2003 až 2007, kdy byla 

nemocnost ve Středočeském kraji kolem 1 případu na 100 000 mužů/žen, byl přerušen 

vzestupem nemocnosti v roce 2008. Příčinou byl epidemický výskyt u obyvatel hlavního 

města Prahy, odkud se nákaza rozšířila i do Středočeského kraje a poslední případy 

epidemického výskytu byly diagnostikovány v roce 2009. Od roku 2010 došlo k poklesu 

nemocnosti u obou pohlaví na nízkou úroveň před epidemickým výskytem. 

 
Obr. 8: Výskyt hepatitidy typu a ve Středočeském kraji v roce 2012 

Zdroj: KHS Středočeského kraje, ArcMap 9.1 

Hepatitida B 

Graf 67 Porovnání výskytu nemocnosti virovou hepatitidou B na 100 000 mužů ve 
vybraných krajích a ČR 

 

Zdroj: EPIDAT 
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Graf 68 Porovnání výskytu nemocnosti virovou hepatitidou B na 100 000 žen ve 
vybraných krajích a ČR 

 

Zdroj: EPIDAT  

 

Výskyt tohoto onemocnění u mužů ve Středočeském kraji byl ve sledovaném období 

u obou pohlaví vyšší než v Česku, nicméně vývojový trend kopíroval trend 

celorepublikový. Po celé sledované období byl nejvyšší výskyt VHB u obou pohlaví v hl. 

m. Praze a nejnižší v Pardubickém kraji. Vývojový trend onemocnění u mužů byl ve 

sledovaném období obdobný jako v Česku, pouze s výskytem mírně vyššího počtu 

případů po celé sledované období. Trend onemocnění u žen ve Středočeském kraji do 

roku 2008 převyšoval ČR, v roce 2008 nemocnost žen ve Středočeském kraji dosáhla 

stejné úrovně jako v Česku a od té doby víceméně kopíruje vývoj v celé republice. Při 

porovnání mužů a žen byl výskyt onemocnění 2-3x vyšší u mužů.  

Celkově byl ve sledovaném období výskyt hepatitidy B ve Středočeském kraji vyšší 

v porovnání s výskytem v Česku, avšak vývojové trendy jsou velmi příznivé. 

V posledních dvou letech sledovaného období jsou ročně hlášeny ve Středočeském kraji 

pouze 3, respektive 4 případy. Nejvyšší nemocnost byla v polovině sledovaných let 

zaznamenána na okrese Kladno, v ostatních letech se střídaly okresy Středočeského kraje.  
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Hepatitida C 

Graf 69 Porovnání výskytu nemocnosti virovou hepatitidou C na 100 000 mužů ve 
vybraných krajích a ČR 

 

Zdroj: EPIDAT  
 

Graf 70 Porovnání výskytu nemocnosti virovou hepatitidou C na 100 000 žen ve 
vybraných krajích a ČR 

 

Zdroj: EPIDAT 

V uvedeném období byl nejvyšší výskyt onemocnění hepatitidou C zaznamenán 

u obou pohlaví v hlavním městě Praze a nejnižší v Plzeňském kraji. Výskyt chronické 

hepatitidy typu C ve Středočeském kraji u obou pohlaví nižší v porovnání s výskytem 

v celé republice. Nejvyšší specifická nemocnost ve Středočeském kraji byla zaznamenána 

ve věkové skupině 20-24 let. Nejvyšší počet případů v celém sledovaném období byl 

opakovaně (v polovině všech sledovaných let) hlášen z okresu Kladno, v ostatních letech 

se střídaly různé další okresy Středočeského kraje. 
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 Nemocnost u mužů se pohybovala od 4,9 do 8,9 případů na 100 000 obyvatel, u žen 

v rozmezí od 2,1 do 4,6 případů na 100 000 obyvatel. Onemocnělo 2krát více mužů než 

žen.  

 

7.7.4 Nemocnost na respirační nákazy 

 

Respirační nákazy představují onemocnění především dýchacích cest, které jsou 

rovněž vstupní branou infekce. Vylučování mikrobů ze zdroje probíhá kapénkami slin 

a sekretů. Přenos se děje buď přímo vzdušnou cestou, kapénkovou nákazou, aerosolem, 

nebo nepřímo kontaminovaným prachem a kontaminovanými předměty. (VOKURKA, 

2015) 

Chřipka vyvolává každoročně epidemie, proto představuje závažný zdravotnický, 

sociální a ekonomický problém, přestože se jedná o onemocnění, jemuž lze velmi 

efektivně předcházet očkováním. Sledování nemocnosti chřipkou není součástí systému 

hlášení infekčních onemocnění EPIDAT v České republice, vykazovány jsou pouze 

komplikované či smrtelné případy. Z tohoto důvodu nejsou analyzována data týkající se 

výskytu tohoto onemocnění. 

Tuberkulóza je závažným chronickým onemocněním s dominantním postižením plic, 

jehož vyvolavatelem je nejčastěji bakterie komplexu Mycobacterium tuberculosis. 

Přenáší se inhalací kapének či kontaminovaného prachu, popř. požitím nedostatečně 

tepelně zpracovaných produktů z nemocných zvířat.  

Výskyt tuberkulózy ve Středočeském kraji v letech 2003-2012 odpovídal trendu 

výskytu v celém Česku, s výjimkou roku 2009, kdy došlo ve Středočeském kraji 

k mírnému vzestupu počtu onemocnění. Při hodnocení vývoje ve Středočeském kraji lze 

konstatovat, že postupně docházelo k poklesu nemocnosti, a to z hodnoty 10,3 případů na 

100 000 obyvatel v roce 2003 na hodnotu 5,3 případů v roce 2012. Přibližně 90 % všech 

zjištěných případů se týká plicní tuberkulózy, zbývajících 10 % představují její 

mimoplicní formy.  
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Obr. 9: Výskyt tuberkulózy ve Středočeském kraji v roce 2012 

Zdroj: KHS Středočeského kraje, ArcMap 9.1 

Obrázek 9 prezentuje výskyt tuberkulózy v jednotlivých okresech Středočeského kraje 

v roce 2012. Nejvyšší nemocnost byla ve Středočeském kraji zaznamenávána v tomto 

roce v okresech Kladno a Mladá Boleslav. 

Černý kašel (pertusse) je onemocnění dýchacího systému. Přenáší se kapénkovým 

přenosem, popř. kontaminovanými předměty. Před zavedením povinného očkování proti 

černému kašli před rokem 1956 dosahovala nemocnost v Česku 520 případů na 100 000 

obyvatel, v 70. a 80. letech minulého století se nemocnost udržovala pod 1 případem na 

100 000 obyvatel, od 90. let je pak znovu zaznamenán stoupající trend výskytu tohoto 

onemocnění. (VOKURKA, 2015)  
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Graf 71 Porovnání výskytu onemocnění černým kašlem na 100 000 mužů ve vybraných 
krajích a ČR 

 

Zdroj: EPIDAT 

 

Graf 72 Porovnání výskytu nemocnosti černým kašlem na 100 000 žen ve vybraných 
krajích a ČR 

 

Zdroj: EPIDAT  

 

Nejvyšší výskyt pertusse byl po celé sledované období hlášen u obou pohlaví 

v Libereckém kraji, nejnižší v Moravskoslezském kraji. Výskyt černého kašle ve 

Středočeském kraji kopíroval výskyt této nemoci v celém Česku. Vzestup nemocnosti 

u obou pohlaví byl zaznamenán v letech 2008 a zejména 2009. Nejvyšší specifická 

nemocnost v tomto období byla ve věkové skupině 10-14 let. Poté následoval mírný 

pokles, avšak v roce 2012 byl hlášen nejvyšší výskyt za celé sledované období, a to 6,2 

případů na 100 000 mužů a 9,8/100 000 žen. Nejvyšší specifická nemocnost v tomto roce 

byla ve věkové skupině 15-18 let. 
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Vzestupný trend výskytu tohoto onemocnění, přestože se jedná o onemocnění, proti 

němuž se očkuje, naznačuje, že i nadále bude docházet k nárůstu počtu případů tohoto 

onemocnění.  

 

7.7.5 Nemocnost na nákazy přenášené členovci 

 

Nemoci přenášené členovci se vyznačují tím, že přenos nákazy je zprostředkován 

hmyzem, jako jsou komáři, roztoči, blechy a jiné. Členovci se uplatňují jako přenašeči 

a jsou nutným článkem přenosu infekce (VOKURKA, 2015).  

Při srovnávání výskytu transmisivních nákaz je třeba si uvědomit skutečnost, že 

hlášení do EPIDAT se podává podle trvalého bydliště nemocného, nikoliv podle místa 

pravděpodobné nákazy. 

Lymeská borelióza onemocnění vyvolané bakterií (spirochetou) Borrelia burgdorferi, 

která do těla proniká při kousnutí infikovaným klíštětem. Rezervoárem jsou hlodavci, 

ptáci. Nemoc probíhá v několika stadiích s postižením řady orgánů. (VOKURKA, 2015) 

Výskyt Lymské boreliózy u mužů i žen ve Středočeském kraji v období let 2003-2012 

převyšoval po celé sledované období výskyt v Česku. Nejvyšší výskyt u mužů byl 

zaznamenán v roce 2006 (64,3 případů na 100 000 mužů), v ostatních letech se počet 

případů pohyboval od 41,0 do 59,7 na 100 000 mužů. Nejvíce onemocnění žen bylo 

hlášeno v roce 2006, a to 74,3 na 100 000 obyvatel. Celkově onemocnělo o 20 % více žen 

než mužů. V průměru byl ve Středočeském kraji výskyt 1,6x vyšší v porovnání se situací 

v Česku. 
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Obr. 10: Výskyt Lymské boreliózy ve Středočeském kraji v roce 2012  

Zdroj: KHS Středočeského kraje, ArcMap 9.1 

 

Obrázek 10 prezentuje výskyt Lymské boriliózy v jednotlivých okresech 

Středočeského kraje v roce 2012. Nejvyšší nemocnost byla ve Středočeském kraji 

zaznamenávána v celém sledovaném období 10 let na okrese Příbram, nejnižší nemocnost 

až do roku 2010 na okrese Rakovník, kde však od roku 2011 došlo k prudkému nárůstu 

počtu onemocnění. 

Klíšťová encefalitida. Klíšťový zánět mozku je způsobován virem, který je přenášen 

klíštětem. Mimo klíštěte může být vzácně klíšťový zánět mozku přenesen 

i nepasterovaným mlékem, hlavně kozím a ovčím. Jedná se o zoonózu, tj. nákazu volně 

žijících zvířat kolující prostřednictvím přenašeče v přírodě nezávisle na lidech, avšak 

přenosná na člověka. (VOKURKA, 2015) 

Ve Středočeském kraji byl výskyt klíšťové encefalitidy v období let 2003-2012 

u mužů i žen přibližně na stejné úrovni jako v Česku. Nejvyšší nemocnost byla 

zaznamenána u mužů i žen v roce 2006, a to 11,5 případů na 100 000 mužů a 7,9 případů 

na 100 000 žen). Nemocnost u žen byla v průměru 1,5x nižší než u mužů a nejvyšší 

nemocnost byla zaznamenána nejčastěji ve věkových skupinách 35-44 let a 45-54 let. Ve 
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všech letech sledovaného období ve Středočeském kraji byla hlášena nejvyšší nemocnost 

v okrese Příbram a k nejméně zasaženým oblastem patřil okres Rakovník. 

 
Obr. 11: Výskyt klíšťové encefalitidy ve Středočeském kraji v roce 2012 

Zdroj: KHS Středočeského kraje, ArcMap 9.1 

 

7.7.6 Nemocnost na nákazy přenášené pohlavním stykem  

 

Pohlavně přenosné nákazy tvoří široké spektrum bakteriálních, parazitárních 

i virových infekcí, které se přenášejí výlučně pohlavní cestou nebo souvisejí s pohlavním 

stykem (VOKURKA, 2015). 

 

Kapavka patří mezi nákazy přenášené pohlavním stykem. Přenos se děje téměř 

výhradně různou formou pohlavního styku. Neléčené nebo nedostatečně léčené infekce 

poté přecházejí do chronické formy. (VOKURKA, 2015) 

Průměrná nemocnost kapavkou byla po celé sledované období let 2003-2012 hlášena 

v hlavním městě Praze, nejnižší výskyt vykazoval Kraj Vysočina. Ve všech věkových 

skupinách se ve sledovaném období let 2003-2012 v Česku nacházela nemocnost 

v rozmezí od 7 do 11,1 případů na 100 000 obyvatel. Nejvyšší specifická incidence 
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případů u obou pohlaví v případě kapavky byla zaznamenána mezi 20. až 24. rokem věku 

s počtem 45-55 případů na 100 tisíc mužů v tomto věku a 19- 30 případů na stejný počet 

žen v témže věku. Ve většině případů se jednalo o akutní formu onemocnění, cca 5 % 

představovala forma chronická. Cizinci se na celkovém počtu onemocnění podíleli 

přibližně 10 %. Výskyt kapavky ve Středočeském kraji ve sledovaném období je pouze 

nepatrně nižší v porovnání se situací v Česku. V jednotlivých letech nedocházelo 

k výrazným výkyvům v počtu hlášených případů, které se pohybovaly v rozmezí od 5,1 

do 8,5 na 100 000 obyvatel. Od roku 2011 je zaznamenán mírný nárůst počtu hlášených 

případů. 

Syfilis (příjice) je bakteriální nákaza přenášená pohlavním stykem. Je také možný 

přenos z matky na plod v průběhu těhotenství (vrozená forma). (VOKURKA, 2015) 

Po celé sledované období let 2003-2012 byl nejvyšší výskyt zaznamenán v hl. mstě 

Praze, nejnižší v Zlínském kraji. K vzestupu případů onemocnění došlo zejména v letech 

2009-2010 z důvodu epidemického výskytu v Praze u pracovníků pornoprůmyslu. Od 

roku 2010 opět celorepublikově dochází k postupnému poklesu. Na celkovém počtu 

hlášených onemocnění se výraznou měrou podílejí cizinci, a to až 25,0 %. Hlášená 

onemocnění syfilis se v Česku do roku 2006 vyznačovala vyšším výskytem u žen proti 

mužům, od roku 2007 dochází k převaze onemocnění mužů oproti ženám, a to v průměru 

o 42,0 %. Výskyt syfilis ve Středočeském kraji po sledované období prakticky kopíroval 

situaci v Česku. Mezi roky 2007 a 2010 byl zaznamenán mírný vzestup nemocnosti, a to 

z hodnoty 6,0 na 9,2 případů na 100 000 obyvatel. V posledních dvou letech došlo 

k mírnému poklesu. Stejně jako v celé republice byla i ve Středočeském kraji po celé 

sledované období nejvyšší nemocnost zaznamenána ve věkové skupině 20-34 let. 

 

7.7.7 HIV/AIDS 

 

AIDS je závažné onemocnění vyvolané virem označovaným jako HIV, který 

ochromuje obranyschopnost imunitního systému a organismus pak podléhá těžkým 

infekcím a některým nádorovým onemocněním.  
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Graf 73 Porovnání výskytu HIV pozitivních případů (občané ČR a rezidenti) na 
1 000 000 obyvatel podle kraje bydliště v době první diagnózy HIV ve 
vybraných krajích a ČR 

 

Zdroj: SZÚ 

 

Po celé sledované období byla nejvyšší incidence onemocnění virem HIV v hlavním 

městě Praze, nejnižší v Kraji Vysočina. Nejvyšší nárůst počtu případů byl zaznamenán 

v Praze, avšak k nárůstu došlo mezi lety 2003 a 2012 i v rámci Česka, a to z hodnoty 64,4 

v roce 2003 na hodnotu 180,0 případů /1 000 000 obyvatel v roce 2012, což je přibližně 

trojnásobné zvýšení. Ve Středočeském kraji došlo k nárůstu počtu HIV pozitivních 

případů z hodnoty 44,0 v roce 2003 na hodnotu 153,5 v roce 2012, což představuje téměř 

3,5 násobek oproti roku 2003.   
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8. DISKUZE 
 

 

Evropské země dosáhly významného zlepšení zdraví obyvatel, i tak však přetrvávají 

velké nerovnosti mezi jednotlivými zeměmi i v nich samotných. Naděje dožití při 

narození se v členských státech Evropské unie (EU) od roku 1990 prodloužila v průměru 

o více než pět let, ačkoli rozdíl mezi zeměmi s nejvyšší a nejnižší nadějí dožití nadále činí 

přibližně osm let. Uvnitř jednotlivých zemí přetrvávají velké nerovnosti mezi lidmi z 

rozdílných sociálně‑ekonomických skupin, osoby s vysokou úrovní vzdělání a vysokými 

příjmy se těší lepšímu zdraví a žijí o několik let déle než osoby v obtížnějším postavení. 

Tyto rozdíly jsou ovlivněny mnoha faktory, z nichž některé nesouvisejí se systémy 

zdravotní péče, jako je životní prostředí, ve kterém lidé žijí, životní styl a chování 

jednotlivců a odlišnosti v přístupu ke zdravotní péči a v kvalitě péče (OECD, 2014).  

Jedním z nejvýznamnějších úspěchů 20. století je stárnutí populace. Základním 

politickým záměrem Evropské unie je vytvoření "Evropy pro každý věk", přičemž tato 

strategie zdůrazňuje jako jedno z hlavních témat prevenci (HOLMEROVÁ, 2007). 

Stárnutí populace zemí Evropského regionu je však také jedním z největších sociálních 

a ekonomických problémů 21. století. Jak uvádějí Janatová a Uličná, v roce 2005 tvořili 

lidé ve věku 80+ v Evropské unii 4% (18,2 milionů) a v České republice to bylo 2,9% 

procenta populace. V roce 2015 počet obyvatel ve věku nad 80 let v EU dosahuje již 5,2% 

populace (v ČR 3.8 %) a předpoklad do roku 2025 je, že 33% obyvatel v EU bude starších 

60 let, zatímco v Česku to bude 31% (JANATOVÁ, 2008). Tento údaj koresponduje 

s údaji Evropské komise, která uvádí, že do roku 2025 více než 20% Evropanů bude 

starších 65 let a výrazně stoupne počet osob nad 80 let (EC, 2014). Nejstarší populací 

v Evropském regionu je populace Švédska, nejmladší Turecka a Rumunska. Janatová 

a Uličná dále uvádějí, že Česká republika drží evropský primát spolu s Finskem, neboť 

má nejpočetnější skupinu lidí ve věku 50 –64 let. Znamená to, že za deset let tato skupina 

bude patřit k seniorům a bude pravděpodobně do značné míry ekonomicky neaktivní 

a zároveň bude nejvíce čerpat zdravotní a sociální služby. Co se týče starých lidí nad 80 

let, patříme ke spodní hranici v Evropě, takže prakticky se v současnosti problémy 

narůstání starších lidí ještě příliš neprojevují (JANATOVÁ, 2008). Zdravotní status 

evropských občanů se v posledních dekádách zlepšil vzhledem k lepším životním 

a pracovním podmínkám a kvalitnější zdravotní péči. Přesto existují značné nerovnosti 



137 

 

ve zdravotním stavu obyvatel žijících v různých oblastech, zemích, částech země a též 

mezi různými skupinami obyvatel v rámci jedné země. Jak uvádí Holmerová a kol., 

systém zdravotní péče může zlepšit zdraví obyvatel a zmenšit nerovnosti za předpokladu, 

že zdravotní systémy jsou pružné a citlivě reagují na specifické potřeby a očekávání 

všech, včetně chudých lidí, seniorů, legálních nebo ilegálních přistěhovalců, invalidů, 

etnických menšin apod. (HOLMEROVÁ, 2007). Dle údajů WHO v roce 2010 byla 

průměrná naděje dožití mužů EU 27 celých 77,0 let a žen 82.9 roku, přičemž nejdelší 

naději dožití při narození měli muži v Itálii (2,8 roku nad průměrem EU 27) a ženy ve 

Francii a Španělsku (2,4 roku nad průměrem EU 27). Naopak z členských států EU 27 

měli nejkratší střední délku života muži narození v roce 2010 v Litvě (9 let pod průměrem 

EU 27) a ženy v Bulharsku (5.5 roku pod průměrem EU 27). Rozdíl mezi střední délkou 

života mužů narozených v roce 2010 v Itálii a v Litvě je 11,8 roku, u žen je rozdíl mezi 

ženami narozenými v roce 2010 ve Francii a Španělsku 7,9 roku. Rozdíly v naději dožití 

v členských státech EU27 jsou nižší u žen než u mužů (EU, 2013). Rozdíl ve střední délce 

života mezi pohlavími byl v roce 1990 v průměru 5 let ve prospěch žen a ten samý rozdíl 

přetrvává až do roku 2013, přičemž rozdíl je výraznější ve vysoko příjmových státech 

(více než 6 let) než v státech nízkopříjmových (okolo 3 let). Střední délka života při 

narození vzrostla u populace EU 27 o více než 5 let mezi roky 1990 a 2012 na 

průměrných 79.2 roku, avšak rozdíl mezi státy s nejdelší nadějí dožití (Španělsko, Itálie 

a Francie) a s nejnižší (Litva, Lotyšsko, Rumunsko) se nezměnil od roku 1990. Velký 

význam v délce života sehrává kromě dalších socioekonomických faktorů vzdělání. Jak 

uvádí Corsini ve svém článku „Highly Educated Men and Women Likely to Live Longer: 

Life Expectancy by Educational Attainment”, naděje dožití úzce souvisí s dosaženým 

vzděláním a je velmi důležitým ukazatelem sociálně-ekonomických nerovností ve zdraví. 

Ve všech členských státech EU lze pozorovat skutečnost, že střední délka života se 

zvyšuje s úrovní dosaženého vzdělání a že tyto rozdíly jsou výraznější u mužů než u žen 

(CORSINI, 2010). Při porovnání střední délky života při narození u obou pohlaví ve 

Středočeském kraji, v Česku a v EU15 v letech 2003-2012 lze pozorovat plynule 

stoupající trend tohoto ukazatele. U mužů ve Středočeském kraji činil nárůst střední délky 

života za deset let 2,9 roku a u žen 2,4 roku. V roce 2012 činil rozdíl ve střední délce 

života při narození mezi oběma pohlavími ve Středočeském kraji 5,7 roku (v Česku 5,9 

roku) ve prospěch žen. Patrný je značný rozdíl hodnoty ukazatele u obou pohlaví ve 

Středočeském kraji ve srovnání s jeho hodnotou u mužů/žen EU15. Muži ve 



138 

 

Středočeském kraji narozeni v roce 2012 ztrácejí v naději dožití při narození na muže 

EU15 celkem 3,9 roku, u žen činí ztráta 3,6 roku. Pozitivní je skutečnost, že naděje dožití 

při narození se zvýšila za deset let více u mužů a žen v Česku (muži +3,0 roky, ženy +2,4 

roku) než u obou pohlaví v EU15 (muži +2,6 roku, ženy +2,3 roku). Co se týče 

regionálních rozdílů, byly zaznamenány značné odchylky na úrovni okresů v naději 

dožití. Z analýzy dlouhodobého trendu let 1985-2012 na úrovni okresů byla zjištěna 

nejkratší střední délka života při narození u mužů v okrese Rakovník a u žen v okrese 

Kladno, což může souviset s problémem výrazného znečištění ovzduší, starých 

ekologických zátěží apod. (MOLDAN, 2002). Toto tvrzení podporuje Rychlíková, která 

ve své dizertační práci s názvem Epidemiologická analýza vlivu znečištění ovzduší na 

zdraví v regionálním měřítku z roku 2014 uvádí výsledky studie realizované v regionu 

Kladenska, který sousedí s Rakovnickem a potvrzuje negativní vliv znečištění ovzduší na 

zdraví matek a dětí do 3 let věku (RYCHLÍKOVÁ, 2014), (RYCHLÍKOVÁ, 2007). 

OECD v „Health at a Glance: Europe 2014“ uvádí, že vzdělaní muži a ženy žijí 

o několik let déle a mají také lepší úroveň zdraví. Například ve státech střední Evropy 

mohou 65 letí velmi vzdělaní muži očekávat o 4-7 let delší život než muži s nízkým 

vzděláním (OECD, 2014). Výše popsané trendy EU 27 jsou charakteristické jak pro 

obyvatele zemí EU15, stejně tak Česka a i Středočeského kraje. Z demografické 

charakteristiky Středočeského kraje vyplývá, počet vysokoškolsky vzdělaných mužů 

a žen v kraji je poměrně nízký, zejména ve vyšších věkových skupinách. V námi 

provedené analýze nebyl sledován vliv faktoru vzdělání na zdraví obyvatel kraje, nicméně 

s ohledem na nízké zastoupení vysoce vzdělaných osob v regionu je třeba soustavně 

zvyšovat zdravotní gramotnost populace Středočeského kraje. V roce 2012 činil rozdíl ve 

střední délce života při narození mezi oběma pohlavími ve Středočeském kraji 5,7 roku 

(v Česku 5,9 roku) ve prospěch žen. i přes tyto zjištěné nepříznivé hodnoty ukazatele 

v daných lokalitách oproti krajskému průměru jsou tyto hodnoty v souladu s tvrzením 

uvedeným v „Health at a Glance: Europe 2014“, že střední délka života při narození 

u populace všech států EU 27 setrvale stoupá (OECD, 2014). Prodlužování délky života 

ovlivňuje kromě celé řady jiných faktorů také trvale nízká novorozenecká a kojenecká 

úmrtnost, která je díky vysoké kvalitě prenatální a neonatální péče v Česku i ve 

Středočeském kraji jednou z nejnižších v Evropě (HFA-DB, 2015). Přestože se střední 

délka života u obou pohlaví v Česku zvyšuje, v rámci průměru zemí EU27 je Česká 
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republika u mužů i u žen stále pod průměrnou střední délkou života obyvatel zemí EU 27 

a v roce 2013 zaujímala u obou pohlaví 19. pozici z 27 členských zemí (WHO, 2016).  

Střední délka života ve věku 65 let se také neustále zvyšuje, v roce 2012 činila 

v průměru 20,4 roků u žen a 16,8 roku u mužů v Evropském regionu a naděje dožití při 

dosažení věku 65 let se liší přibližně o pět let mezi obyvateli zemí s nejvyšší a nejnižší 

střední délkou života při narození (WHO, 2016). Za desetileté období 2003-2012 stoupla 

naděje dožití u mužů ve věku 65 let ve Středočeském kraji o 1,5 roku, u mužů v Česku 

a v EU15 shodně o 1,8 roku. U žen ve Středočeském kraji, v Česku i v EU15 byl shodný 

nárůst o 1,8 roku. Naděje dožití mužů/žen ve věku 65 let v roce 2012 ve Středočeském 

kraji dosáhla hodnoty 15,2/18,5 roku a u mužů/žen v Česku 15,6/18,9 roku. Oproti 

mužům EU15 ztráceli muži ve věku 65 let v roce 2012 ve Středočeském kraji v naději 

dožití 3,2 roku a ženy 3,5 roku. Nejnižší naději dožití ve věku 65 let po celé sledované 

období a současně nejnižší nárůst hodnoty ukazatele o 4,0 roky mezi roky 1985 a 2012 

byl zjištěn u mužů v okrese Rakovník, kde naděje dožití ve věku 65 let v roce 2012 byla 

14,6 roku (ztráta oproti mužům v Česku 1,0 rok). Nejnižší hodnota ukazatele po celé 

sledované období byla zjištěna u žen v okrese Kladno, avšak nejnižší nárůst střední délky 

života ve věku 65 let (3,7 roku) byl zjištěn u žen v okrese Příbram. Ženy v okrese Kladno 

ve věku 65 let v roce 2012 ztrácely v naději dožití oproti ženám v Česku 1,1 roku, což 

opět potvrzují výsledky výše citované regionální studie věnované znečištění ovzduší 

v uvedených lokalitách Středočeského kraje (RYCHLÍKOVÁ, 2014), (RYCHLÍKOVÁ, 

2007). Třebaže ženy v Evropském regionu žijí v průměru o 5-6 let déle než muži, rozdíl 

mezi HLY (délka života prožitá ve zdraví a bez nemoci) žen a mužů je zde výrazně nižší, 

méně než 2 roky. Jak uvádějí Mladovsky et al. V publikaci „Health in the European 

Union- Trends and Analysis“(MLADOVSKY, 2009) populace zemí střední a východní 

Evropy a pobaltských států nemá jen kratší naději dožití, ale také kratší délku života ve 

zdraví než populace západoevropských států. Třebaže se snižuje celkově úmrtnost 

zejména díky snížení počtu úmrtí, jimž může být zabráněno kvalitnější a včasnou 

zdravotní péčí ve všech evropských zemích, přetrvávající značné rozdíly v počtech úmrtí, 

jimž by mohlo být zabráněno, ukazují, že jsou stále v některých státech možnosti 

k dalšímu zlepšování. Zejména v Rumunsku, Litvě a Maďarsku, ale také ve Spojeném 

království a v Portugalsku a Irsku. Z toho jasně vyplývá, že zdravotní politika, prevence 

a kvalita zdravotních služeb jsou efektivní v ovlivňování zdraví populace. Co se týče 

pohlaví, evropští muži tráví větší část jejich kratší délky života bez omezení činnosti než 
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evropské ženy (JAGGER, 2008). Projekt Evropské inovační partnerství v oblasti 

aktivního a zdravého stárnutí si klade za cíl prodloužit do roku 2020 u občanů EU počet 

let prožitých ve zdraví o 2 roky, a to zlepšením zdravotního stavu populace i kvality 

života se zaměřením na starší osoby. Partnerství je založeno na spolupráci mezi 

Evropskou komisí a členskými státy Unie, jejich regiony, jednotlivými průmyslovými 

odvětvími, odborníky z oblasti zdravotní a sociální péče a organizacemi zastupujícími 

seniory a pacienty. 

V roce 2010 zaujímala Česká republika mezi zeměmi EU 27 u obou pohlaví 19. pozici 

v délce života prožitého ve zdraví a bez nemoci.  

Jak uvádí Janatová v publikaci Zdravé stárnutí - výzva pro Evropu, „pokud bychom 

porovnali průměrnou zdravou délku života pro ženy a muže v ČR, zjistíme, že se rozdíl 

průměrné délky života 6,5 roku zmenší na 3.5 roku rozdílu vletech prožitých ve zdraví 

a že v průměrné době zdravého života se obě pohlaví k sobě postupně přibližují“  (SZÚ, 

2008).  

Co se týče novorozenecké a kojenecké úmrtnosti, Moss et al. ve svém článku 

„Research Priorities for the Reduction of perinatal and neonatal Morbidity and Mortality 

in developing country communities“ uvádějí, že 98 % všech novorozeneckých úmrtí je 

diagnostikováno v rozvojových zemích (MOSS, 2002). Průměrná hodnota členských 

států EU27 v roce 2012 byla čtyři úmrtí na 1 000 živě narozených dětí.  

Jak uvádí WHO na svých stránkách (WHO, 2015a), mezi hlavní příčiny 

novorozeneckých úmrtí v Evropském regionu patří nezralost, nízká porodní hmotnost, 

infekce, asfyxie, porodní trauma a vrozené vývojové vady. Tyto příčiny tvoří téměř 80 % 

úmrtí všech novorozenců. K přibližně 25-45 % úmrtí dochází během prvních 24 hodin, 

k 75 % úmrtí pak dochází během prvního týdne života. Novorozenecká a kojenecká 

úmrtnost odrážejí vliv ekonomického prostředí a sociálních podmínek na zdraví matek 

a současně účinnost zdravotnických systémů. Retzlaff-Roberts et al. ve své studii z roku 

2004 „Technical Efficiency in the Use of Health Care Resources: a Comparison of OECD 

Countries“ uvádějí, že skutečnost, že některé země s vysokou úrovní výdajů na 

zdravotnictví nevykazují nízkou úroveň kojenecké úmrtnosti, naznačuje, že větší výdaje 

na zdravotnictví nezaručují dosažení nejlepších výsledků v tomto ukazateli (RETZLAFF-

ROBERTS, 2004). Schell et al. uvádějí ve své studii „ Socioeconomic Determinants of 

Infant Mortality: a Worldwide Study of 152 Low-, Middle-, and High-income Countries, 
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že velkou roli v kojenecké úmrtnosti sehrává mnoho faktorů mimo kvality a efektivity 

zdravotního systému, zejména nerovnost příjmů, sociální prostředí, individuální životní 

styl matky a její postoje k těhotenství (SCHELL, 2007).  

Ve většině evropských zemí jsou novorozenecká i kojenecká úmrtnost velmi nízké 

a rozdíly mezi zeměmi v hodnotách tohoto ukazatele jsou malé. V roce 2012 méně než 

tři úmrtí na 1 000 živě narozených dětí byly zaznamenány v severských zemích 

(s výjimkou Dánska), ve Slovinsku, v Lucembursku, v České republice, Itálii a Řecku. 

Maximum, a to až devět úmrtí na 1 000 živě narozených dětí udávalo Rumunsko, osm 

Bulharsko. Kojenecká a novorozenecká úmrtnost byly také vysoké v Turecku 

a Makedonii. Životní a sociální podmínky a zdravotní péče v průběhu těhotenství jsou 

hlavní faktory ovlivňující novorozeneckou a kojeneckou úmrtnost v evropských zemích. 

Typický pro většinu zemí Evropského regionu je trend žen posouvat těhotenství do 

vyššího věku, nárůst počtu vícečetných porodů spojených s léčbou neplodnosti, růst počtu 

předčasně narozených dětí s nízkou porodní hmotností a další faktory. U zemřelých 

kojenců je nejčastější příčinou úmrtí syndrom náhlého úmrtí kojenců (SIDS), vrozené 

vady, infekce a nehody (OECD, 2014). Ve Středočeském kraji činila novorozenecká 

úmrtnost v roce 2012 1,7 zemřelých na 1 000 živě narozených dětí, což je hodnota 

srovnatelná s hodnotou Česka ve stejném roce (1,6 zemřelých dětí). Kojenecká úmrtnost 

v roce 2012 ve Středočeském kraji dosáhla hodnoty 2,0 a v Česku 2,6 zemřelých do 

1 roku věku na 1000 živě narozených, což je ve srovnání s daty EU 27 i EU15 velice 

příznivý ukazatel. Data na úrovni okresů u obou ukazatelů nebyla z důvodu velmi 

nízkých čísel a velmi příznivé epidemiologické situace v Česku i v kraji analyzována.  

Publikace „Health at a Glance: Europe 2014“ (OECD, 2014), že celková 

standardizovaná úmrtnost v roce 2011 byla nejnižší v zemích severní, západní a jižní 

Evropy, zejména ve Francii, Španělsku, Itálii a Švýcarsku a tato celková úmrtnost tvořila 

přibližně 900 úmrtí a méně na 100 000 obyvatel. Mezi země s nejvyšší celkovou SDR na 

všechny příčiny patřily země v Pobaltí a ve střední a východní Evropě, zejména 

Bulharsko, Rumunsko, Lotyšsko, Litva, Maďarsko a Slovenská republika, které měly 

1500 úmrtí a více na 100 000 obyvatel v daném roce. Ačkoli míra úmrtnosti ve střední 

a východní Evropa je stále ještě poměrně vysoká, k významným poklesům došlo v řadě 

těchto zemí od roku 1994. Úmrtnost v Estonsku, Slovinsku, České republice, Maďarsku 

a Polsku klesly o více než 30 %, což je pokles, který je větší než průměr v EU 27 (OECD, 

2014). V souladu s těmito tvrzeními jsou údaje týkající se celkové SDR v České 
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republice. Mezi roky rokem 2003 a 2012 došlo v České republice k poklesu podílu 

standardizované úmrtnosti u mužů na nemoci oběhové soustavy o necelé 2 procentní 

body, dále u novotvarů, nemocí dýchací soustavy a vnějších příčin o 1 procentní bod. 

Naopak u standardizované úmrtnosti na nemoci trávicí soustavy došlo k nárůstu o 0,5 

procentního bodu a v kategorii ostatní příčiny úmrtí o 4,2 procentního bodu. U žen ve 

stejném období došlo k poklesu podílu u nemocí oběhové soustavy o 4,5 procentních 

bodů a u vnějších příčin o 1,5 procentního bodu. Nepatrná změna podílu byla 

zaznamenána u úmrtí na nemoci trávicí a dýchací soustavy, naopak nárůst byl 

zaznamenán u novotvarů o 1,8 procentních bodů a u ostatních příčin úmrtí o 4 procentní 

body (ÚZIS ČR, 2010). 

Kardiovaskulární choroby jsou hlavní příčinou úmrtí ve většině průmyslově 

vyspělých zemí. Obdobné trendy kardiovaskulární úmrtnosti jsou zaznamenány ve 

většině vyspělých států světa, jako např. v USA, Kanadě, Austrálii, zemích západní, 

severní a jižní Evropy. Nemoci srdce a cév jsou hlavní příčinou úmrtí v Evropě, kde na 

ně ročně zemřou více než 4 milióny osob. Co se týče pohlaví, podíl KVO na celkovém 

počtu úmrtí je - muži 43 %, ženy 55 %. Zhruba polovina úmrtí na KVO je v evropských 

zemích způsobena ischemickou chorobou srdeční a přibližně v jedné třetině případů je 

příčinou úmrtí cévní nemoci mozku. Kardiovaskulární choroby způsobují v Evropě 

každoročně 1,8 milionů předčasných úmrtí ve věku do 75 let, přičemž k 54 % úmrtí 

dochází u žen. Nejčastější formou kardiovaskulárních chorob je ischemická choroba 

srdeční a iktus, které tvoří 22 % (1,9 milionů), resp. 14 % (1,2 milionů) všech úmrtí. 

Ischemická choroba srdeční způsobuje 20 % všech úmrtí před 75. rokem věku. 

V Evropské unii dochází již od 80. let 20. století a ve střední Evropě od 90. let 20. století 

k trvalému poklesu výskytu kardiovaskulárních chorob. Na rozdíl od pozitivního vývoje 

mortality však dochází ve většině evropských zemí ke zvýšení počtu pacientů 

s chorobami srdce a cév propuštěných z nemocnice z důvodu akutní koronární příhody 

a iktu (OECD, 2014).  

„Health at Glance: Europe 2014“ dále uvádí, že úmrtnost na ICHS se mezi 

evropskými zeměmi značně liší. Pobaltské státy a státy střední a východní Evropy mají 

nejvyšší míru úmrtnosti ICHS, zejména Litva, Lotyšsko, Slovenská republika, Maďarsko, 

Česká republika a Estonsko, které hlásí více než 350 úmrtí na100 000 obyvatel. Nejnižší 

míra úmrtnosti na ICHS je ve státech jižní Evropy, konkrétně ve Francii, Portugalsku, 
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Španělsku, Řecku a Itálii, které mají úmrtnost nižší než 115 úmrtí na 100 000 obyvatel. 

Od roku 2000 úmrtnost na ICHS nejvíce klesla v Holandsku a Spojeném Království. 

Pokles kuřáctví přispívá významně k snížení incidence ICHS a k redukci mortality. 

Jorgensen et al. uvádějí, že v Evropě společenské změny a komerční vlivy vedly 

k vytvoření současného nezdravého prostředí, kdy standardní životní styl zvyšuje riziko 

vzniku kardiovaskulárních chorob KV chorob. Důležitým úkolem státních i regionálních 

orgánů je proto zajistit zdravější standardní životní styl (JORGENSEN, 2012). 

Pokrok při léčení stavů ohrožujících lidský život, jako jsou infarkt a mozková mrtvice 

vedl k vyšší míře přežití ve většině evropských zemí. Úmrtnost po hospitalizaci se 

u infarktu mezi rokem 2000 a 2011 snížila v průměru o 40 % a u mozkové mrtvice o více 

než 20 %. Nižší míra úmrtnosti odráží lepší akutní péči a lepší přístup ke specializovaným 

oddělením pro pacienty s mozkovou mrtvicí v některých zemích.  

OECD uvádí, že od roku 2000 úmrtnost na cévní nemoci mozku klesla téměř ve všech 

členských státech EU 27, pokles vyšší než 50% vykazuje např. Estonsko a Rakousko, 

nicméně v jiných státech, jako např. Litva a Bulharsko je pokles úmrtnosti nízký. Stejně 

jako u ischemické choroby srdeční a u infarktu myokardu lze snížení úmrtnosti alespoň 

částečně vysvětlit pokles rizikových faktorů. Kouření tabáku a hypertenze jsou hlavní 

modifikovatelné rizikové faktory pro cévní nemoci mozku (OECD, 2014). 

Ischemické nemoci srdce jsou v Česku nejčastější příčinou hospitalizace a zároveň 

nejčastější příčinou úmrtí, třebaže, jak uvádí Špinar, jsme v léčbě infarktu myokardu na 

špici Evropy (ŠPINAR, 2010). 

Z celkového počtu hospitalizací pro ischemickou chorobu srdeční (ICHS) připadalo 

v roce 2010 na anginu pectoris 14,7 % hospitalizací, na akutní infarkt myokardu 28,6 % 

hospitalizací, 1,3 % na pokračující infarkt myokardu, 0,1 % na některé komplikace 

následující akutní infarkt myokardu, případy jiných akutních ischemických nemocí 

srdečních se na celkovém množství podílely 0,5 % a největší část 54,8 % připadla na 

případy chronické ischemické choroby srdeční. Průměrná ošetřovací doba hospitalizace 

pro infarkt myokardu v roce 2010 činila 5,7 dne (Činnost zdravotnických zařízení ve 

vybraných oborech, 2012). 

Výše uvedené skutečnosti potvrzuje i námi provedená analýza. Ve sledovaném 

desetiletém období 2003-2012 je patrný setrvalý klesající trend standardizované 

úmrtnosti mužů/žen na nemoci oběhové soustavy ve všech krajích, v rámci Česka i EU15. 
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Ve Středočeském kraji došlo u mužů k poklesu hodnoty ukazatele o 27,9 %, u žen o 30,2 

%. Pokles v rámci Česka u mužů ve stejném období byl o 29,1 %, u žen o 31, 3 %. 

Poslední dostupná hodnota ukazatele databáze HFA WHO v době zpracovávání analýzy 

z roku 2011 pro muže EU15 dosáhla výše 197,4, což je hodnota dvakrát nižší než hodnota 

pro ČR v témže roce (412,9). U žen byla hodnota ukazatele z databáze HFA WHO z roku 

2011 pro ženy EU15 130,3, což je, stejně jako u mužů, hodnota dvakrát nižší než hodnota 

pro ženy Česka v témže roce (268,1). Z námi provedené longitudinální analýzy dat let 

1985-2012 je patrný klesající trend standardizované úmrtnosti mužů i žen na nemoci 

oběhové soustavy ve všech okresech Středočeského kraje. Nejvyšší průměrná hodnota 

ukazatele za sledované období byla zaznamenána u mužů v okrese Mělník (653,0/100 

000 mužů), ovšem průměrnou hodnotu ukazatele za ČR (594,7) za celé sledované období 

převýšily průměrné hodnoty ukazatele ve všech okresech Středočeského kraje. 

K poklesům došlo v průběhu sledovaných let u mužů ve všech okresech, avšak ve všech 

okresech byla převýšena průměrná hodnota ukazatele za ČR. U žen byla nejvyšší 

průměrná hodnota ukazatele za období 1985-2012 zaznamenána v okrese Rakovník 

(450,4/100 000 žen) a pouze v okrese Kolín nepřevýšila průměrná hodnota ukazatele za 

sledované období průměrnou hodnotu ukazatele pro ČR (388,4). Ve většině okresů došlo 

ve sledovaném, téměř 30 letém období k poklesu hodnot u mužů i u žen o více než 

50,0 %, výjimku tvoří okresy Benešov, Beroun a Kutná Hora, kde byl pokles nižší.  

Ve sledovaném desetiletém období je patrný výrazný klesající trend standardizované 

úmrtnosti na cévní onemocnění mozku u mužů i u žen ve všech krajích i v rámci Česka. 

U mužů došlo v desetiletém období k poklesu SDR na nemoci mozku v kraji o 54,0 %, 

u žen o 52,1 %. Hodnoty ukazatele v roce 2012 ve Středočeském kraji u mužů i žen jsou 

srovnatelné s hodnotami ukazatele pro ČR. Nicméně hodnoty ukazatele EU15 

v posledním dostupném roce analýzy, tj. roce 2011, byly u mužů i žen o polovinu nižší 

(muži EU 15 hodnota 39,8/ muži Stč. kraj 77,8), ženy EU 15 hodnota 33,6/ženy Stč. kraj 

66,3).  

Na úrovni okresů byl trend obdobný u mužů i žen, nejvyšší průměrná hodnota SDR na 

cévní nemoci mozku za sledované období byla zaznamenána u mužů v okrese Nymburk, 

u žen v okrese Benešov. V deseti okresech Středočeského kraje došlo ve sledovaném 

období k poklesu hodnot mezi sledovanými roky u mužů o více než 70,0 %, u žen ve 

všech okresech byl pokles vyšší než 60,0 %. Jaganjacevová a Háva ve svém příspěvku 

věnovaném problematice cévních mozkových příhod zdůrazňují nezbytnost cíleného 
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zaměření zdravotní politiky na úrovni celostátní i regionální zejména na primární 

prevenci tohoto onemocnění ( JAGANCEVOVÁ, 2010).  

Význam primární prevence onemocnění srdce a cév jako nejsnazší cestu k snížení 

úmrtnosti na infarkt myokardu zdůrazňují ve svém příspěvku „Primary and Secondary 

Prevention of Cardiovascular Diseases: a Practical Evidence-Based Approach” autoři 

O'Keefe, Carter a Lavie a současně poukazují na nezbytnost cíleně ovlivňovat všechny 

známé rizikové faktory těchto onemconění v rámci primární i sekundární péče 

(O'KEEFE, 2009). Z analýzy dat SDR na infarkt myokardu je také patrný klesající trend 

u mužů i žen v Česku, kraji i ve většině okresů. Ve Středočeském kraji došlo k poklesu 

hodnoty ukazatele mezi lety 2003 a 2012 u mužů o 43,8 %, u žen o 52,2%. Hodnoty 

ukazatele v roce 2012 ve Středočeském kraji jsou srovnatelné s hodnotou ukazatele pro 

celou ČR.  

Ve sledovaném období let 1986-2012 je výrazný klesající trend SDR na infarkt 

myokardu u mužů i žen patrný také ve všech okresech Středočeského kraje. Nejvyšší 

hodnoty úmrtnosti po celé sledované období byly zaznamenány u mužů v okrese Mělník, 

u žen v okrese Příbram. Ve všech okresech Středočeského kraje klesla SDR na infarkt 

myokardu u mužů od roku 1986 o více než 60,0 %, u žen o více než 50%. 

Po celé sledované období byly hodnoty úmrtnosti na infarkt myokardu u žen ve všech 

okresech výrazně nižší než u mužů, přestože je známa vyšší úmrtnost zejména u mladých 

žen na akutní infarkt myokardu než úmrtnost mužů stejného věku, jak uvádí ve svém 

článku „Sex differences in long-term mortality after myocardial infarction: a systematic 

review“ autor Bucholz a kolektiv (BUCHOLZ, 2014). 

Patrný je i výrazný klesající trend celkové standardizované předčasné úmrtnosti 0-

64 let na nemoci oběhové soustavy u mužů v Evropské unii. Buchow, H. et al. ve své 

studii z roku 2009 s názvem “Circulatory Diseases – Main Causes of Death for Persons 

Aged 65 and More in Europe 2009“ uvádějí, že 80 % úmrtí na kardiovaskulární nemoci 

v zemích EU se vyskytuje po dosažení věku 65 let, ale jedno z pěti úmrtí je předčasné 

úmrtí, k němuž došlo před 65 rokem věku. Zatímco hlavní příčinou smrti mezi muži ve 

věku do 65 let jsou kardiovaskulární onemocnění, ženy pod 65 let mají dva krát větší 

pravděpodobnost, že zemřou na některý druh nádorového onemocnění, než 

kardiovaskulárními chorobami (BUCHOW, 2012).  

Obdobná situace je i v zemích EU 15, Česku a ve Středočeském kraji. V kraji došlo ve 

sledovaném období 2003-2012 k poklesu hodnoty předčasné úmrtnosti (do 65 let věku) 
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u mužů o 31,2 %, u žen o 38,7 %. Nejvyšší průměrná hodnota ukazatele byla u mužů 

zaznamenána v okrese Beroun, u žen v okrese Mělník, avšak průměrnou hodnotu 

ukazatele pro ČR nepřevyšovaly hodnoty ukazatele pouze ve třech okresech (Mladá 

Boleslav, Praha-východ a Praha-západ). 

Nemoci oběhové soustavy jsou z hlediska struktury příčin nemocnosti 

dlouhodobě také nejčastějším důvodem hospitalizace populace Středočeského kraje. 

Tato skupina onemocnění nejvíce trápí populaci ve věku 75-84 let v České republice 

(12,6 % nemocných v této věkové skupině, zatímco ostatní věkové skupiny nedosahují 

ani 6 % nemocnosti na tato onemocnění). 

Jak uvádí ČSÚ, v nemocnicích na území celé ČR bylo hospitalizováno v roce 2012 

celkem 265 835 obyvatel Středočeského kraje (20 672 hospitalizací na 100 tisíc obyvatel). 

Pacienti z řad obyvatel Středočeského kraje byli v roce 2012 nejčastěji hospitalizováni 

pro ischemické choroby srdeční (infarkt myokardu, cévní nemoci mozku, aterosklerózu, 

hypertenzi a žilní městky dolních končetin), přičemž nejčastěji končily úmrtím 

hospitalizace pro cévní onemocnění mozku. 

V roce 2012 bylo hospitalizováno v nemocnicích Česka z řad obyvatel Středočeského 

kraje z důvodu nemoci oběhové soustavy 3 569,8 mužů/100 000 mužů a 3 082,2 žen na 

100 000 žen. Průměrná délka hospitalizace z důvodu nemoci oběhové soustavy u mužů 

činila 7,4 dne a u žen 10,1 dne (ÚZIS ČR, 2012a). 

Nádorová onemocnění jsou druhou nejčastější příčinou úmrtí v členských státech EU 

po nemocích oběhové soustavy. „Health at Glance: Europe 2014“ uvádí, že v roce 2011 

byla nejnižší úmrtnost na nádorová onemocnění na Kypru, ve Finsku, Bulharsku, Švédsku 

a Švýcarsku, a to o cca o 15 % nižší, než byl průměr v EU27. Nejvyšší úmrtnost byla 

v některých zemích střední a východní Evropy, zejména Maďarsku, Chorvatsku, 

Slovenské republice, Slovinsku a Dánsku s úmrtností nejméně o 15 % vyšší, než byl 

průměr EU 27. Úmrtnost na rakovinu je vyšší u mužů než u žen ve všech zemích. V roce 

2011 byl rozdíl v úmrtnosti mezi pohlavími nejvýraznější v Litvě, Španělsku, Lotyšsku, 

Estonsku, Slovenské republice, Portugalsku a Chorvatsku s 2x vyšší úmrtností mužů než 

žen. Tento rozdíl lze vysvětlit jednak vyšším výskytem rizikových faktorů u mužů, jednak 

nižším využíváním screeningových programů muži, což vede k nižší šanci přežití. Co se 

týče struktury úmrtnosti na nádorová onemocnění, rakovina kolorektální karcinom (11,5 

%) a rakovina prostaty (10,2 %). Hlavní příčinou úmrtnosti žen EU 27 v rámci 
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nádorových onemocnění je rakovina prsu (16,3 %). následuje rakovina plic (14,2 %) 

a tlustého střeva (12,3 %) (OECD, 2014). 

Jak uvádí Steliarova-Foucher ve svém příspěvku „The European Cancer Observatory: 

a new data resource“, stěžejní informace o nádorových onemocněních a trendech jejich 

výskytu poskytují onkologické registry. Efektivní využívání těchto údajů je nezbytné pro 

boj proti rakovině. Systém European Cancer Observatory (ECO, http://eco.iarc.fr) byl 

vyvinut v rámci projektu EUROCOURSE (Evropa proti rakovině: Optimalizace použití 

registrů ve výzkumu) jako komplexní zdroj, který kombinuje všechny informace, které 

jsou v současné době k dispozici v Evropě o nádorových chorobách, o úmrtnosti, přežití, 

incidenci a prevalenci. Webové stránky pomáhají identifikovat klíčové problémy, které 

je následně třeba řešit prostřednictvím politik veřejného zdraví, např. nebývalý vzestup 

výskytu rakoviny plic u žen.  

Luengo-Fernadez et al. ve svém článku „Economic burden of cancer across the 

European Union: a population-based cost analysis“ uvádějí, že zhoubné novotvary jsou 

druhou hlavní příčinou úmrtí po kardiovaskulárních onemocněních v Evropě a mají 

významný dopad na zdravotnické systémy v Evropské unii a na ekonomiku i celou 

společnost. Ekonomické náklady na prevenci a léčbu rakoviny byly odhadnuty pro všech 

27 zemí EU v roce 2009 a také byl stanoven podíl celkových nákladů na 4 nejčastější 

druhy nádorů, a to plic, kolorektálního karcinomu, karcinomu ženského prsu a prostaty. 

Celkové náklady zahrnovaly náklady na zdravotní péči (např. primární péče, nemocniční 

péče), náklady na neplacené volno v rámci péče rodiny, ušlý výdělek v důsledku 

nemocnosti a předčasné úmrtnosti. Tatáž metodika byla použita v jednotlivých zemích. 

Relevantní údaje byly identifikovány z mezinárodních a národních zdrojů, jako je 

například WHO, doplněné o strukturované rešerše, analýz šetření realizovaných na 

úrovni celé EU. Náklady na onkologická onemocnění byly odhadnuty na 117 miliard 

EURO ročně, z toho rakovina plic představovala 16 % z celkových nákladů, následovala 

rakovina tlustého střeva (11 %), karcinom prsu (10 %) a prostaty (5 %). Zhoubné 

novotvary mají významný dopad na evropské systémy zdravotní péče a společnost jako 

celek (LUENGO- FERNANDEZ, 2013). 

V České republice i ve Středočeském kraji je v období let 2003-2012 patrný setrvalý 

klesající trend standardizované úmrtnosti na novotvary u mužů i u žen, stejně jako u obou 

pohlaví v rámci EU15 (HFA, 2015).  



148 

 

V poslední dostupné publikaci UZIS „Novotvary 2011“ autoři uvádějí, že úmrtnost 

na zhoubné nádory v Česku vykazuje v absolutních číslech stagnaci, v relativních 

ukazatelích, především po standardizaci k věkové struktuře obyvatelstva, pokles, který je 

u obou pohlaví od roku 2003 stále více zřetelný. Konkrétně v roce 2011 zemřelo na ZN 

27 171 osob (meziroční pokles o 2,4 %). ZN jsou i v Česku dlouhodobě druhou 

nejčastější příčinou úmrtí v ČR po kardiovaskulárních chorobách, a to u obou pohlaví. 

Z hlediska pohlaví dosahovala SDR na novotvary po celé sledované období u mužů 

dvojnásobných hodnot oproti ženám, a to jak ve Středočeském kraji, tak v Česku, což je 

plně v souladu s údaji uvedenými v publikaci „Health at Glance: Europe 2014“. Zatímco 

v roce 2003 dosáhla úmrtnost na novotvary ve Středočeském kraji hodnoty 339,1/100 000 

mužů a 178,9 /100 000 žen, v roce 2012 úmrtnost na novotvary poklesla u mužů na 

hodnotu 247,7 a u žen na 146,6. U mužů ve Středočeském kraji došlo k poklesu úmrtnosti 

na novotvary za desetileté období o 27,0 % a u žen o 18,1 %. V rámci Česka klesla 

úmrtnost na novotvary v desetiletém období u mužů o 24,2 % a u žen o 18,3 %. Z 

posledních dostupných dat HFA WHO se snížila úmrtnost na novotvary u mužů EU15 

v letech 2003-2011 o 11,5 % a u žen o 6,3 %, čímž dosáhla v roce 2011 hodnoty u mužů 

207,8 a u žen 125,5 na 100 000 obyvatel daného pohlaví. Česká republika i Středočeský 

kraj tedy hodnotou ukazatele celkové úmrtnosti na nádorová onemocnění značně 

převyšují úmrtnost na nádory mužů i žen EU15. Téměř ve všech okresech Středočeského 

kraje i v Česku docházelo k nárůstu hodnoty standardizované úmrtnosti na novotvary 

u mužů do konce osmdesátých let 20. století, od konce devadesátých let je patrný 

počínající postupný pokles. Po celé sledované období let 1985-2012 byla nejvyšší celková 

úmrtnost na novotvary u mužů v okrese Příbram a u žen v okrese Kladno. Co se týče 

nemocnosti na nádorová onemocnění, rostoucí počet nově hlášených případů 

zhoubných novotvarů můžeme částečně dávat do souvislosti se stárnutím populace ČR 

(stoupá průměrný věk, respektive naděje dožití při narození). Věk je totiž hlavním 

rizikovým faktorem zhoubného bujení, mimo jiné díky kumulativnímu vlivu rizikových 

faktorů. Dalšími možnými vlivy na rostoucí absolutní incidenci jsou vyšší výskyt 

fyzikálních a chemických kancerogenů, který je způsobený mimo jiné znečištěním 

životního prostředí a nezdravým životním stylem. Roli sehrává i stále se zkvalitňující 

diagnostika zhoubných novotvarů a celková kvalita lékařské péče, která znamená, že stále 

více osob se dožívá vyššího věku, kdy je riziko nádorového onemocnění nejvyšší. 

V rámci zlepšené diagnostiky mohou být příčinou vyššího počtu hlášených zhoubných 
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novotvarů mimo jiné i programy celoplošných onkologických screeningů. Pozitivní 

trendy stagnace nebo dokonce mírného poklesu u některých závažných diagnóz (zhoubný 

novotvar plic u mužů a zhoubný novotvar kolorekta) vyvažuje nárůst zhoubného 

novotvaru prsu u žen, prostaty u mužů a melanomu u obou pohlaví (ÚZIS ČR, 2010). 

Počet nově diagnostikovaných případů zhoubných novotvarů období let 2003-2011 

v České republice plynule mírně stoupal, přesto byla nemocnost nejnižší v tomto kraji 

mezi všemi ostatními. Ve Středočeském kraji došlo k nárůstu nemocnosti novotvary na 

100 000 obyvatel mezi roky 2003 a 2011 o 11,5 %. Ve stejném období v Česku stoupla 

incidence novotvarů o 19,7 %. Nemocnost ve Středočeském kraji dosáhla v roce 2010 

hodnoty 660,4, v Česku 785,4 a v zemích EU15 hodnoty 524,9 nově diagnostikovaných 

případů novotvarů na 100 000 obyvatel. U mužů v kraji došlo k nárůstu nově 

diagnostikovaných novotvarů za sledované období 2003-2011 o 15,0 %, v roce 2011 

dosáhla hodnoty 718,9, v Česku 827,3. U žen mezi roky 2003 stoupla nemocnost o 7,6 

%, v Česku o 19,2 %. Nemocnost na novotvary u žen v roce 2011 ve Středočeském kraji 

dosáhla u žen hodnoty 628,7 a v Česku 766,3 nově diagnostikovaných případů novotvarů 

na 100 000 žen. Nejvyšší incidence novotvarů u mužů po celé sledované období byla 

zjištěna v okrese Rakovník, což opět může být dáno do souvislosti s výsledky studie 

Rychlíkové (2014), nejnižší na Praze-západ. K nejvyššímu nárůstu nemocnosti u mužů 

mezi rokem 1980 a 2011 došlo v okrese Nymburk, kde se hodnota ukazatele zvýšila z 

238,0 v roce 1980 na 854,2 v roce 2011, což představuje nárůst o 258,9 % v průběhu 31 

let. U žen byla nejvyšší incidence zjištěna v okrese Příbram, následoval okres Kolín. 

Nejvyšší nárůst nastal na Praze-východ. 

Stejný klesající trend úmrtnosti na nádorová onemocnění byl zaznamenán 

i u předčasné úmrtnosti na novotvary ve věku 0-64 let u mužů i u žen ve všech krajích 

Česka, v rámci EU15 a také ve všech okresech. Mezi lety 1986-2012 byla nejvyšší 

předčasná úmrtnost na nádory u mužů i u žen v okrese Kladno, což patrně souvisí 

i s výsledky studie Rychlíkové (RYCHLÍKOVÁ, 2014). 

Co se týče výskytu kolorektálního karcinomu , Faivre ve svém článku Colorectal 

cancers: Variations across Europe in incidence and survival“ uvádí, že výskyt rakoviny 

tlustého střeva se velmi liší po celém světě. Evropa patří mezi oblasti s vysokým rizikem 

výskytu. Průměrné 5 leté přežití se odhaduje na 54% v Evropě. Nejvyšší výskyt nádorů 

kolorekta je z východních zemí pozorován v České republice a na Slovensku. Pozorované 
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rozdíly v mírách výskytu do značné míry odráží měnící se rozložení rizikových faktorů 

mezi evropskými zeměmi, jakož i rozdíly v realizaci účinných opatření (FAIVRE, 2010). 

Bosetti et al. ve svém článku „Recent trends in colorectal cancer mortality in Europe“ 

uvádějí, že úmrtnost na nádor kolorekta klesá v posledních dvou desetiletích v Evropě, 

a to zejména u žen, trendy jsou nicméně odlišné v různých zemích a věkových skupinách. 

V rámci Evropské unie mezi roky 1997 a 2007 úmrtnost na kolorektální karcinom klesla 

přibližně o 2 % ročně z hodnoty 19,7 na 17,4/100 000 mužů a z 12,5 na 10,5/100 000 žen. 

Přetrvávající příznivé trendy byly také pozorovány v zemích západní a severní Evropy, 

zatímco výrazné poklesy byly zaznamenány pouze v několika zemích východní Evropy, 

včetně České republiky. Trendy úmrtnosti byly příznivější u mladých (30-49 let) z 

většiny evropských zemí, s poklesem o 2 % ročně od roku 1990 u mužů a žen z EU. 

Pokles úmrtnosti nastal hlavně díky zlepšení v časné diagnóze a léčbě, což má za následek 

vyšší přežití. Intervence s cílem dále snížit rakovinu tlustého střeva jsou však stále 

odůvodněné zejména v zemích východní Evropy. Co se týče věku pacientů s 

kolorektálním karcinomem, cca 60 % pacientů je starších než 70 let v době diagnózy 

(BOSETTI, 2011). 

Segnan, Patnick a von Karsa ve svém článku “Screening for colorectal cancer: 

European guidelines” uvádějí, že podle posledních odhadů Mezinárodní agentury pro 

výzkum rakoviny (IARC) je kolorektální karcinom nejčastější nádorové onemocnění 

v Evropě a jedna z nejčastějších příčin úmrtí na rakovinu v celém Evropském regionu. 

Celosvětově se CRC řadí na třetí místo výskytu a čtvrté v úmrtnosti s přibližně 1,2 

milionu případů a 0,6 mil úmrtí ročně. Ve 27 členských státech Evropské unie je CRC na 

prvním místě co do výskytu a druhý v úmrtnosti u obou pohlaví. CRC je důležitým 

zdravotním problémem v celé EU. Autoři vyzdvihují roli screeningu, který je důležitým 

nástrojem boje proti rakovině v zemích s významnou zátěží CRC. Co se týče screeningu 

CRP, byly zpracovány pokyny pro screening odborníky v rámci projektu koordinovaného 

IARC, které byly zveřejněny Evropskou komisí. Na základě těchto doporučení je 

potenciál pozitivně ovlivnit výskyt rakoviny tlustého střeva prostřednictvím zlepšení 

kvality a efektivity screeningových programů (SEGNAN, 2012).  

Jak uvádějí Altobelli et al, kolorektální karcinom je hlavní výzvou pro veřejné zdraví 

na celém světě. V Evropě je to zhoubný nádor, který drží prvenství, pokud jde o výskyt 

a druhé místo, pokud jde o úmrtnost u obou pohlaví. I přes důkazy o tom, odstraněním 

premaligních a časných stádií rakoviny lze výrazně snížit úmrtnost, existují stále 
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významné rozdíly mezi Evropskými zeměmi z hlediska organizovaných screeningových 

programů a používaných testů (ALTOBELLI, 2014b). Nižší délka přežití je stále hlášena 

v zemích východní Evropy, i když i zde délka přežití v průběhu posledních 20 let stoupá. 

Veliké rozdíly v přežití, které byly charakteristické pro 80. léta 20. století, v průběhu času 

mezi zeměmi západní a východní Evropy poklesly. Průměrné 5 leté přežití se 

v současnosti odhaduje na 54 % v Evropě (FAIVRE, 2010).  

Co se týče analýzy úmrtnosti a nemocnosti na kolorektální karcinom, analýza dat za 

ČR a Středočeský kraj je plně v souladu s výše uvedenými informacemi a popsanými 

trendy. Ve Středočeském kraji došlo k polesu SDR na kolorektální karcinom u mužů 

z hodnoty 33,9 v roce 2003 na hodnotu 16,8 v roce 2012 (pokles o 50,4 %), u žen 

z hodnoty 17,0 v roce 2003 na hodnotu 10,6 v roce 2012 (pokles o 37,6 %), což je o 12,8 

% nižší pokles než u mužů. Za sledované desetileté období došlo ve Středočeském kraji 

k nejvyššímu poklesu úmrtnosti na tento typ nádoru ze všech krajů Česka. Z analýzy 

dlouhodobých dat na úrovni okresů je patrný setrvale stoupající trend standardizované 

úmrtnosti na novotvary tlustého střeva u mužů od počátku osmdesátých let 20. století 

téměř ve všech okresech Středočeského kraje přibližně až do roku 2010, poté nastává 

mírný pokles. V letech 2011 a 2012 došlo ve většině okresů k výraznému poklesu 

úmrtnosti na tento typ nádoru u mužů. Nejvyšší hodnoty ukazatele po celé sledované 

období byly zaznamenány v okrese Rakovník. Co se týče žen, nejvyšší úmrtnost na 

nádory tlustého střeva u žen byla po celé sledované období let 1980-2012 v okrese 

Kladno, trend je podobný stejný jako u mužů. Zde se opět nabízí jako vysvětlení 

souvislost s výsledky studie Rychlíkové (RYCHLÍKOVÁ, 2014). Plynulý růst hodnoty 

ukazatele úmrtnosti na nádor tlustého střeva u žen byl zaznamenán ve většině okresů 

přibližně do roku 2005, poté od roku 2010 dochází naopak ve většině okresů k mírnému 

poklesu úmrtnosti a rok 2012 je charakteristický opětovným mírným nárůstem počtu 

evidovaných případů úmrtí.  

V současnosti je k dispozici dvouetapový screeningový program (test na okultní 

krvácení do stolice a v případě pozitivity kolonoskopie), nebo jednoetapový program 

(primární screeningová kolonoskopie). Testování TOKS probíhá v ordinaci praktických 

lékařů, kolonoskopická vyšetření poskytuje síť endoskopických pracovišť (ZAVORAL, 

2007). Kvalita programu je hodnocena pomocí indikátorů kvality – zejména záchytu 

adenomů (adenoma detection rate, ADR) a podílu totálních kolonoskopií (cecal 

intubation rate, CIR), (SUCHÁNEK, 2013). Kromě dlouhodobě realizovaného 
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screeningu bylo dle slov ministra zdravotnictví Němečka od 1. 1. 2014 v Česku zahájeno 

adresné zvaní na screening kolorektálního karcinomu, které zvýšilo zájem Češek a Čechů 

o prevenci rakoviny.  

V rámci OECD bylo Česko vyhlášeno skokanem desetiletí v poklesu počtu úmrtí na 

rakovinu prsu a tlustého střeva a konečníku. Ve spolupráci se zdravotními pojišťovnami 

bylo adresně pozváno cca dva miliony obyvatel ČR, více než 15 procent zareagovalo na 

pozvánku a nechalo se vyšetřit (NĚMEČEK, 2015). 

Největší počet úmrtí mužů na rakovinu ve všech členských státech EU připadá na 

rakovinu plic,  s výjimkou Švédska, kde je rakovina prostaty nyní hlavní příčinou smrti 

rakovinou u mužů. V roce 2011 byla nejvyšší úmrtnost na rakovinu plic u mužů 

v Maďarsku, Polsku a Chorvatsku až o 20 % vyšší než byl průměr EU 27. Úmrtnost na 

rakovinu plic u mužů jsou nejnižší v Portugalsku, na Kypru a v severských zemích 

(Švédsko, Finsko, Island a Norsko), s výjimkou Dánska (OECD, 2014). 

K nejvýznamnějším rizikovým faktorům patří kuřáctví tabákových výrobků, zejména 

cigaret. Více než 95 % mužů a  80 % žen, kteří touto chorobou onemocní, jsou 

současnými nebo bývalými kuřáky. Prevencí zhoubného nádoru plic a průdušek je 

nekouřit. Naše zjištění jsou v souladu s tvrzením, které udává Malvezzi ve svém 

příspěvku Lung cancer mortality in European men: Trends and predictions, že úmrtnost 

na karcinom plic u mužů v EU 27 v posledních letech klesá. U mužů středního věku o cca 

2 % ročně, u mladých mužů ve věku 20-44 let dokonce o více než 5 % ročně. Příznivý 

trend bude pravděpodobně udržován i v dohledné budoucnosti. V západní Evropě je 

výskyt rakoviny plic nejnižší v severských zemích jako je Švédsko, Finsko a také ve 

Spojeném království, kde epidemie kouření začala dříve a již dlouho klesá, zatímco 

úmrtnost je vysoká v Belgii, Francii, Nizozemsku a Španělsku, kde epidemie začala 

později, ale přetrvává. Jak uvádí ve svém příspěvku, opatření k snížení kuřáctví 

evropských mužů středního věku, tedy v generaci, kde prevalence kouření je vysoká, by 

vedlo k dalšímu značnému snížení mužské úmrtností na rakovinu plic v blízké 

budoucnosti. Toto je zvláště důležité u mužů v zemích východní Evropy (MALVEZZI, 

2013). Ve vývoji epidemie plicní rakoviny v ČR došlo k příznivému obratu u mužů, 

u nichž lze od druhé poloviny 80. let 20. století sledovat sestupný trend standardizované 

úmrtnosti na plicní rakovinu a má pokračovat další snižování (průměrně o 0,7 % ročně). 

V ženské populaci naopak lze očekávat pokračování vzestupné tendence úmrtnosti na 

plicní rakovinu i v příštím desetiletí (průměrně o 3,1 % ročně). Za prioritu v prevenci 
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plicní rakoviny je třeba považovat komplexní kontrolu kouření u žen, vedle toho si 

zasluhuje pozornosti objasnění potenciálního vlivu faktorů jiných než aktivní kouření na 

výskyt plicní rakoviny v ženské populaci (KUBÍK, 1999). Abrahámová a kol. uvádějí, že 

zhoubné novotvary průdušnice, průdušky a plíce jsou v české populaci 3. nejčastějším 

nádorem u mužů a 5. u  žen, celkově tvoří 9,6 % malignit v ČR. Incidence v celé populaci 

je dlouhodobě stabilní, při pohledu na trendy u jednotlivých pohlaví pak pozorujeme 

mírný pokles u mužů, avšak významný růst incidence u žen. Celkem je ročně 

diagnostikováno cca 6 000 nových onemocnění, muži představují 76 % nemocných 

a tento typ nádoru se u nich vyskytuje 3,3krát častěji než u žen. U mortality lze pozorovat 

obdobné časové trendy jako u incidence, ročně umírá na nádory plic 5 500-5 700 osob. 

Prevalence tohoto onemocnění neroste vzhledem k vysoké mortalitě tak významně jako 

u ostatních obdobě častých onkologických diagnóz (karcinom prsu, karcinom kolorekta), 

(ABRAHÁMOVÁ, 2009). Pešek uvádí, že Česká republika patří mezi země se středně 

vysokým procentem každodenních kuřáků v populaci a mezi země s nejvyšším výskytem 

bronchogenního karcinomu ve světě. Je zde i jedno z nejvyšších procent pokročilých 

stadií v době stanovení diagnózy ve světě – 81 % a z toho vyplývá i nízká operovatelnost 

této choroby, která činí cca 12 % (PEŠEK, 2009). Dle naší analýzy se naplnila prognóza, 

kterou uvádí ve svém příspěvku z roku 1999 Kubík a kol, že věkově specifická úmrtnost 

na plicní rakovinu měla v posledních dvou desetiletích sestupnou tendenci u mladých 

dospělých mužů a pro příští desetiletí lze podle prognózy očekávat sestupný trend i ve 

středních věkových skupinách. V ženské populaci byly trendy vzestupné ve všech 

hodnocených věkových skupinách. Spotřeba cigaret v ČR se od roku 1953 (1731 cigaret 

na 1 obyvatele staršího 15 let) zvýšila do roku 1978 (2552 cigaret), potom se do roku 

1989 snížila na 2279 cigaret na 1 obyvatele staršího 15 let. Ve vývoji epidemie plicní 

rakoviny v ČR tedy došlo k příznivému obratu u mužů, u nichž lze od druhé poloviny 80. 

let sledovat sestupný trend standardizované úmrtnosti na plicní rakovinu a podle 

prognózy do roku 2009 má pokračovat další snižování (průměrně o 0,7 % ročně). 

V ženské populaci naopak lze očekávat pokračování vzestupné tendence úmrtnosti na 

plicní rakovinu i v příštím desetiletí (průměrně o 3,1 % ročně). Za prioritu v prevenci 

plicní rakoviny je třeba považovat komplexní kontrolu kouření u žen, vedle toho si 

zasluhuje pozornosti objasnění potenciálního vlivu faktorů jiných než aktivní kouření na 

výskyt plicní rakoviny v ženské populaci (KUBÍK, 1999). V uvedeném období je patrný 

klesající trend úmrtnosti ve všech krajích Česka. Ve Středočeském kraji došlo k poklesu 
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hodnoty ukazatele mezi lety 2003 a 2012 o 22,8 %, v Česku o 25,6 % a v EU15 mezi roky 

2003 a 2011 o 11,6 %. Hodnota ukazatele za Středočeský kraj i za ČR u mužů po celé 

sledované období převyšovala hodnotu ukazatele u mužů EU15. Z analýzy dlouhodobých 

dat na úrovni okresů je patrný nárůst hodnot ukazatele mezi roky 1980-1995 v téměř 

všech okresech, v následujících letech pak již převládá klesající trend SDR ve všech 

okresech Středočeského kraje i v rámci Česka. Nejvyšší průměrné hodnoty ukazatele 

byly zaznamenány v okrese Kladno (116,6), což je možné opět dát do souvislosti se 

zjištěním Rychlíkové (RYCHLÍKOVÁ, 2014). Hodnoty SDR u mužů na nádory 

průdušnice, průdušek a plic se pohybují ve sledovaném období v hodnotách výrazně 

vyšších než u žen, zhruba dvojnásobných. Co se týče analýzy úmrtnosti na nádory 

průdušnice, průdušek a plic u žen, v období let 2003-2012 došlo k vzestupu nemocnosti 

a úmrtnosti na nádory průdušnice, průdušek a plic v osmi krajích včetně Středočeského, 

kde došlo k nárůstu ukazatele úmrtnosti o 27,5 %, v Česku o 12,8 %). Mezi roky 2003 

a 2011 došlo k mírnému nárůstu hodnoty ukazatele i u žen EU15, a to o 17,0 %. Hodnota 

ukazatele za Středočeský kraj i za ČR u žen po celé sledované období převyšovala 

hodnotu ukazatele žen EU15. Z analýzy dlouhodobých dat je patrný plynulý, setrvale 

stoupající trend SDR u žen na nádory průdušnice, průdušek a plic ve všech okresech 

Středočeského kraje i v rámci Česka, nejvýraznější nárůst sledovaných hodnot ze všech 

okresů byl zaznamenán v okrese Benešov, kde z hodnoty 0 v roce 1980 došlo k nárůstu 

na 18,6 v roce 2012. Nejvyšší hodnoty ukazatele byly po celé sledované období 

zaznamenány v okrese Kladno, dále Mělník, Praha-západ a Příbram. 

Při analýze dat týkajících se nemocnosti a úmrtnosti na rakovinu prsu  výsledky naší 

analýzy jsou plně v souladu s tvrzením autorů Forouzanfara, Foremana et al. v Lancetu 

v příspěvku „Breast and cervical cancer in 187 countries between 1980 and 2010: 

a systematic analysis“, kteří uvádějí, že v časovém období 1980-2010 byl zjištěno, že 

počet nově diagnostikovaných případů rakoviny prsu na celém světě v posledních 30 

letech dramaticky vzrostl: zatímco v roce 1980 to bylo 640 000 případů, v roce 2010 bylo 

zaznamenáno již 1,6 milionu případů (FOROUZANFAR, 2011). Altobelli a Lattanzia ve 

svém příspěvku „Breast cancer in European Union: An update of screening programmes 

as of March 2014“ uvádějí, rakovina prsu je hlavní příčinou ženské nemocnosti 

a úmrtnosti a jedná se o celosvětový problém. Incidence v západní Evropě patří mezi 

nejvyšší na světě. Ačkoli screeningové programy rakoviny prsu jsou zavedeny téměř ve 

všech zemích Evropské unie, stále existují značné rozdíly v cílovém pokrytí obyvatelstva. 
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Slabinou screeningu je ve většině zemí míra účasti cílové populace. Národní politiky 

a plánování zdravotní péče by se měly zaměřit na maximalizaci účasti žen v tomto 

programu (ALTOBELLI, 2014a). K významnému snížení úmrtnosti v posledních 

desetiletích u karcinomu prsu došlo v důsledku zlepšené lokální a systémové léčby, 

zejména u mladších žen (WILDIERS, 2014). Ades et al. uvádějí ve svém článku 

„Discrepancies in cancer incidence and mortality and its relationship to health 

expenditure in the 27 European Union member states“, že i přes iniciativy, které mají 

sjednotit politiku v oblasti veřejného zdraví v rámci EU27 jsou výdaje na zdravotnictví 

stále vyšší v zemích západní Evropy, což je spojeno s lepším výsledkem léčby rakoviny 

v těchto zemích a nižší úmrtností (ADES, 2013). Tuto skutečnost plně potvrzují Bosetti 

et al., kteří uvádějí, že stabilní pokles úmrtnosti na rakovinu prsu v Evropě za posledních 

25 až 30 let díky kvalitní léčbě je vyšší u žen v mladším věku a přibývajícím věkem klesá 

(BOSETTI, 2012). V Česku je každoročně diagnostikováno okolo 6 500 nových případů 

rakoviny prsu u žen, z toho v roce 2010 130 případů bylo ve věku do 35 let 

(BARKMANOVÁ, 2013). Dušek a kol uvádějí, že u karcinomu prsu se díky silnému 

screeningovému programu v Česku v posledních letech daří více než tři čtvrtiny nádorů 

zachytit ve stadiu i a II, kdy je šance na úspěšnou léčbu vysoká (DUŠEK, 2014). 

Naše analýza týkající se trendu výskytu karcinomu prsu ve Středočeském kraji je plně 

v souladu také s tvrzením Skovajsové a kol., že do poloviny 90. let 20. století docházelo 

k setrvalému mírnému nárůstu incidence i mortality zhoubných nádorů prsu, v posledních 

15 letech incidence roste výrazněji. Mortalita naopak v tomto období přestala růst 

a v novém tisíciletí pozvolna klesá. Nemocnost ve Středočeském kraji v roce 2011 

dosáhla hodnoty 116,9 a v Česku 123,9 nově diagnostikovaných případů zhoubného 

novotvaru prsu na 100 000 žen. Incidence zhoubného nádoru prsu významně plynule 

stoupala ve všech okresech Středočeského kraje v letech 1980-2011. Nejvyšší nemocnost 

ve sledovaném období byla zaznamenána u žen v okrese Kolín. Nemocnost zhoubným 

novotvarem prsu v letech 2003-2011 byla ve Středočeském kraji po celé sledované 

období nižší než na úrovni republiky. Mezi roky 2003 a 2011 byl v kraji zaznamenán 

vzestup nemocnosti na tento druh nádoru u žen o 12,0 %, zatímco v Česku o 9,2 %. Jak 

Skovajsová dále uvádí, ve srovnání s první polovinou 90. let 20. století, kdy podíl nádorů 

diagnostikovaných v I. stadiu dosahoval necelých 20 %, došlo k výraznému nárůstu časné 

diagnostiky, když v roce 2011 bylo v I. stadiu diagnostikováno více než 40 % nádorů 

prsu. V průběhu posledních dekád se v ČR podařilo zásadně snížit zátěž populace 
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karcinomem prsu – přes nárůst incidence dochází k poklesu úmrtnosti, na čemž má 

významnou zásluhu časnější záchyt prostřednictvím screeningového programu. 

(SKOVAJSOVÁ, 2014). Další zvýšení účinnosti programu je podmíněno navýšením 

pokrytí populace screeningem, k čemuž by mělo přispět adresné zvaní žen k vyšetření, 

které bylo zahájeno začátkem roku 2014 (NĚMEČEK, 2015). Přestože během došlo ve 

všech krajích Česka, včetně Středočeského kraje, k poklesu úmrtnosti na nádory prsu 

mezi lety 2003 a 2012 o 25,3 %, zaujal Středočeský kraj hned za hlavním městem Prahou 

2. místo s nejvyšší úmrtností žen na tento druh nádoru. SDR žen EU15 na nádory prsu 

v letech 2003-2011 poklesla o 11,6 %.  

Co se týče problematiky rakoviny děložního čípku, Forouzanfar, Foreman et al. 

v časopise Lancet uvádějí v příspěvku „Breast and cervical cancer in 187 countries 

between 1980 and 2010: a systematic analysis“, v časovém období 1980-2010 byl 

pozorován pokles úmrtnosti na karcinom děložního čípku ve světě, ale i tak si toto 

zhoubné onemocnění vyžádalo v roce 2010 životy 200 000 žen a v roce 2010 se drtivá 

většina (76 %) z 425 000 nově diagnostikovaných případů rakoviny děložního čípku 

vyskytla v rozvojových zemích. (FOROUZANFAR, 2011). Rob (2007) uvádí, že řada 

epidemiologických studií vedla k závěru, že prekancerózy a nádory děložního hrdla lze 

označit jako sexuálně přenosná onemocnění. Dnes se za nejvýznamnější rizikový faktor 

považuje perzistentní infekce rizikovým onkogenním typem humánního papilomaviru. 

Těžké prekancerózy dlaždicového epitelu děložního hrdla jsou dnes jednoznačně 

patogeneticky spojovány s infekcí onkogenními HPV ve více než 99 %. Nejvíce náchylné 

k infekci jsou mladé dívky. Kouření a poruchy imunity jsou faktory pomáhající virům 

přetrvat v epitelu děložního hrdla a přetrvávání viru v epitelu je největším rizikem pro 

vznik přednádorového stavu a karcinomu. Tento fakt vede k tomu, že stále více zemí 

v skríningových programech u žen po 30 roce věku využívá HPV HR testace. Výzkumy 

také prokázaly, že ve vyšším riziku karcinomu cervixu jsou ženy sociálně znevýhodněné 

(ALTOBELLI, 2014a). Mezi lety 2003 a 2011 v Česku poklesla hodnota ukazatele 

úmrtnosti na nádory děložního čípku o 20 %. Poslední dostupná hodnota ukazatele za 

EU15 v roce 2011 činila 2,1 na 100 000 žen, zatímco v Česku ve stejném roce dosáhla 

hodnoty 4,5 na 100 000 žen. Po celé sledované období hodnoty SDR žen Česka na nádory 

děložního hrdla převyšují SDR žen EU15. Také na úrovni okresů je patrný z analýzy 

dlouhodobých dat let 1980-2012 setrvale plynule klesající trend úmrtnosti na nádory 

děložního hrdla u žen ve většině okresů. Nejvyšší průměrná hodnota SDR na tento druh 
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nádoru byla zaznamenána po sledované období v okrese Rakovník. Jak uvádí Kobilková 

(2012), analýza incidence ca děložního čípku ve věkových skupinách má dva vrcholy, 

a to ve věkové skupině 35-39 let a 55-59 let s menším vrcholem u 75-80letých žen, 

a proto nemůže být screening ca děložního čípku omezen věkem.  

Karcinom prostaty je nejčastější malignitou mužů v Evropě a USA s třetí nejvyšší 

mortalitou (HRADIL, 2014). Rakovina prostaty se stala nejčastěji diagnostikovaným 

druhem nádoru u mužů v mnoha evropských zemích, zejména u mužů ve věku 65 let 

a více. Ačkoli úmrtnost na rakovinu prostaty zůstává nižší než na rakovinu plic ve všech 

evropských zemích s výjimkou Švédska, vzestup incidence rakoviny prostaty v mnoha 

evropských zemích v letech 1990-2000 byl vysoký a byl způsoben z velké části větším 

využitím diagnostických testů pomocí prostatického specifického antigenu (PSA). 

Úmrtnost na rakovinu prostaty byla v roce 2011 nejnižší na Maltě, v Itálii a v Rumunsku 

a nejvyšší v několika středoevropských a východoevropských zemích a také 

v severských zemích (OECD, 2014). Nejčastějším zhoubným nádorem mužů (s výjimkou 

zhoubných novotvarů kůže) je v Česku od roku 2005 zhoubný novotvar prostaty. V roce 

2010 bylo hlášeno v absolutních číslech 6 771 případů, což je nárůst 10 % oproti 

předchozímu roku. Rapidní nárůst incidence karcinomu prostaty je v ČR pozorován již 

od začátku 90. let, po roce 2000 nárůst akceleroval. Standardizovaná míra incidence ZN 

prostaty byla v roce 2010 přibližně 3krát vyšší oproti standardizované míře incidence 

v roce 1990. Vyšší výskyt diagnostikovaných nádorů prostaty v Česku je vysvětlován 

jednak stárnutím populace, především však rutinním preventivním vyšetřováním hodnot 

prostatického specifického antigenu (PSA). Míra standardizované úmrtnosti na karcinom 

prostaty po roce 2004 klesla a nyní stagnuje (ÚZIS ČR. 2012). Abrhámová a kol. (2009) 

konstatují nedostatečnou znalost etiologických a rizikových faktorů nádorů varlat 

u českých mužů. Mezi roky 2003 a 2012 došlo ve všech krajích k poklesu úmrtnosti na 

nádory prostaty. Ve Středočeském kraji poklesla hodnota ukazatele mezi roky 2003 

a 2012 o cca 35,0 %, v Česku o 30,0 %. Nejvyšší úmrtnost na nádory prostaty byla 

zjištěna v průběhu sledovaného období let 1980-2012 u mužů v okrese Benešov. Mezi 

roky 1980 a 2012 je patrný stoupající trend SRD v deseti okresech, přičemž nejvyšší 

nárůst hodnot sledovaného ukazatele lze pozorovat při porovnání roku 1980 a 2012 

v okrese Beroun. Na základě výsledků naší analýzy se plně ztotožňujeme s tvrzením 

Geryka a kol. (2012) uvedeném v Urologických listech v příspěvku „Nádory prostaty 

a varlat u české a světové populace“, že bez ohledu na technické vymoženosti medicíny 
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bude možné dosáhnout významného snížení nádorové úmrtnosti a invalidity více 

prevencí než léčbou.  

Co se týče problematiky melanomu, Shenenberger (2012) ve svém článku „Cutaneous 

malignant melanoma: a primary care perspective“ upozorňuje, že incidence melanomu 

celosvětově roste. Melanom je podle nejnovějších statistik nejčastější zhoubný nádor 

mladých žen, za nejvíce ohroženou skupinu jsou označováni středně staří muži. Bělošská 

populace má přibližně desetkrát větší riziko vzniku kožního melanomu než populace 

černošská, asijská a hispánská. Nejvyšší incidence na světě je v Austrálii a na Novém 

Zélandě. V České republice bylo v roce 1977 hlášeno 499 případů maligního melanomu, 

v roce 2000 to bylo už 1 456 případů a v roce 2011 se jednalo o již o 2 044 případů, z toho 

1 086 u mužů a 958 u žen (ÚZIS ČR, 2012a) případů zhoubného melanomu. Mortalita 

roste pomaleji, v roce 1977 bylo hlášeno 45 úmrtí na melanom, v roce 2000 to bylo 380 

případů, v roce 2011 na zhoubný melanom zemřelo 365 obyvatel České republiky 

(VOJÁČKOVÁ, 2012). i přes delší dobu přežívání pacientů s tímto nádorem úmrtnost na 

melanom stále stoupá. Ve věkové kategorii 50-59 let je výskyt melanomu srovnatelný 

u obou pohlaví. Ve starších věkových kategoriích nad 60 let a starších byl významný 

nárůst zjištěn převážně u mužů. Míra úmrtnosti byla srovnatelná pouze mezi muži 

a ženami ve věkové skupině 20-29 roky. Ve všech ostatních kategoriích, existuje vyšší 

úmrtnost u mužů (VRÁNOVÁ a kol, 2014). V Česku byla ve Středočeském kraji nejnižší 

úmrtnost na melanom u mužů i žen ve sledovaném období let 2003-2012 ze všech krajů 

Česka. V souladu s tvrzením Vránové jsme dospěli k zjištění, že úmrtnost na melanom 

u mužů v Česku, Středočeském kraji i v okresech převyšuje úmrtnost u žen. Z analýzy 

dlouhodobých dat je patrný mírně stoupající trend SDR u mužů na melanom téměř ve 

všech okresech Středočeského kraje, třebaže hodnoty jsou velmi nízké. Nejvyšší 

průměrná hodnota ukazatele po celé sledované období u obou pohlaví byla zaznamenána 

v okrese Příbram. i přes zlepšené přežívání bude zřejmě úmrtnost na melanom stále 

stoupat v důsledku exponenciálního zvýšení výskytu, a proto primární a sekundární 

preventivní kampaně mají zásadní význam pro budoucí snižování výskytu nemocnosti 

a úmrtnosti na melanom v České republice (VRÁNOVÁ, 2014). Výsledky studie 

Vránové a kol ukazují, že sun-bezpečnostní kampaně je nezbytné cílit zejména na rodiče 

malých dětí a na adolescenty (VRÁNOVÁ, 2012). V nejnovější studii věnované 

rizikovým faktorům vzniku melanomu upozorňuje Rajská a kol. (2016), že primární 

a sekundární prevence melanomu se stále více jeví jako jedna z priorit v oblasti veřejného 
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zdraví a že předpokladem pro účinnou sekundární prevenci prostřednictvím screeningu 

je mimo jiné identifikace skupin obyvatelstva s nejvyšším rizikem pro vznik melanomu.  

Problematika duševního zdraví včetně sebevražednosti tvoří nedílnou součást 

systému hodnocení zdravotního stavu obyvatelstva. Některým z duševních onemocnění 

je v Evropě každý rok zasaženo přibližně 38,2 % obyvatel (WITTCHEN, 2011). Duševní 

onemocnění se v zemích EU podílejí na celkových DALY za veškerá onemocnění 

v rozmezí od 19,9 % v Rumunsku až po 35,6 % ve Švédsku. Jak uvádí OECD, sebevražda 

je významnou příčinou úmrtí osob v mnoha členských státech EU s přibližně 60 000 

těchto úmrtí v roce 2011. Počty sebevražd se v evropských zemích značně liší, nejméně 

sebevražd je hlášeno v jihoevropských zemích, a to na Kypru, Maltě, v Itálii a ve 

Španělsku, naopak nejvyšší počet sebevražd je dlouhodobě hlášen v\Maďarsku, 

Slovinsku a Lotyšsku, kde počty sebevražd jsou o více než 50% vyšší než je průměr EU 

27. Úmrtnost na sebevraždy je v zemích EU 27přibližně čtyřikrát vyšší u mužů než u žen. 

Riziko sebevražd se také obecně zvyšuje s věkem (OECD, 2014) a ekonomickými 

a sociálními poměry (CECCHERINI-NELLI, 2011).  

Například Řecko patřilo historicky k zemím s nejnižším počtem sebevražd (2,8 lidí na 

100 tisíc obyvatel). Od propuknutí hospodářské krize v roce 2007 do jejího drastického 

prohloubení a přijmutí úsporných opatření došlo k rapidnímu nárůstu počtu sebevražd 

o více než 35 % (ECONOMOU, 2013). Evropská unie a všech 52 států WHO evropského 

regionu se již v roce 2005 usneslo na nutnosti přijetí Deklarace Mental Health 

Declaration for Europe (WHO, 2013c) a Akčního plánu pro duševní zdraví Mental 

Health Action Plan for Europe (WHO, 2013a), jejichž cílem bylo a je zlepšit 

informovanost veřejnosti o problematice duševního zdraví, podpořit osoby s duševními 

problémy, řešení diskriminace a stigmatu těchto osob, návrhy a podpora realizace 

komplexního, integrovaného a účinného systému prevence duševních nemocí a péče 

o duševní zdraví. Green Paper (EC, 2005) označuje za priority v oblasti duševního zdraví 

podporu duševního zdraví v mládí, prevenci depresí a sebevražd, podporu duševního 

zdraví ve stáří, podporu duševního zdraví na pracovišti a eliminaci stigmatu a sociálního 

vyloučení osob s duševní poruchou. OECD dále uvádí, že v letech 2000-2011 se počty 

sebevražd snížily v evropských zemích o 20 %, v Estonsku a Lotyšsku dokonce o  35 %. 

Na rozdíl od této skutečnosti jsme my dospěli k zjištění, v období 2003-2012 je patrný 

mírný vzestup SDR na sebevraždy v Česku i ve Středočeském kraji zejména v posledních 

sledovaných letech. V roce 2011 byly sice hodnoty ukazatele sebevražednosti krajského 
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i republikového srovnatelné (cca 24 úmrtí na 100 000 mužů), avšak značně převyšující 

hodnotu ukazatele u mužů EU15 ve stejném roce (hodnota 14/100 000 mužů EU15). 

V roce 2011 byl rozdíl mezi SDR na úmyslné sebepoškození na 100 000 žen EU15, Česka 

a Středočeského kraje nevýznamný a byl cca 4krát nižší než u mužů na všech 

sledovaných úrovních. Podíl mužů Středočeského kraje se na dokonaných sebevraždách 

nadále zvyšuje, zatímco v letech 1985 až 1990 činil jejich podíl 72,1 %, mezi lety 2008 

a 2012 to bylo již 82,4 %. Z dat na úrovni okresů v letech 1985–2012 je patrná 

dlouhodobě nejvyšší úmrtnost na úmyslné sebepoškození u mužů v okrese Kladno 

(průměrná hodnota 30,2/100 000 mužů, což výrazně převyšuje hodnotu ukazatele 

celokrajského i celorepublikového a u žen v sousedícím okrese Rakovník (průměrná 

hodnota ukazatele 7,9/100 000 žen.). Jak uvádějí Dzúrová a Dragomirecká (2002), 

sebevražednost velmi souvisí s regionálními sociálními podmínkami, přičemž po roce 

1989 na Kladensku v souvislosti s uzavíráním černouhelných dolů došlo k výraznému 

poklesu životní úrovně obyvatel tohoto regionu, což se promítlo v nárůstu počtu 

sebevražd zejména u mužů. Sebevraždy jsou jednou z hlavních příčin předčasných úmrtí 

v Evropě, zejména u mladých lidí (LOZANO, 2012). Hodnota ukazatele předčasné 

úmrtnosti mužů Středočeského kraje po sledované desetileté období byla srovnatelná s 

hodnotou ukazatele pro ČR. V období let 2003-2011 předčasná úmrtnost na úmyslné 

sebepoškození u mužů EU15 byla stabilizovaná a výrazně nižší než předčasná úmrtnost 

mužů Česka. V roce 2011 činil rozdíl mezi předčasnou úmrtností na úmyslné 

sebepoškození na 100 000 mužů EU15 (hodnota 12,7) a mužů Česka (hodnota 22) celkem 

9,3 úmrtí ve věku 0-64 let na 100 000 v neprospěch mužů Česka. Z dlouhodobých dat na 

úrovni okresů je patrný setrvale mírný vzestup sebevražednosti u mužů a setrvale mírný 

pokles u žen.  

Co se týče problematiky dětské úrazovosti, srovnání dostupných úrazových dat Česka 

se zahraničím je velmi problematické vzhledem ke skutečnosti, že v současné době 

neexistuje jednotný systém sběru úrazových dat týkajících se dětí v rámci EU. Česká 

republika se řadí mezi státy EU s nižší hodnotou ukazatele úmrtnosti na úrazy u dětí. 

Standardizovaná úmrtnost na dětské úrazy klesá v posledních letech v mnoha státech EU. 

Nejnižší úmrtnost dětí na úrazy vykazují dlouhodobě Nizozemí a Švédsko, naopak 

nejhorší tento ukazatel mají pobaltské státy, Rumunsko a Bulharsko, navíc validita 

dostupných úrazových dat je často sporná. Rozdíly v úmrtnosti dětí na úrazy jsou mezi 

státy velké a jsou dány zejména úrovní úrazové prevence (PRŮCHOVÁ, 2010). Úrazy 
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jsou považovány za největší problém dětského věku, neboť ve vyspělých zemích jsou 

úrazy příčinou 40 % úmrtí dětí do 14 let. U dětí a dospívajících jsou úrazy na místě 

prvním v příčinách úmrtí. Současný trend úrazovosti u dětí i dospívajících se vyznačuje 

poklesem počtu úmrtí na úrazy, který se v posledních deseti letech u dětí a dospívajících 

snížil téměř na polovinu. Zatímco v roce 2005 představovala standardizovaná úmrtnost 

v České republice 7 na 100 000 dětí, v roce 2010 představovala pouze 4,3 na 100 000 dětí 

(JANOUŠEK, 2010). Pro úraz je u nás každoročně hospitalizováno více než 35 000 dětí 

a dospívajících a více než 550 000 dětí a dospívajících utrpí úraz vyžadující lékařské 

ošetření. Dětským úrazem vyžadujícím lékařské ošetření je v ČR každoročně postiženo 

přibližně každé páté dítě. Úrazy tak zůstávají dlouhodobě na předních místech v příčinách 

dětské úmrtnosti i nemocnosti. Úmrtnost na dětské úrazy v poslední době v ČR 

meziročně klesá zejména díky klesajícímu počtu smrtelných dopravních úrazů u dětské 

populace. Tento pokles dopravní mortality byl dosažen zejména díky používání prvků 

pasivní bezpečnosti a rovněž i díky bezpečnější konstrukci vozidel, znamenající zároveň 

klesající závažnost následků dopravních nehod (ZVADOVÁ, 2013). Data ÚZIS týkající 

se dětských úrazů nejsou plně kompatibilní s daty WHO HFA, proto nebylo provedeno 

srovnání s daty WHO HFA pro EU 15, ale byla použita pouze dostupná data ÚZIS. Ve 

věkové skupině 0–14 let bylo v roce 2013 v Česku ošetřeno celkem 313 429 úrazů, což 

představovalo meziroční pokles o 0,6 %. Při sledování počtu úrazů podle pohlaví 

převažovali u všech druhů úrazů ve všech věkových skupinách muži nad ženami, a to 

v průměru 1,3násobně (ÚZIS ČZ, 2013a). Z dat analyzovaného období let 2003-2012 je 

patrné, že výskyt dětských úrazů ve věku 0-14 let v Česku i ve Středočeském kraji 

v prvních čtyřech letech mírně narůstal, poté došlo k postupnému výraznému poklesu 

a poslední dva roky sledovaného období je zaznamenán opět jejich mírný nárůst. Celkově 

jsme zjistili, že v souladu s tvrzením ve výše uvedených odborných zdrojích počty 

dětských úrazů i námi sledovaném kraji klesají. V roce 2012 byl počet dětských úrazů ve 

Středočeském kraji o 35,9 % nižší než v roce 2003 a byl zde po celé sledované období 

nejnižší výskyt dětských úrazů ze všech 14 krajů. V roce 2012 dosáhl hodnoty 14 2910,7 

úrazů na 100 000 dětí. Z analýzy trendu let 2007-2012 (dřívější data nejsou v systému 

DPS zaznamenána) na úrovni okresů Středočeského kraje byl zjištěn nejvyšší počet 

dětských úrazů v okrese Kolín. Hodnotu ukazatele počtu dětských úrazů v roce 2012 na 

100 000 dětí ve věku 0-14 let v Česku (20 341,2) převýšila hodnota ukazatele pouze ve 

třech okresech, a to v okrese Kolín, Mělník a Příbram. 
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V posledních desetiletích dochází ke vzestupu prevalence dětské obezity obdobně 

jako u dospělých. Podle WHO trpělo v roce 2012 více než 40 milionů dětí ve věku do 5 

let nadváhou nebo obezitou (WHO, 2015c). Globální trend od roku 1990, zjištěný 

u reprezentativních souborů ze 144 zemí, ukazuje vzestup v prevalenci obezity 

předškolních dětí (DE ONIS, 2010). V posledním desetiletí však bylo opakovaně popsáno 

oploštění vzestupu prevalence nadváhy jak u dětí, tak u dospělých (OECD, 2012). 

V České republice bojuje v současnosti 50 % obyvatel s nadváhou a 20 % z toho je 

obézních dospělých, čímž dochází dle tvrzení Koptíkové k zatěžování zdravotní 

ekonomiky. Tento problém je charakteristický i pro ostatní země Evropského regionu 

v důsledku zvyšující se prevalence obezity a nevhodného stravování obyvatelstva 

(KOPTÍKOVÁ, 2014). Ve srovnání s tím by se mohlo zdát 5 až 10 % obézní dětské 

populace jako podružný problém. Varovný je však nárůst dětské obezity. Za poslední 

čtvrtstoletí došlo v některých státech až k ztrojnásobení počtu obézních dětí. Přestože 

podíl obézních dětí v české populaci narůstá, tento přírůstek zatím není tak výrazný ve 

srovnání se strmým vzestupem v původních členských zemích Evropské unie, kde, jak 

uvádí Evropská komise jedno ze 3 dětí ve věku 6-9 let v roce 2010 mělo nadváhu, zatímco 

v roce 2008 to bylo každé čtvrté dítě. Oproti USA s 32 % podílem dětí s nadváhou 

a obezitou v populaci a jižním státům EU, kde je dětí s těmito problémy 22–28 %, 

zaznamenáváme v ČR „jen“ 7–10% podíl obézních dětí (MARINOV, 2009). Studie 

prováděné v posledních 10–15 letech ukazují zatím nevysvětlenou stabilizaci nebo pokles 

v prevalenci obezity v rozvinutých zemích. Předpovězený setrvalý vzestup prevalence 

obezity v příštích desetiletích se zatím jeví ne zcela potvrzený (OECD, 2012). Za 

posledních 20 let se prevalence obezity v dětské populaci zvýšila trojnásobně. Přibližně 

jedna pětina až jedna třetina dětí, které mají nadváhu v předškolním věku, ji bude mít také 

v dospělosti. U starších dětí a adolescentů vzrůstá pravděpodobnost nadváhy pokračující 

do dospělosti až na 50 % (BRAUNEROVÁ, 2010) Vzestup prevalence nadváhy a obezity 

u sedmiletých dětí, který se objevil v letech 1951-2001, se v posledních 10 letech zastavil 

(KUNEŠOVÁ, 2014). 

Podle zprávy vydané ÚZIS ČR bylo v ČR s diagnózou obezity či přejídání evidováno 

v roce 1996 přibližně 10,4 tisíc dětí ve věku do 15 let, v roce 2009 jich bylo téměř 27,0 

tisíc a v roce 2012 již 30,9 tisíc. Absolutní počet dětí ve věku 15-18 let (dorost) 

s diagnózou obezity v roce 1996 byl praktickými lékaři evidován v počtu 6,1 tisíc dětí, 

v roce 2012 již 20,1 tisíc. V přepočtu na 1000 pacientů je podle ÚZIS ČR tento nárůst 



163 

 

ještě větší, trojnásobný. U dětí mezi 15 a 18 lety má diagnózu obezita či přejídání 36 dětí 

z tisíce, roku 1996 to bylo méně než devět dětí (ÚZIS, 2012). Z námi zjištěných dat 

vyplývají skutečnosti, které nejsou v souladu s výše uvedenými zdroji, které tvrdí, že 

v posledním desetiletí došlo k zástavě nárůstu dětské obezity. Dle námi analyzovaných 

dat ÚZIS v roce 2003 dosáhl počet dispenzarizovaných onemocnění (tj. vyžadujících 

soustavnou zdravotní péči) u dětí na 1 000 registrovaných pacientů ve Středočeském kraji 

hodnoty 10,7, v roce 2012 došlo k nárůstu na hodnotu 17,5. Za desetileté období došlo 

k nárůstu o 63,6 %. V rámci Česka došlo k nárůstu počtu dispenzarizovaných dětí 

s obezitou o 76,5 %. Z tohoto důvodu MZ ČR zpracovalo Akční plán Správná výživa 

a stravovací návyky populace na období 2015–2020 Prevence obezity (MZ ČR, 2015) 

který je součástí Národního programu Zdraví 2020 a který navazuje na další evropské 

dokumenty, jako je Evropská charta proti obezitě (European charter counteracting 

obesity), (WHO, 2006c) a Evropský akční plán proti dětské obezitě 2014-2020 (EU action 

plan on Childhood obesity 2014-2020).  

Co se týče problematiky diabetu mellitu, v Evropském regionu žije v současné době 

asi 60 milionů lidí s diabetem mellitem, což reprezentuje přibližně 10,3 % mužů a 9,6 % 

žen ve věku nad 25 let. Prevalence diabetu u všech věkových kategorií v Evropském 

regionu roste, zejména kvůli nárůstu nadváhy a obezity, nezdravému stravování 

a nedostatku tělesné aktivity. Celosvětově je diabetes mellitus příčinou úmrtí přibližně 

3,4 milionu lidí ročně (WHO, 2006c). Téměř 80 % z těchto úmrtí nastává v zemích 

s nízkými a středními příjmy a téměř polovina jsou lidé ve věku pod 70 let 

(WILKINSON, 2003). WHO předpokládá, že úmrtí způsobená diabetem se ještě 

zdvojnásobí mezi roky 2005–2030 (WHO, 2006c). Základem v boji proti růstu počtu 

onemocnění diabetem mellitem jsou preventivní programy. Podporou zdravého životního 

stylu s vyváženou stravou, vhodnou pohybovou aktivitou a vyhýbáním se tabáku 

a alkoholu lze snížit riziko rozvoje diabetu mellitu 2. typu i u osob ve vysokém riziku 

onemocnění až o  58 % (TUOMILEHTO, 2001) a farmakologickou intervencí o 31 % 

(KNOWLER, 2002). Česká republika je zemí s jednou z nejvyšších prevalencí a incidencí 

diabetu mellitu v Evropě. V Česku se počet diabetiků za posledních třicet let ztrojnásobil 

a v roce 2012 dosáhl počet evidovaných diabetiků 8,5 % obyvatel. Dalších přibližně 250 

000 osob již nemocných ještě diagnostikováno není (ŠKRHA, 2014). Z celkového počtu 

postihuje diabetes mellitus 2. typu 90–95 % diabetiků (ŠPITÁLNÍKOVÁ, 2010). 

Výsledky naší analýzy na úrovni Středočeského kraje jsou plně v souladu se všemi výše 
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citovanými zdroji. Počet nově diagnostikovaných případů onemocnění diabetem 

mellitem v období let 2003-2012 plynule stoupal u mužů i u žen, ve Středočeském kraji 

došlo k nárůstu případů onemocnění u mužů mezi roky 2003-2012 o 66,7 % a u žen 

o dokonce o 72,5 %. Četnost diabetických onemocnění je dlouhodobě vyšší u žen a mezi 

diabetiky 2. typu je jich přibližně o 12,0 % více než mužů. Po sledované období let 1980-

2012 byla zjištěna nejvyšší prevalence onemocnění diabetem mellitem u mužů v okrese 

Kutná Hora a u žen v okrese Příbram. K nejvyššímu nárůstu počtu evidovaných osob 

s diabetem v uvedeném období došlo u mužů i u žen v okrese Příbram. Hodnotu 

celorepublikového ukazatele prevalence diabetu převyšovaly po sledované období 30 let 

hodnoty ukazatelů u obou pohlaví v okresech Beroun, Kolín, Kutná Hora, Mělník, 

Příbram a Rakovník.  

Co se týče problematiky infekčních onemocnění, dle dat UZIS bylo v roce 2012 

hlášeno v Česku celkem 128 100 všech infekčních onemocnění, tj. 1 218,8 případů na 

100 tisíc obyvatel. Přes 59 % hlášených infekčních nemocí se v roce 2012 týkalo dětí 

mladších 15 let. Ve srovnání s předchozími roky tak dochází od roku 2009, po 

předchozím klesajícím trendu, ke stagnaci na úrovni 12,2 případů infekčních onemocnění 

na tisíc obyvatel. 

Co se týče problematiky salmonelóz a kampylobakterióz jako nejčastějších nákaz 

alimentárního původu (zoonóz), v příspěvku „The comparative burden of salmonellosis 

in the European Union member states, associated and candidate countries“ vyhodnocují 

autoři výskyt salmonelóz u cestovatelů po Evropském regionu v letech 1997-2003. 

Nejvyšší riziko onemocnění salmonelózou byla odhadnuta v Bulharsku, následuje 

Turecko a Malta. S. enteritidis byl dominantní sérotyp v 66,9 % všech případů (DE 

JONG, 2006). Zpráva Evropského úřadu pro bezpečnost potravin a Evropského střediska 

pro prevenci a kontrolu nemocí prezentuje výsledky monitorování zoonóz v roce 2013 ve 

32 evropských zemích. Kampylobakterióza byla nejčastěji hlášenou zoonózou, avšak po 

několika letech stále rostoucího trendu výskytu se situace v Evropské unii ve výskytu 

kampylobakteriózy stabilizovala. Pokračoval trend poklesu potvrzených případů 

salmonelózy u lidí v posledních sledovaných letech v EU (EFSA, 2015). Autoři 

HAVELA, IVARSSON, LÖFDAHL, NAUTA v příspěvku „Estimating the true 

incidence of campylobacteriosis and salmonellosis in the European 

Union2009“(HAVELA, 20013) uvádějí, že se incidence kampylobakteriózy v členských 

státech EU pohybovala v roce 2009 mezi 30 a 13 500/100 000 obyvatel. Výskyt 
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salmonelóz v období 2003-2012 ve Středočeském kraji byl téměř stejný jako v Česku, 

rozdíl mezi nemocností u obou pohlaví nebyl zaznamenán. V roce 2012 dosáhl 

v Středočeském kraji hodnoty 83,9 případů/100 000 mužů a 87,9/100 000 žen. V souladu 

s údaji uvedenými ve zprávě Evropského úřadu pro bezpečnost potravin a Evropského 

střediska pro prevenci a kontrolu nemocí jsme zjistili i ve Středočeském kraji vyšší 

výskyt kampylobakterióz než salmonelóz v uplynulých 10 letech u mužů i žen ve 

Středočeském kraji, kdy průměrná nemocnost u mužů po celé sledované období činila 

204,7 případů na 100 000 obyvatel, průměrná nemocnost u žen dosáhla 182,0 případů na 

100 000 obyvatel. Od roku 2004 je nemocnost na kampylobakteriózy trvale nižší ve 

Středočeském kraji než v Česku. Data na úrovni okresů nebyla z důvodu nízkého počtu 

případů analyzována.  

Výskyt hepatitidy a se v zemích Evropské unie neustále snižuje v průběhu posledních 

15 let, z 14,0 v roce 1997 na 2,6 na 100 000 obyvatel v roce 2010. Tento celkový pokles 

s největší pravděpodobností odráží zlepšené životní podmínky, neboť séroprevalence 

protilátek VHA silně koreluje se socioekonomickým statusem a přístupem k čisté vodě 

a hygienickým zařízením. Avšak v roce 2013 bylo nově hlášeno 1 315 případů hepatitis 

a v 11 členských státech EU, zejména Itálii, Francii, Německu, Irsku, Norsku, Holandsku, 

Švédsku a Velké Británii (EFSA, 2015). Co se týče výskytu virové hepatitidy a v Česku 

a ve Středočeském kraji, v období let 2003-2012 byl výskyt ve Středočeském kraji 

prakticky shodný se situací v celé republice. Nízký výskyt v letech 2003 až 2007, kdy 

byla nemocnost ve Středočeském kraji kolem 1 případu na 100 000 obyvatel, byl přerušen 

vzestupem nemocnosti v roce 2008 epidemií v Praze, která zasáhla i střední Čechy 

(ČÁSTKOVÁ, 2008), avšak od roku 2010 je výskyt tohoto typu hepatitidy v kraji opět 

na velmi nízké úrovni. V Česku ani ve Středočeském kraji nebyl zvýšený výskyt v roce 

2013 v souvislosti se zvýšeným výskytem v některých zemích EU zaznamenán 

(EPIDAT, 2015). Výskyt virových hepatitid  B a C se výrazně liší v různých oblastech 

světa. Jak uvádějí Hwang et Cheung (2011) v North American Journal of Medicine 

v příspěvku Global Epidemiology of Hepatitis B Virus (HBV) Infection, přibližně 45% 

světové populace, zejména některé africké a asijské země, povodí Amazonky a Středního 

východu, jsou oblasti s vysokou endemicitou viru hepatitidy B a doživotní riziko nákazy 

je zde vyšší než 60%. Pouze asi 12% populace zejména ve Spojených státech, západní 

Evropě a Austrálii, žije v oblasti s nízkou endemicitou VHB a k přenosu nákazy dochází 

v dospělosti obvykle prostřednictvím sexuálního přenosu či injekčním užíváním drog. 
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Zbytek světové populace žije v oblastech střední endemicity viru hepatitidy B, zejména 

populace jižní a východní Evropy, kde prevalence hepatitidy B je 1 až 7 %  a celoživotní 

riziko infekce se pohybuje 20-60 %. Hatzakis et al. (2011) uvádějí, že celkově virus 

hepatitidy B způsobuje 600 000 úmrtí za rok a virus hepatitis C až 350 000 úmrtí. Virová 

hepatitida C je hlavní příčinou cirhózy a rakoviny jater. V Evropském regionu WHO je 

cca 14 milionů lidí chronicky infikovaných HBV a devět milionů lidí chronicky 

infikovaných HCV. Rizikové skupiny populace jsou migranti a injekční uživatelé drog 

a na tyto osoby musejí být zaměřeny edukační programy. Z naší analýzy vyplynulo, že 

co se týče hepatitidy B, její výskyt v České republice je dlouhodobě velmi nízký a mezi 

roky 2003 a 2012 stejně jako v Česku i ve Středočeském kraji ještě mírně klesl. Od roku 

2001 se v Česku očkují povinně děti v rámci pravidelného očkovacího kalendáře a již od 

konce 80. let 20. století zdravotničtí pracovníci v souvislosti s výkonem povolání. 

Nemocnost byla v posledních dvou sledovaných letech 2011 a 2012 mimořádně nízká 

a pohybovala se ve výši 3 respektive 4 případy/100 000 obyvatel. Na počtu případů se po 

celé sledované období let 2003 až 2012 významně podílely osoby s rizikovým chováním 

(injekční narkomani, promiskuitní osoby). Při porovnání mužů a žen byl výskyt 

onemocnění 2-3x vyšší u mužů. Výskyt virové hepatitis C byl ve sledovaném období 

2003-2012 v kraji nižší než na úrovni Česka. Nejvyšší specifická nemocnost hepatitis C 

byla ve Středočeském kraji zaznamenána ve věkové skupině 20-24 let a nadpoloviční 

většinu všech nových případů onemocnění tvořili injekční uživatelé drog. V letech 2003-

2012 se nemocnost u mužů se pohybovala od 4,9 do 8,9 případů na 100 000 obyvatel, 

u žen v rozmezí od 2,1 do 4,6 případů na 100 000 obyvatel. Onemocnělo 2krát více mužů 

než žen. Situace ve výskytu všech typů hepatitid je mimořádně příznivá (EPIDAT, 2015).  

Jak uvádí Kolek (2014), situace ve výskytu tuberkulózy ve světě není příznivá. 

Promořenost lidstva se odhaduje na 1,9 miliardy. Podrobnější data WHO ukazují, že 

klesla celková mortalita, a to z 1,8 miliónu v roce 2005 na 1,3 miliónu v roce 2012 a také 

klesla celková prevalence TBC o 37 % mezi roky 1990 a 2012. V Evropě však přesto 

tuberkulózou onemocní cca 400 000 lidí ročně a zemře na ni cca 40 000 osob. Rozvinuté 

státy včetně střední Evropy tradičně hlásily pokles výskytu TBC, ale přes veškerou péči 

věnovanou této nemoci nelze očekávat, že tento trend bude trvalý. Problémem se stává 

stále větší imigrace a měnící se spektrum evropské populace. V některých rozvinutých 

zemích lze mluvit spíše o stagnaci nebo o kolísání incidence. Nepříjemná je situace 

v Londýně, kde je hlášeno 3500 případů TB ročně, z nichž jsou 2 % multirezistentní TB 
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(MDR-TB). Pokles incidence se kvůli velkému zastoupení přistěhovalců zastavil i ve 

skandinávských zemích nebo Švýcarsku. Koincidence HIV a TBC je dalším specifickým 

problémem. Nemocný s HIV pozitivitou infikovaný tuberkulózními mykobaktériemi má 

až 34krát vyšší pravděpodobnost tuberkulózou onemocnět než člověk HIV negativní. Na 

tento aspekt je třeba reagovat systematickým testováním HIV u nemocných tuberkulózou 

(KOLEK, 2014). 

Van der Werf, Hollo a Noori ve svém příspěvku s názvem „Is tuberculosis crossing 

borders at the Eastern boundary of the European Union?“ uvádějí, že v roce 2010 bylo 

hlášeno z 10 zemí, které se nacházejí na východních hranicích EU, celkem 618 

onemocnění TBC, zejména z Ruska (52 %), z Běloruska (19,1 %), z Ukrajiny (7,5 %) 

a dále z Moldavska a z Turecka. Ve sledovaném období výskyt tuberkulózy ve 

Středočeském kraji odpovídal jejímu výskytu v celém Česku, s výjimkou roku 2009, kdy 

došlo ve Středočeském kraji k mírnému vzestupu. Při hodnocení vývoje lze konstatovat, 

že postupně došlo k poklesu nemocnosti, a to z hodnoty 10,3 případů na 100 000 obyvatel 

v roce 2003 na hodnotu 5,3 případů v roce 2012. Přibližně 90 % všech zjištěných případů 

se týká plicní tuberkulózy, zbývajících 10 % představují její mimoplicní formy. 

Epidemiologická situace v oblasti výskytu tuberkulózy v Česku i ve Středočeském kraji 

byla ve sledovaném období 2003-2012 příznivá. Patříme ke skupině evropských zemí s 

nízkou nemocností tuberkulózy a z tohoto důvodu bylo v roce 2010 zrušeno plošné 

očkování novorozenců a nahrazeno pouze výběrovým očkováním dětí z rizikového 

prostředí. Raviglione et al. v příspěvku „Towards tuberculosis elimination: an action 

framework for low-incidence countries“ dávají návod zemím s nízkým výskytem TBC 

(TBC incidence <100 případů TBC na milion obyvatel), které usilují o eliminaci TBC, 

aby se zaměřily ve svých programech na zranitelné a velmi rizikové skupiny populace 

(migranty, osoby bez přístřeší, alkoholiky, osoby s HIV, injekční uživatele drog apod.) 

Celkový přístup musí být multisektoriální. 

Co se týče dávivého kašle (pertusse), WHO doporučovala, aby výskyt v Evropě do 

roku 2000 dosáhl hodnoty <1 případ na 100 000 obyvatel, ovšem tento úkol se nepodařilo 

splnit a incidence v některých státech včetně Česka dokonce roste (TAN, 2005). Výskyt 

černého kašle ve Středočeském kraji kopíruje výskyt této nemoci v celém Česku, která 

celkově stoupá zejména mezi adolescenty. Vzestupný trend výskytu tohoto onemocnění, 

přestože se jedná o onemocnění, proti němuž se očkuje, naznačuje, že i nadále bude 

docházet k nárůstu počtu tohoto onemocnění. Národní imunizační komise proto vydala 
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v roce 2011 doporučení aplikovat v dospělosti posilující dávku proti černému kašli jako 

součást kombinované vakcíny proti difterii, tetanu a pertusi, zejména osobám, které jsou 

v úzkém kontaktu s dětmi do 12 měsíců věku (MZ ČR, 2011). Toto doporučení je 

v souladu s výsledky rozsáhlé studie Wendelboe et al., kteří podali solidní důkaz, že 

zdrojem nákazy pertussí pro kojence byli v 76-83 % členové domácnosti a že očkování 

dospívajících a dospělých v úzkém kontaktu s kojenci může významně snížit riziko jejich 

nákazy (WENDELBOE, 2007).  

Co se týče Lymeské boreliózy a klíšťové encefalitidy, obě tyto zoonóozy mají ve 

Středočeském kraji dlouhodobě vyšší výskyt u obou pohlaví než v ostatních oblastech 

republiky. Ve Středočeském kraji byla v roce 2012 nemocnost Lymeskou boreliózou 

u mužů 42,8/100 000 a u žen 56,8/100 000, nemocnost klíšťovou encefalitidou byla ve 

stejném roce výrazně nižší, a to u mužů 4,9 a u žen 5,1/100 000. Dlouhodobě je nejvyšší 

nemocnost zaznamenávána v celém sledovaném období 2003-2012 na okrese Příbram.  

Jak uvádějí Lindgren et Jaenson v příspěvku „ Lyme borreliosis in Europe: influences 

of climate and climate change, epidemiology, ecology and adaptation measures“, 

Lymeská borelióza je v současnosti nejčastější nákazou přenášenou vektory v mírných 

pásmech severní polokoule a ročně je hlášeno v Evropě cca 85 000 případů. Nicméně, 

toto číslo nebude jistě zahrnovat všechny případy onemocnění (LINDGREN, 2006). 

V posledních 10 letech se klíšťata rozšířila i do vyšších zeměpisných výšek (pozorováno 

v Česku) a na stále hojnější místa. Tyto změny jsou jasně způsobeny klimatickými 

změnami (DANIEL, 2004). Co se týče nemocnosti pohlavně přenosnými nákazami, 

ECDC uvádí, že v roce 2010 bylo hlášeno ve 29 zemích EU/EEA celkem 32 028 případů 

onemocnění kapavkou (hodnota ukazatele 10,4 na 100 000 obyvatel EU). Gonorhea byla 

hlášena 3x častěji u mužů než u žen a více než čtvrtina všech případů kapavky v roce 

2010 (26 %) byla hlášena u mužů majících sex s muži. V posledních třech letech došlo 

k zvýšení incidence na Kypru, ve Finsku, v Irsku, Portugalsku, Norsku a Švédsku. Ve 

všech ostatních zemích byl hlášen klesající nebo stabilní trend výskytu. Během 

posledních deseti let se zdá být v rámci EU 28 trend klesající (OECD, 2012). V Česku se 

průměrná nemocnost ve všech věkových skupinách ve stejném uplynulém desetiletém 

období nacházela v rozmezí od 7 do 11,1 případů na 100 000 obyvatel. Nejvyšší incidence 

případů u obou pohlaví v případě kapavky byla zaznamenána mezi 20. až 24. rokem věku 

a obdobně jako uvádí OECD, nemocnost mužů byla 2,5 x vyšší než žen. Výskyt kapavky 

ve Středočeském kraji ve sledovaném období byl pouze nepatrně nižší v porovnání se 
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situací v Česku. V jednotlivých letech nedocházelo k výrazným výkyvům v počtu 

hlášených případů, které se pohybovaly v rozmezí od 5,1 do 8,5 na 100 000 obyvatel. 

OECD uvádí, že v roce 2010 bylo hlášeno v 29 zemích EU/EEA 17 884 případů syphilis, 

celková míra 4,4 na 100 000 obyvatel. Také syfilis bylo ve sledovaném období hlášeno 

třikrát více u mužů než u žen. V EU 28 byla průměrná hodnota ukazatele ve sledovaném 

období 6,6 na 100 000 u mužů a 1,8 na 100 000 žen. Jedna šestina všech případů syfilis 

v roce 2010 (17 %) byla hlášena u mladých lidí mezi 15 a 24 lety. V rámci EU28 došlo 

v posledních 10 letech k poklesu výskytu onemocnění, což může být způsobeno změnami 

v systémech zdravotní péče a dalšími faktory (OECD, 2012). V souladu se zjištěním 

OECD jsou i výsledky naší analýzy, výskyt syfilis ve Středočeském kraji v letech 2003-

2012 prakticky kopíroval situaci v Česku. Od roku 2007 do roku 2010 byl zaznamenán 

mírný vzestup nemocnosti, v posledních dvou letech došlo k mírnému poklesu a stejně 

jako v celé EU i v Česku a v kraji byla nejvyšší nemocnost po sledované období 

zaznamenána u mladých lidí, avšak na rozdíl o d údajů OECD byl nejvyšší výskyt 

zaznamenán ve věkové skupině 20–34 let. 

 Co se týče HIV/AIDS , WHO uvádí, že v roce 2012 žilo v evropském regionu WHO 

přibližně 2,2 milionů osob infikovaných HIV (WHO, 2015b) a tato čísla stále stoupají. 

Znepokojivé je, že asi polovina z těchto lidí neví, že jsou nakaženi. Častá je též koinfekce 

s TBC a hepatitidami (WHO, 2015b). Epidemie HIV/AIDS se objevila nejdříve 

v západní Evropě, od roku 1998 došlo k masivnímu nárůstu infekce ve východní Evropě. 

Nejrychleji rostl počet infikovaných v Estonsku, Ruské federaci a na Ukrajině (WHO, 

2006a). OECD v publikaci „HIV/AIDS surveillance in Europe“ uvádí, že infekce HIV je 

velkou hrozbou veřejného zdraví v Evropě. V roce 2012 bylo hlášeno 131 202 nových 

infekcí HIV v 52 z 53 zemí WHO Evropského regionu (Uzbekistán neposkytl data). Pro 

Evropský region WHO dosáhl ukazatel hodnoty 7.8/ 100 000 obyvatel Evropského 

regionu a 5,8 na 100 000 pro EU/EHP. Hodnoty ukazatele jsou nejvyšší na východě 

regionu. Homosexuální přenos a přenos prostřednictvím injekčního užívání drog je 

častější na východě regionu (OECD, 2012). V posledních 10 letech v souladu s tvrzením 

OECD dochází také v Česku k varujícímu setrvalému nárůstu nových případů, zejména 

ve skupině mužů majících sex s muži. Podíl této skupiny na nově diagnostikovaných 

případech infekce HIV se v ČR v posledních letech pohybuje kolem 70 %, což nás 

z tohoto pohledu řadí na první místo v Evropě. Ve Středočeském kraji došlo k nárůstu 

počtu HIV pozitivních případů z hodnoty 44,0 v roce 2003 na hodnotu 153,5 v roce 2012, 
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což představuje téměř 3,5 násobek oproti roku 2003. Podobný nárůst byl zaznamenán 

také v Česku, kde počet případů dosahoval hodnoty 64,4 v roce 2003 a do roku 2012 

došlo k trojnásobnému navýšení na 180,0 případů/1 000 000 obyvatel.  
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9. DOPORUČENÍ PRO PRAXI VYPLÝVAJÍCÍ 
Z ANALÝZY ZDRAVOTNÍHO STAVU POPULACE 
STŘEDOČESKÉHO KRAJE  

 

 

Na základě analýzy dostupných dat ÚZIS ČR, ČSÚ a dalších tuzemských zdrojů dat 

týkajících se Středočeského kraje a jeho jednotlivých regionů (dříve okresů) byla 

provedena komparace nemocnosti, úmrtnosti a předčasné úmrtnosti obyvatel tohoto kraje 

s ukazateli za Českou republiku a EU. Výjimečně byla provedena komparace na úrovni 

krajů České republiky se zaměřením na porovnání hodnot ukazatele za Středočeský kraj 

a krajů s nejvyšší a nejnižší hodnotou sledovaného ukazatele. S ohledem na zjištěné 

skutečnosti byla následně zpracována doporučení pro prevenci vybraných chronických 

neinfekčních, tedy kardiovaskulárních, nádorových, metabolických, dále pak infekčních 

onemocnění a pro oblast duševního zdraví. Doporučené aktivity k realizaci se týkají 

komunitní i individuální intervence a předpokládají edukační a intervenční aktivity 

zejména v oblasti primární, ale i sekundární prevence.  

Všechny navržené aktivity sloužící k zvýšení zdravotní gramotnosti obyvatel 

jednotlivých regionů musí probíhat ve vzájemné spolupráci odborných pracovníků všech 

oborů hygienické služby pod vedením odborného pracovníka pro zdravotní politiku, 

praktických lékařů pro dospělé, praktických lékařů pro děti a dorost a všeobecných sester 

zařízení primární péče, kardiologů, diabetologů, onkologů, psychologů, psychiatrů, 

pracovníků Zdravotnické záchranné služby, Českého červeného kříže, zástupců 

municipalit, vedení podniků, škol, zástupců nevládních organizací věnujících se podpoře 

zdraví na úrovni regionu, zájmových organizací, institucionálních zařízení pro seniory 

apod. 
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9.1 Doporučení pro prevenci nemocí oběhové soustavy 
 

 

Lokalitami kraje s nejvyššími zjištěnými hodnotami úmrtnosti včetně předčasné 

úmrtnosti, nemocnosti a s nejvyšším negativním trendem výskytu nemocí oběhového 

systému u mužů i žen v uplynulých 30 letech byla vyhodnocena západní část regionu 

zahrnující sousedící okresy Kladno a Rakovník a dále okresy Kutná Hora a Praha-

východ.  

 
Obr. 12: Lokality Středočeského kraje s vysokými hodnotami u onemocnění srdce a cév 

Zdroj: vlastní výzkum 

 

Doporučení  
 

� Individuální intervence v oblasti primární a sekundární prevence realizovaná lékaři 

a všeobecnými sestrami zařízení primární péče, tedy praktickými lékaři pro dospělé, 

všeobecnými sestrami a též kardiology ve výše uvedených lokalitách, musí být 

zintenzivněna. V rámci edukace je vhodné využívat metodu krátkých intervencí 

doporučovanou WHO. Zdravotníci a političtí představitelé vybraných regionů by 

měli být na odborných seminářích seznámeni se zjištěními, která jsou obsahem 

analýzy statistických dat.  

� Preventivní péče praktických lékařů a kardiologů musí být zintenzivněna 

a směřována zejména na individuální intervenční a edukační aktivity v rodinách 

pacientů se zjištěným kardiovaskulárním onemocněním.  
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� Aktivity v oblasti edukace, intervence a léčby musí probíhat ve vzájemné spolupráci 

odborných pracovníků hygienické služby, praktických lékařů pro dospělé 

a všeobecných sester zařízení primární péče, kardiologů, diabetologů výše 

uvedených regionů, psychologů, odborných pracovníků Zdravotnické záchranné 

služby, Českého červeného kříže, municipalit, podniků, škol, zájmových organizací, 

institucionálních zařízení pro seniory apod. 

� Komunitní edukace musí být zaměřena na zvýšení zdravotní gramotnosti populace 

o rizikových faktorech onemocnění srdce a cév, o rizicích vysokého krevního tlaku 

a nutnosti jeho pravidelného měření a léčby, o rizicích zvýšené hladiny krevních 

tuků a nutnosti její léčby, o rizicích nadváhy a obezity a o negativním vlivu kouření 

na oběhový systém. 

� Populace ve výše uvedených regionech musí být informována o existenci odborných 

zdravotnických zařízení specializujících se na pomoc při odvykání kouření a na 

snižování nadváhy a obezity v konkrétním regionu. 

� Edukace na zdravotně výchovných akcích typu Dny zdraví v oblasti zdravého 

životního stylu v regionu musí být zaměřena na omezení kouření, ovlivnění 

stravovacích zvyklostí populace, zvýšení fyzické aktivity, snížení prevalence 

obezity, redukci stresu a na edukaci v oblasti poskytování první pomoci v případě 

náhlých život ohrožujících stavů (cévní mozková příhoda, infarkt myokardu). 

� Podpořena musí být realizace komunitních projektů v municipalitách zaměřených 

na prevenci onemocnění srdce a cév zdravým životním stylem s využitím odborných 

metodik různých projektů podpořených MZ ČR v rámci dotačního programu 

Národní program zdraví - projekty podpory zdraví, konkrétně projekty a kampaně, 

jejichž metodika je na vyžádání dostupná u pracovníků sekce ochrany a podpory 

veřejného zdraví MZ ČR. 

� V hromadných sdělovacích prostředcích regionálního typu je nutno pravidelně 

informovat veřejnost o příčinách srdečních chorob, jednotlivých rizikových 

faktorech a o prevenci zdravým životním stylem. 

� Sekundární prevence u populace ve výše uvedených lokalitách musí být 

zintenzivněna a zaměřena cíleně na podporu screeningového vyšetření, identifikace 

a léčby rizikových faktorů kardiovaskulárních onemocnění (dyslipidémií, 

hypertenze, obezity, hyperglykémie a diabetu mellitu). 
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9.2 Doporučení pro prevenci nádorových onemocnění 
 

 

Z hlediska epidemiologie nádorových onemocnění patří ČR k nejzatíženějším státům 

Evropské unie. Z longitudinální analýzy dat uplynulých cca 30 let vyplývá, že incidence 

většiny druhů nádorových onemocnění ve Středočeském kraji má stejně jako v Česku 

setrvale stoupající tendenci. Příčinou vyššího počtu nově hlášených zhoubných novotvarů 

jsou kromě vyšší zdravotní gramotnosti populace o zhoubných novotvarech a jejich 

prvních příznacích zejména programy celoplošných onkologických screeningů.  

Lokalitou kraje s dlouhodobě nejvyššími hodnotami úmrtnosti včetně předčasné 

úmrtnosti a nemocnosti na zhoubné novotvary všech typů v uplynulých 30 letech byly 

vyhodnoceny u mužů okres Rakovník a Kladno, u žen okresy Příbram a Praha-východ. 

Lokality s nejvyšším negativním trendem, tedy nejvyšším nárůstem nemocnosti 

a úmrtnosti na zhoubné novotvary všech typů u obou pohlaví byly zjištěny v okrese 

Nymburk.  

 

 
Obr. 13: Lokality Středočeského kraje s vysokými hodnotami novotvarů 

Zdroj: Vlastní výzkum 

 

muži 

ženy 

obě pohlaví 
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Na obyvatelstvo výše uvedených lokalit je třeba zaměřit specificky cílenou edukaci 

úpravu životosprávy dle doporučení American Institute for Cancer Research (AIRC, 

2007) a European code against cancer (WHO, 2016). 

Komunitní edukace v oblasti prevence nádorových onemocnění by měla být 

realizována formou krátkých edukačních spotů v regionálních médiích v průběhu celého 

roku, přednáškami a besedami v komunitách, edukací na Dnech zdraví, cestou 

informačních tabulí a letáků v ordinacích praktických lékařů pro dospělé, poskytováním 

zdravotně-výchovných materiálů v komunitách (školy, podniky apod.) v kombinaci 

s individuální edukací zaměřenou na podporu zdravé stravy, pohybové aktivity a boje 

proti kouření v ordinacích praktických lékařů pro dospělé. 

 

Doporučení 

 

Primární prevence kolorektálního karcinomu zejména v lokalitách Rakovnicka, 

Kladenska, Nymburska a Příbramska musí být zintenzivněna a zaměřena cíleně u obou 

pohlaví v rámci primární prevence cestou komunitní edukace na podporu:  

� zdravých stravovacích návyků populace s dostatečným příjmem vlákniny 

a antioxidačních prvků a zvýšení fyzické aktivity, 

� zvýšení zdravotní gramotnosti populace nad 50 let věku o existenci kolorektálního 

screeningu a doporučení jeho absolvování, 

� zkvalitnění spolupráce odborných pracovníků hygienické služby a dalších 

odborníků pro oblast zdravého životního stylu a praktických lékařů pro dospělé 

a všeobecných sester v primární péči ve výše uvedených lokalitách. 

Sekundární prevence kolorektálního karcinomu v uvedených lokalitách musí být 

prevence zintenzivněna a zaměřena cíleně:  

� na vyhledávání osob s genetickou zátěží ve vztahu k nádorovému onemocnění 

kolorekta a jejich pravidelné screeningové vyšetřování před doporučenou věkovou 

hranicí 50 let,  

� vyhledávání a léčbu osob s polypózou tlustého střeva, ulcerózní kolitidou,  

� zvýšení zdravotní gramotnosti o screeningu kolorektálního karcinomu (všichni 

pacienti ve věku 50-54 let v jednoročním intervalu test na okultní krvácení, 

v případě pozitivity testu či od věku 55 let screeningová kolonoskopie);  
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� zavést metodu krátkých intervencí v oblasti prevence nádorových onemocnění do 

praxe praktických lékařů pro dospělé a všeobecných sester v primární péči ve výše 

uvedených lokalitách.  

 

Primární prevence zhoubného novotvaru průdušek, průdušnice a plic musí být 

zintenzivněna u mužů v lokalitách Rakovnicka a Berounska, u žen v lokalitách Mělnicka 

a Kutnohorska a musí být zaměřena cíleně v rámci primární prevence cestou komunitní 

edukace na podporu:  

� nekuřáctví a boje proti aktivnímu a pasivnímu kouření na úrovni všech věkových 

kategorií ve vybraných komunitách (všechny typy škol, podniky, zdravotnická 

pracoviště, komunitní zařízení pro seniory apod.),  

� zvýšení informovanosti populace vybraných regionů o odborných zdravotnických 

zařízeních pomáhajících při odvykání kouření ve výše uvedených lokalitách,  

� zvýšení zdravotní gramotnosti populace o negativním vlivu dlouhodobé inhalace 

radonu z prostředí (Více o zdravotních účincích radonu, 2016), 

� zvýšení zdravotní gramotnosti populace o negativním vlivu inhalace vláken azbestu 

na rozvoj zhoubného novotvaru pohrudnice (NATIONAL CANCER INSTITUT, 

2009), 

� informovanosti populace o negativním vlivu dlouhodobé inhalace látek významně 

znečišťujících vnitřní i venkovní ovzduší (zejména polycyklických aromatických 

uhlovodíků (PAU) vznikajících při nedokonalém spalování) (RYCHLÍKOVÁ, 

2013), (BOFFETTA, 1997), 

� krátkou individuální intervencí  a motivací pacientů všech věkových kategorií 

k nekuřáctví, u kuřáků opakovanými intervencemi prostřednictvím metody krátké 

intervence. 

V rámci komunitní edukace zaměřené na boj proti kouření je nezbytné realizovat:  

� krátké edukační spoty v regionálních médiích v průběhu celého roku,  

� přednášky a besedy v komunitách, poradenství při odvykání kouření na „Dnech 

zdraví“, celorepublikových kampaní typu „P řestaň a vyhraj“, „Světový den bez 

tabáku“, „Dny boje proti kouření“, „Kouření a já“, „Normální je nekouřit“  apod., 

� instalovat informační tabule a letáky věnované problematice kuřáctví v ordinacích 

praktických lékařů pro dospělé 

� zakomponovat do výuky interaktivní e-learningové projekty v komunitách škol, 
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� realizovat poradenství při odvykání kouření v podnicích apod., 

� zavést a realizovat individuální edukace prostřednictvím metody krátké intervence 

v ordinacích praktických lékařů ve výše uvedených regionech.  

 

Primární prevence zhoubných novotvarů kůže musí být zintenzivněna u žen zejména 

v lokalitě Příbramska, u mužů v lokalitě Nymburska a Prahy-východ a musí být 

zaměřena v rámci primární prevence cestou komunitní edukace na podporu:  

� zvýšení zdravotní gramotnosti všech skupin populace o škodlivosti nadměrného 

slunění (zejména u osob s fototypem 1), 

� zaměření pozornosti na rodiče malých dětí a zvýšení jejich informovanosti 

o negativním vlivu opakovaného spálení kůže dětí na pozdější rozvoj nádorového 

onemocnění kůže, 

� zvýšení informovanosti všech skupin populace o nezbytnosti provádět vizuální 

samovyšetření kůže zaměřené na zjištění změn velikosti, tvaru a barvy mateřských 

znamének a névů a při zjištění změn o nutnosti návštěvy dermatologa. 

 

 

 

Komunitní edukace v oblasti prevence melanomu musí být realizována:  

� v populaci dětí a mladých lidí formou krátkých edukačních spotů cestou školního 

informačního kanálu ve školách zejména v jarním a letním období,  

� kampaněmi typu Evropský den melanomu,  

� široké veřejnosti prostřednictvím informačních tabulí a letáků na veřejných 

koupalištích a nekrytých bazénech, 

� individuální intervencí ze strany praktických lékaře pro děti a dorost, praktických 

lékařů pro dospělé, všeobecných sester v primární péči a dermatologů ve výše 

uvedených regionech. 

Primární prevence karcinomu prsu u dospělých žen všech věkových kategorií musí 

být zintenzivněna zejména v lokalitách Kolínska a Mladoboleslavska a zaměřena cíleně 

v rámci primární prevence cestou komunitní edukace na podporu:  
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� zvýšení zdravotní gramotnosti žen o prevenci zhoubného novotvaru prsu zdravým 

životním stylem, zejména zdravou výživou, pohybovou aktivitou, nekuřáctvím, 

optimální hmotností a podporou kojení, 

� zvýšení zdravotní gramotnosti žen o metodě samovyšetřování prsu a časných 

příznacích nádorového onemocnění prsu. 

 

Sekundární prevence musí být prevence tohoto onemocnění v uvedených lokalitách 

řešena individuální intervencí zaměřenou na:  

� cílené vyhledávání žen, které se neúčastní mamografického screeningu a screening 

nádorového onemocnění prsu u všech pacientek ve věku nad 45 let ve dvouletém 

intervalu prostřednictvím mamografického vyšetření,  

� vytipování žen s genetickou zátěží ve vztahu k nádorovému onemocnění prsu, žen s 

časnou menarche a pozdní menopauzou a již diagnostikovaným nádorovým 

onemocněním prsu a jejich screeningové vyšetřování před doporučenou věkovou 

hranicí 45 let,  

� instruktáž a motivaci k pravidelnému samovyšetřování vlastních prsů žen všech 

věkových kategorií každý měsíc 2-3 den po skončení menstruace. 

 

Primární prevence karcinomu děložního čípku u dospělých žen všech věkových 

kategorií zejména v lokalitách Nymburska a Prahy-východ musí být zintenzivněna 

a zaměřena cíleně v rámci primární prevence cestou komunitní edukace na podporu:  

� zvýšení zdravotní gramotnosti žen o prevenci zhoubného novotvaru děložního čípku 

zdravým životním stylem, zejména zdravým reprodukčním chováním,  

� zvýšení zdravotní gramotnosti žen všech věkových kategorií o negativním vlivu 

zejména papilomavirových pohlavně přenosných chorob na vznik zhoubného 

novotvaru děložního čípku, 

� motivaci k nekuřáctví, 

� zvýšení zdravotní gramotnosti žen o časných příznacích zhoubného onemocnění 

děložního čípku, 

� zvýšení zdravotní gramotnosti žen o suspektním negativním vlivu dlouhodobého 

užívání hormonální antikoncepce. 
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Sekundární prevence musí být prevence tohoto onemocnění v uvedených lokalitách 

řešena individuální intervencí zaměřenou na:  

� cílené vyhledávání sexuálně aktivních žen od 15 let výše, které se neúčastní 

preventivních gynekologických prohlídek 1x ročně za účelem provedení 

screeningového vyšetření karcinomu cervixu prostřednictvím cervikální cytologie. 

 

Primární prevence karcinomu prostaty musí být zintenzivněna u mužů zejména 

v lokalitě Nymburska a Mladoboleslavska a to v rámci primární prevence cestou 

komunitní edukace na podporu:  

� zvýšení zdravotní gramotnosti mužů o prevenci onemocnění zdravou výživou 

s nižším obsahem tuků (FLESHNER, 2004), 

� zvýšení zdravotní gramotnosti o prevenci onemocnění přiměřenou hmotností 

a pohybovou aktivitou (HEBER, 2009), 

� zvýšení zdravotní gramotnosti mužů o vhodnosti podstoupení vyšetření per rektum 

u mužů ve věku 50-70 let v intervalu 1x ročně a o možnosti vyšetření hladiny 

prostatického specifického antigenu (BELEJ, 2009), 

� zvýšení zdravotní gramotnosti mužů o časných příznacích nádorového onemocnění 

prostaty (obtíže při močení, časté nucení na močení, pocit neúplného vyprázdnění 

močového měchýře, bolesti pánve); 

� komunitní edukace v oblasti prevence karcinomu prostaty musí být realizována 

distribucí zdravotně výchovných materiálů v komunitách s převahou mužů 

v kombinaci s individuální intervencí ze strany praktických lékaře pro dospělé, 

všeobecných sester v primární péči a urologů ve výše uvedených regionech.  

 

 

9.3 Doporučení pro oblast duševního zdraví a prevence psychiatrických 
onemocnění 

 

 

Na obyvatelstvo všech věkových kategorií bez ohledu na lokalitu je třeba zaměřit 

specificky cílenou edukaci, jejímž základním principem je osvěta o významu a dopadu 
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psychiatrických onemocnění a nezbytnosti jejich včasné léčby. Je důležité odstranit 

přetrvávající ostych občanů a mýty o psychiatrickém onemocnění.  

 

 

Doporučení  

Primární prevence prostřednictvím komunitního vzdělávání populace musí být 

zaměřena cíleně na podporu:  

� zvýšení zdravotní gramotnosti populace o existenci odborných zdravotnických 

zařízeních (odbornosti psychiatrie a psychologie) v regionu, 

� zvýšení gramotnosti populace o významu a dopadu psychiatrických onemocnění ve 

vazbě na zhoršení zdravotního stavu i do dalších oblastí (včetně užívání drog 

a patologického hráčství), na nezbytnost léčby. 

 

 

9.4 Doporučení pro prevenci dětských úrazů 
 

 

Lokalitou kraje s vysokými hodnotami celkového výskytu dětských úrazů je okres 

Kolín, který má nejvyšší výskyt domácích a ostatních úrazů u dětí. Tyto úrazy také 

významně narůstají v okrese Rakovník. U skupiny sportovních dětských úrazů je nejvyšší 

výskyt v okrese Mladá Boleslav, dopravních úrazy nejvíce ohrožují děti v okrese Příbram 

a školní úrazy nejvíce postihují děti v okrese Kutná Hora. 

 

Doporučení  

Primární prevence prostřednictvím komunitního vzdělávání populace musí být 

zaměřena cíleně na podporu: 

� zvýšení informovanosti odborné (zejména pedagogů) i laické veřejnosti (rodiče 

a prarodiče dětí, děti všech věkových kategorií) v oblasti prevence dětských úrazů 

(PEDEN, c2008) s využitím ověřených metodik, zejména metodiky TEACH VIP 

vytvořené na základě doporučení WHO (WHO, 2010) pro prevenci úrazů formou 

krátkých a navazujících edukačních spotů a článků v regionálních médiích 

věnovaných jednotlivým druhům dětských úrazů a jejich prevenci  
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� zvýšení realizace vzdělávací činnosti formou pravidelných kurzů, přednášek 

a seminářů v komunitách pro vybrané populační skupiny ve spolupráci vládních 

a nevládních organizací na úrovni regionu, zejména za účasti zástupců regionální 

pobočky Českého červeného kříže, BESIPU apod.,  

� vyššího zapojení pedagogů a studentů středních a vyšších odborných 

zdravotnických škol na úrovni regionu do vzdělávacích aktivit dětí mateřských 

a základních škol výše uvedených regionů s využitím peer edukace a zapojení škol 

do projektu WHO „Bezpečná škola“ a komunit do projektu „Bezpečná komunita“, 

� realizace projektů zaměřených na prevenci úrazů při sportu a v dopravě 

v municipalitách s využitím ověřené metodiky projektů podpory zdraví na 

zvyšování tělesné obratnosti dětí a mládeže, 

� zkvalitnění spolupráce vládních a nevládních organizací na úrovni regionu při 

organizování preventivních akcí a kampaní, zejména „Národních dnů bez úrazů“  

v municipalitách a zařazení problematiky prevence dětských úrazů a poskytování 

první pomoci do intervenčních aktivit na Dnech zdraví v municipalitách, podpora 

implementace „Metodiky k prevenci dětských úrazů pro mateřské školy, 1. stupeň 

ZŠ, 2. stupeň ZŠ a pro volný čas dětí“ (BENEŠOVÁ, 2012), 

� spolupráce všech zainteresovaných subjektů ve vybraných regionech při naplňování 

strategických dokumentů, zejména Národního akčního plánu prevence dětských 

úrazů na léta 2007-2017, Národní strategie bezpečnosti silničního provozu 2011-

2020, Národní strategie rozvoje cyklistické dopravy pro léta 2013-2020 apod.,  

� podporu spolupráce municipalit a škol všech typů v uvedených regionech 

s Národním koordinačním centrem prevence úrazů, násilí a podpory bezpečnosti pro 

děti při FN Motol, zejména regionálních pracovišť Českého červeného, 

zdravotnických škol na úrovni regionu, městské policie, Zdravotnické záchranné 

služby, nevládních organizací zejména NSZM a vládních organizací.  

Komunitní edukace v oblasti prevence úrazů musí být zaměřena na: 

� zintenzivnění individuální primární a sekundární prevence realizované praktickými 

lékaři pro děti a dorost a všeobecnými sestrami zařízení primární péče, zejména se 

zaměřením na odhalení syndromů týraného dítěte,  

� zvýšení zdravotní gramotnosti rodičů dětí všech věkových kategorií cestou 

komunitního vzdělávání,  
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� v hromadných sdělovacích prostředcích (regionální televize, rozhlas, regionální 

tiskoviny) je nutno pravidelně a mnohem intenzivněji a častěji informovat 

o příčinách dětských úrazů, jejich rizikových faktorech a o jejich prevenci.  

 

 

9.5 Doporučení pro oblast prevence dětské obezity 
 

 

Doporučení 

 

V rámci celého kraje je třeba na děti a jejich rodiče zaměřit cílenou edukaci, jejíž 

filozofií je:  

� změna nevhodných stravovacích návyků celé rodiny a výchova dětí ke zdravému 

životnímu stylu, zahrnujícím nejen stravování, ale také pohybovou aktivitu, 

� třeba informovat populaci o rizicích a důsledcích nadváhy a obezity, 

� posílit spolupráci lékařů hygienické služby s pedagogy a vytvářet vhodné 

antiobezitogenní prostředí (kvalita stravy, která je nabízena ve školních jídelnách, 

školních bufetech a kantýnách a v automatech). 

 

9.6 Doporučení pro oblast prevence diabetu mellitu 
 

 

Doporučení  

 

Lokalitou kraje, kde došlo k nejvyššímu nárůstu počtu evidovaných diabetiků u obou 

pohlaví mezi rokem 1980 a 2012 je Příbramsko, dalšími oblastmi s prevalencí diabetiků 

převyšující celorepublikový průměr jsou Kutnohorsko, Berounsko a Mělnicko.  

Primární prevence prostřednictvím komunitního vzdělávání populace ve výše 

uvedených lokalitách musí být zintenzivněna a zaměřena cíleně na podporu: 

� zvýšení zdravotní gramotnosti populace o rizikových faktorech životního stylu ve 

vztahu k onemocnění diabetem mellitem zejména 2. typu, 
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� kojení, zdravého životního stylu během celého života, úpravu stravovacích zvyklostí 

s omezením přísunu jednoduchých cukrů a živočišných tuků, nekuřáctví, podporu 

pohybové aktivity a udržení přiměřené hmotnosti po celý život (KHATIB, 2006), 

(SVAČINA, 2008).  

Sekundární prevence u populace ve výše uvedených lokalitách musí být zintenzivněna 

a zaměřena cíleně na: 

� screeningové vyšetřování hladiny krevního cukru, krevních tuků, stanovení BMI 

u populace středního věku, zejména u osob s genetickou zátěží ve vztahu k diabetu 

mellitu 2. typu, 

� individuální intervenci v oblasti životního stylu a na léčbu hypertenze 

(OLŠOVSKÝ, 2002), dyslipidémie (ČEŠKA, 2011) a obezity (SVAČINA, 2000) 

u dispenzarizovaných diabetiků. 

 

 

 

9.7 Doporučení pro oblast prevence infekčních nemocí 
 

 

V Česku je u většiny infekčních onemocnění celkem příznivá epidemiologická 

situace. Každoročně bývá v rámci celého Česka hlášeno přibližně 130 tisíc vybraných 

infekčních onemocnění, z toho ve Středočeském kraji představuje přibližně desetinu 

celkového počtu, tj. cca 13 000 onemocnění. U řady onemocnění se podařilo snížit 

nemocnost díky vysoké proočkovanosti.  

Doporučení 

V oblasti prevence vzniku a šíření alimentárních nákaz onemocnění trávicího traktu  

infekčního původu je třeba klást důraz především na: 

� zdravotní výchovu osob pracujících ve společném stravování, a dále celou veřejnost 

informovat o zásadách hygieny výživy a prevence infekcí z potravin (SZÚ, 2014). 

V oblasti prevence respiračních nákaz mohou ke snížení jejich výskytu vést opatření 

zaměřená na: 
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� všeobecnou odolnost organizmu vedoucí k posílení imunity (způsob stravování, 

pohyb, prevence stresu, otužování), 

� zvyšování zdravotní gramotnosti populace o významu očkování, zejména proti 

chřipce, dále proti VHB u rizikové skupiny intravenózních uživatelů drog, 

� v rámci činnosti hygienické služby je třeba pokračovat v každoročně prováděné 

administrativní kontrole proočkovanosti dětské populace u pravidelných očkování 

dle očkovacího kalendáře. 

V oblasti prevence transmisivních nákaz je nezbytné v lokalitách s nejvyšší nemocností 

nákazami s přírodní ohniskovostí (Příbramsko a Rakovnicko):  

� provádět zejména edukaci obyvatelstva o rizicích onemocnění klíšťovou 

encefalitidou a lymeskou boreliózou, možnostech snížení rizika nákazy 

a doporučovat očkování proti klíšťové encefalitidě. 

 

 
 

9.8 Doporučení pro oblast sexuálně přenosných onemocnění  

 

 

Doporučení 

� zintenzivnit zdravotně-výchovné programy pro rizikově se chovající minoritní 

skupiny populace (zejména muži mající sex s muži a prostituující osoby),  

� realizovat výchovu k reprodukčnímu zdraví přiměřeně věku v základních 

a středních školách ve spolupráci s odborníky z řad epidemiologů, sexuologů 

a infektologů, 

� realizovat osvědčené a Ministerstvem zdravotnictví doporučené peer programy 

prevence STD ve školách (např. projekt Hrou proti AIDS), 

� posílit spolupráci s nevládními organizacemi, podporovat metody „streetworku“ 

v rizikově se chovajících skupinách populace, 

� zvýšit dostupnost anonymního bezplatného testování na HIV. 
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ZÁVĚR 
 

 

Dle vyjádření WHO až 80 % nemocí, které tvoří hlavní zátěž rozpočtu zdravotnictví, 

jsou nemoci, jimž lze předcházet. Na jejich léčení se vydává v České republice okolo 185 

mld. Kč/rok. Efektivní primární prevencí lze dosáhnout snížení výskytu závažných 

chronických onemocnění přinejmenším o 5 %, což by přineslo úspory na zdravotní péči 

okolo 10 mld. Kč/rok a přínos 10 mld. Kč/rok do hrubého domácího produktu omezením 

ztrát z absencí v zaměstnání.  

Současné stadium zlepšování zdravotního stavu populace České republiky je především 

zásluhou dynamického rozvoje zdravotnictví, jeho léčebných metod a aktivního 

vyhledávání časných stádií nemocí. Zatím stále ještě nejsou zcela využity všechny 

možnosti podpory zdraví a předcházení vzniku onemocněním, přitom tyto postupy jsou 

jasně definované a hlavně nesrovnatelně méně nákladné než vlastní terapie nemocí.  

Prevence nemocí a ochrana a podpora zdraví jsou dlouhodobě důležitými prioritami 

Evropské unie a také České republiky. Jsou založeny na vědeckých důkazech 

a mezinárodních zkušenostech o vysokém společenském a ekonomickém přínosu 

předcházení nemocem a posilování zdraví.  

Podpora veřejného zdraví je souhrn činností pomáhajících fyzickým osobám posilovat 

a zlepšovat své zdraví a zvyšovat kontrolu nad faktory ovlivňujícími zdraví. Zahrnuje 

činnosti k zajištění sociálních, ekonomických a environmentálních podmínek pro rozvoj 

individuálního i veřejného zdraví, zdravotního stavu a zdravého životního stylu. 

Zlepšení zdravotního stavu populace, snižování výskytu nemocí a předcházení 

předčasným úmrtím si dala za hlavní cíl Národní strategie Zdraví 2020, jejímiž vzájemně 

se doplňujícími a navazujícími strategických cíli jsou zlepšení zdraví obyvatel České 

republiky i jednotlivých krajů, snížit nerovnosti ve zdraví obyvatel jednotlivých krajů, 

posílit roli veřejné správy v oblasti zdraví a přizvat k řízení rozhodování všechny složky 

společnosti, sociální skupiny i jednotlivce. Hlavní vizí dokumentu je pak rozvoj systému 

veřejného zdravotnictví, zejména podpory veřejného zdraví a nastartování účinných 

a dlouhodobě udržitelných mechanismů ke zlepšení zdravotního stavu populace. 

Nezbytným předpokladem pro dosažení hlavních cílů a priorit národní strategie je 

zapojení jak všech složek státní správy a společnosti s důrazem na účast komunit 

i jedinců. Výsledný efekt, tj. dobrý zdravotní stav populace, bude přínosem pro všechny 
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rezorty i celou společnost. Spoluúčast všech složek společnosti, občanů, rodin, 

představitelů a zástupců státní správy a samosprávy, podnikatelské sféry, nevládních 

organizací a sdělovacích prostředků je však nezbytným předpokladem efektivního účinku 

opatření a aktivit zaměřených na zlepšení zdraví obyvatel jednotlivých krajů.  

Dosavadní zkušenosti vyspělých států i ČR ukazují, že prevence nemocí a ochrana 

a podpora zdraví mají reálný přínos pro zlepšování zdravotního stavu populace a přinášejí 

významné úspory nákladů na zdravotní služby a další ekonomické přínosy. Zdraví 

nevzniká v nemocnicích, ale v rodinách, školách a na pracovištích, všude tam, kde lidé 

žijí a pracují, odpočívají a stárnou. Zdraví zlepšují nebo zhoršují ty okolnosti, které na 

lidi působí v jejich běžném životě, a právě tam je těžiště péče o zdraví. i když je důležité, 

aby každý sám pečoval o své zdraví, je zřejmé, že to nestačí. Péče o zdraví musí být 

provázena sdílenou odpovědností všech složek společnosti pod odbornou koordinační rolí 

MZ ČR. Vláda, parlament, všechny úrovně veřejné správy, organizace a instituce 

i podnikatelská sféra by měly vnímat hodnotu zdraví a najít své místo v ochraně i rozvoji 

zdraví – motivovat a vést lidi k chápání hodnoty zdraví a svým příkladem a konkrétní 

aktivitou dokázat, že péči o zdraví berou vážně. 

V ČR je historicky vědeckou a institucionální bází ochrany a podpory veřejného zdraví 

hygienická služba, tvořená orgány a institucemi ochrany a podpory veřejného zdraví. Ta 

je nositelkou odbornosti, iniciuje zavádění nových poznatků a metod v ochraně a podpoře 

veřejného zdraví do praxe, koordinuje činnosti v této oblasti na celostátní i regionální 

úrovni. Spolupracuje s poskytovateli zdravotních služeb, dalšími institucemi působícími 

v oblasti zdravotnictví i orgány státní správy a samosprávy. Hygienická služba se v České 

republice podílí na monitorování vztahů zdravotního stavu obyvatelstva a faktorů 

životního prostředí a životních a pracovních podmínek. Současně je úlohou hygienické 

služby iniciovat a podílet se na tvorbě, řízení a kontrole programů ochrany a podpory 

veřejného zdraví cestou prevence nemocí a zdravotních rizik. Při této činnosti 

spolupracuje se správními úřady a s orgány samosprávy při tvorbě zdravotní politiky a při 

rozvoji a realizaci opatření vedoucích ke zlepšování zdravotního stavu a kvality života 

obyvatelstva příslušného regionu. V rámci plnění zákona 258/2000 Sb. o ochraně 

veřejného zdraví v platném znění také vyhodnocuje efektivitu realizovaných opatření 

a programů v oblasti ochrany a podpory veřejného zdraví a sleduje a hodnotí úroveň 

a longitudinální trendy ve vývoji zdravotního stavu obyvatelstva.  
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Prevence nemocí a podpora zdraví jsou tedy přístupy, jimiž se nejen odborní 

pracovníci hygienické služby, ale i celá společnost snaží dosáhnout východiska ze 

situace, která současnost zákonitě provází. Na jedince i komunity jsou moderní 

společností kladeny vysoké nároky a tato zvýšená aktivita je doprovázena rizikem vzniku 

mnoha nemocí, zejména neinfekčního, ale i infekčního charakteru. Vzniku a rozvoji 

většiny hromadně se vyskytujících onemocnění je možné do značné míry předcházet 

zdravým způsobem života a v případě zjištění existence faktorů poškozujících zdraví jeho 

změnou. Preventivní aktivity zaměřené na podporu zdraví směřují právě ke snížení nebo 

eliminaci těchto rizikových faktorů (nezdravá strava, nedostatečná pohybová aktivita, 

kouření, nevhodné reprodukční a sexuální chování, nadměrná spotřeba alkoholu atd.), 

které mohou negativně ovlivnit zdravotní stav a zapříčinit rozvoj nemocí s nimi 

spojených. Dosáhnout snížení vysoké prevalence kuřáctví, nadváhy a obezity, nadměrné 

konzumace alkoholu a omezení dalších rizik, je možné zejména cíleným zvyšováním 

zdravotní gramotnosti populace o těchto rizikových faktorech a jejich negativním vlivu 

na zdraví. Edukace, intervence a systematické vedení jednotlivců, komunit a celé 

populace všech věkových, sociálních a etnických kategorií ke zdravému způsobu života 

je základem prevence nejzávažnějších chronických neinfekčních nemocí.  

Hygienická služba má tedy také nezastupitelnou úlohu ve zvyšování úrovně zdravotní 

gramotnosti populace. 

Ve Středočeském kraji jsou aktivity v oblasti podpory veřejného zdraví realizovány 

pracovníky státních i nevládních organizací. Ze státních organizací v rezortu 

zdravotnictví se jedná zejména o orgány ochrany veřejného zdraví (KHS Středočeského 

kraje se sídlem v Praze) a další zařízení ochrany veřejného zdraví, konkrétně Zdravotní 

ústav se sídlem v Ústí nad Labem a SZÚ.  

Z nevládních organizací jsou preventivní aktivity zajišťovány ve Středočeském kraji 

zejména Českou společností AIDS pomoc, z. s. a Národní sítí podpory zdraví, o. s. Mezi 

širokou škálu realizovaných edukačních a intervenčních opatření patří uskutečňování 

místních programů ochrany a podpory zdraví, poskytování poradenských služeb, 

vzdělávání školitelů v oblasti jednotlivých determinant zdraví, metodická a referenční 

činnost na úseku podpory a ochrany veřejného zdraví a edukace v rámci výkonu státního 

zdravotního dozoru. Všechny tyto aktivity realizované ve spolupráci s lékaři primární 

péče, ale i specialisty vybraných odborností, slouží ke zvyšování zdravotní gramotnosti 

a podpoře zdraví vybraných cílových skupin populace Středočeského kraje. 
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Habilitační práce sumarizuje a popisuje trendy ve vývoji zdravotního stavu populace 

jednotlivých okresů Středočeského kraje dle dostupných dat od osmdesátých let 

20. století do roku 2012, tedy období přibližně 30 let. Její zpracování je východiskem pro 

plánování a řízení zdravotní péče a koncepci zdravotní politiky regionu včetně stanovení 

jejích priorit a může být nástrojem pro implementaci Národní strategie ochrany 

a podpory zdraví a prevence nemocí – Zdraví 2020 na regionální úrovni. Získané 

informace o zdravotním stavu obyvatel Středočeského kraje a trendech jeho vývoje se 

stanou základem pro realizaci edukačních a intervenčních aktivit a praktických opatření, 

která pomohou zvýšit zdravotní gramotnost cílových skupin populace, posílit zájem 

o jejich vlastní zdraví a touto cestou postupně stále zlepšovat zdraví obyvatel 

Středočeského kraje v následujících letech. Výstupy z analýzy poskytují zdravotníkům, 

politikům a široké občanské veřejnosti aktuální a přesná data, která podávají validní 

výpověď o dlouhodobých trendech ve vývoji stavu zdraví a jeho determinant ve 

Středočeském kraji. Široké politické a odborné veřejnosti je nezbytné prezentovat dobré 

výsledky preventivních aktivit, zejména projektů podpory zdraví, hnutí zdravých škol, 

zdravých měst, programů prevence HIV/AIDS a dalších aktivit a současně je třeba hledat 

způsoby, jak současné aktivity s konkrétními výsledky ještě dále zdokonalovat, aby byly 

efektivnější, aby se jejich dosah rozšířil na vyšší počty lidí a aby na ně bylo věnováno 

více vládních, komunitních, popřípadě komerčních prostředků. 

Věříme, že tato habilitační práce se stane východiskem a jedním z nástrojů pro 

koncepci regionální zdravotní politiky Středočeského kraje, její naplňování a zlepšování 

zdraví obyvatel v regionu Středočeského kraje a že bude přínosem pro všechny 

zainteresované subjekty, které se na zlepšování zdraví a životní pohody obyvatel 

Středočeského kraje svými aktivitami podílejí. 
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