
2016 

Zpráva o zdraví obyvatel  

Zlínského kraje  

 

 

 

 

 

 

Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZPRÁVA O ZDRAVÍ OBYVATEL ZLÍNSKÉHO KRAJE 

 

 

 

 

 

 

Zlín, 2016 

 

 

 

 

 



MUDr. Eva Sedláčková a kolektiv 

 

Autorský kolektiv: 

Jana Doležalová 

MUDr. Vlasta Fojtíková 

MUDr. Marie Hampalová 

Mgr. Jeanette Horčicová 

MUDr. Jana Hošková  

Ing. Eva Javoříková 

MUDr. Jaroslava Juřičková 

MUDr. Petra Kurtinová 

Mgr. Ivana Lukašíková 

Mgr. Jakub Musálek 

MUDr. Helena Rýdlová 

MUDr. Eva Sedláčková 

MVDr. Renata Skaličková 

MUDr. Hana Tkadlecová 

Ing. Eva Urbanovská 

MUDr. Kateřina Vařáková  

 

 

 

Vydala: Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně, Havlíčkovo  

nábřeží 600, 760 01 Zlín, www.khszlin.cz 

 

Zpráva o zdraví obyvatel Zlínského kraje 

© Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně, 2016 

 

ISBN 978-80-270-1597-9 (brožovaný výtisk) 

ISBN 978-80-270-1598-6 (elektronická verze) 

http://www.khszlin.cz/


OBSAH 

PŘEDMLUVA...................................................................................................................... 5 

1 ZDRAVÍ V KONTEXTU JEHO OCHRANY A PODPORY .............................. 11 

1.1 DETERMINANTY ZDRAVÍ ....................................................................................... 11 

1.2 PRIORITNÍ OBLASTI, KTERÉ SI V ČR VYŽADUJÍ POZORNOST .................................. 13 

2 CHARAKTERISTIKA REGIONU ........................................................................ 17 

2.1 ZLÍNSKÝ KRAJ Z POHLEDU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ................................................ 18 

2.1.1 Voda pitná .................................................................................................... 19 

2.1.2 Voda odpadní ............................................................................................... 20 

2.1.3 Voda ke koupání........................................................................................... 20 

2.1.4 Hluk .............................................................................................................. 21 

2.1.5 Ovzduší ........................................................................................................ 23 

2.2 ZLÍNSKÝ KRAJ Z POHLEDU DEMOGRAFICKÝCH UKAZATELŮ A UKAZATELŮ ZE 

SOCIÁLNÍHO SYSTÉMU .......................................................................................... 24 

2.2.1 Věková a vzdělanostní struktura obyvatel .................................................... 24 

2.2.2 Zdravotní péče .............................................................................................. 26 

2.2.3 Pracovní neschopnost ................................................................................... 28 

2.2.4 Nezaměstnanost ............................................................................................ 30 

2.2.5 Střední délka života po narození .................................................................. 32 

2.2.6 Naděje na dožití ve věku 65 let .................................................................... 34 

2.2.7 Zdravá délka života ...................................................................................... 36 

2.2.8 Invalidita ....................................................................................................... 38 

2.2.9 Příspěvky na péči.......................................................................................... 38 

3 ÚMRTNOST OBYVATEL ZLÍNSKÉHO KRAJE .............................................. 43 

3.1 CELKOVÁ ÚMRTNOST ........................................................................................... 43 

3.2 NOVOROZENECKÁ A KOJENECKÁ ÚMRTNOST ........................................................ 49 

3.3 ÚMRTNOST DLE HLAVNÍCH PŘÍČIN ........................................................................ 51 

3.3.1 Standardizovaná úmrtnost na nemoci oběhové soustavy ............................. 52 

3.3.2 Standardizovaná úmrtnost na nemoci trávicí soustavy a dýchací 

soustavy ........................................................................................................ 56 

3.3.3 Standardizovaná úmrtnost na novotvary ...................................................... 64 

3.3.4 Úmrtnost na úmyslné sebepoškozování ....................................................... 73 

3.4 SHRNUTÍ ............................................................................................................... 76 

4 NEMOCNOST OBYVATEL ZLÍNSKÉHO KRAJE ........................................... 79 

4.1 NEMOCNOST NA NEINFEKČNÍ ONEMOCNĚNÍ .......................................................... 79 

4.1.1 Nemocnost na nemoci oběhové soustavy, včetně nemocnosti na infarkt 

myokardu ...................................................................................................... 80 

4.1.2 Incidence novotvarů ..................................................................................... 86 

4.1.3 Psychiatrická onemocnění ............................................................................ 93 

4.1.4 Nemocnost z důvodů úrazů .......................................................................... 95 

4.1.5 Nadváha a obezita ...................................................................................... 104 

4.1.6 Diabetes mellitus ........................................................................................ 105 



4.1.7 Alergie ........................................................................................................ 108 

4.2 NEMOCNOST NA INFEKČNÍ ONEMOCNĚNÍ ............................................................ 110 

4.2.1 Nemocnost na alimentární onemocnění ..................................................... 111 

4.2.2 Nemocnost na virové hepatitidy ................................................................. 113 

4.2.3 Nemocnost na respirační nákazy ................................................................ 116 

4.2.4 Nemocnost na nákazy přenášené členovci ................................................. 119 

4.2.5 Nemocnost na nákazy přenášené pohlavním stykem ................................. 122 

4.2.6 HIV/AIDS .................................................................................................. 124 

4.3 INJEKČNÍ UŽIVATELÉ NÁVYKOVÝCH LÁTEK VE ZLÍNSKÉM KRAJI ........................ 126 

4.4 PROFESIONÁLNÍ ONEMOCNĚNÍ OBYVATEL ZLÍNSKÉHO KRAJE ............................. 128 

4.5 SHRNUTÍ ............................................................................................................. 130 

5 PODPORA ZDRAVÍ OBYVATEL ...................................................................... 134 

5.1 AKTIVITY V OBLASTI PODPORY ZDRAVÍ GARANTOVANÉ SZO NEBO MZ ČR ...... 134 

5.1.1 Škola podporující zdraví ............................................................................ 135 

5.1.2 Zdravá školní jídelna .................................................................................. 135 

5.1.3 Zdravá města .............................................................................................. 136 

5.1.4 Podnik podporující zdraví .......................................................................... 136 

5.2 AKTIVITY KHS V OBLASTI PODPORY ZDRAVÍ VE ZLÍNSKÉM KRAJI ..................... 137 

6 ZÁVĚREČNÝ SOUHRN ANALÝZ ZDRAVOTNÍHO STAVU 

OBYVATEL ZLÍNSKÉHO KRAJE .................................................................... 141 

6.1 STANOVENÍ PRIORIT KE ZLEPŠENÍ ZDRAVOTNÍHO STAVU OBYVATEL 

ZLÍNSKÉHO KRAJE .............................................................................................. 148 

SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY ............................................................................ 150 

SEZNAM POUŽITÝCH SYMBOLŮ A ZKRATEK ................................................... 155 

SEZNAM OBRÁZKŮ ..................................................................................................... 158 

SEZNAM GRAFŮ ........................................................................................................... 159 

SEZNAM TABULEK ...................................................................................................... 166 



Zpráva o zdraví obyvatel Zlínského kraje  5 

 

PŘEDMLUVA 

Zdraví je základní společenská, ekonomická a životní hodnota, ke které se vyjadřovali filo-

zofové už v dávných dobách. Řečeno současným jazykem, je to stav tělesné, duševní a so-

ciální pohody, který je výsledkem souladu vzájemného působení organismu a prostředí. 

Jeden z posledních ředitelů Světové zdravotnické organizace Dr. Halfdan T. Mahler řekl: 

„Zdraví není všechno, ale všechno ostatní bez zdraví nestojí za nic.“ 

Regionální úřadovna Světové zdravotnické organizace pro Evropu představila v roce 2012 

Program Zdraví 2020. Jde o rámcový souhrn opatření připravených s cílem pomoci vládám 

a všem společenským aktivitám, aby přispívaly ke zdraví a životní pohodě obyvatel evrop-

ského regionu. 

Program Zdraví 2020 obsahuje 4 prioritní oblasti. Prioritní oblast 1: Celoživotní investice 

do zdraví, posilování role občanů a vytváření podmínek pro růst jejich osobní odpovědnos-

ti za zdraví. Prioritní oblast 2: Čelit největším zdravotním problémům Evropy – neinfekč-

ním a infekčním nemocem. Prioritní oblast 3: Posilovat zdravotnické systémy zaměřené na 

lidi, rozvíjet kapacity veřejného zdravotnictví, zajistit krizovou připravenost, monitorovat 

zdravotní situaci a zajistit vhodnou reakci při mimořádných situacích. Prioritní oblast 4: 

Podílet se na vytváření motivovaných a odolných sociálních skupin žijících v prostředí, 

které je příznivé pro jejich zdraví. 

Vláda České republiky usnesením ze dne 8. 1. 2014 schválila program Zdraví 2020 – Ná-

rodní strategie ochrany a podpory zdraví a prevence nemocí pro Českou republiku s cílem 

zajistit prostřednictvím politických představitelů jeho faktickou realizaci. Dne 20. 3. 2014 

program schválila Poslanecká sněmovna. Účelem Národní strategie je stabilizace systému 

prevence nemocí a ochrany a podpory zdraví a nastartování účinných a dlouhodobě udrži-

telných mechanismů ke zlepšení zdravotního stavu obyvatel. Usnesení mj. doporučuje hej-

tmanům využít Národní strategii při přípravě programů v rámci zdravotní politiky kraje.  

Zdraví ovlivňují vnitřní a vnější určující činitelé, které mohou působit pozitivně nebo nega-

tivně a ovlivňovat zdraví každého jednotlivce. Patří sem genetická výbava, dále životní 

styl, životní prostředí a zdravotní péče, sociální vztahy a další společenské vazby, životní 

a pracovní podmínky. Z vyjmenovaných determinant nejvýznamněji ovlivňuje zdraví způ-

sob života, tzn. životní styl, který můžeme ovlivnit. Z pouhých 20 % působí na zdraví člo-

věka činitelé, které nemůže jedinec svým chováním ovlivnit.  
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Zpráva o zdraví obyvatel České republiky upozorňuje, že péče o zdraví by měla mít pre-

ventivní charakter a vytyčuje 10 oblastí ovlivňujících zásadním způsobem zdraví populace 

v České republice. 

Zpráva o zdraví obyvatel Zlínského kraje se zabývá charakteristikou regionu z pohledu 

životního prostředí, z pohledu demografických ukazatelů a ukazatelů sociálního systému, 

jako je věková a vzdělanostní struktura obyvatel, zdravotní péče, pracovní neschopnost, 

nezaměstnanost, střední délka života po narození, naděje na dožití 65 let věku a další. Roz-

pracovává statisticky doložená data úmrtnosti obyvatel Zlínského kraje, nemocnosti na 

neinfekční a infekční onemocnění, včetně zneužívání návykových látek a profesionálních 

onemocnění ve zlínském regionu. Vybrané ukazatele jsou vždy porovnávány s celorepubli-

kovou populací a v některých případech se zeměmi EU15 a náhodně vybranými kraji Čes-

ké republiky. 

Další kapitolu tvoří aktivity podpory zdraví, jako jsou komunitní programy Škola podporu-

jící zdraví, Podnik podporující zdraví, Zdravá nemocnice, Zdravá města nebo Zdravá škol-

ní jídelna, a zdravotní kampaně, např. výzva hlavního hygienika České republiky Solme 

s rozumem. 

Za stěžejní v předkládané Zprávě o zdraví obyvatel Zlínského kraje lze označit kapitolu 

zabývající se závěrečným souhrnem hodnocení zdravotního stavu obyvatel Zlínského kraje, 

kde jsou stanoveny konkrétní prioritní oblasti vyplývající z popsaných zjištění. Jde zejména 

o podporu zdravého životního stylu, zvýšení pohybové aktivity, zvýšení informovanosti 

obyvatel v oblasti správné výživy a vhodných stravovacích návyků, prevence proti obezitě, 

podpora preventivních programů a osvětových kampaní informujících o rizicích kouření 

a nadměrného užívání alkoholu, podpora zdravých životních podmínek pro obyvatele Zlín-

ského kraje a snižování zdravotních rizik z pracovního prostředí.  

Neméně důležitá se jeví podpora aktivního zvaní na lékařské preventivní prohlídky 

a screeningové programy, monitorování a realizace preventivních aktivit v problematice 

úrazů, zejména v oblasti dopravních nehod a úrazů dětí, dále informování veřejnosti o vý-

znamu udržení vysoké proočkovanosti v populaci, zvýšení informovanosti o problematice 

HIV/AIDS a dalších infekčních onemocnění. Nelze opomenout podporu aktivit v oblasti 

prevence stresu a duševního zdraví. Jedna z nosných aktivit je i podpora vedoucí ke zvýše-

ní zdravotní gramotnosti, která povede ke zlepšení péče o vlastní zdraví, zodpovědnosti za 
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něj a schopnosti rozhodovat se správně ve prospěch zdraví, a to napříč všemi skupinami 

obyvatel Zlínského kraje. 

 

MUDr. Eva Sedláčková 

ředitelka 

Krajské hygienické stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně  
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1 ZDRAVÍ V KONTEXTU JEHO OCHRANY A PODPORY  

Světová zdravotnická organizace pohlíží již od roku 1946 na zdraví komplexně, jako na 

stav tělesné, duševní a sociální pohody a ne pouze jako na nepřítomnost nemoci. Zdraví lze 

vnímat jako individuální hodnotu, ale zároveň je nutné zdůraznit, že je i veřejným zájmem. 

Péče o zdraví je jak v rukou jednotlivce, tak společnosti.  

Právo na ochranu zdraví vychází dle Kříže (1993) z Listiny základních práv a svobod a je 

ukotveno v mnoha dalších právních předpisech. Právo na zvýšenou ochranu zdraví při prá-

ci mají ženy, mladiství a zdravotně postižení. Podle stejného autora se pod pojmem veřejné 

zdraví, které s péčí o zdraví souvisí, rozumí zdravotní stav obyvatelstva, na který působí 

vlivy společenské, hospodářské, přírodní, dále i životní a pracovní podmínky a zároveň 

životní styl.  

Dle § 2 odst. 1 až 3 zákona 258/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, se veřejným zdra-

vím rozumí zdravotní stav obyvatelstva a jeho skupin. Tento zdravotní stav je určován 

souhrnem přírodních, životních a pracovních podmínek a způsobem života. Ochranou ve-

řejného zdraví dle výše uvedeného právního předpisu se rozumí souhrn činností a opatření 

k vytváření a ochraně zdravých životních a pracovních podmínek a zabránění šíření infekč-

ních a hromadně se vyskytujících onemocnění, ohrožení zdraví v souvislosti s vykonáva-

nou prací, vzniku nemocí souvisejících s prací a jiných významných poruch zdraví a dozo-

ru nad jejich zachováním. Za samotnou podporu veřejného zdraví považujeme souhrn čin-

ností pomáhajících fyzickým osobám zachovat a zlepšovat své zdraví a zvyšovat kontrolu 

nad faktory ovlivňujícími zdraví. 

Na základě výše popsaných pohledů na zdraví lze konstatovat, že na kvalitu zdraví má vliv 

každý z nás, ale také rodina, škola a další instituce a neodmyslitelně společnost jako celek, 

která respektuje hodnotu lidského zdraví a života.  

1.1 Determinanty zdraví 

Zdraví ovlivňují vnitřní a vnější determinanty, které mohou působit pozitivně nebo nega-

tivně. Řadíme sem determinanty, které vycházejí z každého jedince, např. z jeho genetické 

výbavy, dále sem řadíme životní styl, životní prostředí a zdravotní péči.  Z výše jmenova-

ných determinant nejvýznamněji (a to až z 60 %) ovlivňuje naše zdraví způsob života, 
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tzn. životní styl, který můžeme ovlivnit. Vliv determinant, které nemůže člověk ovlivnit, je 

pouhých 20 % (Ministerstvo zdravotnictví ČR, 1994).  

Na základě mnoha studií je nutné zdůraznit, že důležitými faktory, které zdraví ovlivňují, 

jsou také sociální determinanty. Jinak řečeno, jedná se o citlivost zdraví vůči sociálnímu 

prostředí. S tím jsou spojeny zdravotní rozdíly mezi sociálními skupinami a jejich reakce-

mi na měnící se sociální a ekonomické podmínky. Z tohoto hlediska je nezbytné, aby zdra-

ví pomáhala zlepšovat veřejná politika, protože má kompetence pro úpravu sociálního pro-

středí. Řadíme sem odpovídající kvalitu rodičovství, dobrou úroveň výživy, možnosti pro 

pohybové aktivity, řešení nezaměstnanosti, chudoby, sociálního vyloučení atd. (Wilkinson 

a Marmot, 2005). 

Determinanty zdraví souhrnně znázorňuje níže uvedený obrázek (Ministerstvo zdravotnic-

tví ČR, 2014b, autoři Dahlgren a Whitehead), ze kterého je zřetelné, že zdraví je výsled-

kem interakcí mezi faktory individuálními a společenskými: 

 

Obrázek 1 – Hlavní determinanty zdraví. Zdroj: Ministerstvo zdravotnictví ČR, 2014b. 

V centru obrázku je jednotlivec charakterizován pohlavím, věkem, genetickými faktory, 

které tvoří potenciál pro zdraví. Další bezprostředně navazující oblast představuje indivi-

duální chování a životní styl. Třetí vrstva zahrnuje sociální vztahy a společenské vlivy, 

včetně sociální interakce, tedy okolnosti, které mohou ovlivňovat chování lidí jak pozitiv-

ně, tak negativně. V další vrstvě jsou zachyceny faktory týkající se životních a pracovních 
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podmínek. Patří sem také dostupnost potravin a přístupnost k zařízením a službám. Vše 

zastřešují ekonomické, kulturní a environmentální podmínky (Suhrce, Rocco a McKee, 

2007). 

1.2 Prioritní oblasti, které si v České republice vyžadují pozornost 

Péče o zdraví by měla mít preventivní charakter. Na tuto skutečnost upozorňuje Zpráva 

o zdraví obyvatel České republiky (Ministerstvo zdravotnictví ČR, 2014a), která vytyčuje 

10 oblastí ovlivňujících zásadním způsobem zdraví populace v České republice. 

V dokumentu se uvádí, že dlouhodobě jsou nejčastější příčinou úmrtí kardiovaskulární 

choroby, na které umírá až 50 % obyvatel a zároveň je známo, že je na tuto příčinu v ČR 

2× vyšší úmrtnost oproti zemím EU15. Druhou nejčastější příčinou úmrtí jsou v ČR nádo-

rová onemocnění, přičemž stoupá výskyt nových onemocnění, ale úmrtnost zůstává na 

stejné úrovni a v posledních letech mírně klesá. Vysoký nárůst nových případů je zazna-

menán u diagnózy diabetes mellitus s tím, že diabetici 2. typu tvoří až 90–95 % 

z celkového počtu diabetiků. Další skupina onemocnění, která si vyžaduje pozornost, jsou 

alergická onemocnění, kdy až 30 % dětí v ČR trpí některým z alergických onemocnění. 

Nepříznivý je i vývoj v oblasti sexuálně přenosných onemocnění, zejména se jedná o prud-

ký vzestup nových záchytů HIV a nárůst komplikací u sexuálně přenosných infekcí bakte-

riální etiologie. Významnou oblastí vyžadující si pozornost jsou i úrazy u dětí. 

V souvislosti s úrazem je hospitalizováno až 35 000 dětí a mladistvých a lékařské ošetření 

si vyžaduje v důsledku úrazu více než 550 000 dětí a mladistvých. Znepokojující je i vze-

stup nemocnosti na příušnice, dávivý kašel a dalších onemocnění. Nárůstu infekčních one-

mocnění je nutné zabránit a zároveň se musí činit kroky k udržení vysoké proočkovanosti 

proti těmto nemocem. Zpráva upozorňuje i na dlouhodobě nízkou proočkovanost proti 

chřipce v ČR. Obdobná je situace u klíšťové encefalitidy. Jedná se v tomto případě o speci-

fický problém s endemickým výskytem, kdy je ročně evidováno 500 až 1 000 případů často 

s trvalými následky. Závažnou problematikou jsou i návykové látky, zejména užívání tabá-

kových výrobků a konzumace alkoholu. Významnou oblastí z pohledu prevence je nadváha 

a obezita, zhoršující se úroveň stravování a nízká fyzická aktivita. A v neposlední řadě je 

zásadním problémem v ČR kvalita ovzduší a hluk, oba jako významné environmentální 

determinanty zdraví.  
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Pozitivní obrat ve  výše uvedených oblastech souvisí s preventivními aktivitami. Touto 

cestou se dá předejít mnoha předčasným úmrtím, dále vzniku a šíření infekčních onemoc-

nění a rovněž lze zmírnit důsledky chronických neinfekčních onemocnění. 
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 ÚDAJE O ZLÍNSKÉM KRAJI 
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2 CHARAKTERISTIKA REGIONU 

Zlínský kraj byl ustanoven k 1. 1. 2000. Vznikl sloučením okresů Zlín, Uherské Hradiště, 

Kroměříž a Vsetín.  

Dle informací Českého statistického úřadu (2016a) v článku Charakteristika kraje vzniklo 

ke dni 1. 1. 2003 celkem 13 správních obvodů obcí s rozšířenou působností (tzv. obcí III. 

stupně), v rámci nichž působí 25 územních obvodů pověřených obcí (obce II. stupně). Spo-

lu s Olomouckým krajem tvoří region soudržnosti Střední Morava. Zlínský kraj je svou 

rozlohou 3 963 km
2
 4. nejmenším krajem v republice. Má celkem 307 obcí (z toho 

30 měst).  

Obrázek 2 – Administrativní mapa Zlínského kraje. Zdroj: ČSÚ (Mapy) 

Jak uvádí portál Zlínského kraje (Krajský úřad Zlínského kraje, 2016), Zlínský kraj se roz-

prostírá ve východní části střední Moravy. Jeho východní okraj tvoří hranici se Slovenskou 

republikou. Na jihozápadě sousedí Zlínský kraj s krajem Jihomoravským, na severozápadě 

s krajem Olomouckým a v severní části s krajem Moravskoslezským. Kraj má členitý, pře-

vážně kopcovitý charakter, tvořený pahorkatinami a vrchovinami. Nacházejí se zde 2 chrá-

něné krajinné oblasti: Beskydy a Bílé Karpaty. Největším a nejvýznamnějším vodním to-

kem je řeka Morava, do které se vlévá většina toků protékajících územím. Na webových 

stránkách Zlínského kraje se uvádí, že v kraji k 1. 1. 2016 žije 584 676 obyvatel (Krajský 
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úřad Zlínského kraje, 2016). Hustota zalidnění 149 obyvatel/km
2 

výrazně převyšuje repub-

likový průměr. Nejvýznamnějšími městskými a průmyslovými aglomeracemi jsou aglome-

race Zlín – Otrokovice – Napajedla, dále aglomerace Uherské Hradiště – Kunovice – Sta-

ré Město a samotná města Kroměříž, Vsetín a Valašské Meziříčí. 

 

Obrázek 3 – Geografická mapa Zlínského kraje. Zdroj: ČSÚ (Mapy). 

2.1 Zlínský kraj z pohledu životního prostředí 

Životním prostředím je dle § 2 zákona č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, v platném zně-

ní, vše, co vytváří přirozené podmínky existence organismů včetně člověka a je předpokla-

dem jejich dalšího vývoje. Jeho složkami jsou především ovzduší, voda, horniny, půda, 

organismy, ekosystémy a energie.  

Kvalita životního prostředí významně ovlivňuje zdraví člověka a celé populace. 

Zlínský kraj se nachází ve východní části České republiky. Z hlediska přírodních podmínek 

je velmi rozmanitým regionem. Tyto spolu s hospodářskými možnostmi utvářejí stav ži-

votního prostředí kraje. 
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Jak uvádí Ministerstvo životního prostředí (2015) ve Zprávě o životním prostředí 

ve Zlínském kraji 2015, je reliéf kraje značně členitý. Na území Zlínského kraje se nachá-

zejí 2 velkoplošná chráněná území, CHKO Beskydy a CHKO Bílé Karpaty (patří mezi 

6 biosférických rezervací UNESCO v ČR). V roce 2015 zde došlo k nárůstu počtu malo-

plošných zvláště chráněných území na 206 (2 národní přírodní památky, 6 národních pří-

rodních rezervací, 154 přírodních památek a 44 přírodních rezervací) o celkové rozloze 

2 442 ha. Na druhé straně patří Zlínský kraj k regionům s vysokou hustotou osídlení a jeho 

příhraniční poloha poskytuje možnosti vzájemné spolupráce, jak v oblasti environmentální, 

tak hospodářské.  

2.1.1 Voda pitná 

Z hlediska zásobování obyvatelstva nezávadnou pitnou vodou bylo ve Zlínském kraji 

v roce 2015 zásobováno 94,9 % obyvatelstva z vodovodů pro veřejnou potřebu a tento 

trend má vzrůstající charakter. Z hlediska spotřeby vody v domácnostech se Zlínský kraj 

řadí se spotřebou 75,6 l na osobu a den v mezikrajském srovnání mezi kraje s nejnižší spo-

třebou (Ministerstvo životního prostředí, 2015). 

Ve Zlínském kraji bylo v témže roce provozováno 16 velkých veřejných vodovodů, záso-

bujících města a obce s více než 5 000 obyvateli a 118 vodovodů ve městech a obcích do 

5 000 obyvatel. Do oblasti veřejného zásobování pitnou vodou řadíme i provozování ko-

merčních a veřejných studní. Od roku 2004 jsou většinovým zdrojem dat pro celostátní 

zprávu o jakosti pitné vody i kontroly v rámci státního zdravotního dozoru nad veřejným 

zásobováním pitnou vodou data vkládaná orgánem ochrany veřejného zdraví a provozova-

teli veřejného zásobování pitnou vodou prostřednictvím akreditovaných laboratoří do in-

formačního systému pitná voda (Informační systém Pitná voda, 2016).  

Z dokumentace Krajské hygienické stanice Zlínského kraje (KHS ZK) vyplývá, že u někte-

rých vodovodů bylo vydáno časově omezené povolení užití pitné vody, která nesplňuje 

mezní ukazatele vody pitné (v roce 2015 platných 5 výjimek – 2× železo, 1× chloridy, 1× 

konduktivita, 1× mangan) nebo byl orgánem ochrany veřejného zdraví určen mírnější hygi-

enický limit – voda nesplňuje nejvyšší mezní ukazatele vody pitné (v roce 2015 – 1× du-

sičnany). V těchto případech provozovatel veřejného zásobování pitnou vodou plní ná-

pravná opatření, spočívající v zajištění jiného zdroje vody nebo v technologické úpravě 

vody. 
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2.1.2 Voda odpadní 

Počet obyvatel napojených na systém veřejné kanalizace ve Zlínském kraji dle Ministerstva 

životního prostředí (2015) rychle roste – viz graf č. 1 převzatý ze Zprávy o životním pro-

středí ve Zlínském kraji 2015. V rámci mezikrajského porovnání zaujímá Zlínský kraj dle 

výše uvedeného dokumentu 3. místo ve výši podílu obyvatel napojených na kanalizaci 

(94,0 % v roce 2015) a 4. místo v míře napojení na kanalizaci zakončenou na čistírnu od-

padních vod (84,6 % v roce 2015). Ve Zlínském kraji bylo v roce 2015 v provozu 106 

ČOV. Terciární stupeň čištění má 52,8 % ČOV v kraji, což je v rámci ČR průměrný podíl. 

(Poznámka: Terciární čištění slouží k dočištění odpadních vod, především k odstranění 

fosforu, nerozpuštěných látek a k hygienizaci vody − odstranění patogenů.) 

Graf 1 – Podíl obyvatel připojených na vodohospodářskou infrastrukturu (%), 2000–2015. 

Zdroj: ČSÚ. 

2.1.3 Voda ke koupání 

Ve Zlínském kraji KHS ZK eviduje a kontroluje provozování 137 umělých koupališť se 

sezónním provozem a 144 bazénů s provozem celoročním. 

Zdrojem dat pro kontrolu jakosti bazénové vody u těchto provozovaných zařízení, která 

jsou vkládána orgánem ochrany veřejného zdraví a provozovateli umělých koupališť pro-

střednictvím akreditovaných laboratoří, je podobně jako u dozoru nad jakostí pitné vody 

Informační systém Pitná voda (2016). 

Z hlediska možnosti využívání povrchové vody ke koupání ve Zlínském kraji je KHS ZK 

sledována jakost vody 9 koupacích oblastí (Luhačovice u hráze, Luhačovice u kempu, 

Štěrkoviště Otrokovice, retenční nádrž Všemina, Pahrbek Napajedla, Štěrkoviště Nový 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Patogen
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Hrozenkov, Bystřička u pláže, Bystřička u hráze, přehrada Horní Bečva), kontrolováno je 

provozování 1 přírodního koupaliště s provozovatelem a 4 přírodních biotopů. 

V posledních letech se z hlediska jakosti vody v koupacích oblastech vzhledem 

k nadlimitnímu  výskytu sinic a chlorofylu jeví jako nejproblémovější slepé rameno řeky 

Moravy – Pahrbek Napajedla (zákaz koupání vydán v letech 2008, 2009, 2010, 2015, 

2016).  

2.1.4 Hluk 

Jedním z negativních důsledků rostoucí životní úrovně i změny životního stylu je zvyšová-

ní podílu hluku na zhoršování životního prostředí obyvatelstva. 

Data k hlukové zátěži jsou dostupná v mapové aplikaci na stránkách Strategického hluko-

vého mapování ČR (2010) v rubrice Přehled kol SHM/Kolo 2012. 

Jak uvádí Ministerstvo životního prostředí (2015), hlavním problémem kraje z hlediska 

hlukové zátěže obyvatel je hluk z dopravy. Celodenní hlukové zátěži z provozu na hlavních 

silnicích (tj. silnicích s intenzitou dopravy vyšší než 3 miliony vozidel za rok) nad 50 dB je 

vystaveno 23,5 % obyvatel Zlínského kraje, z toho hluku nad mezní hodnotu (pro silniční 

dopravu je mezní hodnota indikátoru Ldvn 70 dB a Ln 60dB) je exponováno 10 000 osob 

(1,7 % obyvatel kraje), cca 2 000 obytných staveb, 12 školských zařízení a 3 lůžková zdra-

votnická zařízení, a to celkem ve 40 obcích.  

Úroveň hlukové zátěže ze silniční dopravy mimo městské aglomerace patří mezi nejvyšší 

v ČR, protože Zlínský kraj disponuje pouze krátkými úseky dálnic a rychlostních komuni-

kací, jinak je tranzitní doprava vedena po silnicích 1. třídy, které procházejí sídly.  

Největší hlukovou zátěž z hlavních silnic způsobuje v přilehlých obcích provoz na silnici 

I/55. Celodenní hlukové zátěži přesahující mezní hodnotu byl vystaven, např. v obcích 

Spytihněv (22,2 %), Tlumačov (15,7 %) a Hulín (12,8 %), uvedený podíl obyvatel (dle 

výsledků SHM). V současné době se situace v úseku Otrokovice–Hulín zlepšila v důsledku 

zprovoznění úseku dálnice D55 (Ministerstvo životního prostředí, 2015). 

Portál Zlínského kraje uvádí návrhy protihlukových opatření. Na obrázku č. 4, který je 

uveden v návrhu Akčního plánu protihlukových opatření pro hlavní komunikace ve vlast-

nictví Zlínského kraje (Ekola, 2016, s. 16), je zobrazena situace řešených úseků hlavních 

pozemních komunikací ve vlastnictví Zlínského kraje.  
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Obrázek 4 – Přehledová situace řešených úseků hlavních pozemních komunikací 

ve vlastnictví Zlínského kraje. Zdroj: EKOLA group, spol. s r.o. 

 

Na obrázku č. 5 uvedeném v dokumentu Akční hlukový plán pro hlavní pozemní komuni-

kace – Zlínský kraj (Ekola, 2008, s. 17) je uvedena přehledová situace všech řešených úse-

ků rychlostních komunikací (dálnic) a silnic I. třídy ve Zlínském kraji. Všechny rychlostní 

komunikace (dálnice) a silnice I. třídy v České republice spadají do vlastnictví státu. 
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Obrázek 5 – Přehledová situace všech řešených úseků rychlostních komunikací (dálnic) 

a silnic I. třídy ve Zlínském kraji. Zdroj: EKOLA group, spol. s r.o. 

2.1.5 Ovzduší 

Z hlediska celorepublikového kontextu patří Zlínský kraj  v oblasti kvality ovzduší 

k nejméně postiženým územím. Na území Zlínského kraje bylo od roku 2010 do roku 2015 

7 lokalit měření kvality ovzduší ve správě 3 organizací – ČHMÚ, Magistrátu města Zlína 

a Městského úřadu Otrokovice.  

Ve Zlínském kraji je kvalita ovzduší ovlivněna obzvláště dálkovým přenosem znečištění 

z Moravskoslezského kraje, silniční dopravou a rovněž lokálními topeništi v návaznosti na 

aktuální meteorologické a rozptylové podmínky. Dominantním zdrojem znečišťování 

ovzduší jsou právě malé stacionární zdroje, které pocházejí zejména z lokálního vytápění 

domácností a které jsou hlavním zdrojem znečištění emisemi CO, tuhých znečišťujících 

látek a benzo(a)pyrenu. Jednotlivé frakce PM10 a PM2,5 jsou ve 24−30 % a emise ben-

zo(a)pyrenu v 77 % produkovány právě lokálními topeništi zejména v malých obcích (Mi-

nisterstvo životního prostředí, 2015).  
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Kromě lokálních topenišť je zdrojem znečištění ovzduší ve Zlínském kraji i doprava. Ta je 

soustředěna zejména do velkých měst a podél významných dopravních tahů. V rámci ČR 

má však Zlínský kraj jako celek nižší zátěž znečištění ovzduší z dopravy. 

2.2 Zlínský kraj z pohledu demografických ukazatelů a ukazatelů 

ze sociálního systému 

Ukazatele, popisované v kapitole 2.2, přibližují Zlínský kraj z různých pohledů, které jsou 

významné pro pochopení sociálních determinant zdraví obyvatel. Jejich znalost je nezbytná 

pro přesnou specifikaci intervence a efektivní působení na cílovou skupinu. Data lze získat 

prostřednictvím registračních platforem a veřejně přístupných databází.   

Pro potřeby této zprávy byly vybrány pouze sociální ukazatele, které jsou do určité míry 

závislé na zdravotním stavu, např. ukazatel invalidní důchody, jež je jednoznačně podmí-

něn invaliditou a příspěvky na péči odvíjející se od stupně závislosti jednotlivých osob. 

Sociální systém ČR skýtá pro občany nacházející se v nepříznivé životní situaci, která mů-

že být způsobena např. změnou zdravotního stavu či jinou sociální událostí, určitou ochra-

nu kompenzující jejich dopad.  

2.2.1 Věková a vzdělanostní struktura obyvatel 

Zlínský kraj, jako územní statistická jednotka, má dle veřejné databáze ČSÚ (ke dni 

29. 10. 2016) celkem 579 944 obyvatel, z toho 282 500 mužů a 297 444 žen. Ukazatelem 

„počet obyvatel“ se rozumí dle vysvětlení ČSÚ počet obyvatel s obvyklým pobytem 

k určitému okamžiku, přičemž jsou zde zahrnuty všechny osoby s obvyklým pobytem 

v daném území (tj. osoby, které v daném území obvykle tráví období svého každodenního 

odpočinku bez ohledu na dočasnou nepřítomnost z důvodu rekreace, návštěv, pracovních 

cest atd. a zároveň jsou zde členem konkrétní domácnosti). Rozdělení dle věku upřesňuje 

níže uvedená tabulka č. 1. 
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Tabulka 1 – Počet obyvatel s obvyklým pobytem k určitému okamžiku.  

Zdroj: ČSÚ, Veřejná databáze – Kód: PU-SLDB-3/2. 

 
celkem muži ženy 

 
Obyvatelstvo celkem 
 

579 944 282 500 297 444 

z toho 
ve 
věku 

0–14 82 267 42 303 39 964 

15–19 33 607 17 187 16 420 

20–29 74 662 38 586 36 076 

30–39 91 931 47 102 44 829 

40–49 78 716 39 871 38 845 

50–59 81 063 40 051 41 012 

60–64 39 963 18 871 21 092 

65–69 30 979 13 827 17 152 

70–79 42 791 16 978 25 813 

80 a více let 22 628 7 001 15 627 

 

Průměrný věk obyvatel Zlínského kraje je v posledním dostupném roku ve veřejné databázi 

u mužů 40,5 a u žen 43,9. Vývoj od roku 2011 je uveden v tabulce č. 2. 

Tabulka 2 – Průměrný věk obyvatel Zlínského kraje. Zdroj: ČSÚ, Veřejná databáze. 

 
2011 2012 2013 2014 

Průměrný 
věk 
k 31.12.  

celkem 41,4 41,7 42,0 42,2 

muži 39,7 40,0 40,3 40,5 

ženy 43,1 43,4 43,6 43,9 

 

Porovnání posledních dostupných 4 let v ukazateli přirozený přírůstek/úbytek na 1 000 

obyvatel uvádí tabulka č. 3.  

Tabulka 3 – Přirozený přírůstek/úbytek na 1 000 obyvatel středního stavu v referenčním 

období. Zdroj: ČSÚ, Veřejná databáze – Kód: DEM001D320201/2. 

 
2011 2012 2013 2014 

Přírůstek 
(úbytek) 

přirozený přírůstek 
(úbytek) na 1 000 
obyvatel 

-1,0 -1,0 -1,3 -0,9 

přírůstek (úbytek) 
stěhováním na 1 000 
obyvatel 

-0,8 -1,3 -1,1 -0,9 

celkový přírůstek 
(úbytek) na 1 000 
obyvatel 

-1,8 -2,3 -2,4 -1,8 

 



Zpráva o zdraví obyvatel Zlínského kraje  26 

 

Dle výše uvedené databáze (Kód: PU-SLDB-4/2) je nejpočetnější národností Zlínského 

kraje národnost česká (celkem 318 139). Následuje národnost moravská (95 292) a sloven-

ská (5 806). Poměrně velká část obyvatel národnost neuvádí (132 031). K dalším uvede-

ným náleží národnost slezská, německá, polská, romská, ukrajinská a vietnamská.  

Ze stejné databáze (Kód: PU-SLDB-6/2) vyplývá, že ekonomicky aktivních obyvatel je 

281 576, ekonomicky neaktivních (nepracující, důchodci, žáci, studenti, učni) je 279 417, 

přičemž u 18 951 obyvatel nebyla zjištěna ekonomická aktivita. Naprostá většina ekono-

micky aktivních jsou v postavení zaměstnance. Do zaměstnání a škol vyjíždí dle databáze 

(Kód: PU-SLDB-9/2) 170 968 obyvatel.  

Struktura obyvatel Zlínského kraje z pohledu nejvyššího stupně ukončeného vzdělání, která 

ukazuje rozložení populace ve věku 15 a více let dle dosaženého stupně vzdělání, a to jak 

celkově, tak dle pohlaví, je uvedená v tabulce č. 4.  

Tabulka 4 – Obyvatelstvo podle nejvyššího ukončeného vzdělání.  

Zdroj: ČSÚ, Veřejná databáze – Kód: PU-SLDB-2/2. 

 
celkem muži ženy 

Obyvatelstvo ve věku 15  
a více let 

497 677 240 197 257 480 

z toho 
podle 
stupně 
vzdělání 

bez vzdělání 2 170 938 1 232 

základní včetně 
neukončeného 

94 785 31 452 63 333 

střední vč. 
vyučení (bez 
maturity) 

178 120 105 055 73 065 

úplné střední 
(s maturitou) 

132 576 58 773 73 803 

nástavbové 
studium 

13 393 4 828 8 565 

vyšší odborné 
vzdělání 

5 367 1 822 3 545 

vysokoškolské 55 966 29 300 26 666 

2.2.2 Zdravotní péče 

Fungující zdravotnické systémy jsou důležitým nástrojem pro zajištění kvalitní a dostupné 

zdravotní péče. Posílení zdravotnických systémů zaměřených na lidi, zajištění použitelnosti 

a dostupnosti zdravotních služeb, včetně rozvíjení kapacit veřejného zdravotnictví, patří 

k jedné z prioritních oblastí Programu Zdraví 2020 – Národní strategie ochrany a podpory 

zdraví a prevence nemocí (Ministerstvo zdravotnictví ČR, 2014b). 
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Zdravotní služby poskytuje v České republice soustava zařízení ambulantní péče, zařízení 

lůžkové péče, zdravotnická záchranná služba a pohotovostní služba, pracovně lékařské 

služby, dispenzární péče, lázeňská léčebně rehabilitační péče, zařízení pro poskytování 

léčivých přípravků a zdravotnických prostředků. Podmínky poskytování zdravotních služeb 

upravuje zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, 

ve znění pozdějších předpisů. 

Činnost zdravotních služeb je statisticky zjišťována a vyhodnocována prostřednictvím uka-

zatelů, jako např. počet lůžek, využití lůžek v nemocnicích, počet hospitalizovaných osob, 

průměrná ošetřovací doba, průměrný počet obsazených lůžek, náklady na 1 ošetřovací den, 

počet lékařů, počet registrovaných pacientů a další. 

Jak vyplývá z tabulky č. 5 z roku 2016, ve Zlínském kraji byl v období let 2010 až 2014 

stabilizovaný počet 10 nemocnic, 7 odborných léčebných ústavů a 4 léčebny pro dlouhodo-

bě nemocné. Ke konci roku 2014 bylo v nemocnicích registrováno 2 562 lůžek, přičemž na 

1 000 obyvatel připadala 4,4 lůžka; v letech 2010 a 2011 to bylo 5,2 lůžka na 1 000 obyva-

tel. V odborných léčebných ústavech bylo koncem roku 2014 registrováno 1 451 lůžek, což 

je o 69 lůžek méně než v roce 2010. 

Zdravotní péče byla zabezpečena ke konci roku 2014 celkem 2 350,6 lékaři včetně zub-

ních, na 1 000 obyvatel připadali 4 lékaři. Ambulantní péči poskytovalo 1 692,9 lékařů 

ambulantní péče, včetně zubních, přičemž na 1 000 obyvatel připadlo 28,9 lékařů. V roce 

2010 byl počet lékařů, včetně zubních, 2 197,5, na 1 000 obyvatel připadlo 3,7 lékařů. Lé-

kařů ambulantní péče, včetně zubních, bylo 1 569,5, přičemž na 1 000 obyvatel připadlo 

26,6 lékařů. 

Ve Zlínském kraji bylo ke konci roku 2014 registrováno 172 lékáren a výdejen zdravotnic-

kých prostředků; počet těchto zařízení vystoupal od roku 2010 až na 176 v roce 2013, poté 

opět klesl. 
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Tabulka 5 – Zdravotnictví na území Zlínského kraje. Zdroj: ČSÚ, Veřejná databáze. 

Zabezpečení zdravotní péče: [1] 2010 2011 2012 2013 2014 

Lékaři  
vč. zubních 
(přepočtený 
počet) 

celkem 2 197,5 2 277,4 2 282,3 2 284,5 2 350,6 

na 1 000 obyvatel 3,7 3,9 3,9 3,9 4,0 

Lůžka (místa) celkem 6 957 7 041 6 810 6 349 .[4] 

Lékaři ambu-
lantní péče 
vč. zubních 
(přepočtený 
počet) [2] 

celkem 1 569,5 1 600,5 1 622,7 1 640,3 1 692,9 

na 1 000 obyvatel 26,6 27,1 27,6 28,0 28,9 

Vybraná zdravotnická zařízení: [1] 2010 2011 2012 2013 2014 

Nemocnice [3] 

počet zařízení 10 10 10 10 10 

lůžka 3 051 3 051 2 849 2 598 2 562 

lékařů vč. zubních 
(přepočtený počet) 

800,4 865,5 867,4 858,5 928,5 

hospitalizovaní pacienti 114 666 112 535 115 092 113 895 113 254 

ošetřovací dny (tis.) 780 754 747 720 698 

z toho lůžko-
vá 
část nemoc-
nic 

lékaři  
vč. zubních 
(přepočtený 
počet) 

celkem 479,0 525,9 513,0 499,6 509,9 

na 1 000 
obyvatel 

0,8 0,9 0,9 0,9 0,9 

lůžka 

celkem 3 051 3 051 2 849 2 598 2 562 

na 1 000 
obyvatel 

5,2 5,2 4,8 4,4 4,4 

Odborné léčebné ústavy – počet zaříze-
ní [3] 

7 7 7 7 7 

z toho 

odborné  
léčebné ústavy 
bez lázeňských 
léčeben 

lékaři vč. 
zubních 
(přepoč-
tený 
počet) 

70,2 74,1 73,3 72,2 . 

lůžka 1 520 1 506 1 459 1 459 1 451 

lázeňské léčebny 7 7 7 7 7 

léčebny pro dlouhodobě 
nemocné 

4 4 4 4 4 

Lékárny a výdejny zdravotnických pro-
středků  

152 156 165 176 172 

        [1] Zdroj informací: Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR, 2016. 
  [2] Ambulantní části lůžkových zařízení a samostatná ambulantní zařízení 

 [3] Lůžková i ambulantní část 
[4] Tečka na místě značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý. 

 

        

2.2.3 Pracovní neschopnost 

Mezi důležité ukazatele zdravotního stavu obyvatelstva patří statistická data o pracovní 

neschopnosti pro nemoc a úraz, která jsou zajišťována ČSÚ a Českou správou sociálního 

zabezpečení. Sledovány jsou statistické údaje v ukazatelích např. průměrné procento pra-

covní neschopnosti, počet nově hlášených případů pracovní neschopnosti pro nemoc či 
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úraz na 100 nemocensky pojištěných osob, průměrná doba trvání jednoho případu pracovní 

neschopnosti a další. 

Z tabulky č. 6 je zřejmé, že počet nově hlášených případů pracovní neschopnosti 

jak celkový, tak v přepočtu na 100 nemocensky pojištěných výrazně klesl v roce 2013 

oproti roku 2006, a to jak ve Zlínském kraji (o 56,6 %), tak souhrnně v ČR (o 50,8 %). 

Průměrné procento pracovní neschopnosti (vyjadřuje podíl kalendářních dnů pracovní ne-

schopnosti na celkovém kalendářním fondu ve sledovaném období) vykazovalo ve Zlín-

ském kraji v roce 2013 hodnotu 4,412, což je o 2,34 % nižší hodnota než v roce 2006. Ze 

srovnání s údaji za ČR vyplývá, že ve sledovaném období došlo obdobně ke snížení prů-

měrného procenta pracovní neschopnosti o 2,19 %. Naopak průměrná doba trvání 1 přípa-

du pracovní neschopnosti jak ve Zlínském kraji, tak také v ČR je v počtu kalendářních dnů 

delší v roce 2013 než v roce 2006. 

Tabulka 6 – Srovnání pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz ve Zlínském kraji a ČR  

v letech 2006 a 2013. Zdroj: ČSÚ, Veřejná databáze. 

Území 
Sledo-
vaný 
rok 

Průměrný 
počet 
osob 

 nemocen-
sky 

pojištěných 

Nově hlášené 
 případy 

pracovní neschopnosti 
Kalendářní 

dny 
pracovní 
neschop-

nosti 

Průměrná 
doba trvání 
 1 případu 
pracovní 

neschopnos-
ti 

(kalendářní 
dny) 

Průměrné 
procento 
pracovní 
neschop-

nosti celkem 

na 100 
nemocen-

sky 
pojiště-

ných 

Zlínský 
kraj 

2006 234 796 147 607 62,87 5 788 987 39,22 6,755 

2013 214 151 64 115 29,94 3 448 863 53,79 4,412 

Česká 
republika 

2006 4 497 033 2 706 725 60,19 95 428 077 35,26 5,814 

2013 4 440 326 1 331 477 29,99 58 586 690 44,00 3,615 

 

Z údajů veřejné databáze ČSÚ a z grafu č. 2 (vygenerovaného roku 2016) dále vyplývá, že 

v celorepublikovém srovnání je průměrná doba trvání 1 případu pracovní neschopnosti ve 

Zlínském kraji dlouhodobě nejvyšší ze všech krajů, následuje Moravskoslezský kraj; nao-

pak nejnižší průměrná doba trvání 1 případu pracovní neschopnosti je dlouhodobě nejnižší 

v hlavním městě Praze.  
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Graf 2 – Průměrná doba trvání jednoho případu pracovní neschopnosti v kalendářních 

dnech ve vybraných krajích a ČR. Zdroj: ČSÚ, Veřejná databáze. 

2.2.4 Nezaměstnanost 

Nezaměstnanost, jako stav na trhu práce, má negativní důsledky pro životy jednotlivých 

lidí, jejich rodin i pro celou společnost.  

Wilkinson a Marmot (2005) uvádějí, že „Nezaměstnanost představuje zdravotní riziko, 

které je vyšší v regionech, kde je celková míra nezaměstnanosti vysoká. Důkazy z řady 

zemí dokládají, že bez ohledu na další faktory, nezaměstnaní lidé a jejich rodiny trpí vý-

znamně zvýšeným rizikem předčasného úmrtí.“  

Statistické údaje v ČR rozlišují ukazatel Obecná míra nezaměstnanosti, který vyjadřuje 

podíl nezaměstnaných k pracovní síle, uvádí se v procentech a je vypočítávána ČSÚ na 

základě výběrového šetření pracovních sil, a ukazatel Registrovaná míra nezaměstnanosti, 

vyjadřující podíl počtu neumístěných uchazečů o zaměstnání evidovaných na úřadech práce 

k ekonomicky aktivním osobám. Od roku 2013 se přechází na nový ukazatel registrované 

nezaměstnanosti s názvem Podíl nezaměstnaných osob, který vyjadřuje podíl dosažitelných 

uchazečů o zaměstnání ve věku 15–64 let ze všech obyvatel ve stejném věku (v %). Výše 

uvedené informace vyplývají jak ze stránek ČSÚ, tak i z Integrovaného portálu MPSV 

(2012) v článku Změna metodiky ukazatele registrované nezaměstnanosti.   

Z tabulky č. 7 vyplývá, že ve Zlínském kraji bylo ke konci roku 2014 evidováno úřady prá-

ce 29 439 uchazečů o zaměstnání, z tohoto počtu bylo 28 935 dosažitelných uchazečů, tedy 

těch, kteří by mohli ihned nastoupit na pracovní místo. Proti roku 2013 došlo k poklesu 

počtu uchazečů o zaměstnání o 4 539 osob. 
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Podíl nezaměstnaných osob v kraji se pohyboval v letech 2010 až 2014 v rozmezí hodnot 

7,0–8,3 %, přičemž ze srovnání roku 2013 a 2014 je patrné, že došlo k poklesu podílu ne-

zaměstnaných osob o 0,9 %. V celorepublikovém porovnání vykazuje ve sledovaném ob-

dobí podíl nezaměstnaných osob ve Zlínském kraji srovnatelné hodnoty jako údaje za ČR, 

přičemž podíl nezaměstnaných osob je dlouhodobě nejnižší v Praze, naopak nejvyšších 

hodnot dosahuje v Ústeckém a Moravskoslezském kraji.  

V evidenci úřadu práce bylo ke konci roku 2014 celkem 2 749 pracovních míst, z tohoto 

počtu připadá 29,8 % na absolventy a mladistvé. Počet uchazečů o zaměstnání v evidenci 

úřadů práce má klesající tendenci: na 1 pracovní místo v evidenci úřadu práce připadalo 

10,7 uchazečů v roce 2014, což je o 14,6 % méně než v roce 2012 a o 16,1 % méně ve 

srovnání s rokem 2010. 

Z databáze ČSÚ o nezaměstnanosti v evidenci úřadů práce dále vyplývá, že ve Zlínském 

kraji je nejvíce uchazečů o zaměstnání ve věkové skupině 55–59 let a ve skupině 20–24 

let; pokud jde o srovnání dle nejvyššího ukončeného vzdělání, pak nejvíce žadatelů o práci 

je v kraji z řad vyučených (v roce 2014 se jednalo o 12 999 uchazečů z celkem 29 439).  



Zpráva o zdraví obyvatel Zlínského kraje  32 

 

Tabulka 7 – Nezaměstnanost podle evidence úřadů práce ve Zlínském kraji.  

Zdroj: ČSÚ, Veřejná databáze. 

 
2010 2011 2012 2013 2014 

Uchazeči o zaměstnání v evidenci úřadu 

práce celkem 
33 386 29 418 32 100 33 978 29 439 

z toho 

dosažitelní 
uchazeči 

celkem 32 596 28 445 31 567 33 133 28 935 

muži 17 358 14 666 16 420 17 702 14 925 

ženy 15 238 13 779 15 147 15 431 14 010 

uchazeči 
se zdravotním postižením 

5 166 4 579 4 270 4 133 3 861 

uchazeči 
s nárokem na podporu 
v nezaměstnanosti  
celkem 

10 443 7 774 6 697 6 657 7 037 

z toho dosažitelní  
uchazeči 

10 259 7 631 6 664 6 594 6 980 

Podíl 

nezaměstnaných 

osob (%) 

celkem 7,9 7,0 7,8 8,3 7,4 

muži 8,3 7,1 8,0 8,8 7,5 

ženy 7,5 6,9 7,6 7,9 7,2 

Pracovní místa v evidenci úřadu práce 

celkem 
1 245 1 590 1 269 2 217 2 749 

z toho 

pro absolventy a mladist-
vé 

239 433 263 514 821 

pro osoby se zdravotním 
postižením 

126 137 79 119 259 

Počet uchazečů o zaměstnání v evidenci úřa-
du práce na 1 pracovní místo v evidenci úřadu 
práce 

26,8 18,5 25,3 15,3 10,7 

Počet dosažitelných uchazečů o zaměstnání 
v evidenci úřadu práce na 1 pracovní místo 
v evidenci úřadu práce 

26,2 17,9 24,9 15,0 10,5 

 

2.2.5 Střední délka života po narození 

Termín střední délka života po narození vyjadřuje období, neboli počet let, které v průměru 

prožije osoba právě narozená, avšak za podmínky, že se po dobu jejího života nezmění 

tendence vymírání zjištěná úmrtnostní tabulkou pro určený kalendářní rok, popřípadě delší 

časový úsek. Jde tedy o ukazatel, předpokládající kolika let by se osoba určitého věku doži-

la, pokud by byla zachována úroveň a struktura úmrtnosti jako v předmětném roce, kdy se 

osoba narodila. S ohledem na rozdílnou úroveň úmrtnosti mezi pohlavími se střední délka 

života uvádí zvlášť pro muže a ženy (Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se 

sídlem v Praze, 2014). 

Při srovnání střední délky života po narození u mužů i žen ve Zlínském kraji, ČR a EU15 

v období 2004–2013 můžeme spatřit souvisle vzrůstající tendenci. Za 10 let vzrostla střed-
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ní délka života ve Zlínském kraji u mužů o 2,9 let a u žen o 2,0 let. V roce 2013 činí rozdíl 

střední délky života mezi muži a ženami ve Zlínském kraji 6,8 let, v ČR 5,9 let a v EU15 

4,9 let, vždy ve prospěch žen. U obou pohlaví je viditelný významný rozdíl v tomto ukaza-

teli mezi hodnotami Zlínského kraje a EU15. Ženy Zlínského kraje zaostávají za ženami 

EU15 o 2,5 let, muži v tomto případě tratí více a rozdíl činí 4,3 roky. Příznivě můžeme 

nahlížet na skutečnost, že střední délka života se za posuzované desetiletí zvýšila více 

u mužů a žen ve Zlínském kraji (ženy + 2,0 let, muži + 2,9 let) než u obou pohlaví EU15 

(ženy + 1,9 let, muži + 2,6 let). 

Graf 3 – Srovnání střední délky života po narození mužů a žen ve Zlínském kraji, ČR  

a EU15. Zdroj: ÚZIS ČR, HFA WHO. 

Údaje charakterizující vybrané kraje jsou analyzovány za shodný desetiletý interval, tj. od 

roku 2004 do roku 2013. Za toto období vzrostla střední délka života po narození u mužů 

ve Středočeském kraji o 3,2 let, ve Zlínském kraji o 3,0 let, v Moravskoslezském kraji 

o 2,9 let, v ČR o 2,7 let, v kraji Vysočina a v EU15 shodně o 2,6 let. Při srovnání hodnot 

v roce 2013 je patrné, že muži vybraných krajů a ČR nedosahují hodnot střední délky živo-

ta mužů EU15. Rozdíl u mužů Zlínského kraje v tomto případě činí 4,3 roky, u mužů ČR 

a Středočeského kraje 3,9 let a u mužů kraje Vysočina 3,2 let. Největšího rozdílu oproti 

mužům EU15 dosahují muži Moravskoslezského kraje (5,3 let). 
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Graf 4 – Srovnání střední délky života po narození mužů ve vybraných krajích, ČR a EU15. 

Zdroj: ÚZIS ČR, HFA WHO. 

Také u žen vykazují hodnoty ukazatele střední délky života po narození stoupající trend. 

V roce 2013 dosáhly nejvyšší střední délky života u žen kraje Vysočina (81,7 let) a Zlínský 

kraj (81,6 let), přičemž rozdíl mezi nejvyšší a nejnižší dosaženou hodnotou, respektive 

rozdíl mezi krajem Vysočina a Moravskoslezským krajem (80,0 let) činí pouze 1,7 let.  

I v tomto případě je patrné, že hodnoty ukazatele střední délky života u žen ve vybraných 

krajích a ČR nedosahují hodnot žen v EU15. V roce 2013 činí rozdíl mezi ženami EU15 

(84,0 let) a ženami Zlínského kraje 2,5 let, ženami kraje Vysočina 2,4 let a ženami Středo-

českého kraje 3,2 let. Nejvyššího rozdílu dosahuje Moravskoslezský kraj (4,1 let). 

Graf 5 – Srovnání střední délky života po narození žen ve vybraných krajích, ČR a EU15. 

Zdroj: ÚZIS ČR, HFA WHO. 

2.2.6 Naděje na dožití ve věku 65 let 

Naděje dožití ve věku 65 let, neboli také střední délka života ve věku 65 let, udává počet 

let, které v průměru 65letá osoba ještě prožije, avšak za předpokladu, že se po dobu jejího 

následujícího života nezmění tendence vymírání zjištěná úmrtnostní tabulkou pro určený 
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kalendářní rok či delší časový úsek (Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se 

sídlem v Praze, 2014). 

Obdobně jako střední délka života po narození i naděje dožití ve věku 65 let u obou pohla-

ví ve Zlínském kraji, ČR a EU15 v průběhu sledovaného desetiletí pozvolna stoupala. Ve 

Zlínském kraji i České republice stoupla za 10 let naděje na dožití ve věku 65 let u mužů 

o 1,5 roku. U mužů EU15 pak o 1,7 roku. U žen se naděje dožití ve věku 65 let za sledova-

né období nejvíce zvýšila ve Zlínském kraji (o 1,7 roku), u žen ČR pak o 1,6 roku a žen 

EU15 o 1,5 roku. V roce 2013 činila naděje dožití ve věku 65 let u mužů ve Zlínském kraji 

15,6 let a u žen 19,5 let. V ČR dosáhl tento ukazatel hodnot 15,7 let u mužů a 19,1 let 

 u žen. Na ženy v EU15 ztrácejí ženy ČR 2,8 let a ženy Zlínského kraje 2,4 let. Muži jsou 

na tom obdobně, ve Zlínském kraji je naděje dožití ve věku 65 let oproti EU15 nižší 

o 3,0 let a v ČR o 2,8 let. 

Graf 6 – Srovnání naděje dožití mužů a žen ve věku 65 let ve Zlínském kraji, ČR a EU15. 

Zdroj: ÚZIS ČR, HFA WHO. 

Z mužů měli v roce 2013 nejvyšší naději dožití ve věku 65 let muži ČR (15,7 let) a muži 

kraje Vysočina (15,7 let), nejnižší muži Moravskoslezského kraje (15,1 let). Muži Zlínské-

ho kraje se s hodnotou 15,6 let nacházejí v těsné blízkosti ČR a kraje Vysočina. Naděje 

dožití ve věku 65 let u mužů EU15 činila v roce 2013 18,5 let. Nevyššího rozdílu oproti 

této hodnotě dosahují muži Moravskoslezského kraje (3,4 let). Muži Zlínského kraje v roce 

2013 ztráceli na muže EU15 2,9 let. 
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Graf 7 – Srovnání naděje dožití mužů ve věku 65 let ve vybraných krajích, ČR a EU15. 

Zdroj: ÚZIS ČR, HFA WHO. 

Naděje dožití žen ve věku 65 let plynule stoupala ve všech krajích ČR i EU15. Nejvyšší 

hodnoty dosáhly v roce 2013 ženy Zlínského kraje (19,5 let). U žen ČR činila naděje dožití 

v roce 2013 19,1 let, u žen kraje Vysočina 19,2 let, žen Středočeského kraje 18,7 

a Moravskoslezského kraje 18,5 let. Ženy Moravskoslezského kraje ztrácely v tomto roce 

na ženy kraje Zlínského 1,0 rok. Ženy EU15 mají po celé sledované období vyšší naději 

dožití než ženy vybraných krajů a ČR. V roce 2013 dosáhla naděje dožití žen EU15 21,8 

let. Oproti EU15 je naděje dožití žen Zlínského kraje nižší o 2,3 let, žen ČR o 2,7 let, žen 

kraje Vysočina o 2,6 let, žen Středočeského kraje o 3,1 let a žen Moravskoslezského kraje 

o 3,3 let. 

Graf 8 – Srovnání naděje dožití žen ve věku 65 let ve vybraných krajích, ČR a EU15.  

Zdroj: ÚZIS ČR, HFA WHO. 

2.2.7 Zdravá délka života 

Mimo ukazatele střední délky života a naděje dožití ve věku 65 let, které nám popisují 

a vzhledem ke stoupajícím křivkám také prokazují prodlužující se délku života i naději 

dožití, existuje také ukazatel, nazývající se zdravá délka života. Tento ukazatel vyjadřuje 
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průměrný počet let života, která jistá osoba prožije ve zdraví, respektive bez zdravotní in-

dispozice. Následující tabulky č. 8 a 9 znázorňují naději dožití určité věkové kategorie 

osob a počty let dle stupně omezení běžných činností. 

V ČR dosáhla v roce 2013 naděje dožití ve věku 35 let u mužů 41,2 let a žen 46,7 let, při-

čemž z tohoto období činí naděje dožití ve zdraví u mužů 29,8 let a žen 31,1 let. Oproti 

roku 2005 se naděje dožití ve zdraví u žen zvýšila o 2,8 let a u mužů o 3,5 let. Pozitivně 

pak můžeme u této věkové kategorie nahlížet na pozvolna se snižující hodnoty naděje doži-

tí s mírným či s vážným omezením běžných činností. 

Tabulka 8 – Naděje dožití ve věku 35 let a průměrný počet let podle úrovně omezení běžných 

činností v ČR v letech 2005 a 2013. Zdroj: EUROHEX. 

  

Naděje dožití 
[roky] 

Naděje dožití bez 
omezení (ve zdraví) 

[roky] 

Naděje dožití  
s mírným omezením 

[roky] 

Naděje dožití s vážným 
omezením běžných 

činností [roky] 

2
0

1
3

 

Ženy 46,7 31,1 11,2 4,4 

Muži 41,2 29,8 8,3 3,1 

2
0

0
5

 

Ženy 45,0 28,3 11,6 5,1 

Muži 39,3 26,3 9,4 3,6 

 

Také naděje dožití ve věku 50 let vykazuje v ČR v roce 2013 u obou pohlaví pozvolna zvy-

šující se naději dožití ve zdraví. Vůči roku 2005 došlo u mužů k nárůstu naděje dožití ve 

zdraví o 2,4 let a u žen o 2,1 let. Dále můžeme při srovnání sledovaných období spatřit 

pozitivně vnímanou snižující se naději dožití s mírným omezením. Naopak naděje dožití 

s vážným omezením běžných činnosti u mužů ČR vykazuje stagnující charakter. 

Tabulka 9 – Naděje dožití ve věku 50 let a průměrný počet let podle úrovně omezení běžných 

činností v ČR v letech 2005 a 2013. Zdroj: EUROHEX 

  

Naděje dožití 
[roky] 

Naděje dožití bez 
omezení (ve zdraví) 

[roky] 

Naděje dožití  
s mírným omezením 

[roky] 

Naděje dožití s vážným 
omezením běžných 

činností [roky] 

2
0

1
3

 

Ženy 32,3 18,5 9,8 4,0 

Muži 27,3 17,3 7,3 2,8 

2
0

0
5

 

Ženy 30,8 16,4 9,7 4,7 

Muži 25,6 14,9 7,8 2,8 
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2.2.8 Invalidita 

Invalidita představuje ztrátu popřípadě omezení schopnosti aktivní pracovní činnosti, před-

stavující zdroj určitého pravidelného výdělku. Obvyklou příčinnou invalidity bývá vážné 

onemocnění či úraz. Takto postižená osoba má nárok na invalidní důchod stupně odpovída-

jícího úrovni poklesu její pracovní činnosti. Hlavním právním předpisem vztahujícím se 

k invaliditě je zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpi-

sů a jeho provádějící právní předpisy. Ke dni 1. 1. 2010 došlo k úpravě původního dvou-

stupňového systému, který invaliditu členil na plnou a částečnou na systém třístupňový, jež 

nově dělí invaliditu na invaliditu 1., 2. a 3. stupně. Od roku 2010 do roku 2013 vykazuje 

počet přiznaných invalidních důchodů ve Zlínském kraji pozvolně klesající stav. Odpovídá 

tomu postupně se snižující procentuální vyjádření počtu jednotlivých přiznaných důchodů 

ve sledovaném období z celkového počtu přiznaných důchodů v ČR. 

Tabulka 10 – Srovnání počtu příjemců invalidních důchodů dle stupně invalidity ve Zlín-

ském kraji a ČR. Zdroj: ČSÚ. 

  2010 2011 2012 2013 

Zlínský kraj 

Pro invaliditu 
1. stupně 

10 545 6,42 % 10 091 6,43 % 10 117 6,41 % 10 063 6,34 % 

Pro invaliditu 
2. stupně 

3 254 6,03 % 3 365 5,90 % 3 540 5,75 % 3 663 5,68 % 

Pro invaliditu 
3. stupně 

14 629 6,28 % 13 657 6,27 % 12 921 6,26 % 12 380 6,25 % 

Česká republika 

Pro invaliditu 
1. stupně 

164 361 156 821 157 591 158 771 

Pro invaliditu 
2. stupně 

53 953 57 033 61 578 64 545 

Pro invaliditu 
3. stupně 

232 839 217 536 206 549 197 946 

 

2.2.9 Příspěvky na péči 

Příspěvky na péči jsou poskytovány osobám odkázaným na poskytnutí pomoci jinými 

osobami. Takto znevýhodněným osobám je poskytován příspěvek, jehož cílem je uhradit 

pomoc poskytovanou osobou blízkou, asistentem sociální péče, registrovaným poskytova-

telem či jiným poskytovatelem. Primárním právním předpisem je v tomto případě zákon 

č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů a jeho provádějící 

právní předpisy. V tabulce č. 11 jsou uvedeny počty poskytnutých příspěvků ve Zlínském 

kraji v období od roku 2010 až 2013. Z předmětné tabulky je patrné, že rozdíly v počtu 
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poskytovaných příspěvků ve Zlínském kraji a sledovaném období jsou minimální. Výjimku 

však tvoří sociální příplatek, v jehož vyplácení došlo v průběhu sledovaného období 

k výrazným změnám, zejména v roce 2011 a následně také v roce 2012, kdy bylo vyplácení 

této dávky státní sociální podpory zrušeno. 

Tabulka 11 – Srovnání počtu vyplácených dávek státní sociální podpory dle jejich druhu 

ve Zlínském kraji a ČR. Zdroj: ČSÚ. 

  2010 2011 2012 2013 

Zlínský 
kraj 

přídavek na dítě 380 298 5,98 % 
347 
803 

5,99 % 
325 
542 

5,84 % 
320 
556 

5,79 % 

sociální příplatek 93 093 5,23 % 16 994 5,48 % 899 5,36 % 6 23,08 % 

příspěvek  
na bydlení 

69 077 4,82 % 76 393 4,52 % 83 991 4,31 % 98 750 4,26 % 

rodičovský  
příspěvek 

211 606 5,23 % 
201 
696 

5,18 % 
190 
810 

5,16 % 
178 
845 

5,06 % 

pěstounská péče 13 154 5,29 % 14 013 5,48 % 12 997 5,36 % 13 715 5,16 % 

porodné 6 084 5,16 % 1 007 4,57 % 456 4,13 % 500 4,42 % 

pohřebné 207 6,35 % 185 6,02 % 162 5,58 % 189 6,63 % 

Česká 
republika 

přídavek na dítě 6 359 893 5 803 482 5 570 195 5 536 893 

sociální příplatek 1 780 476 310 009 16 784 26 

příspěvek  
na bydlení 

1 433 787 1 688 841 1 950 174 2 318 431 

rodičovský  
příspěvek 

4 044 670 3 890 251 3 700 352 3 534 335 

pěstounská péče 248 385 255 644 242 654 265 997 

porodné 117 854 22 028 11 030 11 317 

pohřebné 3 262 3 073 2 905 2 850 
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3 ÚMRTNOST OBYVATEL ZLÍNSKÉHO KRAJE 

Úmrtnost je spolu s nemocností jedním z hlavních ukazatelů vypovídajících o zdravotním 

stavu populace. 

Úmrtnost (latinsky mortalita) je demografický ukazatel, který udává podíl zemřelých 

z určité skupiny populace za určité časové období. 

Pro nezkreslené srovnání populací lišící se svou věkovou strukturou se používá tzv. stan-

dardizovaná úmrtnost (SDR – standardized death rate). Standardizovaná úmrtnost je hod-

nota úmrtnosti, která by se vyskytovala v reálné populaci za předpokladu, že její věková 

struktura by odpovídala věkové struktuře populace standardní (tzv. Evropský standard). 

Uvádí se v přepočtu na 100 000 obyvatel (ÚZIS ČR, 2016, Základní ukazatele).  

V ČR má celková úmrtnost trvale klesající tendenci. Vzhledem ke stárnutí populace a pro-

dlužující se průměrné délce života ve zdraví až na 70 let se předčasná úmrtnost vymezuje 

věkovou hranicí 75 let. Předčasná úmrtí jsou způsobena většinou v důsledku chronických 

onemocnění, která jsou pod touto věkovou hranicí považována za odvratitelná, jako např. 

ischemická choroba srdeční, cévní onemocnění mozku, zhoubný novotvar plic, zhoubný 

novotvar kolorekta, zhoubný novotvar prsu nebo chronické nemoci jater (Ministerstvo 

zdravotnictví ČR, 2014a). 

3.1 Celková úmrtnost 

V roce 2013 bylo v České republice zaznamenáno úmrtí u 109 160 osob, oproti roku 2012 

došlo k nárůstu o 971 zemřelých. Hodnota ukazatele standardizované úmrtnosti (SDR) 

činila 892,2 úmrtí na 100 000 obyvatel u mužů a 535,8 u žen. Nejčastější příčinou úmrtí 

v ČR jsou řadu let nemoci oběhové soustavy, podíl zemřelých z této příčiny v roce 2013 

dosáhl 47 %. Druhým nejčastějším důvodem úmrtí jsou zhoubné novotvary, v roce 2013 

tvořili zemřelí na tato onemocnění čtvrtinu všech zemřelých osob (24,8 %), u mužů 

(27,3 %) byl tento podíl výraznější než u žen (22,3 %). Třetí nejčastější příčinou úmrtí 

v roce 2013 byly nemoci dýchací soustavy, jejich celkový podíl na všech úmrtích činil 

6,3 % (7,0 % u mužů a 5,5 % u žen). Významným důvodem úmrtí byly také vnější příčiny, 

např. sebevraždy, dopravní nehody atd. (ÚZIS ČR, 2015). 

Struktura příčin úmrtí se mění s věkem. Do 1 roku věku převažují úmrtí na nemoci vzniklé 

v perinatálním období a vrozené vady, s rostoucím věkem se zvyšuje zejména u mužů po-
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čet úmrtí v důsledku vnějších příčin. Přibližně od 30 let věku je u žen zaznamenán vyšší 

podíl úmrtí na zhoubné novotvary, dále u obou pohlaví vyšší podíl kardiovaskulárních 

úmrtí. S rostoucím věkem se snižuje podíl smrtelných úrazů, k většině úmrtí dochází z dů-

vodu onemocnění zhoubnými novotvary a nemocemi oběhové soustavy. Od 70 let věku 

připadá většina úmrtí u obou pohlaví na kardiovaskulární nemoci, které jako příčina smrti 

převládají více u žen než u mužů (ÚZIS ČR, 2015 a ÚZIS ČR, 2016). 

V roce 2013 bylo ve Zlínském kraji zaznamenáno úmrtí u 6 354 osob (3 202 mužů a 3 152 

žen), oproti roku 2012 byl patrný nárůst o 261 zemřelých. V přepočtu na tisíc obyvatel se 

jednalo o nárůst na 10,8 zemřelých (u mužů 11,2 a u žen 10,5). Kauzalita úmrtí je stejná 

jako v ČR. Nejčastějším důvodem úmrtí u obou pohlaví jsou nemoci oběhové soustavy, 

podíl zemřelých z této příčiny v roce 2013 činil 51,4 % (46 % u mužů a 57 % u žen). Na 

2. místě následují ve 22,1 % zhoubné novotvary (25 % u mužů a 20 % u žen). Významným 

důvodem úmrtí byly u mužů poranění, otravy a nemoci dýchací a trávicí soustavy, u žen 

úmrtí v důsledku nemocí dýchacích, nemocí endokrinních, výživy a přeměny látek a nemo-

cí trávicí soustavy (ÚZIS ČR, 2014a). 

Graf č. 9 zobrazuje srovnání věku zemřelých mužů a žen ve Zlínském kraji. Od 50 let věku 

je patrný větší nárůst počtu zemřelých mužů. Výraznější nárůst počtu zemřelých žen lze 

sledovat až od 70 let věku, nejvyšší hodnoty dosahuje tento ukazatel ve věku 80–89 let. Od 

věku 70 let je patrný u mužů stacionární stav až do věku 89 let. Při srovnání roků 2013 

a 2004 u mužů je křivka téměř identická, jsou patrny pouze mírné rozdíly. U žen je při 

srovnání křivek v roce 2013 výraznější nárůst počtu zemřelých ve věku 80–89 let, oproti 

roku 2004 je počet zemřelých žen v této věkové kategorii vyšší o 41,7 %. Dále ve věkové 

kategorii 70–79 let je zaznamenán pokles o 19,7 %, v ostatních věkových kategoriích žen 

je situace téměř shodná s rokem 2004. Vzhledem k tomu, že se jedná o údaje vyjádřené 

v absolutních hodnotách, má srovnání pouze informativní charakter. 
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Graf 9 – Srovnání věku zemřelých mužů a žen ve Zlínském kraji (absolutní počty zemřelých 

v roce 2004 a 2013). Zdroj: ÚZIS ČR. 

 Ve sledovaném období v letech 2004 až 2013 je patrný postupný pokles standardizované 

úmrtnosti (SDR) na 100 000 mužů a žen v ČR, v EU15 i ve Zlínském kraji (graf č. 10). 

U mužů byl zaznamenán pokles o 17,3 % mezi roky 2013 a 2004. Obdobná situace je 

v hodnotách ukazatele SDR u žen, v desetiletém sledovaném období byl zaznamenán po-

kles o 15,0 %. Pokles o 19,4 % u mužů a o 19,0 % u žen mezi těmito roky byl patrný 

i v rámci ČR. Hodnoty ukazatele ve sledovaném desetiletém období ve Zlínském kraji jsou 

velmi podobné hodnotám v ČR. Hodnota ukazatele SDR databáze HFA WHO z roku 2013 

pro muže EU15 dosáhla výše 645,9 na 100 000 mužů, má taktéž desetiletý klesající trend 

a v porovnání s hodnotou ukazatele ve Zlínském kraji byla nižší o 30,0 %.  

Stejná situace byla zaznamenána i při srovnání ukazatelů EU15 ženy a Zlínský kraj ženy 

v témže roce, hodnota EU15 ženy byla nižší o 20,4 %. Ve srovnání s ČR byla v roce 2013 

ve Zlínském kraji hodnota SDR u mužů vyšší o 3,5 %, zatímco hodnota standardizované 

úmrtnosti u žen byla o 2,3 % nižší.  

Graf 10 – Srovnání standardizované úmrtnosti na 100 000 mužů a žen Zlínského kraje, ČR 

a EU15. Zdroj: ÚZIS ČR, HFA WHO. 
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Ve sledovaném období, tj. v letech 2004 až 2013, je patrný klesající trend standardizované 

úmrtnosti na 100 000 mužů ve všech zobrazených krajích (graf č. 11). Ve Zlínském kraji 

v roce 2013 činila hodnota ukazatele SDR 923,2 na 100 000 mužů a v porovnání s rokem 

2004, ve kterém byla zaznamenána hodnota ukazatele SDR 1 115,7 na 100 000 mužů, byl 

zaznamenán pokles o 17,3 % mezi sledovanými roky. Nicméně při srovnání tohoto ukaza-

tele s rokem 2012 (922,9) došlo ke stagnaci hodnot, v roce 2013 činil nárůst 0,03 %. Nej-

vyšší hodnoty SDR 1 240,8 dosáhl tento ukazatel v roce 2004 v Moravskoslezském kraji, 

nejnižší 840,4 v roce 2013 v kraji Vysočina. Nejvyšší hodnoty (991,6) dosáhl ukazatel 

v roce 2013 ze sledovaných krajů (Středočeského kraje, kraje Vysočina, Zlínského a Mo-

ravskoslezského kraje) v Moravskoslezském kraji. Jednalo se o hodnotu o 7,4 % vyšší než 

ve Zlínském kraji. Nejnižší hodnota v roce 2013 byla zaznamenána (jak již bylo uvedeno) 

v kraji Vysočina, ve Zlínském kraji v porovnání s tímto krajem byla hodnota standardizo-

vané úmrtnosti na 100 000 mužů o 9,9 % vyšší. Ve srovnání s ČR v roce 2013 (hodnota 

ukazatele 892,2) byla ve Zlínském kraji hodnota vyšší o 3,5 %. Z grafu je patrná výrazně 

nižší hodnota ukazatele EU15 muži po celé desetileté období. 

Graf 11 – Srovnání standardizované úmrtnosti na 100 000 mužů ve vybraných krajích, ČR 

a EU15. Zdroj: ÚZIS ČR, HFA WHO. 

Z analýzy trendu let 2004 až 2013 je patrná obdobná situace i u srovnání standardizované 

úmrtnosti na 100 000 žen. Ve sledovaném období je patrný pokles SDR ve všech zobraze-

ných krajích (graf č. 12). Ve Zlínském kraji v roce 2013 činila hodnota ukazatele SDR 

523,6 na 100 000 žen, v porovnání s rokem 2004, ve kterém byla zaznamenána hodnota 

ukazatele SDR 616,3 na 100 000 žen, byl zaznamenán pokles o 15,0 %. Nicméně při po-

rovnání tohoto ukazatele s rokem 2012 (502,1) došlo k nárůstu o 4,3 %. Nejvyšší hodnoty 

SDR 711,7 na 100 000 žen dosáhl tento ukazatel v roce 2005 ve Středočeském kraji, nej-

nižší 491,6 v roce 2013 v kraji Vysočina. V roce 2013 dosáhl ukazatel SDR nejvyšší hod-
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noty ze sledovaných krajů (Středočeského kraje, kraje Vysočina, Zlínského a Moravsko-

slezského kraje) v Moravskoslezském kraji 575,3, což je hodnota o 9,9 % vyšší než ve 

Zlínském kraji. Nejnižší hodnota v roce 2013 byla zaznamenána (jak již bylo uvedeno) 

v kraji Vysočina, ve Zlínském kraji v porovnání s tímto krajem byla hodnota standardizo-

vané úmrtnosti na 100 000 žen o 6,5 % vyšší. Ve srovnání s ČR v roce 2013 (hodnota uka-

zatele 535,8) byla ve Zlínském kraji hodnota nižší o 2,3 %. Z grafu je zřetelně patrná nižší 

hodnota ukazatele EU15 ženy po celé desetileté období. 

Graf 12 – Srovnání standardizované úmrtnosti na 100 000 žen ve vybraných krajích, ČR 

 a EU15. Zdroj: ÚZIS ČR, HFA WHO. 

Pro doplnění jsou zobrazena data SDR na 100 000 mužů v letech 1985, 2000, 2011 

v jednotlivých okresech Zlínského kraje a v České republice (graf č. 13). Při srovnání zob-

razených dat v jednotlivých letech je patrný klesající trend. Nejvyšší hodnoty 1 726,3 dosá-

hl ukazatel v roce 1985 v okrese Kroměříž, hodnota byla vyšší o 9,2 % než ukazatel 

v témže roce v ČR. Nejnižší hodnota 918,4 byla zaznamenána v roce 2011 v ČR, 

z jednotlivých okresů Zlínského kraje byla nejnižší v okrese Zlín 919,4, což je hodnota 

pouze o 0,1 % vyšší než hodnota ukazatele SDR na 100 000 mužů v ČR. 
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Graf 13 – Srovnání standardizované úmrtnosti na 100 000 mužů ve vybraných okresech 

Zlínského kraje a ČR. Zdroj: ČSÚ, ÚZIS ČR. 

Dále jsou uvedena data standardizované úmrtnosti na 100 000 žen v letech 1985, 2000, 

2011 v jednotlivých okresech Zlínského kraje a v České republice (graf č. 14). Při srovnání 

zobrazených dat v jednotlivých letech je patrný klesající trend. Stejně jako u mužů nejvyšší 

hodnoty 981,5 dosáhl ukazatel v roce 1985 v okrese Kroměříž, hodnota byla vyšší o 3,9 % 

než ukazatel v témže roce v České republice. Nejnižší hodnota 490,5 byla zaznamenána 

v roce 2011 v okrese Uherské Hradiště a byla nižší o 10,1 % než hodnota ukazatele SDR 

na 100 000 žen v ČR. 

Graf 14 – Srovnání standardizované úmrtnosti na 100 000 žen ve vybraných okresech  

Zlínského kraje a ČR. Zdroj: ČSÚ, ÚZIS ČR. 
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3.2 Novorozenecká a kojenecká úmrtnost 

Kojenecká úmrtnost vyjadřuje počet dětí zemřelých před dosažením věku 1 roku na 1 000 

živě narozených dětí. 

Péče o nejmladší věkové skupiny je v ČR na velmi dobré úrovni. Současná pediatrie má 

vypracovanou koncepci s pravidelným očkováním dětí, stejně jako očkováním zvláštním 

i mimořádným a systémem preventivních prohlídek, zaměřených především na sledování 

všestranného vývoje dětí s včasným odhalením prvních symptomů onemocnění.  

Jak se uvádí i ve Zprávě o zdraví obyvatel ČR (Ministerstvo zdravotnictví ČR, 2014a), 

míra kojenecké úmrtnosti odráží sociální a kulturní vyspělosti země. Klesající trend od 

60. let pokračuje do současnosti, což je výsledkem zejména zlepšení prenatální a neonatál-

ní lékařské péče. Úmrtnost dětí do 1 roku věku je v ČR jednou z nejnižších v celé Evropě. 

Graf 15 – Srovnání úmrtnosti dětí do 1 roku věku na 1 000 živě narozených (kojenecká 

úmrtnost) ve vybraných krajích, ČR a EU15. Zdroj: ÚZIS ČR, HFA WHO. 

Kojenecká úmrtnost ve Zlínském kraji byla v 5 letech z celkového desetiletého sledované-

ho období vyšší než ukazatel za ČR, a to v roce 2007, kdy dosáhla hodnoty 3,63 zemřelých 

do 1 roku věku na 1 000 živě narozených oproti ukazateli za ČR 3,14 a dále v letech 2009, 

2010, 2011 a 2013 s vyšším ukazatelem 3,62 oproti 2,88 za ČR, 3,28 oproti 2,67 za ČR, 

3,23 oproti 2,74 za ČR a konečně v roce 2013 byla hodnota kojenecké úmrtnosti ve Zlín-

ském kraji 3,94 oproti hodnotě 2,48 za ČR. V tomto posledním sledovaném roce 2013 do-

sáhl ukazatel vůbec nejvyšší hodnoty ve Zlínském kraji za posledních 10 sledovaných let. 

Ukazatel kojenecké úmrtnosti ve Zlínském kraji je ve sledovaném období v průměru nižší 

než v zemích EU15. Srovnatelný se Zlínským krajem je průměrný ukazatel 

v Moravskoslezském kraji, kde je však od roku 2008 zaznamenán sestupný trend 

s opětovným nárůstem v posledním sledovaném roce 2013 na hodnotu 3,28. V kraji Vyso-
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čina byla v roce 2013 zjištěna hodnota sledovaného ukazatele 1,22 a v kraji Středočeském 

hodnota 1,62 zemřelých do 1 roku na 1 000 živě narozených.   

Novorozenecká úmrtnost vyjadřuje počet dětí zemřelých před dosažením věku 28 dnů na 

1 000 živě narozených dětí. Hodnota ukazatele odráží kvalitu zdravotnické péče o těhotnou 

ženu a její dítě během celého těhotenství, v průběhu porodu a do 1 měsíce po něm. 

K příznivé situaci přispívá i využívání specializovaných zařízení pro rizikové rodičky 

a nejrizikovější novorozence, stejně tak odborné zdravotnické vedení porodů s  význam-

ným snížením rizika pro matku i její dítě. 

Graf 16 – Srovnání úmrtnosti dětí do 28 dnů věku na 1 000 živě narozených (novorozenecká 

úmrtnost) ve vybraných krajích, ČR a EU15. Zdroj: ÚZIS ČR, HFA WHO. 

Ukazatel novorozenecké úmrtnosti dosáhl ve Zlínském kraji nejvyšší hodnoty v posledním 

roce desetiletého sledovaného období, a to 3,40 úmrtí dětí do 28 dnů věku na 1 000 živě 

narozených, což je více než dvojnásobek oproti stejnému ukazateli za ČR (1,41). Za EU15 

je v roce 2013 hodnota ukazatele 2,16 úmrtí do 28 dnů věku na 1 000 živě narozených, 

tedy rovněž nižší než ve Zlínském kraji. V roce 2013 došlo k poklesu ukazatele ve 3 vy-

braných krajích, a to v kraji Moravskoslezském na hodnotu 1,55, v kraji Vysočina na hod-

notu 1,22 a ve Středočeském kraji na hodnotu 0,77 novorozenecké úmrtnosti.  

Data při hodnocení kojenecké a novorozenecké úmrtnosti jsou zpracována z hlediska trva-

lého bydliště zemřelých dětí. Při hodnocení novorozenecké a kojenecké úmrtnosti nejsou 

tato data vypovídajícím údajem o úmrtnosti dětí v perinatologických centrech kraji či na 

dětských odděleních nemocnic celého Zlínského kraje.  

I přes zkvalitňující se zdravotní péči medicína nedokáže v některých případech zabránit 

úmrtím na závažná onemocnění. Pro úplnost je nutné uvést, že se jedná zejména o se živo-
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tem neslučitelné vrozené vývojové vady. Zdravotní péče o novorozence a kojence je ve 

Zlínském kraji na vysoké úrovni.  

3.3 Úmrtnost dle hlavních příčin 

Hlavními příčinami úmrtnosti v České republice i ve Zlínském kraji jsou nemoci oběhové 

soustavy a na 2. místě zhoubné novotvary postihující nejrůznější orgány. K úmrtí 

z vnějších příčin, které popisuje graf č. 17, řadíme dopravní nehody, úrazy, utonutí, se-

bepoškození s následkem smrti apod.  

 

Graf 17 – Srovnání struktury standardizované úmrtnosti ve Zlínském kraji u žen. Zdroj: 

ÚZIS ČR. 

Při porovnání změn ve struktuře standardizované úmrtnosti žen mezi roky 2004 a 2013 je 

patrný pozitivní pokles podílu u nemocí oběhové soustavy, a to o 7 %. K mírnému poklesu 

podílu o 1 % došlo v případě SDR z vnějších příčin. Naopak je zaznamenán vzestup podílu 

standardizované úmrtnosti na zhoubné novotvary o 4 %, na nemoci dýchacích cest o 3 % 

a na nemoci trávicího traktu o 1 %. 

Při porovnání změn ve struktuře standardizované úmrtnosti mužů mezi rokem 2004 a 2013 

je patrný pozitivní pokles podílu SDR u mužů na nemoci oběhové soustavy o 5 %. Naopak 
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u standardizované úmrtnosti na nemoci dýchacích cest došlo k nárůstu o 3 % a v případě 

novotvarů o 2 %.  

Současné stadium zlepšování zdravotního stavu populace ČR je především zásluhou rychle 

postupujícího rozvoje zdravotnictví se zkvalitněnou diagnostikou umožňující aktivní vy-

hledávání časných stádií nemocí stejně jako zásluhou nových a rychle se vyvíjejících lé-

čebných metod.  

 

 

Graf 18 – Srovnání struktury standardizované úmrtnosti ve Zlínském kraji u mužů. Zdroj: 

ÚZIS ČR. 

3.3.1 Standardizovaná úmrtnost na nemoci oběhové soustavy 

Nemoci oběhové soustavy neboli kardiovaskulární onemocnění jsou definovány v Meziná-

rodní klasifikaci nemocí desáté revize (MKN-10) jako kapitola IX. Nemoci oběhové sou-

stavy, samostatný oddíl tvoří ischemická nemoc srdeční s rozmezím kódů I20–I25. 

Jak uvádí Cífková et al. (2014) nemoci oběhové soustavy na podkladě aterosklerózy, 

zejména ischemická choroba srdeční, jsou celosvětově na 1. místě příčin předčasného úmr-

tí. Kardiovaskulární onemocnění postihují obě pohlaví. Ve věku do 75 let ze všech úmrtí 

v Evropě zaujímají u mužů 38 % a 42 % u žen. Ve většině evropských států klesá mortalita 

na tato onemocnění, ale stále přetrvává vysoká ve východní Evropě. Existuje účinná pre-
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vence, více než 50 % snížení mortality na kardiovaskulární onemocnění odpovídá změnám 

v rizikových faktorech a 40 % připadá na zlepšení léčebných postupů. 

K výraznému poklesu úmrtnosti na nemoci oběhové soustavy dochází v České republice 

v posledních 20 letech, avšak stále zůstává úmrtnost na tato onemocnění 2× vyšší než 

v zemích bývalé EU15. V ČR jsou řadu let nejčastější příčinou úmrtí a více než polovina 

těchto úmrtí byla způsobena ischemickou nemocí srdeční. V témže roce při porovnání jed-

notlivých příčin smrti ČR převyšovala průměr EU15 nejvíce (o více než 53 %) u SDR na 

kardiovaskulární nemoci, SDR na ischemické nemoci srdce byla u mužů o 98 % vyšší 

a dokonce o 133 % vyšší u žen. V roce 2013 bylo zaznamenáno úmrtí u celkem 51 731 

osob v příčinné souvislosti s nemocemi oběhové soustavy, tj. o 1 315 méně ve srovnání 

s rokem 2012. SDR na kardiovaskulární onemocnění v roce 2013 při porovnání 

s předchozím rokem poklesla o 4,7 % (ÚZIS ČR, 2015). 

Ve sledovaném období, tj. v letech 2004 až 2013, je patrný postupný pokles standardizova-

né úmrtnosti (SDR) na nemoci oběhové soustavy na 100 000 mužů v ČR, v EU15 

i ve všech zobrazených krajích (graf č. 19). Ve Zlínském kraji činila v roce 2013 hodnota 

ukazatele SDR 426,3 na 100 000 mužů, v porovnání s rokem 2004, ve kterém byla zazna-

menána hodnota ukazatele SDR 593,5 na 100 000 mužů, byl zaznamenán pokles o 28,2 % 

mezi sledovanými roky. Pokles o 27,5 % mezi těmito roky byl patrný i v rámci ČR. Hodno-

ta ukazatele databáze HFA WHO z roku 2013 pro muže EU15 dosáhla výše 189,9, 

v porovnání s hodnotou pro ČR 384,7 se jedná o hodnotu 2× nižší. V roce 2004 byla hod-

nota ukazatele ve Zlínském kraji nejvyšší ve srovnání s dalšími zobrazenými kraji, jednalo 

se i o nevyšší hodnotu z analýzy 10 sledovaných let. Nejnižší hodnoty (374,2) za celé sle-

dované období dosáhl tento ukazatel v roce 2013 v kraji Vysočina. V roce 2013 dosáhla 

hodnota ukazatele nejvyšší hodnoty (435,2) ze sledovaných krajů (Zlínského, Moravsko-

slezského, Středočeského a kraje Vysočina) v Moravskoslezském kraji, oproti Zlínskému 

kraji se jednalo o hodnotu SDR na nemoci oběhové soustavy na 100 000 mužů vyšší 

o 2,1 %. 
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Graf 19 – Srovnání standardizované úmrtnosti na nemoci oběhové soustavy na 100 000 mužů 

ve vybraných krajích, ČR a EU15. Zdroj: ÚZIS ČR, HFA WHO. 

Z analýzy trendu let 2004 až 2013 je obdobná situace i u hodnocení standardizované úmrt-

nosti (SDR) na nemoci oběhové soustavy na 100 000 žen, ve sledovaném období je patrný 

postupný pokles ve všech zobrazených krajích, v ČR i v EU15 (graf č. 20). Ve Zlínském 

kraji činila v roce 2013 hodnota ukazatele SDR 262,9 na 100 000 žen, v porovnání s rokem 

2004, ve kterém byla zaznamenána hodnota ukazatele SDR 381,7 na 100 000 žen, byl za-

znamenán pokles o 31,1 % mezi sledovanými roky. Pokles o 29,7 % mezi těmito roky byl 

patrný i v rámci ČR. Hodnota ukazatele databáze HFA WHO (Databáze Světové zdravot-

nické organizace Zdraví pro všechny) z roku 2013 pro ženy EU15 dosáhla výše 123,2, 

v porovnání s hodnotou pro ČR 251,0 se jedná o hodnotu 2× nižší. Nejvyšší hodnoty 

(400,2) za celé desetileté období dosáhl tento ukazatel v roce 2005 ve Středočeském kraji. 

V roce 2004 byla hodnota ukazatele nejvyšší ve Středočeském kraji ve srovnání s dalšími 

zobrazenými kraji. V roce 2013 dosáhla hodnota ukazatele nejvyšší hodnoty (271,6) ze 

sledovaných krajů (Zlínského, Moravskoslezského, Středočeského a kraje Vysočina) 

v Moravskoslezském kraji. Nejnižší hodnota (240,7) nejen v roce 2013, ale i v celém dese-

tiletém období, byla zaznamenána v kraji Vysočina, ve Zlínském kraji ve srovnání s krajem 

Vysočina byla v roce 2013 hodnota SDR na nemoci oběhové soustavy na 100 000 žen 

vyšší o 9,2 %. 
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Graf 20 – Srovnání standardizované úmrtnosti na nemoci oběhové soustavy na 100 000 žen 

ve vybraných krajích, ČR a EU15. Zdroj: ÚZIS ČR, HFA WHO. 

Pro doplnění jsou zobrazena data standardizované úmrtnosti na nemoci oběhové soustavy 

na 100 000 mužů v jednotlivých okresech Zlínského kraje a v ČR v roce 2007 a 2011 (graf 

č. 21). V roce 2011 v porovnání s rokem 2007 je patrný pokles hodnot v okrese Kroměříž, 

Vsetín a Zlín, odpovídající poklesu SDR i v ČR. V okrese Uherské Hradiště byla situace 

v roce 2007 a 2011 ve sledovaném ukazateli (SDR) téměř stacionární. Nejvyšší hodnoty 

491,2 dosáhl ukazatel v roce 2007 v okrese Zlín, hodnota byla vyšší o 8,3 % než ukazatel 

v témže roce v České republice. Nejnižší hodnota 412,9 byla zaznamenání v roce 2011 

v České republice, z jednotlivých okresů Zlínského kraje byla nejnižší v okrese Vsetín – 

416,9, což je hodnota vyšší o 1,0 % než hodnota pro ukazatel SDR na nemoci oběhové 

soustavy na 100 000 mužů v ČR. 

Graf 21 – Srovnání standardizované úmrtnosti na nemoci oběhové soustavy na 100 000 mužů 

ve vybraných okresech Zlínského kraje a ČR. Zdroj: ČSÚ, ÚZIS ČR. 
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Graf č. 22 zobrazuje srovnání standardizované úmrtnosti na nemoci oběhové soustavy na 

100 000 žen v roce 2011 a 2007 v jednotlivých okresech Zlínského kraje a v České repub-

lice. Při porovnání dat v roce 2011 a 2007 je patrný pokles hodnot ukazatele SDR ve všech 

okresech Zlínského kraje i v ČR. Nejvýraznější pokles byl zaznamenán v okrese Vsetín, ve 

kterém byla hodnota v roce 2011 nižší o 22,5 % než v roce 2007. Nejvyšší hodnoty 322,4 

dosáhl ukazatel v roce 2007 v okrese Vsetín, hodnota byla vyšší o 5,1 % než ukazatel 

v témže roce v České republice. Nejnižší hodnota 249,7 byla zaznamenána v roce 2011 

v okrese Vsetín a byla nižší o 6,9 % než hodnota pro ukazatel standardizované úmrtnosti na 

nemoci oběhové soustavy na 100 000 žen v ČR. 

Graf 22 – Srovnání standardizované úmrtnosti na nemoci oběhové soustavy na 100 000 žen 

ve vybraných okresech Zlínského kraje a ČR. Zdroj: ČSÚ, ÚZIS ČR. 

3.3.2 Standardizovaná úmrtnost na nemoci trávicí soustavy a dýchací soustavy 

V celkové standardizované úmrtnosti má úmrtnost na nemoci trávicí soustavy (MKN-10 

kódy K00-K93) v České republice velmi nízký podíl – pod 5 %. Identická je situace i ve 

Zlínském kraji, kde se SDR na nemoci trávicí soustavy v roce 2013 podílí 4,3 % na celko-

vé úmrtnosti. Ve Zlínském kraji činila v roce 2013 SDR na onemocnění trávicí soustavy 

46,6 na 100 000 u mužů a 22,0 na 100 000 u žen. 

Ve sledovaném období od roku 2004 do roku 2013 poklesla úmrtnost u mužů ve Zlínském 

kraji o 23,0 % a u žen o 11,6 %. Na poklesu úmrtnosti na nemoci trávicí soustavy se zajisté 

podílí zlepšení diagnostiky s využitím nejmodernější zdravotnické techniky.  
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Nicméně ve srovnání se státy EU15 je SDR na nemoci trávicí soustavy ve Zlínském kraji 

stále vyšší. Hodnota SDR ve státech EU15 byla v roce 2013 29,9 na 100 000 mužů, 

tj. o 35,7 % nižší, a 17,3 na 100 000 žen, tj. o 21,5 % nižší oproti úmrtnosti na nemoci trá-

vicí soustavy ve Zlínském kraji. Ve srovnání s ČR byla SDR ve Zlínském kraji v roce 2013 

o 9,4 % vyšší u mužů. U žen byla opačná situace, zde byla úmrtnost o 3,5 % nižší. Pokud 

srovnáme SDR u mužů a u žen v roce 2013, tak u mužů byla SDR na úmrtí trávicí soustavy 

o 111,8 % vyšší než u žen. Nejvyšší hodnota u mužů (68,0 na 100 000) ve Zlínském kraji 

byla zaznamenána v roce 2005 a u žen (29,1 na 100 000) v roce 2006. 

Graf 23 – Srovnání standardizované úmrtnosti na nemoci trávicí soustavy na 100 000 mužů  

a žen Zlínského kraje, ČR a EU15. Zdroj: ÚZIS ČR, HFA WHO. 

V roce 2004 byla hodnota ukazatele SDR na nemoci trávicí soustavy u mužů ve Zlínském 

kraji druhou nejvyšší ve srovnání s dalšími sledovanými kraji (Moravskoslezský kraj, kraj 

Vysočina, Středočeský kraj). Nejvyšší SDR v roce 2004 ve sledovaných krajích byla v Mo-

ravskoslezském kraji s hodnotou 68,5 na 100 000 mužů a nejnižší v kraji Vysočina, kde 

SDR byla 38,5 na 100 000. Pokud posuzujeme SDR v průběhu sledovaného období, tj. v 

letech 2004 až 2013, ve všech sledovaných krajích docházelo k drobným oscilacím, ale 

rámcově k roku 2013 má SDR na onemocnění trávicí soustavy u mužů klesající tendenci. 

Co se týče srovnání Moravskoslezského kraje i Zlínského kraje, SDR na nemoci trávicí 

soustavy stále nedosáhla hodnot v ČR, nicméně Středočeský kraj i kraj Vysočina jsou pod 

hodnotou SDR v ČR. Ve srovnání se zeměmi EU15 žádný ze sledovaných krajů nedosáhl 

nižších hodnot SDR na onemocnění trávicí soustavy. 
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Graf 24 – Srovnání standardizované úmrtnosti na nemoci trávicí soustavy na 100 000 mužů 

ve vybraných krajích, ČR a EU15. Zdroj: ÚZIS ČR, HFA WHO. 

Pro doplnění jsou zobrazena data standardizované úmrtnosti na nemoci trávicí soustavy 

v jednotlivých okresech Zlínského kraje a v ČR v roce 2007 a 2011 (graf č. 25). V roce 

2011 v porovnání s rokem 2007 je patrný pokles hodnot v okrese Uherské Hradiště, Vsetín 

a Zlín. Nejvyšší hodnoty SDR 73,9 na 100 000 mužů dosáhl ukazatel v roce 2007 v okrese 

Zlín, hodnota byla vyšší o 49,3 % než ukazatel v témže roce v ČR, kdy hodnota pro ČR 

byla 49,5 na 100 000. V roce 2011 byla hodnota SDR na onemocnění trávicí soustavy v ČR 

43,2 na 100 000, pouze okres Uherské Hradiště se přiblížil této hodnotě. Pokud však srov-

náme hodnoty v okrese Zlín, můžeme říci, že v tomto okrese významně poklesla SDR na 

nemoci trávicí soustavy v roce 2011. V okrese Vsetín oproti ČR byla SDR na nemoci trávi-

cí soustavy v roce 2011 stále o 43,8 % vyšší a v okrese Kroměříž o 37,5 % vyšší. 

Graf 25 – Srovnání standardizované úmrtnosti na nemoci trávicí soustavy na 100 000 mužů 

ve vybraných okresech Zlínského kraje a ČR. Zdroj: ČSÚ, ÚZIS ČR. 
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Z analýzy trendu let 2004 až 2013 je dobře vidět stálý pokles SDR na nemoci trávicí sou-

stavy u žen v zemích EU15. Jediný kraj ze sledovaných krajů (Středočeský kraj, kraj Vyso-

čina, Zlínský a Moravskoslezský kraj), který byl pod hodnotou tohoto ukazatele, byl kraj 

Vysočina. Všechny další sledované kraje, včetně ukazatele ČR převyšují svou hodnotou 

země EU15. Nejvyššími hodnotami SDR na nemoci trávicí soustavy u žen se po celé sle-

dované období vyznačuje Moravskoslezský kraj. Maximální hodnoty SDR (38,2 na 

100 000 žen) v těchto sledovaných letech dosáhl v roce 2009. Ve srovnání s krajem Vyso-

čina s hodnotou SDR 16,5 na 100 000 žen byla SDR na nemoci trávicí soustavy o 131,5 % 

vyšší, což je významný rozdíl. Pokud srovnáme úmrtnost v tomto roce 

v Moravskoslezském kraji se Zlínským krajem, tak tato hodnota byla o 30,1 % nižší. 

V roce 2013 dosáhla hodnota ukazatele SDR nejvyšší hodnoty ze sledovaných krajů 

v Moravskoslezském kraji – 33,9 na 100 000 žen, což je hodnota o 54,1 % vyšší než ve 

Zlínském kraji. Nejnižší hodnota v roce 2013 byla zaznamenána v kraji Vysočina, ve Zlín-

ském kraji v porovnání s tímto krajem byla hodnota SDR na 100 000 žen o 29,4 % vyšší. 

Ve srovnání s ČR v roce 2013 (hodnota ukazatele 22,8) byla ve Zlínském kraji hodnota 

nižší o 3,5 %.  

Graf 26 – Srovnání standardizované úmrtnosti na nemoci trávicí soustavy na 100 000 žen ve 

vybraných krajích, ČR a EU15. Zdroj: ÚZIS ČR, HFA WHO. 

Graf č. 27 zobrazuje srovnání standardizované úmrtnosti na nemoci trávicí soustavy na 

100 000 žen v roce 2007 a 2011 v jednotlivých okresech Zlínského kraje a v České repub-

lice. V roce 2007 byla nejnižší hodnota ukazatele SDR v okrese Zlín a činila 20,5 na 

100 000, tato hodnota byla výrazně nižší i ve srovnání s ČR. Pokud srovnáme v tomto roce 

SDR v okrese Zlín a Vsetín, tak zjistíme, že tato hodnota byla v okrese Vsetín o 75,1 % 

vyšší. V roce 2011 je vidět významný pokles v okrese Uherské Hradiště, kde sledovaná 

hodnota je 16,2 na 100 000 a byla nižší o 30,2 % než hodnota pro ukazatel SDR na nemoci 
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trávicí soustavy na 100 000 žen v ČR. Opačná situace je v okrese Vsetín, kde SDR na 

onemocnění trávicí soustavy je o 84,5 % vyšší než v ČR.  

Graf 27 – Srovnání standardizované úmrtnosti na nemoci trávicí soustavy na 100 000 žen ve 

vybraných okresech Zlínského kraje a ČR. Zdroj: ČSÚ, ÚZIS ČR. 

Úmrtnost na onemocnění dýchacích cest (MKN-10 kódy J00-J99) se podílí ve Zlínském 

kraji na celkové úmrtnosti 5,6 %. Nejčastější příčinou úmrtnosti jsou chronická onemocně-

ní dýchacích cest a zápaly plic. Velká většina úmrtí v důsledku těchto chorob byla zazna-

menána u osob ve věku 65 let a více. Ve sledovaném období v roce 2004 vidíme, že stan-

dardizovaná úmrtnost (SDR) na nemoci dýchací soustavy ve Zlínském kraji jak u mužů, 

tak i u žen byla významně nižší proti SDR na onemocnění dýchací soustavy jak v České 

republice, tak v zemích EU15. U mužů Zlínského kraje hodnota činila 46,6 na 100 000 

a u žen 21,0 na 100 000, na rozdíl od hodnot ČR (55,4 na 100 000 u mužů a 25,4 na 

100 000 u žen). Ve sledovaném období 2004–2013 došlo ke zvýšení hodnoty SDR na ne-

moci dýchací soustavy ve Zlínském kraji u mužů v roce 2011 s hodnotou 57,5 onemocnění 

na 100 000 a tím se dostala na hodnoty SDR zemí EU15 a v tomto roce převýšila i hodnoty 

úmrtnosti v ČR. Co se týče SDR na onemocnění dýchací soustavy u žen ve Zlínském kraji 

ve srovnání s ČR a zeměmi EU15 pouze v roce 2006 převýšila úmrtnost v ČR o 19,1 % 

a dostala se na hodnoty EU15. V roce 2013 celková úmrtnost na nemoci dýchací soustavy 

byla 57,9 na 100 000 u mužů a 26,1 na 100 000 u žen. Ve srovnání pohlaví SDR na one-

mocnění dýchacích cest byla u žen o 54,9 % nižší hodnota než u mužů.  
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Graf 28 – Srovnání standardizované úmrtnosti na nemoci dýchací soustavy na 100 000 mužů 

a žen Zlínského kraje, ČR a EU15. Zdroj: ÚZIS ČR, HFA WHO. 

Z analýzy trendu let 2004 až 2013 u hodnocení standardizované úmrtnosti (SDR) na nemo-

ci dýchací soustavy na 100 000 u mužů vidíme pokles v zemích EU15 od roku 2004 do 

roku 2013 o 23 %. Nejnižší SDR na onemocnění dýchací soustavy u mužů byla v roce 

2004 v kraji Vysočina a nejvyšší v Moravskoslezském kraji. Hodnota SDR na onemocnění 

dýchací soustavy ve srovnání krajů Vysočina a Moravskoslezského kraje v tomto roce byla 

v kraji Moravskoslezském o 69,7 % vyšší. Při srovnání těchto dvou krajů v roce 2013 byla 

hodnota vyšší pouze o 32,8 %, toto procentuální vyjádření však není dáno snížením počtu 

SDR v Moravskoslezském kraji, ale navýšením SDR v kraji Vysočina. I přes toto navýšení 

v roce 2013 je kraj Vysočina krajem s nejnižším počtem SDR na onemocnění dýchací sou-

stavy ve srovnávaných krajích. Druhým krajem s poměrně nízkým SDR na onemocnění 

dýchací soustavy u mužů byl Zlínský kraj.  

Graf 29 – Srovnání standardizované úmrtnosti na nemoci dýchací soustavy na 100 000 mužů 

ve vybraných krajích, ČR a EU15. Zdroj: ÚZIS ČR, HFA WHO. 

K dispozici jsou i data SDR na onemocnění dýchací soustavy v jednotlivých okresech Zlín-

ského kraje a České republiky na 100 000 mužů v roce 2007 a 2011 (graf č. 30). Nejvyšší 
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hodnoty 72,5 dosáhl ukazatel v roce 2007 v okrese Vsetín, hodnota byla vyšší o 22,1 % než 

ukazatel v témže roce v ČR a o 81,1 % než nejnižší hodnota ve Zlínském kraji, a to kon-

krétně v okrese Kroměříž. V roce 2011 v porovnání s rokem 2007 je patrný významný po-

kles hodnot pouze v okrese Zlín, zde ukazatel SDR poklesl oproti ukazateli ČR o 29,5 % 

a o 51,9 % oproti SDR okrese Vsetín. 

Graf 30 – Srovnání standardizované úmrtnosti na nemoci dýchací soustavy na 100 000 mužů 

ve vybraných okresech Zlínského kraje a ČR. Zdroj: ČSÚ, ÚZIS ČR. 

V roce 2004 hodnota SDR na nemoci dýchací soustavy u žen ve všech sledovaných krajích 

(Středočeský kraj, kraj Vysočina, Zlínský a Moravskoslezský kraj) byla výrazně pod hod-

notou států EU15. Ve srovnání nejnižší hodnoty SDR (16,4 na 100 000 žen) v kraji Vyso-

čina se zeměmi EU15 s hodnotou 39,2 na 100 000 žen, zjistíme, že SDR v zemích EU15 

byla o 139,2 % vyšší. Ve sledovaném období 2004–2013 ve státech EU15 dochází k po-

zvolnému poklesu SDR na onemocnění dýchací soustavy, a to o 18,3 %. Co se týče Zlín-

ského kraje i ostatních sledovaných krajů SDR na onemocnění dýchací soustavy stagnuje, 

dochází pouze k nevýrazným oscilacím těchto hodnot, jen v Moravskoslezském kraji 

v roce 2013 byl zaznamenán nárůst nad hodnoty států EU15 o 12,3 % a ČR o 22,4 %. 
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Graf 31 – Srovnání standardizované úmrtnosti na nemoci dýchací soustavy na 100 000 žen ve 

vybraných krajích, ČR a EU15. Zdroj: ÚZIS ČR, HFA WHO. 

K dispozici jsou také data SDR na onemocnění dýchací soustavy v jednotlivých okresech 

Zlínského kraje a České republiky na 100 000 žen v roce 2007 a 2011 (graf č. 32). Nejvyšší 

hodnoty SDR 40,7 na 100 000 žen dosáhl ukazatel v roce 2007 v okrese Uherské Hradiště, 

hodnota byla vyšší o 38,9 % než ukazatel v témže roce v ČR a o 132,6 % vyšší, než nejniž-

ší hodnota ve Zlínském kraji a to konkrétně v okrese Zlín. V roce 2011 došlo k poklesu 

SDR na onemocnění dýchací soustavy ve všech okresech, a to i pod hodnotu SDR ČR. 

Nejvýraznější pokles o 55,8 % jsme zaznamenali v okrese Uherské Hradiště. 

Graf 32 – Srovnání standardizované úmrtnosti na nemoci dýchací soustavy na 100 000 žen ve 

vybraných okresech Zlínského kraje a ČR. Zdroj: ČSÚ, ÚZIS ČR. 
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3.3.3 Standardizovaná úmrtnost na novotvary 

Nádorová onemocnění (zhoubné novotvary) představují závažný zdravotnický problém. 

Jsou druhou nejčastější příčinou úmrtí obyvatel České republiky, i obyvatel Zlínského kra-

je. Při porovnání SDR na zhoubné novotvary v ČR a EU15 (graf č. 33) je nutno konstato-

vat, že nedosahujeme evropských dat, naopak tato příčina úmrtí je v naší republice častější. 

Dochází postupně k poklesu úmrtnosti z této příčiny, jak v rámci EU15, tak v rámci ČR. 

SDR na nádorová onemocnění je u žen méně častá než u mužů. V rámci ČR je ve Zlínském 

kraji tato příčina úmrtí již dlouhodobě jedna z nejnižších.  

Graf 33 – Srovnání standardizované úmrtnosti na novotvary na 100 000 mužů a žen Zlínské-

ho kraje, ČR a EU15. Zdroj: ÚZIS ČR, HFA WHO. 

Úmrtnost na novotvary u mužů (graf č. 34) má klesající tendenci. U mužů Zlínského kraje 

je vyšší, než u mužů v EU15, v rámci ČR patří k nejnižším. Ve sledovaném období (2004–

2013) došlo ve Zlínském kraji k poklesu SDR z 261,3 na 100 000 mužů, na 219,5 na 

100 000 mužů. Což je pokles za období 10 let o 16 %. V rámci EU15 za toto období došlo 

k poklesu o 14,36 % a v rámci ČR o 24 %. 

Graf 34 – Srovnání standardizované úmrtnosti na novotvary na 100 000 mužů ve vybraných 

krajích, ČR a EU15. Zdroj: ÚZIS ČR, HFA WHO. 
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Úmrtnost na novotvary u žen (graf č. 35) má rovněž stabilně klesající tendenci. U žen Zlín-

ského kraje dosahuje od roku 2007 evropského průměru a v rámci ČR patří k nejnižším. 

Ve sledovaném období (2004–2013) došlo v rámci Zlínského kraje k poklesu SDR z 134,8 

na 100 000 žen, na 123,0 na 100 000 žen, což je pokles za 10 let o 8,7 %. V rámci EU15 za 

toto období došlo k poklesu o 7,85 % a v rámci ČR o 18,7 %. 

Graf 35 – Srovnání standardizované úmrtnosti na novotvary na 100 000 žen ve vybraných 

krajích, ČR a EU15. Zdroj: ÚZIS ČR, HFA WHO. 

V okresech Zlínského kraje (graf č. 36) dochází za sledované období (2007–2011) 

k nárůstu hodnoty SDR na zhoubné novotvary na 100 000 mužů na rozdíl od ČR, kde do-

chází k poklesu. Z okresů Zlínského kraje je tato příčina úmrtí nejčastější u mužů majících 

trvalé bydliště v okrese Kroměříž. Největší nárůst úmrtí na 100 000 mužů mezi lety 2007 

a 2011 je zaznamenán v okrese Vsetín – nárůst o 13,3 úmrtí. 

Graf 36 – Srovnání standardizované úmrtnosti na novotvary na 100 000 mužů ve vybraných 

okresech Zlínského kraje a ČR. Zdroj: ČSÚ, ÚZIS ČR. 
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Z okresů Zlínského kraje (graf č. 37) je hodnota SDR na zhoubné novotvary rovněž nej-

vyšší u žen žijících v okrese Kroměříž. U žen bydlících v okrese Vsetín pozorujeme v roce 

2011 proti roku 2007 nárůst této příčiny úmrtí o 22,6 na 100 000 žen.  

Graf 37 – Srovnání standardizované úmrtnosti na novotvary na 100 000 žen ve vybraných 

okresech Zlínského kraje a ČR. Zdroj: ČSÚ, ÚZIS ČR. 

Úmrtnost na novotvary tlustého střeva 

V České republice měla úmrtnost na novotvary tlustého střeva u mužů v průběhu sledova-

ného období let 2004–2011 klesající trend. Byl zaznamenán pokles ukazatele standardizo-

vané úmrtnosti na novotvary tlustého střeva u mužů o 32 %. Ke snížení SDR na novotvary 

tlustého střeva u mužů došlo i u ostatních vybraných krajů. Pouze ve Zlínském kraji je za 

sledované období zaznamenán téměř setrvalý stav, hodnota ukazatele v roce 2004 byla 23,3 

a v roce 2011 23,9. 

Graf 38 – Srovnání standardizované úmrtnosti na novotvary tlustého střeva na 100 000 

mužů ve vybraných krajích a ČR. Zdroj: ÚZIS ČR. 
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V uvedeném období let 2004–2011 úmrtnost na novotvary tlustého střeva u žen měla patr-

ný klesající trend v ČR i ve vybraných krajích. Ve Zlínském kraji v uvedeném období byla 

nejnižší úmrtnost na novotvary tlustého střeva u žen, byl zaznamenán pokles úmrtnosti 

o 22,5 %. Průměrná hodnota ukazatele SDR na novotvary tlustého střeva u žen ve Zlín-

ském kraji v letech 2004–2011 činila 10,9.  

Graf 39 – Srovnání standardizované úmrtnosti na novotvary tlustého střeva na 100 000 žen 

ve vybraných krajích a ČR. Zdroj: ÚZIS ČR. 

Úmrtnost na novotvary průdušnice, průdušek a plic 

Standardizovaná úmrtnost na novotvary průdušnice, průdušek a plic na 100 000 mužů (graf 

č. 40) má v období let 2004–2013 v zemích EU15 klesající trend. Ukazatele se pohybují od 

hodnoty 59,23 v roce 2004 po hodnotu 47,35 v roce 2013. Tento trend zachovává také 

Česká republika. Ukazatele se však pohybují ve vyšších číslech, a to od hodnoty 82 v roce 

2004 po hodnotu 57,1 v roce 2013. Zlínský kraj si drží v uvedeném období stejný sestupný 

trend a obdobné hodnoty ukazatelů jako EU15. V letech 2006, 2007, 2008, 2010, 2012 

a 2013 vykazoval dokonce hodnoty o něco nižší než EU15; v roce 2013 se jednalo o hod-

notu 43,3. Naproti tomu Středočeský a Moravskoslezský kraj vykazují hodnoty většinou 

vyšší, než jsou hodnoty v ČR. V kraji Vysočina byly zjištěny hodnoty vyšší než v EU15 

a Zlínském kraji, ale nižší než ve Středočeském a Moravskoslezském kraji s výjimkou roku 

2005, kdy hodnotou 85,8 převyšoval Středočeský a Moravskoslezský kraj. 
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Graf 40 – Srovnání standardizované úmrtnosti na novotvary průdušnice, průdušek a plic na 

100 000 mužů ve vybraných krajích, ČR a EU15. Zdroj: ÚZIS ČR, HFA WHO. 

Když srovnáme SDR na novotvary průdušnice, průdušek a plic na 100 000 mužů ve vybra-

ných okresech Zlínského kraje a ČR, zjistíme, že v roce 2007 byla ve všech okresech Zlín-

ského kraje SDR na novotvary průdušnice, průdušek a plic na 100 000 mužů nižší než 

v ČR, přičemž nejnižší byla v okrese Zlín (46,7 oproti ČR, která vykazuje 71,3). 

V roce 2011 se však situace změnila v okrese Kroměříž, kde byla zjištěna SDR na novotva-

ry průdušnice, průdušek a plic na 100 000 mužů 77,6 a tato hodnota překročila hodnotu 

vykazovanou v ČR (63,0). V ostatních okresech Zlínského kraje (Zlín, Uherské Hradiště 

a Vsetín) nepřekročila SDR na novotvary průdušnice, průdušek a plic na 100 000 mužů 

hodnoty pro ČR, přičemž nejnižší byla opět v okrese Zlín. 

Graf 41 – Srovnání standardizované úmrtnosti na novotvary průdušnice, průdušek a plic 

na 100 000 mužů ve vybraných okresech Zlínského kraje a ČR. Zdroj: ČSÚ, ÚZIS ČR. 
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Standardizovaná úmrtnost na novotvary průdušnice, průdušek a plic na 100 000 žen má 

v období let 2004–2013 v zemích EU15 téměř vyrovnaný trend. Ukazatele se pohybují 

v hodnotách od 20,29 v roce 2004 po hodnotu 20,84 v roce 2013. Jsou to, ve srovnání 

s hodnotami SDR na novotvary průdušnice, průdušek a plic na 100 000 mužů, třetinové 

hodnoty. Jedná se tedy o výrazný rozdíl mezi muži a ženami. ČR tento trend kopíruje 

s hodnotami kolem čísla 19, vyjma roku 2011, kdy došlo k mírnému vzestupu na hodnotu 

20,8. (Poznámka: Data pro ČR a vybrané kraje jsou prezentována pouze do roku 2011.) 

Zlínský kraj a kraj Vysočina vykazují ukazatele s téměř polovičními hodnotami než má 

EU15 a ČR, a to od 9,4 ve Zlínském kraji a 9,6 v kraji Vysočina v roce 2004, po hodnotu 

10,6 ve Zlínském kraji a hodnotu 15,4 v kraji Vysočina v roce 2011. 

V Moravskoslezském kraji byly zjištěny hodnoty nižší, než vykazuje EU15 a ČR, naproti 

tomu ve Středočeském kraji jsou hodnoty povětšinou vyšší než v EU15 a ČR. 

Graf 42 – Srovnání standardizované úmrtnosti na novotvary průdušnice, průdušek a plic 

na 100 000 žen ve vybraných krajích, ČR a EU15. Zdroj: ÚZIS ČR, HFA WHO. 

Úmrtnost na novotvary prsu 

SDR na novotvary prsu na 100 000 žen má v období let 2004–2013 v EU15 mírně sestupný 

trend (graf č. 43). Hodnoty ukazatelů se pohybují od 24,83 v roce 2004 po 21,95 v roce 

2013. Výraznější sestupný trend vykazuje ČR, a to od hodnot 27,5 v roce 2004 po hodnotu 

19,9 v roce 2013. Tento sestupný trend se promítá také do Zlínského kraje s výjimkou roku 

2006, kdy došlo oproti roku 2004 a 2005 (zjištěny hodnoty 23,5 a 23,6) k vzestupu na hod-

notu 25,5. Také v roce 2011 zaznamenáváme oproti roku 2010, kdy byla zjištěna hodnota 

15,2, mírný vzestup na hodnotu 18,1. Je nutno zdůraznit, že sledované ukazatele ve Zlín-

ském kraji jsou, s výjimkou roku 2006 a 2007, nejnižší ze všech vybraných krajů (Středo-

český, Moravskoslezský, Vysočina) a také nižší než hodnoty ČR nebo EU15. 
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Graf 43 – Srovnání standardizované úmrtnosti na novotvary prsu na 100 000 žen ve vybra-

ných krajích, ČR a EU15. Zdroj: ÚZIS ČR, HFA WHO. 

Pokud bychom srovnávali standardizovanou úmrtnost na novotvary prsu na 100 000 žen ve 

vybraných okresech Zlínského kraje a ČR, zjistíme, že v roce 2007 převyšuje okres Kromě-

říž hodnotou 28,7 hodnoty pro ČR (22,1). Ostatní okresy Zlínského kraje vykazují hodnoty 

nižší než v ČR. 

V roce 2011 je to pak okres Zlín, kde byl zjištěn ukazatel s hodnotou vyšší (24,0) než je 

ukazatel pro ČR (20,9). Ostatní okresy Zlínského kraje nedosahovaly hodnoty pro ČR. 

Graf 44 – Srovnání standardizované úmrtnosti na novotvary prsu na 100 000 žen ve vybra-

ných okresech Zlínského kraje a ČR. Zdroj: ČSÚ, ÚZIS ČR. 
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Úmrtnost na novotvary děložního hrdla 

V České republice je patrný klesající trend úmrtnosti na nádory děložního hrdla (graf 

č. 45). Mezi lety 2004–2011 byl zaznamenán pokles ukazatele standardizované úmrtnosti 

na novotvary děložního hrdla o 25 %. Také ve všech vybraných krajích došlo k poklesu 

úmrtnosti žen na novotvary děložního hrdla. Naopak ve Zlínském kraji hodnoty sledované-

ho ukazatele vzrostly ze 4,7 (rok 2004) na 6,4 (rok 2011), tedy zvýšení o 26,5 %. 

V uvedeném období hodnoty SDR na novotvary děložního hrdla u žen v ČR převyšují 

hodnoty téhož ukazatele u žen v EU15. 

Graf 45 – Srovnání standardizované úmrtnosti na novotvary děložního hrdla na 100 000 žen 

ve vybraných krajích, ČR a EU15. Zdroj: ÚZIS ČR, HFA WHO. 

Úmrtnost na zhoubný melanom kůže 

V České republice byla v období 2004–2011 nejvyšší úmrtnost na zhoubný melanom kůže 

u mužů v kraji Vysočina a nejnižší ve Středočeském kraji. Nejvyšší hodnota SDR byla za-

znamenána v roce 2008 (6,5 na 100 000 mužů) v kraji Vysočina. V uvedeném období je 

patrný v ČR setrvalý trend SDR (3,3–3,8) ve shodě s Moravskoslezským a Středočeským 

krajem. V kraji Vysočina pozorujeme spíše klesající trend na rozdíl od Zlínského kraje, kde 

je zřejmý mírně stoupající trend (rok 2004 – 3,2, rok 2011 – 5,5 úmrtí na 100 000 mužů). 
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Graf 46 – Srovnání standardizované úmrtnosti na zhoubný melanom kůže na 100 000 mužů 

ve vybraných krajích a ČR. Zdroj: ÚZIS ČR. 

Nejvyšší úmrtnost na zhoubný melanom kůže u žen byla v období let 2004–2011 patrna 

v kraji Vysočina a nejnižší ve Středočeském kraji. Nejvyšší hodnota SDR byla zaznamená-

na v roce 2004 v kraji Vysočina (3,9 na 100 000 žen). 

V ČR pozorujeme v uvedeném období setrvalý trend, hodnoty SDR se pohybují od 1,8 do 

2,1. Setrvalý trend je zřejmý i ve Zlínském, Moravskoslezském a Středočeském kraji. 

V kraji Vysočina je spíše klesající trend. 

SDR na zhoubný melanom kůže u žen je ve sledovaném období nižší než SDR na zhoubný 

melanom kůže u mužů.  

Graf 47 – Srovnání standardizované úmrtnosti na zhoubný melanom kůže na 100 000 žen ve 

vybraných krajích a ČR. Zdroj: ÚZIS ČR. 

Úmrtnost na novotvary prostaty 

Při sledování vývoje hodnoty ukazatele SDR došlo mezi roky 2004–2011 k poklesu úmrt-

nosti na nádory prostaty ve všech krajích. V ČR se hodnoty SDR pohybují od 22,0 do 31,5 

na 100 000 mužů. Ve Zlínském kraji byla v roce 2005 zaznamenána nejvyšší hodnota SDR 
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mezi kraji (34,3). Od roku 2010 lze ve Zlínském kraji pozorovat vzestup hodnot z 20,0 

v roce 2010 na 26,4 v roce 2011.  

Graf 48 – Srovnání standardizované úmrtnosti na novotvary prostaty na 100 000 mužů 

ve vybraných krajích a ČR. Zdroj: ÚZIS ČR. 

3.3.4 Úmrtnost na úmyslné sebepoškozování 

Úmyslným sebepoškozením se dle vysvětlení ÚZIS ČR ve veřejné databázi rozumí otrava, 

nebo poranění úmyslně sobě způsobené. 

V České republice (graf č. 49) je ve sledovaném  období (2004–2013) výrazně vyšší úmrt-

nost na úmyslné sebepoškozování mužů než v Evropské unii. Ze sledovaných krajů (Stře-

dočeský kraj, kraj Vysočina, Moravskoslezský a Zlínský kraj) se na předních místech, 

v rámci ČR, nachází Zlínský a Moravskoslezský kraj. Oba kraje hodnotami překračují SDR 

na úmyslné sebepoškozování mužů v EU15 i v ČR. V období 2004–2009 dochází ve sle-

dovaných krajích k poklesu této příčiny úmrtí u mužů, ale v následujícím období  

2010–2013 je opět viditelný nárůst. V roce 2013 hodnota ukazatele SDR na úmyslné se-

bepoškozování mužů dosahovala v ČR (22,8), v EU15 (16,18) a ve Zlínském kraji (27,6). 

Z dat je viditelná vyšší úmrtnost v ČR o 6,62 na 100 000 mužů a vyšší úmrtnost ve Zlín-

ském kraji o 11,42 než v EU15. Rozdíl v úmrtnosti mužů z této příčiny ve Zlínském kraji 

a v ČR je o 4,8 na 100 00 mužů v neprospěch Zlínského kraje. 
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Graf 49 – Srovnání standardizované úmrtnosti na úmyslné sebepoškození na 100 000 mužů 

ve vybraných krajích, ČR a EU15. Zdroj: ÚZIS ČR, HFA WHO. 

Naopak v ČR (graf č. 50) i ve sledovaných  krajích (Vysočina, Moravskoslezský, Zlínský) 

je ve sledovaném období (2004–2013) nižší úmrtnost na úmyslné sebepoškození u žen, než 

v rámci Evropské unie, výjimkou je Středočeský kraj v roce 2012, kdy je tato příčina úmrtí 

u žen vyšší než v EU15. Ve sledovaném období je v rámci ČR i EU15 viditelný setrvalý 

stav. Ve Zlínském kraji dochází naopak v rámci tohoto období k postupnému poklesu této 

příčiny úmrtí z hodnoty SDR 5,1 (v roce 2004) na 3,1 úmrtí na 100 000 žen (v roce 2013).  

Graf 50 – Srovnání standardizované úmrtnosti na úmyslné sebepoškození na 100 000 žen ve 

vybraných krajích, ČR a EU15. Zdroj: ÚZIS ČR, HFA WHO. 

Úmrtí v důsledku úmyslného sebepoškození u mužů v rámci Zlínského kraje (graf č. 51) 

v období 2007–2011 bylo nejčastěji zaznamenáno u mužů žijících v okrese Vsetín, a to 

s následnou klesající tendencí. V roce 2011 skoro stejných hodnot jako okres Vsetín, dosa-

huje i okres Uherské Hradiště.  
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Graf 51 – Srovnání standardizované úmrtnosti na úmyslné sebepoškození na 100 000 mužů 

ve vybraných okresech Zlínského kraje a ČR. Zdroj: ČSÚ, ÚZIS ČR. 

Úmrtí na úmyslné sebepoškozování u žen ve Zlínském kraji (graf č. 52) v období 2007–

2011 je také nejčastější u žen žijících v okrese Vsetín. Tato úmrtnost je vyšší než v rámci 

ČR.  

Graf 52 – Srovnání standardizované úmrtnosti na úmyslné sebepoškození na 100 000 žen ve 

vybraných okresech Zlínského kraje a ČR. Zdroj: ČSÚ, ÚZIS ČR. 

V okresech Zlínského kraje je zaznamenán skokový průběh úmrtnosti na sebepoškozování, 

jak uvádí výše uvedené grafy.  



Zpráva o zdraví obyvatel Zlínského kraje  76 

 

3.4 Shrnutí 

Z analýzy trendu let 2004–2013 je patrný postupný pokles standardizované úmrtnosti 

(SDR) na 100 000 mužů a žen v České republice, v EU15 i ve Zlínském kraji (u mužů 

o 17,3 % a u žen o 15,0 %). 

Ve sledovaném období, tj. v letech 2004 až 2013, je patrný postupný pokles SDR na nemo-

ci oběhové soustavy na 100 000 mužů v ČR, v EU15 i ve Zlínském kraji, ve kterém byl 

zaznamenán pokles o 28,2 % mezi sledovanými roky. Obdobná situace byla zaznamenána 

u hodnocení SDR na nemoci oběhové soustavy na 100 000 žen, ve Zlínském kraji byl za-

znamenán pokles o 31,1 %. Nicméně i přes výrazný pokles zůstává úroveň úmrtnosti na 

tato onemocnění stále daleko vyšší než v zemích EU15.  

V celkové SDR má úmrtnost na nemoci trávicí soustavy v České republice velmi nízký 

podíl pod 5 %. Identická je situace i ve Zlínském kraji, kde se SDR na nemoci trávicí sou-

stavy v roce 2013 podílela 4,3 % na celkové úmrtnosti. Ve sledovaném období (2004–

2013) poklesla úmrtnost u mužů ve Zlínském kraji o 22,9 % a u žen o 11,6 %. 

Úmrtnost na onemocnění dýchacích cest se podílí ve Zlínském kraji na celkové úmrtnosti 

5,6 %. Nejčastější příčinou úmrtnosti jsou chronická onemocnění dýchacích cest a zápaly 

plic. Velká většina úmrtí v důsledku těchto chorob byla zaznamenána u osob ve věku 65 

a více let. Ve sledovaném období (2004–2013) vidíme, že SDR na nemoci dýchací sousta-

vy ve Zlínském kraji jak u mužů, tak i u žen, byla významně nižší proti SDR na onemoc-

nění dýchací soustavy jak v ČR, tak v zemích EU15.  

Úmrtnost na nádorová onemocnění je u žen méně častá než u mužů. Zlínský kraj je krajem, 

kde je tato příčina úmrtí již dlouhodobě jedna z nejnižších v ČR. Ve sledovaném období 

v letech 2004 až 2013 došlo ve Zlínském kraji k poklesu SDR na novotvary u mužů o 16 % 

a u žen o 8,7 %. SDR na novotvary průdušnice, průdušek a plic si ve Zlínském kraji drží 

v uvedeném období sestupný trend, u žen byly zaznamenány třetinové hodnoty. SDR na 

novotvary prsu má sestupný trend v EU15 i v ČR a tento trend se promítá také do Zlínské-

ho kraje s výjimkou let 2006 a 2011. V ČR je patrný klesající trend SDR na nádory dělož-

ního hrdla, mezi sledovanými roky byl zaznamenán pokles tohoto ukazatele o 25,0 %. Na-

opak ve Zlínském kraji hodnota sledovaného ukazatele vzrostla v letech 2004 až 2011 

o 26,5 %. SDR na novotvary tlustého střeva ve Zlínském kraji měla u mužů téměř setrvalý 

stav mezi roky 2004 a 2011, naopak u žen poklesla o 22,5 %. SDR u žen na zhoubný mela-
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nom kůže byla nižší než u mužů. Při sledování vývoje hodnoty ukazatele SDR na nádory 

prostaty byla ve Zlínském kraji zaznamenána nejvyšší hodnota v roce 2005. 

V ČR byla ve sledovaném  období (2004–2013) výrazně vyšší úmrtnost na úmyslné se-

bepoškozování mužů než v EU15. V rámci ČR se hodnota ukazatele ve Zlínském kraji 

nachází na předních místech. Naopak v ČR i ve Zlínském kraji byla nižší hodnota SDR ve 

sledovaných letech na úmyslné sebepoškození u žen než v rámci EU15. 

Novorozenecká a kojenecká úmrtnost je sledovaným ukazatelem v rámci zemí EU15 i ji-

ných států. Je ukazatelem kvalitní zdravotní péče o matku, dítě po porodu až do 1 roku 

věku. Naše data sledují úmrtnost dětí vztaženou k trvalému pobytu. Novorozenecká úmrt-

nost ve sledovaném období (2004–2013) ve Zlínském kraji převýšila hodnoty úmrtnosti 

ČR v roce 2007, 2009–2011 a v roce 2013. V rámci kojenecké úmrtnosti vidíme nárůst 

v roce 2013. Data při hodnocení kojenecké a novorozenecké úmrtnosti jsou zpracována 

z hlediska trvalého bydliště zemřelých dětí, při hodnocení novorozenecké a kojenecké 

úmrtnosti nejsou vypovídajícím údajem o úmrtnosti dětí v perinatologických centrech 

v kraji, či na dětských odděleních nemocnic Zlínského kraje. 

I přes zkvalitňující se zdravotní péči medicína nedokáže v některých případech zabránit 

úmrtím na závažná onemocnění. Pro úplnost je nutné uvést, že se jedná zejména o se živo-

tem neslučitelné vrozené vývojové vady. Zdravotní péče o novorozence a kojence ve Zlín-

ském kraji je na mimořádně vysoké úrovni.  
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4 NEMOCNOST OBYVATEL ZLÍNSKÉHO KRAJE 

Jedním z nejdůležitějších ukazatelů zdravotního stavu obyvatel je nemocnost (latinsky 

morbidita). Nemocnost je poměr počtu nemocných k počtu osob v dané populaci. Výhodou 

je, že nemoc lze objektivně diagnostikovat, nevýhodou je skutečnost, že v populaci existuje 

množství osob, u kterých nemoc nebyla zjištěna, a proto statistice unikají. Používají se 

2 základní ukazatelé nemocnosti: incidence a prevalence. Incidence je počet nově vznik-

lých onemocnění za určité období, vztažený na daný počet obyvatel (nejčastěji na 100 000 

obyvatel). Prevalence udává počet všech případů daného onemocnění za určité období, 

vztažený na daný počet obyvatel (nejčastěji na 100 000 obyvatel). Oba ukazatelé vyjadřují 

relativní čísla; pro srovnávání je nutné použít hodnoty standardizované (provádí se mate-

matické vyrovnání věkových rozdílů obyvatel ve srovnávaných územích).  

Při zjišťování nemocnosti se sledují také další ukazatelé, např. údaje o počtu hospitalizo-

vaných, ambulantně ošetřených, dispenzarizovaných. Je nutné upozornit, že se v této kapi-

tole v některých případech srovnávají data o počtu pacientů ve zobrazených krajích, tudíž 

se jedná o absolutní hodnoty, které jsou ovlivněny mimo jiné velikostí kraje. 

4.1 Nemocnost na neinfekční onemocnění 

Chronické neinfekční choroby zahrnují velmi významnou skupinu nemocí. Před 100 lety, 

a v některých zemích ještě dodnes, lidé umírali a umírají na podvýživu, vlivem nedostatku 

kvalitní pitné vody, špatných hygienických podmínek s vadnou nebo žádnou kanalizací, 

vlivem nedostatečné zdravotní péče, nebo její absence. Naproti tomu v současnosti se ve 

vyspělých zemích zařadily mezi rizika nemocnosti a předčasné úmrtnosti faktory nové, 

související s nevhodným životním stylem, např. konzumace nadbytečného množství potra-

vin a jejich nesprávná skladba, znečištěné životní prostředí, nadužívání tabáku, alkoholu 

a nejrůznějších omamných látek, stejně jako nedostatečná či nevhodná pohybová aktivita, 

nadměrný a špatně zvládaný stres. 

Uvedené faktory se zásadní měrou podílejí na nemocnosti a úmrtnosti na chronická nein-

fekční onemocnění – jako jsou kardiovaskulární nemoci, nádory, diabetes mellitus 2. typu, 

obezita, alergická onemocnění. 

Základem prevence vzniku těchto onemocnění je významné omezení zdravotních rizik – 

zejména v oblastech výživy, péče o zdravé životní prostředí, výchovy k nekouření a zdra-
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vému životnímu stylu, zařazení pohybové aktivity do životního programu a učení se lepší-

mu zvládání stresových situací. Chronická neinfekční onemocnění jsou multifaktoriální 

a expozice rizikových faktorů probíhá většinou řadu let před objevením se prvních přízna-

ků, přičemž nemalou měrou se uplatňuje i genetická dispozice každého jedince. 

Boj s těmito nemocemi vyžaduje důslednou změnu životního stylu, pokud je již člověk 

nemocen, ale zejména preventivně. S prevencí je ideální začít v co nejmladším věku, kdy 

se návyky fixují. 

4.1.1 Nemocnost na nemoci oběhové soustavy, včetně nemocnosti na infarkt myo-

kardu 

Ve Zlínském kraji u praktických lékařů pro dospělé bylo v roce 2013 registrováno 469 000 

osob, z tohoto počtu bylo dispenzarizováno 18 478 pacientů pro cévní nemoci mozku, 

114 821 osob pro hypertenzní onemocnění a 49 698 pacientů pro ischemické nemoci sr-

deční (z toho pro infarkt myokardu 5 248). Vzhledem k nově zjištěným onemocněním bylo 

v roce 2013 zařazeno do dispenzarizace 1 884 pacientů pro cévní nemoci mozku, 7 349 

osob pro hypertenzní nemoci a z důvodu ischemické choroby srdeční 2 973 pacientů (ÚZIS 

ČR, 2014a).  

Cévní nemoci mozku 

Cévní nemoci mozku tvoří v Mezinárodní klasifikaci nemocí desáté revize (MKN-10) sou-

část kapitoly IX. Nemoci oběhové soustavy, ve které jsou definovány jako samostatný od-

díl rozmezím kódů I60–I69. 

„V České republice jsou cévní onemocnění mozku po onemocněních srdce nejčastější pří-

činou hospitalizace a umírá na ně ročně přibližně desetina z celkového počtu zemřelých. 

Pacienti, jejichž průběh onemocnění není fatální, bývají fyzicky i psychicky zatíženi nejen 

vlastní chorobou, ale také jejími invalidizujícími následky, které jsou často doživotní.“ 

(ÚZIS ČR, 2012). 

Graf č. 53 zobrazuje počet pacientů pod stálým lékařským dohledem z důvodu cévního 

onemocnění mozku ve vybraných krajích v letech 2004–2013. Ve Zlínském kraji v roce 

2013 dosáhla absolutní hodnota ukazatele 18 478, v porovnání s rokem 2004, ve kterém 

činila absolutní hodnota ukazatele 16 905, byl zaznamenán nárůst o 9,3 % (graf č. 53). 

Z analýzy trendu sledovaných 10 let je patrné, že v kraji Vysočina byl téměř stacionární 
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stav, zatímco v Moravskoslezském a Středočeském kraji došlo k poklesu sledovaného uka-

zatele při porovnání hodnoty v roce 2013 a 2004. Nejvyšší hodnoty 33 833 dispenzarizova-

ných pacientů za celé desetileté období dosáhl tento ukazatel v roce 2006 

v Moravskoslezském kraji, nejnižší (11 394) byl v roce 2008 v kraji Vysočina. V roce 2013 

dosáhla hodnota ukazatele nejvyšší hodnoty ze sledovaných krajů (Středočeského kraje, 

kraje Vysočina, Zlínského a Moravskoslezského kraje) v Moravskoslezském kraji 27 924, 

což je hodnota o 51,1 % vyšší než ve Zlínském kraji. Nejnižší hodnota v roce 2013 byla 

zaznamenána v kraji Vysočina (12 243), ve Zlínském kraji v porovnání s krajem Vysočina 

byl počet pacientů pod stálým lékařským dohledem z důvodu cévního onemocnění mozku 

o 50,9 % vyšší. Vzhledem k tomu, že se jedná o absolutní hodnoty, má srovnání pouze 

informativní charakter.  

Graf 53 – Počet pacientů pod stálým lékařským dohledem z důvodu cévního onemocnění 

mozku ve vybraných krajích ČR. Zdroj: ÚZIS ČR. 

Z analýzy trendu let 2004 až 2013 je patrný téměř stacionární stav počtu nově zjištěných 

cévních onemocnění mozku ve Zlínském kraji, v roce 2013 činila absolutní hodnota ukaza-

tele 1 884, v porovnání s rokem 2004, ve kterém byla absolutní hodnota ukazatele 1 802, 

byl zaznamenán mírný nárůst o 4,6 % mezi sledovanými roky (graf č. 54). Z analýzy trendu 

sledovaných 10 let je patrné, že v kraji Vysočina byl téměř stacionární stav, zatímco 

v Moravskoslezském a Středočeském kraji došlo k poklesu sledovaného ukazatele při po-

rovnání hodnoty v roce 2013 a 2004. Nejvyšší hodnoty (3 715) nově zjištěných onemocně-

ní za celé sledované období dosáhl tento ukazatel v roce 2004 v Moravskoslezském kraji, 

nejnižší (1 140) v roce 2012 v kraji Vysočina. V roce 2013 dosáhla hodnota ukazatele nej-

vyšší hodnoty ze sledovaných krajů (Středočeského kraje, kraje Vysočina, Zlínského a Mo-

ravskoslezského kraje) v Moravskoslezském kraji 3 226, což je hodnota o 71,2 % vyšší než 

ve Zlínském kraji. Nejnižší hodnota v roce 2013 byla zaznamenána v kraji Vysočina 
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(1 379), ve Zlínském kraji v porovnání s krajem Vysočina byl počet nově zjištěných cév-

ních onemocnění mozku o 36,6 % vyšší. Vzhledem k tomu, že se jedná o absolutní hodno-

ty, mají srovnání pouze informativní charakter. 

Graf 54 – Počet nově zjištěných cévních onemocnění mozku ve vybraných krajích ČR.  

Zdroj: ÚZIS ČR. 

Hypertenzní nemoci 

Hypertenzní nemoci jsou v Mezinárodní klasifikaci nemocí desáté revize (MKN-10) sou-

částí kapitoly IX. Nemoci oběhové soustavy jako samostatný oddíl definovaný rozmezím 

kódů I10–I15. 

Dle Filipovského et al. (2014) se v populaci prevalence hypertenze odhaduje zhruba na  

30–45 %, u této choroby je charakteristický strmý nárůst se zvyšujícím se věkem. Autoři 

upozorňují na skutečnost, že tlak krve naměřený v ordinaci lékaře se vyznačuje nezávislým 

kontinuálním vztahem s incidencí různých kardiovaskulárních příhod (srdečním selháním, 

infarktem myokardu, náhlou smrtí, cévní mozkovou příhodou a ischemickou chorobou 

dolních končetin). Hypertenze je definována jako hodnota systolického tlaku rovna nebo 

více než 140 mm Hg a/nebo hodnota diastolického tlaku rovna nebo více než 90 mm Hg.  

Rovněž je nutné upozornit, že se za arteriální hypertenzi označuje opakované zvýšení 

krevního tlaku ≥ 140/90 mm Hg naměřené minimálně při 2 různých návštěvách. 

 Ve sledovaném období, tj. v letech 2004 až 2013, je patrný vzrůstající trend počtu pacientů 

pod stálým lékařským dohledem z důvodu hypertenzní choroby ve všech zobrazených kra-

jích (graf č. 55). Ve Zlínském kraji v roce 2013 činila absolutní hodnota ukazatele 114 821, 

v porovnání s rokem 2004, ve kterém byla absolutní hodnota ukazatele 86 489, byl zazna-

menán nárůst o 32,8 % mezi sledovanými roky. V roce 2013 (stejně jako ve všech zobra-

zených letech) dosáhla hodnota ukazatele nejvyšší hodnoty (219 229) ze sledovaných krajů 
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(Středočeského kraje, kraje Vysočina, Zlínského a Moravskoslezského kraje) 

v Moravskoslezském kraji, což je hodnota téměř 2× vyšší než ve Zlínském kraji. Nejnižší 

hodnota byla v roce 2013 (stejně jako ve všech zobrazených letech) zaznamenána v kraji 

Vysočina (93 925), ve Zlínském kraji v porovnání s krajem Vysočina byl počet pacientů 

pod stálým lékařským dohledem z důvodu hypertenzní nemoci vyšší o 22,2 %. Vzhledem 

k tomu, že se jedná o absolutní hodnoty, mají srovnání pouze informativní charakter. 

Graf 55 – Počet pacientů pod stálým lékařským dohledem z důvodu hypertenzní nemoci 

ve vybraných krajích ČR. Zdroj: ÚZIS ČR. 

Z analýzy trendu let 2004 až 2013 je patrný vzestup počtu nově zjištěných hypertenzních 

onemocnění ve Zlínském kraji, v roce 2013 činila absolutní hodnota ukazatele 7 349, 

v porovnání s rokem 2004, ve kterém byla absolutní hodnota ukazatele 5 705, byl zazna-

menán nárůst o 28,8 % mezi sledovanými roky (graf č. 56). Nejvyšší hodnoty 18 093 nově 

zjištěných onemocnění za celé sledované období dosáhl tento ukazatel v roce 2013 

v Moravskoslezském kraji, nejnižší 4 265 v roce 2004 v kraji Vysočina. Jak již bylo zmí-

něno, v roce 2013 dosáhla hodnota ukazatele nejvyšší hodnoty ze sledovaných krajů (Stře-

dočeského kraje, kraje Vysočina, Zlínského a Moravskoslezského kraje) 

v Moravskoslezském kraji, oproti Zlínskému kraji se jedná o 146,2 % vyšší hodnotu. Nej-

nižší hodnota v roce 2013 byla zaznamenána v kraji Vysočina (5 813), ve Zlínském kraji 

v porovnání s krajem Vysočina byl počet nově zjištěných hypertenzních onemocnění 

o 26,4 % vyšší. Vzhledem k tomu, že se jedná o absolutní hodnoty, mají srovnání pouze 

informativní charakter. 
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Graf 56 – Počet nově zjištěných hypertenzních onemocnění ve vybraných krajích ČR. 

Zdroj: ÚZIS ČR. 

Ischemické nemoci srdeční a infarkt myokardu 

Ischemické nemoci srdeční jsou v Mezinárodní klasifikaci nemocí desáté revize (MKN-10) 

součástí kapitoly IX. Nemoci oběhové soustavy jako samostatný oddíl s rozmezím kódů 

I20–I25, infarkt myokardu je určen rozmezím kódů I21–I22. 

Jak uvádí Bělohlávek a Ascherman (2008) klinická manifestace ischemické choroby srdeč-

ní zahrnuje tyto nosologické jednotky – akutní koronární syndromy, stabilní anginu pecto-

ris, němou ischemii, srdeční selhání a náhlou smrt. Pacienti s akutními koronárními syn-

dromy tvoří významnou část z těch nemocných, jejichž hlavním příznakem je bolest na 

hrudníku. Velmi důležitá je správná a rychlá diagnostika, a to z důvodů závažných kompli-

kací, včetně úmrtí.  

„Pojem infarkt myokardu by měl být používán pro stav s prokázanou myokardiální nekró-

zou související s klinickým průběhem, který odpovídá ischemii myokardu“ (Bělohlávek 

a Ascherman, 2008). 

Ve sledovaném období, tj. v letech 2004 až 2013, je patrný vzestup počtu pacientů pod 

stálým lékařským dohledem z důvodu akutního infarktu myokardu ve Zlínském kraji, 

v roce 2013 činila absolutní hodnota ukazatele 5 248, v porovnání s rokem 2004, ve kterém 

byla absolutní hodnota ukazatele 4 326, byl zaznamenán nárůst o 21,3 % mezi sledovanými 

roky (graf č. 57). Zcela odlišná situace je ve 3 dalších zobrazených krajích, ve kterých byla 

hodnota ukazatele v roce 2004 vyšší než v roce 2013. Nejvyšší hodnoty 14 184 dispenzari-

zovaných pacientů za celé desetileté období dosáhl tento ukazatel v roce 2006 

v Moravskoslezském kraji, nejnižší 3 505 v roce 2012 v kraji Vysočina. V roce 2013 do-

sáhla hodnota ukazatele nejvyšší hodnoty (10 905) ze sledovaných krajů (Středočeského 
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kraje, kraje Vysočina, Zlínského a Moravskoslezského kraje) v Moravskoslezském kraji. 

Jedná se o hodnotu 2× vyšší než ve Zlínském kraji. Nejnižší hodnota v roce 2013 byla za-

znamenána v kraji Vysočina (3 598), ve Zlínském kraji v porovnání s krajem Vysočina byl 

počet pacientů pod stálým lékařským dohledem z důvodu akutního infarktu myokardu 

vyšší o 45,9 %. Vzhledem k tomu, že se jedná o absolutní hodnoty, mají srovnání pouze 

informativní charakter.  

Graf 57 – Počet pacientů pod stálým lékařským dohledem z důvodu akutního infarktu myo-

kardu ve vybraných krajích ČR. Zdroj: ÚZIS ČR. 

Z analýzy trendu let 2004 až 2013 je patrný setrvalý stav počtu nově zjištěných případů 

akutního infarktu myokardu ve Zlínském kraji, v roce 2013 činila absolutní hodnota ukaza-

tele 980, v porovnání s rokem 2004, ve kterém byla absolutní hodnota ukazatele 999, byl 

zaznamenán téměř nepatrný pokles o 1,9 % mezi sledovanými roky (graf č. 58). V tomto 

sledovaném období je patrný velmi mírný pokles až setrvalý stav v kraji Vysočina, a výraz-

nější pokles hodnot ukazatele v Moravskoslezském a Středočeském kraji. Nejvyšší hodno-

ty, 2 493 nově zjištěných onemocnění za celé sledované období, dosáhl tento ukazatel 

v roce 2004 v Moravskoslezském kraji, nejnižší (670) v roce 2011 v kraji Vysočina. V roce 

2013 dosáhla hodnota ukazatele nejvyšší hodnoty (1 644) ze sledovaných krajů (Středočes-

kého kraje, kraje Vysočina, Zlínského a Moravskoslezského kraje) v Moravskoslezském 

kraji. Jedná se o hodnotu o 67,8 % vyšší než ve Zlínském kraji. Nejnižší hodnota v roce 

2013 byla zaznamenána v kraji Vysočina (705), ve Zlínském kraji v porovnání s krajem 

Vysočina byl počet nově zjištěných případů akutního infarktu myokardu o 39,0 % vyšší. 

Vzhledem k tomu, že se jedná o absolutní hodnoty, mají srovnání pouze informativní cha-

rakter. 
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Graf 58 – Počet nově zjištěných případů akutního infarktu myokardu ve vybraných krajích 

ČR. Zdroj: ÚZIS ČR. 

4.1.2 Incidence novotvarů 

Incidence zhoubných novotvarů (graf č. 59) má oproti úmrtnosti stabilně stoupající tenden-

ci, jak v jednotlivých krajích, tak v ČR, i v rámci EU15. Ve Zlínském kraji došlo v období 

2004–2011 k nárůstu o 24,8 %, v ČR o 16 % a v rámci Evropské unie o 10,3 %. Rovněž je 

nutno konstatovat, že incidence ve Zlínském kraji nedosahuje hodnot incidence v ČR. 

Onemocnění na zhoubné novotvary je častější u mužů než u žen. V roce 2011 onemocnělo 

827,3 z 100 000 mužů (graf č. 60) a jen 766,3 z 100 000 žen (graf č. 61), což je rozdíl 61 

onemocnění v neprospěch mužů. 

Graf 59 – Srovnání výskytu onemocnění zhoubnými novotvary na 100 000 obyvatel  

ve vybraných krajích, ČR a EU15. Zdroj: ÚZIS ČR, HFA WHO. 

Při srovnání počtu nových onemocnění zhoubnými novotvary na 100 000 mužů za období 

2004–2011 (graf č. 60) je možno pozorovat stoupající trend. V ČR ke zvýšení ze 710 one-

mocnění na 100 000 mužů v roce 2004, na 827 v roce 2011, což je nárůst o 16,5 %. Ve 

Zlínském kraji došlo za toto období k nárůstu až o 32,7 %, naproti tomu ve Středočeském 

kraji, kde je incidence v celé republice jedna z nejnižších, došlo k nárůstu jen o 8,6 %. 
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Graf 60 – Srovnání výskytu onemocnění zhoubnými novotvary na 100 000 mužů  

ve vybraných krajích a ČR. Zdroj: ÚZIS ČR. 

Incidence zhoubných novotvarů na 100 000 žen (graf č. 61) má rovněž stoupající tendenci 

jako u mužů. V rámci ČR i Zlínského kraje došlo k nárůstu za 10 let (2004–2011) o 16 %. 

Žádný ze sledovaných krajů (Zlínský, Středočeský, Vysočina, Moravskoslezský) nepřekra-

čuje incidenci u žen v ČR. Nejnižší incidence zhoubných novotvarů na 100 000 žen je stej-

ně jako u mužů v rámci ČR ve Středočeském kraji. Zlínský kraj je v rámci republiky rov-

něž na jednom z nejnižších míst. 

Graf 61 – Srovnání výskytu onemocnění zhoubnými novotvary na 100 000 žen ve vybraných 

krajích a ČR. Zdroj: ÚZIS ČR. 

Incidence zhoubného novotvaru tlustého střeva  

Nejvyšší incidence zhoubného novotvaru tlustého střeva u mužů v letech 2004–2011 

v rámci sledovaných krajů (graf č. 62) byla zjištěna ve Zlínském kraji. Velký nárůst nově 

diagnostikovaných případů byl především v roce 2010, za celé sledované období se ve 

Zlínském kraji jednalo o vzestup incidence o 19 %. V České republice, podobně i v ostat-

ních vybraných krajích, byl v tomto období zaznamenán setrvalý trend. Nově diagnostiko-
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vané případy zhoubného novotvaru tlustého střeva u mužů dosahují v ČR průměrné hodno-

ty 52,5 případů na 100 000 mužů. 

Graf 62 – Srovnání výskytu onemocnění zhoubným novotvarem tlustého střeva na 100 000 

mužů ve vybraných krajích a ČR. Zdroj: ÚZIS ČR. 

V uvedeném období let 2004–2011 a ve vybraných krajích (graf č. 63) byla ve Zlínském 

kraji zjištěna incidence zhoubného novotvaru tlustého střeva u žen nižší než na úrovni celé 

ČR. Ve Zlínském kraji vykazovala incidence v tomto období téměř setrvalý trend. Nejvyšší 

incidence zhoubného novotvaru tlustého střeva u žen ze všech vybraných krajů byla za-

znamenána v Moravskoslezském kraji. Nově diagnostikované případy zhoubného novotva-

ru tlustého střeva u žen dosahují v ČR průměrné hodnoty 38,2 případů na 100 000 žen.  

Graf 63 – Srovnání výskytu onemocnění zhoubným novotvarem tlustého střeva na 100 000 

žen ve vybraných krajích a ČR. Zdroj: ÚZIS ČR. 
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Incidence zhoubného novotvaru průdušnice, průdušek a plic 

Incidence novotvarů průdušnice, průdušek a plic u mužů je v ČR v období roku 2004–2011 

vyrovnaná (graf č. 64), přibližuje se v grafickém znázornění téměř vodorovné přímce od 

hodnot 95,7 onemocnění k mírnému poklesu v roce 2011 (87,0 onemocnění). Zlínský kraj 

vykazuje ve zmíněném období, ve srovnání s krajem Středočeským (který se vyznačuje 

vyššími hodnotami onemocnění na novotvary průdušnice, průdušek a plic než jsou hodnoty 

v ČR), Moravskoslezským a krajem Vysočina, nejnižší hodnoty onemocnění (kolem 70,0 

a pod 70,0), s výjimkou roku 2008, kdy dosáhl téměř stejných hodnot jako kraj Vysočina, 

a to 80,4. 

Graf 64 – Srovnání výskytu onemocnění zhoubným novotvarem průdušnice, průdušek a plic 

na 100 000 mužů ve vybraných krajích a ČR. Zdroj: ÚZIS ČR. 

Onemocnění zhoubným novotvarem průdušnice, průdušek a plic na 100 000 žen má 

v období let 2004–2011 v ČR vzrůstající trend. Hodnoty se pohybují od počtu 30,5 nových 

onemocnění v roce 2004 po 38,0 onemocnění v roce 2011 na 100 000 žen. Ve srovnání 

s hodnotami počtu onemocnění u mužů ve stejném období, jsou to však hodnoty ani ne 

poloviční. 

Zlínský kraj přitom ve sledovaném období spolu s krajem Vysočina vykazuje mnohem 

nižší hodnoty (pod 20,0) onemocnění, než je počet onemocnění v ČR. Výjimkou je rok 

2007, kdy počet onemocnění dosáhl ve Zlínském kraji hodnoty 23,5 a rok 2009, kdy evidu-

jeme ve Zlínském kraji 26,8 a v kraji Vysočina 27 nových případů na 100 000 žen. Kraj 

Středočeský naproti tomu má vyšší počet onemocnění než jsou republikové hodnoty, 

s výjimkou roku 2008, kdy došlo k poklesu na hodnotu 32,8 nových případů na 100 000 

žen. Kraj Moravskoslezský kopíruje narůstající republikový trend. 
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Graf 65 – Srovnání výskytu onemocnění zhoubným novotvarem průdušnice, průdušek a plic 

na 100 000 žen ve vybraných krajích a ČR. Zdroj: ÚZIS ČR. 

Incidence zhoubného melanomu kůže 

Incidence zhoubného melanomu kůže u mužů vykazuje v České republice, shodně 

i v ostatních sledovaných krajích, v období let 2004 až 2011 vzestupný trend. V ČR je za-

znamenán v uvedeném období vzestup incidence maligního melanomu kůže u mužů 

o 23 %, zatímco ve Zlínském kraji až o 39 % (nárůst z 16,7 onemocnění v roce 2004 na 

23,2 na100 000 mužů v roce 2011). Nejvyšší incidence s hodnotou 23,2 na 100 000 mužů 

byla pozorována v roce 2011 ve Zlínském kraji. Nejnižší incidenci můžeme sledovat 

v kraji Vysočina, a to v roce 2005, kde vykazovala hodnotu 11,9 na 100 000 mužů. 

Graf 66 – Srovnání výskytu onemocnění zhoubným melanomem kůže na 100 000 mužů  

ve vybraných krajích a ČR. Zdroj: ÚZIS ČR. 

V ČR můžeme pozorovat mírně stoupající trend incidence zhoubného melanomu kůže 

u žen. Stoupající trend incidence je patrný i ve Zlínském kraji s hodnotami od 8,2 na 

100 000 žen v roce 2004 do 16,3 případů na 100 000 žen v roce 2011, dále pak 

v Moravskoslezském kraji a Středočeském kraji. V kraji Vysočina byla stoupající incidence 

do roku 2007 vystřídána incidencí klesající. Ve Zlínském kraji je incidence zhoubného 
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novotvaru kůže u žen mezi kraji nejnižší. Nejvyšší incidenci můžeme sledovat v kraji Vy-

sočina v roce 2007, kde vzrostla až na hodnotu 25,9 onemocnění na 100 000 žen. 

Graf 67 – Srovnání výskytu onemocnění zhoubným melanomem kůže na 100 000 žen  

ve vybraných krajích a ČR. Zdroj: ÚZIS ČR. 

Incidence zhoubného novotvaru prsu 

Incidence novotvarů prsu u žen v období 2004–2011 byla v České republice nejvyšší v roce 

2007 (125,9). Mírný pokles nastal v roce 2009 (113,2), ale v roce 2011 počet onemocnění 

opět vzrostl k hodnotám 123,9 onemocnění na 100 000 žen. Zlínský kraj vychází v roce 

2004 z téměř shodných hodnot, jako jsou hodnoty pro ČR (110,5), aby v roce 2006 zazna-

menal výrazný pokles (86,9), který se opakoval v roce 2009 (87,2). V roce 2011 však do-

chází k nárůstu, a to k hodnotám 118,2 případů na 100 000 žen. Ve srovnání s kraji Středo-

českým, Moravskoslezským a Vysočina však vykazuje Zlínský kraj ve sledovaném období 

v podstatě nejnižší hodnoty. Středočeský kraj a kraj Vysočina mají podobný průběh inci-

dence onemocnění jako je průběh v ČR, jen s nižšími hodnotami. Pouze rok 2005 se vy-

značuje u Středočeského kraje tím, že vykazuje v tomto roce nejvyšší hodnoty ze všech 

sledovaných krajů, a to 114,9 onemocnění. 
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Graf 68 – Srovnání výskytu onemocnění zhoubným novotvarem prsu na 100 000 žen 

ve vybraných krajích a ČR. Zdroj: ÚZIS ČR. 

Incidence zhoubného novotvaru děložního hrdla 

Incidence zhoubného novotvaru děložního hrdla v letech 2004–2011 měla v ČR setrvalý 

stav. Průměrná hodnota nově diagnostikovaných případů zhoubných novotvarů děložního 

hrdla u žen byla pro ČR ve sledovaném období 19,3 nových případů na 100 000 žen. Nej-

nižší nemocnost zaznamenal kraj Vysočina v letech 2004–2011 (pokles o 35 %). Ve Zlín-

ském kraji došlo v uvedeném období k mírnému zvýšení incidence (nárůst o 7,5 %).  

Graf 69 – Srovnání výskytu onemocnění zhoubným novotvarem děložního hrdla na 100 000 

žen ve vybraných krajích a ČR. Zdroj: ÚZIS ČR. 

Incidence zhoubného novotvaru prostaty 

Incidence zhoubného novotvaru prostaty vykazuje stoupající trend, jak v celé České repub-

lice, tak ve sledovaných krajích. Zatímco v ČR pozorujeme nárůst incidence novotvaru 

prostaty o 52 %, v kraji Vysočina o 48 %, v Moravskoslezském kraji o 33 %, ve Středočes-

kém kraji o 90 %, ve Zlínském kraji je nárůst až o 106 % v roce 2011 oproti roku 2004. 

Nejvyšší incidence v roce 2011 zhoubným novotvarem prostaty je patrná ve Zlínském kraji 
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s hodnotou 172,1 nových onemocnění na 100 000 mužů a nejnižší v kraji Vysočina 

s hodnotou 118,9 onemocnění na 100 000 mužů. 

Graf 70 – Srovnání výskytu onemocnění zhoubným novotvarem prostaty na 100 000 mužů 

ve vybraných krajích a ČR. Zdroj: ÚZIS ČR. 

4.1.3 Psychiatrická onemocnění 

Psychiatrická onemocnění, jak uvádí portál Vitalion (2016) v článku Psychiatrická one-

mocnění, představují širokou škálu nemocí, které se vyznačují poruchou vyšších mozko-

vých funkcí. Jde o poruchy myšlení, vnímání, emocí, intelektu, pudů, paměti, verbálního 

i nonverbálního chování, nebo o poruchu osobnosti jako celku. Některá onemocnění se jeví 

jako méně závažná, přesto mohou postiženému velmi znepříjemňovat život, jiná onemoc-

nění jsou závažná, vzhledem k tomu, že lidé mohou být nebezpeční buď sami sobě, nebo 

svému okolí.  

Psychiatrická onemocnění se mohou vyskytovat ve všech věkových kategoriích. Na jejich 

vzniku se dle nejnovějších teorií podílejí faktory biopsychosociální (jako dědičné dispozi-

ce, vývojové poruchy nebo nejrůznější organická onemocnění) a faktory psychosociální 

(tedy vliv narušené výchovy, vztahů, stresu) (Vitalion, 2016).  

Graf č. 71 znázorňuje počet prvních psychiatrických vyšetření v ambulantní péči za sledo-

vaný rok na 100 000 obyvatel a jsou zde zahrnuty jednak osoby, které se teprve začaly lé-

čit, jednak pokračujující v léčení z minulého roku, které přišly ve sledovaném roce poprvé. 

Tento ukazatel vykazuje ve Zlínském kraji mírně vzestupný trend v souladu 

s celorepublikovým lehce vzestupným trendem, kdy na počátku sledovaného období, tedy 

v roce 2004, byl celkový ukazatel počtu prvních psychiatrických vyšetření ve Zlínském 

kraji 3,04 na 100 000, zatímco na konci sledovaného období v roce 2013 již 4,49  
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na 100 000, jednalo se tedy o 1,45 onemocnění na 100 000 obyvatel více, v rámci celé ČR 

o 1,33 více. 

Graf 71 – Srovnání počtu prvních psychiatrických vyšetření na 100 000 obyvatel  

ve vybraných krajích a ČR. Zdroj: ÚZIS ČR. 

Graf č. 72 znázorňuje absolutní počet prvních psychiatrických vyšetření v ambulantní péči 

za sledovaný rok, ať jde o osobu, která se teprve začala léčit, či pokračuje v léčení z minu-

lého roku a přišla ve sledovaném roce poprvé. Ukazatele ve všech 4 sledovaných krajích 

vykazují vzestupný trend. Nejvyšší počet poprvé ambulantně vyšetřených pacientů vykazu-

je Moravskoslezský kraj, na druhém místě kraj Středočeský. V posledním sledovaném roce 

desetiletého období, tedy v roce 2013, se ve srovnání s rokem 2004 zvýšil počet poprvé 

vyšetřených ambulantních psychiatrických pacientů nejvíce ve Středočeském kraji, a to 

o 3 270, a v Moravskoslezském kraji, o 2 634 pacientů. Zlínská kraj vykazuje nárůst 

o 1 875 a kraj Vysočina o 1 452 těchto pacientů. Vzhledem k tomu, že se jedná o absolutní 

hodnoty, mají srovnání pouze informativní charakter. 

Graf 72 – Počet prvních psychiatrických vyšetření v ambulancích ve vybraných krajích. 

Zdroj: ÚZIS ČR. 
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Graf č. 73 znázorňuje absolutní počet nově zjištěných případů organických duševních po-

ruch, tedy onemocnění diagnostikovaná poprvé v životě pacienta. 

Nejvyšší počet nově diagnostikovaných onemocnění je za poslední desetileté sledované 

období v Moravskoslezském kraji (v průměru kolem 2 262 nových případů ročně), jako 

2. v pořadí je kraj Středočeský s průměrným počtem 1 460 nových diagnostikovaných pří-

padů onemocnění. Zlínský kraj je ze zmiňovaných krajů na 3. místě s průměrným počtem 

okolo 748 nových onemocnění. Z grafu je patrný vzestupný trend v počtu osob, které 

v průběhu 10 let v jednotlivých krajích vyhledaly psychiatrickou pomoc a tudíž i vzestupný 

trend v počtu nově diagnostikovaných onemocnění s maximem v roce 2011. V posledním 

roce sledovaného období 2013 vyhledalo poprvé pomoc psychiatra nejvíce osob 

z Moravskoslezského kraje (2 804), dále ze Středočeského kraje (1 915), na 3. místě 

v porovnání je Zlínský kraj (870), nejméně osob z kraje Vysočina (613). Vzhledem k tomu, 

že se jedná o absolutní hodnoty, mají srovnání pouze informativní charakter. 

Graf 73 – Počet nově zjištěných onemocnění na organické duševní poruchy ve vybraných 

krajích. Zdroj: ÚZIS ČR. 

4.1.4 Nemocnost z důvodu úrazů 

„Úraz je tělesné poškození, které vzniká nezávisle na vůli poškozeného náhlým a násilným 

působením zevních sil.“ (Pokorný et al., 2002).  

Úrazy a jejich důsledky jsou vážným problémem zdravotním, sociálním i ekonomickým. 

Jak je obecně známo, jsou také častou příčinou hospitalizace a pracovních neschopností. 

Data nemocnosti z důvodů úrazů v této zprávě jsou stažena z ÚZIS ČR. Tato data jsou po-

skytována z ambulancí chirurgických, neurochirurgických, plastické chirurgie a léčby po-

pálenin, kardiochirurgie, traumatologie, ortopedie, hrudní chirurgie a cévní chirurgie. 
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V grafu č. 74 jsou zaznamenány úrazy ve sledovaném období let 2004 až 2013. Pokud 

srovnáme rok 2004, zjistíme, že hodnota úrazovosti na 100 000 obyvatel v České republice 

byla vyšší, než ve všech sledovaných krajích. Zlínský kraj patřil ke krajům s nízkým po-

čtem úrazů s celkovou hodnotou 15 624,9 úrazů 100 000 obyvatel, což bylo o 12,6 % mé-

ně, než v ČR. V průběhu desetiletého sledování v roce 2010 a 2011 úrazovost ve Zlínském 

kraji překonala hodnoty ČR, které ale opětovně v následujících letech poklesly. V roce 

2013 vidíme výrazný nástup úrazů v kraji Vysočina s úrazovostí 19 846,9 na 100 000 oby-

vatel, což ve srovnání s ČR je o 16,7 % vyšší a ve srovnání se Zlínským krajem o 29,7 % 

vyšší. 

Graf 74 – Srovnání počtu úrazů na 100 000 obyvatel ve vybraných krajích a ČR.  

Zdroj: ÚZIS ČR. 

K dispozici máme i data úrazovosti v jednotlivých okresech Zlínského kraje v letech 2007 

a 2011. Z grafu č. 75 je patrné, že nejnižší počty úrazovosti ve Zlínském kraji byly v roce 

2007 s hodnotou 9 255,4 na 100 000 obyvatel i v roce 2011 s hodnotou 11 354,8 na 100 

000 obyvatel v okrese Kroměříž. Tyto hodnoty byly významně nižší i ve srovnání s ČR. 

Jiná situace byla v okrese Zlín v obou sledovaných letech (v roce 2007 14 231,3 úrazů na 

100 000 obyvatel a v roce 2011 20 312,0 úrazů na 100 000 obyvatel), kde výrazně překra-

čovaly hodnoty v ČR. 
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Graf 75 – Srovnání počtu úrazů na 100 000 obyvatel v okresech Zlínského kraje a ČR. 

Zdroj:ÚZIS ČR, ČSÚ. 

V rámci sportovních úrazů v posuzovaném období hodnoty Zlínského kraje byly výrazně 

vyšší než v České republice. V roce 2004 ve Zlínském kraji byla úrazovost v oblasti spor-

tovních úrazů na hodnotě 4 381,8 na 100 000 obyvatel, což je oproti ukazateli ČR o 13,1 % 

vyšší. Pokud v tomto roce srovnáme Zlínský kraj, kde byl nejvyšší počet sportovních úrazů 

s krajem s nejnižší úrazovostí, tj. Moravskoslezským, tak ve Zlínském kraji počet úrazů byl 

o 65,2 % vyšší. Nejvyšší počet sportovních úrazů ve všech sledovaných krajích byl v roce 

2011 ve Zlínském kraji a dosáhl hodnoty 4 631,1 úrazů na 100 000 obyvatel. Hodnota úra-

zovosti poklesla poprvé ve ZK v roce 2013, ale stále nedosahovala úrovně v ČR. 

Graf 76 – Srovnání počtu sportovních úrazů na 100 000 obyvatel ve vybraných krajích a ČR. 

Zdroj: ÚZIS ČR. 

Ve sledovaném období ve vybraných krajích a ČR byla v roce 2004 nejnižší hodnota do-

pravních úrazů právě ve Zlínském kraji s hodnotou 874,9 na 100 000 obyvatel (graf č. 77). 
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Ve srovnání s ČR byla o 32,6 % nižší. V roce 2009 došlo k prudkému vzestupu počtu do-

pravních úrazů ve Zlínském kraji a tento trend pokračoval až do roku 2012. V roce 2013 

opět vidíme pokles dopravních úrazů ve Zlínském kraji, ale počet těchto úrazů se již nedo-

stal pod úroveň úrazů ostatních sledovaných krajů.  

Graf 77 – Srovnání počtu dopravních úrazů na 100 000 obyvatel ve vybraných krajích a ČR. 

Zdroj: ÚZIS ČR. 

V rámci ostatních úrazů, včetně domácích, je Zlínský kraj po celou sledovanou dobu pod 

hodnotou České republiky. V roce 2004 počet ostatních úrazů, včetně domácích, činil ve 

Zlínském kraji 8 429,6 na 100 000 obyvatel, což je o 17,1 % nižší než v ČR. Do roku 2009 

všechny sledované kraje byly pod hodnotou ČR, až v roce 2010 byl zaznamenán prudký 

nárůst v Moravskoslezském kraji na 9 993,8 úrazů na 100 000 obyvatel a tento trend po-

kračoval až do roku 2013, kdy hodnota ostatních úrazů, včetně domácích, v tomto kraji 

činila 11 394,3 na 100 000 obyvatel. Pokud srovnáme hodnoty nejnižší úrazovosti v tomto 

roce, tj. ve Zlínském kraji oproti nejvyšší úrazovosti v Moravskoslezském kraji, vidíme, že 

úrazovost byla v Moravskoslezském kraji o 42,5 % vyšší. 

Graf 78 – Srovnání počtu ostatních úrazů včetně domácích na 100 000 obyvatel ve vybraných 

krajích a ČR. Zdroj: ÚZIS ČR. 
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V roce 2004 u vybrané věkové skupiny byl největší podíl ostatních úrazů včetně domácích 

následovaný sportovními úrazy. Nezanedbatelné byly i úrazy školní. Pokud srovnáme rok 

2013, poklesl podíl ostatních úrazů včetně domácích na úkor sportovních úrazů a školních 

úrazů. Zároveň se zvýšil podíl i dopravních úrazů (graf č. 79).  

Graf 79 – Srovnání podílu jednotlivých skupin úrazů dětí Zlínského kraje ve věku 0–14 let 

na celkovém počtu dětských úrazů v kraji v letech 2004 (vnitřní kruh) a 2013 (vnější kruh). 

Zdroj: ÚZIS ČR. 

Úrazy u dětí mohou být na škále od lehkých po závažné s trvalými následky. V následují-

cím grafu č. 80 nesledujeme závažnost úrazů. Popisujeme zde pouze celkový počet úrazů 

ve srovnání s vybranými kraji a ČR. Zlínský kraj po celou dobu sledovaného období patří 

mezi kraje s druhou nejvyšší úrazovostí na 100 000 dětí. Pouze v roce 2013 došlo 

k poklesu počtu úrazů pod hodnoty ČR a Moravskoslezského kraje. Nejvyšší úrazovost 

byla po celou dobu v kraji Vysočina. V roce 2009 došlo ke všeobecnému poklesu úrazo-

vosti u dětí, od té doby úrazovost stagnuje.  
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Graf 80 – Srovnání celkového počtu úrazů dětí ve věku 0–14 let na 100 000 dětí ve vybraných 

krajích a ČR. Zdroj: ÚZIS ČR. 

Nejvyšší počty úrazů u dětí byly ve sledovaných letech 2008 (38 235,3 úrazů na 100 000 

dětí) a 2011 (38 196,5 úrazů na 100 000 dětí) v okrese Zlín. Tato čísla značně překračují 

počet úrazů na 100 000 dětí v České republice. V roce 2008 byla úrazovost dětí ve Zlín-

ském okrese o 47,6 % vyšší než počet úrazů v ČR. Obdobná situace byla i v roce 2011. 

Nejnižší úrazovost byla v okrese Kroměříž. V roce 2008 byla ve srovnání s okresem Zlín 

nižší o 43,5 % a v roce 2011 dokonce o 74,5 %. 

Graf 81 – Srovnání celkového počtu úrazů dětí ve věku 0–14 let na 100 000 dětí v okresech 

Zlínského kraje a ČR. Zdroj: ÚZIS ČR, ČSÚ. 

Ve sledovaném desetiletém období 2004–2013 byl v roce 2004 Zlínský kraj na 1. místě 

v počtu ostatních úrazů včetně domácích s hodnotou 15 536,5 úrazů na 100 000 obyvatel. 

Po celou dobu tohoto období docházelo k poklesu úrazů až na hodnotu 6 361,6 úrazů na 

100 000 obyvatel v roce 2013. Ve srovnání s rokem 2004 došlo k poklesu o 59,1 %. Jiná 



Zpráva o zdraví obyvatel Zlínského kraje  101 

 

situace je v kraji Vysočina, kde stále přetrvává vysoký podíl ostatních úrazů včetně domá-

cích, a to nad hodnoty ČR. 

Graf 82 – Srovnání počtu ostatních úrazů včetně domácích u dětí ve věku 0–14 let na 100 000 

dětí ve vybraných krajích a ČR. Zdroj: ÚZIS ČR. 

Dle webových stránek SZÚ – Prevence úrazů u dětí a dospívajících (Zvadová a Janoušek, 

2014) může být navýšení sportovních úrazů způsobeno novými sportovními aktivitami 

(adrenalinové sporty, in line brusle, snowboard apod.). Nejvyšší počet sportovních úrazů je 

zjišťován při organizovaném sportu, ale i v tělesné výchově. Na vyšším počtu se podílí 

i nižší tělesná zdatnost dětí. 

V rámci sportovních úrazů v této věkové kategorii měl Zlínský kraj dominující postavení 

od roku 2005 až do roku 2012. Nejvyšší počet ze všech sledovaných krajů i ČR měl právě 

Zlínský kraj v roce 2008 s celkovou hodnotou 10 767,4 sportovních úrazů na 100 000 dětí. 

Zlínský kraj v tomto roce měl o 141,8 % vyšší úrazovost než Moravskoslezský kraj, kde 

byla nejnižší úrazovost. Úrazovost ve ZK od roku 2005 je stále nad hodnotami ČR.   

Graf 83 – Srovnání počtu sportovních úrazů u dětí ve věku 0–14 let na 100 000 dětí  

ve vybraných krajích a ČR. Zdroj: ÚZIS ČR. 



Zpráva o zdraví obyvatel Zlínského kraje  102 

 

Ve sledovaném období desíti let dochází k pozvolnému poklesu školních úrazů u dětí, a to 

od roku 2008 ve všech sledovaných krajích i v České republice. Velmi významně v tomto 

roce poklesla i úrazovost v kraji Vysočina, který byl v roce 2004 krajem s největším po-

čtem školních úrazů (8 122,2 úrazů na 100 000 dětí). Pokud srovnáme kraj Vysočina se 

Středočeským krajem v roce 2004 (3 601,4 úrazů 100 000 dětí), zjistíme, že v kraji Vyso-

čina byl počet školních úrazů o 125,5 % vyšší. Zlínský kraj byl od roku 2006 stále nad 

hodnotami počtu úrazů na 100 000 dětí v ČR. 

Graf 84 – Srovnání počtu školních úrazů u dětí ve věku 0–14 let na 100 000 dětí  

ve vybraných krajích a ČR. Zdroj: ÚZIS ČR. 

Dopravní úrazy u dětí ve Zlínském kraji v rámci sledovaného desetiletého období zazna-

menaly nárůst, a to z původních hodnot z roku 2004 (753,4 úrazů na 100 000 dětí) až na 

nejvyšší hodnotu z roku 2012 (1 505,2 úrazů na 100 000 dětí). Od roku 2009 měl Zlínský 

kraj společně s krajem Vysočina vyšší hodnoty než ČR. Nejnižší počet dopravních úrazů na 

100 000 dětí je v Středočeském a Moravskoslezském kraji.  

Graf 85 – Srovnání výskytu úrazů dopravních u dětí ve věku 0–14 let na 100 000 dětí  

ve vybraných krajích a ČR. Zdroj: ÚZIS ČR. 
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Všechna následující data (graf č. 86, tabulka č. 12) jsou uvedena v absolutních číslech, tzn., 

že nesrovnávají relaci na 100 000 obyvatel a z tohoto důvodu má předmětný graf a tabulka 

pouze informativní charakter. Můžeme pouze vyjádřit počet dopravních nehod v kraji 

a jejich trend. Všeobecně od roku 2009 dochází k poklesu dopravních nehod šetřených po-

licií ČR. Tento pokles souvisí s novelou zákona č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních 

komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu) z 1. 1. 2009. 

Graf 86 – Přehled absolutního počtu dopravních nehod šetřených Policií ČR ve vybraných 

krajích ČR. Zdroj: statistika MV ČR. 

V roce 2013 bylo evidováno ve Zlínském kraji celkem 3 314 dopravních nehod. Na ná-

sledky dopravních nehod zemřelo 35 osob a 206 osob bylo těžce zraněno. Tyto údaje 

v jednotlivých okresech nelze srovnat, protože jsou v absolutních číslech. Nicméně jakéko-

liv úmrtí způsobí tragédii v rodinách i mezi přáteli. Počet 35 zemřelých při dopravních 

nehodách je alarmující. 

Tabulka 12 – Přehled absolutního počtu dopravních nehod v jednotlivých okresech Zlínské-

ho kraje v roce 2013. Zdroj: statistika MV ČR. 

Okresy  
Zlínského kraje 

Počet dopravních 
nehod v roce 2013 

Usmrcené 
osoby 

Těžce  
zranění 

Lehce  
zranění 

Kroměříž 593 8 42 218 

Zlín 1 183 7 65 390 

Vsetín 673 14 31 276 

Uherské Hradiště 865 6 68 265 
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4.1.5 Nadváha a obezita 

Nadváha a obezita je podle tiskové zprávy MZ ČR ze dne 23. 7. 2014 narůstajícím problé-

mem České republiky, a to zejména z toho důvodu, že více než 57 % dospělé populace má 

vyšší než normální váhu. Dle Zprávy o zdraví obyvatel České republiky, vydané Minister-

stvem zdravotnictví ČR v roce 2014, je nejvyšší nárůst výskytu obezity patrný ve věkové 

skupině 35–44letých mužů a 65–74letých žen. V ČR narůstá také počet dětí s vyšší než 

normální váhou, především u chlapců (Ministerstvo zdravotnictví ČR, 2014c). 

Nadváha a obezita spolu s nedostatečnou pohybovou aktivitou představují v rozvinutých 

zemích nejčastější příčinu úmrtí. Sledování výskytu obezity v populaci zařadily některé 

evropské země jako jeden z indikátorů udržitelného rozvoje života (Ministerstvo zdravot-

nictví ČR, 2014b). 

Tato data potvrzuje i srovnání níže uvedených krajů, ze kterého se dá usoudit, že ve sledo-

vaném období je vzrůstající tendence počtu dispenzarizovaných dětí pro obezitu. Ve Zlín-

ském kraji je počet sledovaných dětí na tuto diagnózu nejnižší, jak ve srovnání s ČR, tak 

i s ostatními vybranými kraji. Celkově je trend vzrůstající. 

Graf 87 – Srovnání počtu dětí dispenzarizovaných pro obezitu na 1 000 registrovaných dětí 

ve vybraných krajích a ČR. Zdroj: ÚZIS ČR. 

Počet mladistvých dispenzarizovaných pro obezitu na 1 000 registrovaných mladistvých ve 

věku 15–18 let (graf č. 88) ve Zlínském kraji nepřevyšuje hodnoty zjištěné pro ČR, ve 

srovnání s ostatními kraji je počet takto sledovaných mladistvých nižší a vykazuje ve sle-

dovaném období vzrůstající tendenci. 
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Graf 88 – Srovnání počtu mladistvých dispenzarizovaných pro obezitu na 1 000 registrova-

ných mladistvých ve věku 15–18 let ve vybraných krajích a ČR. Zdroj: ÚZIS ČR. 

4.1.6 Diabetes mellitus 

Diabetes mellitus (DM), neboli česky cukrovka, je chronické metabolické onemocnění, 

vznikající v nedostatku inzulínového působení. V posledních letech se stává celospolečen-

ským problémem, protože přibývá počet nemocných. Toto onemocnění je řazeno mezi nej-

závažnější civilizační onemocnění v současné době. Nutná je především včasná prevence 

onemocnění, zejména u lidí, v jejichž rodinách byl diabetes již diagnostikován a lze tedy 

předpokládat genetické dispozice. Rozlišují se 2 základní typy: diabetes 1. typu a diabetes 

2. typu.  

U diabetu 1. typu jsou ničeny buňky slinivky břišní, které produkují hormon inzulin, vlast-

ním imunitním systémem. Příčinou je absolutní nedostatek inzulinu způsobený zánětem 

Langerhansových ostrůvků slinivky břišní. Toto onemocnění vzniká nejčastěji v dětském 

věku. Na rozdíl od tohoto typu onemocnění diabetes 2. typu vzniká v pozdějším věku a je 

způsoben sníženou citlivostí tkání vlastního těla k inzulinu. O tomto typu diabetu se hovoří 

jako o neinfekčním chronickém onemocnění, které je vyvolané špatným životním stylem 

(nedostatek pohybu, špatné stravovací návyky). Svou roli zde samozřejmě hraje 

i dědičnost.  

V roce 2004 byla hodnota ukazatele nově zjištěných onemocnění diabetem mellitem 

u mužů ve Zlínském kraji jednou z nejvyšších ve srovnání s dalšími sledovanými kraji 

(Moravskoslezský kraj, kraj Vysočina, Středočeský kraj) i s Českou republikou. Nejnižší 

nemocnost v roce 2004 byla ve Středočeském kraji a činila 422,8 onemocnění na 100 000 

mužů. Ve Zlínském kraji činila nemocnost 594,9 případů na 100 000. V porovnání s tímto 
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krajem bylo ve Zlínském kraji o 40,7 % více nových onemocnění DM. Co se týče srovnání 

s ČR, rovněž zde měl v tomto roce ZK o 13,1 % více nově zjištěných onemocnění u mužů.  

Pokud posuzujeme nově zjištěná onemocnění DM v průběhu sledovaného období, 

tj. v letech 2004 až 2013, zjistíme, že od roku 2009 došlo k poklesu nově zjištěných one-

mocnění DM ve Zlínském kraji. Jiná situace je v ČR, kdy od roku 2008 dochází k vzestupu 

onemocnění. Velmi výrazný nástup vidíme v Moravskoslezském kraji od roku 2008 a ve 

Středočeském kraji od roku 2011. V desetiletém srovnání v těchto krajích došlo k výraz-

nému nárůstu počtu nově zjištěných onemocnění DM. V Moravskoslezském kraji se počet 

nově zjištěných onemocnění od roku 2004 do roku 2013 zvedl o 18,6 % a v Středočeském 

kraji dokonce o 55,6 %. 

Graf 89 – Srovnání počtu nově zjištěných onemocnění diabetem mellitem na 100 000 mužů 

ve vybraných krajích a ČR. Zdroj: ÚZIS ČR. 

Obdobně jako u mužů v roce 2004 byla hodnota ukazatele nově zjištěných onemocnění 

diabetem mellitem u žen ve Zlínském kraji jednou z nejvyšších s relativní hodnotou 625,4 

onemocnění na 100 000 žen ve srovnání s dalšími sledovanými kraji (Moravskoslezský 

kraj, kraj Vysočina, Středočeský kraj) i s Českou republikou. Nejnižší nemocnost na 

100 000 žen byla v roce 2004 ve Středočeském kraji a činila 459, ve srovnání se Zlínským 

krajem byla o 26,5 % nižší. Zlínský kraj rovněž převyšoval hodnotu ukazatele v ČR 

o 16,3 %. Prvenství si Zlínský kraj v nově zjištěných onemocněních DM udržel až do roku 

2011, kdy se nemocnost dostala pod hodnoty ČR. Pokles se však v tomto roce zastavil, 

a počet nově nemocných začal opětovně pozvolna stoupat, ale již se drží pod hodnotou 

celorepublikového ukazatele. Pokud srovnáme desetileté období vývoje nově zjištěných 

onemocnění je vidět, že nejmenší počet nově zjištěných onemocnění DM je v kraji Vysoči-

na. V ostatních krajích stále stoupá počet nových záchytů diabetu u žen.  
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Graf 90 – Srovnání počtu nově zjištěných onemocnění diabetem mellitem na 100 000 žen 

ve vybraných krajích a ČR. Zdroj: ÚZIS ČR. 

V grafu č. 91 posuzujeme počet existujících onemocnění diabetem mellitem u mužů vzta-

žený k populaci, tzn. prevalenci. Zlínský kraj všeobecně dominuje ve všech srovnávaných 

krajích i v České republice. S největší pravděpodobností není takto vysoký počet onemoc-

nění dán pouze demografickou strukturou, ale spíše důsledným záchytem nových nemoc-

nění, protože ve Zlínském kraji se této problematice věnovala Interní klinika IPVZ KNTB 

Zlín. Z grafu je patrné, ve srovnání s jinými kraji v desetiletém období, že již v roce 2004 

byl počet diagnostikovaných onemocnění ve Zlínském kraji vysoký. Tím, že přibývají kaž-

doročně noví nemocní, dochází ke stoupání křivek ve všech krajích. V roce 2012 i 2013 

dochází k přibližování se Moravskoslezského kraje ke Zlínskému kraji v počtu celkových 

onemocnění DM a dokonce tento kraj v roce 2012 překonal ukazatel v ČR. Ve srovnání 

s nejnižším počtem diagnostikovaných onemocnění v roce 2013 v kraji Vysočina je ve 

Zlínském kraji nemocnost o 38,2 % vyšší. 

Graf 91 – Srovnání výskytu onemocnění diabetem mellitem na 100 000 mužů ve vybraných 

krajích a ČR. Zdroj: ÚZIS ČR. 
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V rámci hodnocení grafu č. 92 opět vidíme prvenství v počtu onemocnění diabetem melli-

tem u žen ve Zlínském kraji. Na rozdíl ve srovnávání grafů ve vybraných krajích počet 

onemocnění ve Zlínském kraji stále výrazněji stoupá. Při srovnání se Středočeským krajem 

s nejnižším počtem diagnostikovaných onemocnění v roce 2013 (6 552,2 onemocnění na 

100 000 žen) je ve Zlínském kraji (11 494,2 onemocnění na 100 000 žen) nemocnost 

o 75,4 % vyšší. Ve srovnání s ČR o 36,8 %. 

Graf 92 – Srovnání výskytu onemocnění diabetem mellitem na 100 000 žen ve vybraných 

krajích a ČR. Zdroj: ÚZIS ČR. 

4.1.7 Alergie 

Alergie je nepřiměřená reakce imunitního systému organismu na látky, které se běžně vy-

skytují v našem prostředí. Vlivem takové látky, tzv. alergenu, dojde v organismu k abnor-

mální aktivaci protilátek ze třídy imunoglobulinů IgE. Alergická reakce má tendenci stávat 

se v průběhu času multifaktoriální, to znamená, že se na vzniku obtíží uplatňuje stále větší 

počet alergenů. Škála projevů alergických reakcí je široká – od zdánlivě banální rýmy, či 

konjunktivitidy až po anafylaktický šok, který může končit smrtí. 

Současný výskyt alergických onemocnění v České republice, stejně jako v Evropě, má ros-

toucí tendenci a již není vázán na specifickou sezónu nebo prostředí. Podle odhadu trpí asi 

20 % světové populace nějakým druhem alergie. Prevalence alergií v populaci ČR se odha-

duje na 10–30 %. Atopický ekzém je nejčastějším typem alergie u malých dětí, u dospíva-

jících je to zejména pylová rýma, rovněž je zaznamenán trend zvyšování výskytu astmatu 

u dětí (Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze, 2014). 

Graf č. 93 znázorňuje celkový počet ambulantních pacientů alergologie v přepočtu na 

10 000 obyvatel, kteří byli alespoň 1× za rok ošetřeni. Ukazatel za ČR má ve sledovaném 
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desetiletém období spíše vyrovnanou tendenci (v průměru 861,6 onemocnění na 10 000). 

Ve Zlínském kraji je ve srovnání s ČR přibližně od poloviny sledovaného období patrný 

vzestupný trend v počtu ambulantně léčených alergiků s maximálním počtem v roce 2010, 

kdy má ukazatel hodnotu 882,7 onemocnění na 10 000. V posledních dvou letech sledova-

ného období jsou hodnoty nižší 790,4 (v roce 2012) a 783,9 (v roce 2013). Z porovnáva-

ných krajů má dlouhodobě nejvyšší výskyt alergických pacientů kraj Moravskoslezský, 

nejnižší kraj Středočeský. 

Graf 93 – Srovnání počtu léčených pacientů z důvodů alergie na 10 000 obyvatel vybraných 

krajů a ČR. Zdroj: ÚZIS ČR. 

Graf č. 94 znázorňuje celkový počet pacientů dispenzarizovaných na oddělení alergologie 

pro astma bronchiale v přepočtu na 10 000 obyvatel. Jedná se o pacienty pod stálým lékař-

ským dohledem. 

Trend mírného vzestupu počtu dispenzarizovaných pacientů na oddělení alergologie pro 

astma bronchiale je v souladu s celorepublikovým trendem a je patrný i ve zbývajících 

3 porovnávaných krajích. Ukazatel za Zlínský kraj činil na počátku sledovaného období 

v roce 2004 137,5 onemocnění na 10 000 obyvatel, v posledním sledovaném roce 2013 již 

343,8. Velkou měrou se na něm podílí lepší diagnostické metody s včasnou diagnostikou 

astmatu na základě jeho iniciálních symptomů. 
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Graf 94 – Srovnání počtu léčených pacientů z důvodu astma bronchiale na 10 000 obyvatel 

vybraných krajů a ČR. Zdroj: ÚZIS ČR. 

Z uvedeného vyplývá, že prevence vzniku a rozvoje alergických onemocnění je významná. 

Spadá pod ni např. zvýšené sledování dětí s možnou genetickou zátěží, která se právě 

u tohoto onemocnění významně uplatňuje, snaha omezit kontakt s možnými alergeny 

v případě, kde je to možné, pokus o postupnou desenzibilizaci, vyhýbání se určitým riziko-

vým prostředím, jakož i základní prevence, kterou je právě dodržování zdravého životního 

stylu, který posiluje imunitní systém jako celek a péče o zdravé životní prostředí.  

4.2 Nemocnost na infekční onemocnění 

Infekční neboli přenosná onemocnění jsou i v současné éře antibiotik stálou hrozbou. 

S některými nemocemi se lidstvu za pomoci očkování podařilo vypořádat a dramaticky 

snížit nemocnost či úmrtnost (pravé neštovice, dětská obrna, spalničky). Nové nemoci se 

ale objevují, vracejí nebo adaptují na nové podmínky a populace (SARS, MERSCoV, pan-

demická chřipka, ZIKA). Aby bylo možno s infekčními nemocemi bojovat, je třeba vědět 

kde, v jakých věkových skupinách, za jakých okolností a s jakou četností se vyskytují. 

Z těchto údajů lze pak účinně vycházet při plánování léčebných a preventivních opatření. 

Proto je sběr dat základním kamenem s boji proti přenosným nemocem. V České republice 

má infekční epidemiologie dlouhou tradici. Důležitou úlohu v kontrole nemocí, která má 

i legislativní podporu, hraje kompletní systém surveillance infekčních nemocí – neboli tzv. 

systém epidemiologické bdělosti. Základem je na podkladě daných klinických příznaků 

a laboratorních vyšetření diagnostikovat nebo alespoň vyslovit podezření na infekční one-

mocnění, toto onemocnění v souladu se systémem hlášení, který je definován ve vyhlášce 

č. 306/2012 Sb., nahlásit do systému a pomocí jasných pravidel definovat každý jednotlivý 

případ. Dále je nutné za pomocí laboratoří a moderních metod molekulární epidemiologie 
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pospojovat případné jednotlivé případy v populaci, snažit se identifikovat cestu přenosu 

a zdroj onemocnění a co nejdříve přijmout preventivní, a je-li to nutné, i represivní protie-

pidemická opatření. Pomocí preventivních a represivních opatření by se měla snížit prav-

děpodobnost, že onemocní další osoby, že dojde k šíření nemoci v populaci. Mezi preven-

tivní opatření patří např. očkování, dezinfekce, úprava režimu či technologických postupů. 

Mezi represivní opatření patří zákaz či omezení činností epidemiologicky závažných, zákaz 

používání vody, potravin, zákaz návštěvy předškolního zařízení apod. Stále se rozšiřuje 

spektrum nemocí, proti nimž se lze chránit očkováním. Vysoká proočkovanost v populaci 

umí zabránit anebo na minimum snížit cirkulaci infekčního agens. Pravidelné očkování 

dětí v České republice zahrnuje očkování proti záškrtu, černému kašli, tetanu, hemofilo-

vým onemocněním typu B, poliomyelitidě, virové hepatitidě typu B, spalničkám, zarděn-

kám a příušnicím. 

Ročně je ve Zlínském kraji diagnostikováno a hlášeno kolem 10 000 případů infekčních 

onemocnění. Výkyvy (3 až 4leté) jsou způsobeny pravidelnými epidemiemi planých nešto-

vic v kolektivech vnímavých dětí. 

Graf 95 – Vývoj počtu hlášených infekčních onemocnění v posledních 15 letech ve Zlínském 

kraji. Zdroj: EPIDAT, SZÚ Praha. 

4.2.1 Nemocnost na alimentární onemocnění 

Nejčastěji jsou bakteriální průjmy způsobeny bakterií salmonela (dg. A02) a kampylobak-

ter (dg. A04.5). Ještě v 90. letech až do roku 2005 bylo nejčastějším průjmovým onemoc-

něním jak v České republice, tak ve Zlínském kraji onemocnění salmonelózou. Od roku 

2006 byla salmonelóza „předstižena“ kampylobakteriózou. Trend nemocnosti v rámci ČR 

a Zlínského kraje je u salmonelózy klesající. Z nemocnosti ve Zlínském kraji nad 600 pří-
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padů na 100 000 obyvatel do roku 2008 se pokles zastavil a od té doby se nemocnost jak 

v ČR, tak ve Zlínském kraji pohybuje kolem 100 nemocných na 100 000 obyvatel. U kam-

pylobakteriózy nemocnost od roku 1997 především zásluhou rozvíjející se diagnostiky 

stoupala až téměř na 300 nemocných na 100 000 obyvatel v roce 2005, v roce 2008 došlo 

v ČR i ve Zlínském kraji k  poklesu a od té doby se nemocnost pohybuje kolem hodnoty 

200 nemocných na 100 000 obyvatel. Vývoj nemocnosti ve Zlínském kraji kopíruje téměř 

přesně vývoj v ČR, přičemž ve ZK je nemocnost na kampylobakteriózu stabilně o něco 

vyšší než v ČR. Může to být dáno venkovským charakterem kraje, ale mohou se uplatňovat 

i vlivy diagnostické, kdy terénní lékaři dlouhodobě častěji odebírají vzorky stolic na bakte-

riologické vyšetření oproti průměru ČR.  

Graf 96 – Nemocnost na salmonelózu a kampylobakteriózu v ČR a Zlínském kraji v letech 

1993–2015. Zdroj: EPIDAT, SZÚ Praha. 
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Graf 97 – Nemocnost na salmonelózu a kampylobakteriózu v ČR a Zlínském kraji u mužů 

v letech 1993–2015. Zdroj: EPIDAT, SZÚ Praha. 

Graf 98 − Nemocnost na salmonelózu a kampylobakteriózu v ČR a Zlínském kraji u žen 

v letech 1993–2015. Zdroj: EPIDAT, SZÚ Praha. 

4.2.2 Nemocnost na virové hepatitidy 

Hepatotropní viry (viry, které se množí v jaterních buňkách) způsobují infekce virovou 

hepatitidou. Nejčastěji se jedná o virus hepatitidy typu A, B, C, E, méně často D. Onemoc-
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nění mají podobný klinický obraz, který je dán zánětlivým a u některých typů i degenera-

tivním postižením jaterní tkáně. Jednotlivé typy virových hepatitid se liší zejména z hledis-

ka epidemiologického (tj. způsobem přenosu viru), inkubační dobou (tj. dobou od vniknutí 

původce do organismu do vzniku prvních příznaků onemocnění), ale i rozsahem postižení 

jaterní tkáně a eventuálně přechodem do chronického onemocnění. 

Hepatitida A (VHA – dg. B15) 

Virová hepatitis A je známá jako žloutenka typu A. Jedná se o onemocnění, pro něž je ty-

pický tzv. fekálně-orální přenos. Virus se z organismu vylučuje stolicí a může být přenesen 

přímo, např. špinavýma rukama, kontaminovanou vodou, potravinami či dalšími znečiště-

nými předměty. Onemocnění lze předcházet očkováním. 

V neepidemických letech se ve Zlínském kraji nemocnost pohybuje mezi 1 až 5 případy na 

100 000 obyvatel, pouze v letech s epidemiemi VHA na Vsetínsku, tj. v roce 1999 a 2005 

dosáhla nemocnost 15,4, resp. 11,4 případů na 100 000 obyvatel. Situace ve Zlínském kraji 

je kromě epidemických roků 1999 a 2005 dlouhodobě lepší než v celé ČR, což je patrné 

především v posledních 2 letech, kdy celková nemocnost v ČR je nad 6 případů na 100 000 

obyvatel. To je dáno probíhajícími epidemiemi v některých krajích ČR a znamená to sou-

časně zvyšené riziko zavlečení onemocnění z jiných krajů do kraje Zlínského.  

Graf 99 – Nemocnost na akutní hepatitidu typu A v ČR a Zlínském kraji v letech 1993–2015. 

Zdroj: EPIDAT, SZÚ Praha. 

Hepatitida B (VHB – dg. B16) 

Virová hepatitis B, nazývaná též žloutenka typu B, je přenosná krví, pohlavním stykem 

a z matky na plod. Spolehlivou ochranou proti tomuto onemocnění je očkování. Základní 

očkovací schéma poskytuje většinou celoživotní ochranu. Od poloviny roku 2001 se 
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v České republice očkují povinně děti v rámci pravidelného očkovacího kalendáře, a dále 

zdravotničtí a sociální pracovníci v souvislosti s výkonem povolání. Ve sledovaném období 

byl výskyt hepatitidy B ve Zlínském kraji nižší v porovnání s výskytem v ČR a výskyt to-

hoto onemocnění má setrvale klesající tendenci především díky zavedenému očkování 

a preventivním opatřením ve zdravotnictví. V letech 1993–2003 bylo ve Zlínském kraji 

ročně hlášeno celkem 10 až 38 případů, od roku 2004 se celkové počty případů akutní he-

patitidy typu B v kraji pohybují mezi 1 až 9 případy za rok a nemocnost se tak pohybuje 

kolem 1 případu na 100 000 obyvatel za rok. Jedná se tedy o jednotlivé případy, přičemž 

by srovnání mezi pohlavími bylo ovlivněno chybou malých čísel. Nejvyšší specifická ne-

mocnost ve Zlínském kraji podle věku se díky zavedenému plošnému očkování v roce 

2001 posouvala z věkové skupiny 20–24 let do věkové skupiny 25–34 let. Na počtu přípa-

dů se po celé sledované období let 1993–2014 významně podílely osoby s rizikovým cho-

váním (injekční narkomani, promiskuitní osoby). Nejčastější způsob přenosu u virové he-

patitidy typu B je v současnosti přenos pohlavním stykem u osob ve věkových skupinách, 

které ještě nejsou naočkovány v rámci pravidelného očkování.  

Graf 100 – Nemocnost na akutní hepatitidu typu B v ČR a Zlínském kraji v letech  

1993–2015. Zdroj: EPIDAT, SZÚ Praha. 

Hepatitida C chronická (VHC – dg. B18.2) 

Virová hepatitis C bývá nazývána též žloutenka typu C. Způsob jejího přenosu je obdobný 

jako u virové hepatitis B, nejčastěji krví, přenos sexuálním stykem a z matky na plod je 

vzácnější. Na rozdíl od výše uvedených hepatitid A a B nelze virové hepatitidě C předchá-

zet očkováním. 

V uvedeném období byl výskyt chronické hepatitidy typu C ve Zlínském kraji nižší 

v porovnání s výskytem v celé republice. Po zavedení standardní diagnostiky hepatitidy 
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typu C na konci 90. let se nemocnost pohybovala v rozmezí od 2,5 do 6,4 případů na 

100 000 obyvatel. Nejvyšší specifická nemocnost ve Zlínském kraji byla zaznamenána ve 

věkové skupině 20–24 let (onemocnění nitrožilních uživatelů drog) a ve věkové skupině 

60+ (příjemci krve a krevních derivátů v letech, kdy se tyto ještě na hepatitidu typu C ne-

vyšetřovaly, tedy přelom 80. a 90. let).  

Graf 101 – Nemocnost na chronickou hepatitidu C v ČR a Zlínském kraji v letech  

1993–2015. Zdroj: EPIDAT, SZÚ Praha. 

4.2.3 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 nepří-

mo kontaminovaným prachem a kontaminovanými předměty. Kromě dýchacích cest se 

mnoho respiračních nákaz může projevovat i postižením kůže (tzv. exantémová onemoc-

nění, kam patří např. plané neštovice, spála, spalničky, zarděnky), či nervového systému 

(meningokoková meningitis). 

Vzhledem ke způsobu přenosu představují tyto nákazy v podmínkách České republiky nej-

častější onemocnění, nově hlášené případy respiračních infekcí se pohybují ve statisících až 

milionech ročně. Do skupiny respiračních nákaz kromě výše vyjmenovaných dále patří 

chřipka, akutní respirační onemocnění, streptokokové infekce, černý kašel, záškrt, tuberku-

lóza, příušnice a řada dalších. V celorepublikovém systému je v pravidelných týdenních 

intervalech zaznamenávána nemocnost na akutní respirační onemocnění (ARI) v systému 

ARI. Z vývoje nemocnosti na akutní respirační onemocnění (kam patří i chřipka) 
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a z dalších ukazatelů je pak sledován vývoj chřipkové epidemie. Vývoj nemocnosti 

v posledních pěti sezónách zaznamenává následující graf (zdroj KSRZIS, Registr ARI). 

Graf 102 – Vývoj nemocnosti na akutní respirační infekce ve Zlínském kraji. Zdroj: 

KSRZIS, Registr ARI. 

Chřipka je virové onemocnění vyvolané viry chřipky A, B a C, které napadají horní i dolní 

cesty dýchací. Nekomplikovaná forma odezní zhruba do 1–2 týdnů. K nejzávažnějším 

komplikacím patří zápal plic (vyvolaný chřipkovým virem nebo nasedající bakteriální in-

fekcí) a postižení srdce. Komplikované onemocnění může mít i smrtelný průběh. Chřipka 

vyvolává téměř každoročně epidemie, proto představuje závažný zdravotnický, sociální 

a ekonomický problém, přestože se jedná o onemocnění, jemuž lze velmi efektivně před-

cházet očkováním, které podporuje nejen MZ ČR. Sledování nemocnosti chřipkou není 

součástí systému hlášení infekčních onemocnění, vykazovány jsou pouze komplikované či 

smrtelné případy ve specifickém informačním systému SARI.  

Tuberkulóza 

Tuberkulóza je závažné chronické onemocněním. Přenáší se inhalací kapének či kontami-

novaného prachu, popř. požitím nedostatečně tepelně zpracovaných produktů z nemocných 

zvířat. Díky dříve zavedenému očkování a dalším preventivním opatřením (především dů-

slednému dohledáváním kontaktů) patří Česká republika mezi země s nízkým výskytem. 

Ve srovnání s obdobím před zavedením vakcinace došlo až ke stonásobnému snížení vý-
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skytu. V posledních letech se na výskytu podílejí zejména osoby v nejvyšší věkové skupi-

ně, bezdomovci a imigranti. 

Ve sledovaném období výskyt tuberkulózy ve Zlínském kraji odpovídal jejímu celorepub-

likovému výskytu. Při hodnocení vývoje lze konstatovat, že postupně došlo k poklesu ne-

mocnosti, a to z hodnoty 18 případů na 100 000 obyvatel v roce 1997 na 4,3 případů v roce 

2014. Přibližně 90 % všech zjištěných případů se týká plicní tuberkulózy, zbývajících 10 % 

představují její mimoplicní formy. 

Epidemiologická situace v oblasti výskytu tuberkulózy v ČR i ve Zlínském kraji byla ve 

sledovaném období 1996–2014 příznivá. V posledních 5 letech se nemocnost jak v ČR, tak 

ve Zlínském kraji pohybuje kolem 5 nemocných na 100 000 obyvatel. Patříme ke skupině 

evropských zemí s nízkou nemocností tuberkulózy, a z tohoto důvodu bylo v roce 2010 

zrušeno plošné očkování novorozenců a nahrazeno výběrovým očkováním dětí z rizikové-

ho prostředí. Celosvětově však zůstává toto onemocnění nadále velkým problémem, který 

může mít vážné dopady i u nás (migrace, výskyt závažných forem, atd.). Přes příznivou 

situaci je žádoucí dosáhnout dalšího poklesu nemocnosti. 

Graf 103 – Nemocnost na TBC v ČR a Zlínském kraji v letech 1996–2014. 

Zdroj: Registr TBC KSRZIS, ÚZIS ČR, databáze KHS ZK. 

Černý kašel (pertuse – dg. A37) 

Černý kašel, též nazývaný dávivý kašel (pertuse), je onemocnění dýchacího systému. Pře-

náší se kapénkovým přenosem, popř. kontaminovanými předměty. Před zavedením povin-

ného očkování proti černému kašli před rokem 1956 dosahovala nemocnost v ČR 520 pří-

padů 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 vý-
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skytu tohoto onemocnění. Výskyt černého kašle ve Zlínském kraji kopíruje výskyt této ne-

moci v celé ČR. Vzestup nemocnosti byl zaznamenán v letech 2008 až 2009, kdy došlo 

k vzestupu nemocnosti. Ve Zlínském kraji byl vzestup nemocnosti výraznější než v celé 

ČR, a to z 2,2 případů na 100 000 obyvatel (2007) na 32,8 případů na 100 000 obyvatel 

(2009). V rámci ČR dosáhl vrchol nemocnosti v roce 2009 (9,1 na 100 000), poté následo-

val mírný pokles. Dalšího vrcholu nemocnosti bylo dosaženo za 5 let v roce 2014, kdy bylo 

v rámci ČR dosaženo nejvyšší nemocnosti za posledních 20 let, a to 24,0 nemocných na 

100 000 obyvatel, ve ZK pak 6,8 na 100 000. Nejvyšší specifická nemocnost v tomto ob-

dobí byla ve věkové skupině 10–14 let. Vzestupný trend výskytu tohoto onemocnění, přes-

tože se jedná o onemocnění, proti němuž se očkuje, naznačuje, že i nadále bude docházet 

k cyklickým epidemickým výskytům tohoto onemocnění. Národní imunizační komise proto 

vydala v roce 2011 doporučení (Ministerstvo zdravotnictví ČR, 2011) aplikovat v dospě-

losti 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. 

Vzhledem ke zvýšenému výskytu černého kašle v posledních letech ČR přistoupila také 

k přeočkování proti pertusi u dětí ve věku 10 let.  

Graf 104 – Nemocnost na pertusi v ČR a Zlínském kraji v letech 1993–2015. 

Zdroj: EPIDAT, SZÚ Praha. 

4.2.4 Nemocnost na nákazy přenášené členovci 

Lymeská borelióza 

Celková nemocnost Lymeskou boreliózou ve Zlínském kraji má od roku 2004 vzestupný 

charakter. Prudký nárůst nemocnosti nastal v roce 2013 (107,9 případů na 100 000 obyva-

tel), v ostatních letech za sledované období se počet onemocnění pohyboval od 21,2 do 
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56,0 na 100 000 obyvatel. Výskyt Lymeské boreliózy u mužů i žen ve Zlínském kraji pře-

vyšoval ve sledovaném období 2004–2013 celorepublikový průměr (graf č. 105).  

Graf 105 – Výskyt Lymeské boreliózy v ČR a Zlínském kraji, nemocnost na 100 000 obyvatel 

v letech 2004–2013. Zdroj: EPIDAT, SZÚ Praha. 

U mužů (graf č. 106) byl nejvyšší výskyt Lymeské boreliózy v roce 2013 (91,7), nejnižší 

v roce 2004 (17,0). V ostatních letech za sledované období 2004–2013 se počet onemocně-

ní pohyboval od 26,8 do 54,5 případů na 100 000 obyvatel. 

Graf 106 – Výskyt Lymeské boreliózy v ČR a Zlínském kraji u mužů, nemocnost na 100 000 

mužů v letech 2004–2013. Zdroj: EPIDAT, SZÚ Praha. 

U žen (graf č. 107) bylo hlášeno nejvíce případů Lymeské boreliózy v roce 2013 (123,4), 

nejnižší v roce 2004 (25,1). V ostatních letech za sledované období 2004–2013 se počet 

onemocnění pohyboval od 34,7 do 57,4 na 100 000 obyvatel. Nemocnost žen ve Zlínském 

kraji byla v průměru o 30 % vyšší než u mužů.  
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Graf 107 – Výskyt Lymeské boreliózy v ČR a Zlínském kraji u žen, nemocnost na 100 000 

žen v letech 2004–2013. Zdroj: EPIDAT, SZÚ Praha. 

Klíšťová encefalitida 

Počet hlášených onemocnění klíšťovou encefalitidou za sledované období 2004–2013 byl 

ve Zlínském kraji v porovnání s celorepublikovým průměrem výrazně nižší, a to téměř 

o 50 % (graf č. 108). Nejvyšší počet onemocnění byl zaznamenán v roce 2011 (5,6), nej-

nižší v roce 2004 (1,2). V ostatních letech za sledované období 2004–2013 se počet one-

mocnění pohyboval od 2,5 do 4,6 na 100 000 obyvatel. 

Graf 108 – Výskyt klíšťové encefalitidy v ČR a Zlínském kraji celkem, nemocnost na 100 000 

obyvatel v letech 2004–2013. Zdroj: EPIDAT, SZÚ Praha. 

U mužů (graf č. 109) byl nejvyšší výskyt klíšťové encefalitidy v roce 2011 a 2013 (7,3), 

nejnižší v roce 2004 (1,4). V ostatních letech za sledované období 2004–2013 se počet 

onemocnění pohyboval od 3,1 do 5,2 na 100 000 obyvatel. 
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Graf 109 – Výskyt klíšťové encefalitidy v ČR a Zlínském kraji u mužů, nemocnost 

na 100 000 mužů v letech 2004–2013. Zdroj: EPIDAT, SZÚ Praha. 

U žen (graf č. 110) byl nejvyšší výskyt klíšťové encefalitidy v roce 2011 a 2012 (4,0), nej-

nižší v roce 2004 (1,0). V ostatních letech za sledované období 2004–2013 se počet one-

mocnění pohyboval od 1,3 do 3,6 na 100 000 obyvatel. Nemocnost žen ve Zlínském kraji 

byla v průměru o 48 % nižší než u mužů.  

Graf 110 – Výskyt klíšťové encefalitidy v ČR a Zlínském kraji u žen, nemocnost na 100 000 

žen v letech 2004–2013. Zdroj: EPIDAT, SZÚ Praha. 

4.2.5 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. 

Virové hepatitidy B a C a onemocnění HIV/AIDS jsou předmětem samostatných podkapi-

tol, přestože se jedná o infekce přenášené pohlavním stykem. 
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Kapavka (gonorea – dg. A54) 

Kapavka patří mezi nákazy přenášené pohlavním stykem. Přenos se děje různou formou 

pohlavního styku. Je možný i přenos z matky na dítě v průběhu porodu. Počet hlášených 

onemocnění pravděpodobně plně neodráží skutečnou situaci, protože řada nemocných 

s mírnou formou onemocnění nevyhledá lékařské ošetření. Neléčené nebo nedostatečně 

léčené infekce poté přecházejí do chronické formy. 

Průměrná celková nemocnost na kapavku se ve sledovaném období let 2002–2015 v České 

republice nacházela v rozmezí od 4,9 (v roce 2006) do 13,63 (2015) případů na 100 000 

obyvatel. Nejvyšší incidence případů u obou pohlaví v případě kapavky byla zaznamenána 

mezi 20. až 24. rokem věku s počtem 42,5 případů na 100 000 obyvatel této věkové kate-

gorie. Ve většině případů se jednalo o akutní formu onemocnění, cca 5 % představovala 

forma chronická. Cizinci se na celkovém počtu onemocnění podíleli přibližně 10 %. Vý-

skyt kapavky ve Zlínském kraji ve sledovaném období je nižší v porovnání se situací v ČR. 

V jednotlivých letech nedocházelo k výrazným výkyvům v počtu hlášených případů, které 

se pohybovaly v rozmezí od 1,19 (2005) do 4,61 (2014) na 100 000 obyvatel. Od roku 

2011 je zaznamenán mírný nárůst počtu hlášených případů. 

Graf 111 – Nemocnost na kapavku v ČR a Zlínském kraji v letech 2002–2015. Zdroj: 

EPIDAT, data ÚZIS a Registr RPN KSRZIS. 

Příjice (syfilis – dg. A50 až A53) 

Syfilis je další nákazou přenášenou pohlavním stykem. Je také možný přenos z matky na 

plod v průběhu těhotenství (vrozená forma). Před více než 100 lety jí trpěl každý desátý 

Evropan a zaujímala 1. místo v příčinách úmrtí. V poválečném období výskyt syfilis prud-

ce poklesl a řadu let se pohyboval na nízké úrovni. 
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Graf 112 – Nemocnost na syfilis v ČR a Zlínském kraji v letech 2002–2015.  

Zdroj: EPIDAT, data ÚZIS a Registr RPN KSRZIS. 

Po roce 2001 však došlo opět k nárůstu a od roku 2003 do roku 2010 se počet hlášených 

onemocnění výrazně neměnil. Na celkovém počtu hlášených onemocnění se výraznou mě-

rou podílejí cizinci, a to až 25,0 %. Hlášená onemocnění syfilis se v České republice do 

roku 2006 vyznačují 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 Zlínském kraji 

prakticky kopíroval situaci v ČR, nicméně nemocnost je ve Zlínském kraji v jednotlivých 

letech většinou několikanásobně nižší než v ČR, počet případu ročně se pohybuje mezi 

2 až 12 případy. O trendech ve Zlínském kraji lze jen těžko hovořit z důvodu nízkého po-

čtu případů. Stejně jako v celé republice byla nejvyšší nemocnost ve věkové skupině 25–29 

let. 

4.2.6 HIV/AIDS 

AIDS (Acquired Immune Deficiency Syndrome, česky syndrom získaného imunodeficitu) 

je závažné onemocnění vyvolané virem lidského imunodeficitu HIV, který ochromuje ob-

ranyschopnost imunitního systému, a organismus pak podléhá těžkým infekcím a některým 

nádorovým onemocněním. Virus je velmi variabilní, díky tomu „uniká“ imunitnímu systé-

mu, který není schopen včas vytvořit ty správné protilátky. To je také důvod, proč je zatím 

problém vyrobit očkovací látku proti viru. Léčba v posledních desetiletích prodělala 

ohromný vývoj, díky kterému je možné infekci po určitou dobu účinně regulovat, stopro-

centní lék však zatím neexistuje. A to i přesto, že se jeho vývojem světová vědecká komu-

nita dlouhodobě zabývá. Nesnižuje se dokonce ani počet nakažených – Světová zdravot-

nická organizace jich v současnosti odhaduje na více než 35 milionů, přičemž toto číslo se 
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s každým rokem zvyšuje o další milion. Ne jinak tomu je v Česku. Nemoc si za od svého 

objevení v 80. letech vyžádala desítky miliónů obětí po celém světě. 

V posledních 10 letech dochází k varujícímu setrvalému nárůstu nových případů, zejména 

ve skupině mužů majících sex s muži. Podíl této skupiny na nově diagnostikovaných pří-

padech infekce HIV se v ČR v posledních letech pohybuje kolem 70 %, což nás z tohoto 

pohledu řadí na 1. místo v Evropě.  

Onemocnění způsobuje virus HIV, který napadá bílé krvinky důležité pro lidskou imunitu. 

HIV se šíří pouze sexuálním stykem, krví a z matky na dítě. Průběh HIV infekce je přitom 

pozvolný a poměrně dlouhou dobu o své HIV pozitivitě nemusí mít tušení ani sám nakaže-

ný člověk, neboť nemusí trpět žádnými zdravotními komplikacemi a často bezděčně nakazí 

další sexuální partnery. U většiny nakažených osob dojde k rozvoji příznaků HIV/AIDS do 

10–15 let po nákaze virem. Svislá osa v následujícím grafu č. 113 znamená počet. 

Graf 113 – Vývoj počtu HIV pozitivních osob v ČR a Zlínském kraji na 1 000 000 obyvatel 

v letech 2003–2015. Zdroj: Data NRL pro HIV/AIDS, SZÚ Praha. 
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4.3 Injekční uživatelé návykových látek ve Zlínském kraji 

Počet problémových uživatelů drog ve Zlínském kraji od roku 2002 mírně klesal, 

v posledních 3 letech se stabilizoval.  

Osoby žádající o léčbu poprvé v životě (prvožadatelé) tvoří dlouhodobě v České republice 

přibližně polovinu všech léčených případů. V Registru žádostí o léčbu spojenou s užíváním 

drog, kde se alkohol jako primární droga nehlásí, převažují uživatelé pervitinu (cca 70 % 

všech případů) a jejich počet se dlouhodobě mírně zvyšuje jak v ČR, tak ve Zlínském kraji. 

Dlouhodobě je patrný úbytek uživatelů opiátů/opioidů, zejména heroinu. Mírný nárůst je 

patrný u počtu uživatelů buprenorfinu. Rovněž je nutné konstatovat, že uživatelé drog stár-

nou, v průměru nejstarší jsou uživatelé opiátů/opioidů (33–34 let), naopak uživatelé ko-

nopných látek jsou v průměru nejmladší (24 let). Situace ve Zlínském kraji kopíruje rozlo-

žení uživatelů drog v ČR, pouze se mírně liší zastoupení drog díky jejich rozdílné dostup-

nosti v našem kraji (Mravčík et al, 2014).  

Na začátku března 2015 byl spuštěn Národní registr léčby uživatelů drog, který integruje 

Registr žádostí o léčbu hygienické služby a Národní registr uživatelů lékařsky indikova-

ných substitučních látek (včetně hlášení osob s primární drogou alkohol i tabák nebo pato-

logických hráčů). Svislá osa v následujícím grafu č. 114, 115 a 116 znamená počet. 

 

Graf 114 – Prevalence problémových uživatelů drog dle pohlaví ve Zlínském kraji v letech 

2002–2014. Zdroj: databáze KHS ZK. 
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Graf 115 – Vývoj počtu uživatelů dle základní drogy ve Zlínském kraji v letech 2003–2014. 

Zdroj: databáze KHS ZK. 

 

Graf 116 – Problémoví uživatelé drog dle věkových skupin ve Zlínském kraji v letech  

2003–2014. Zdroj: databáze KHS ZK. 
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Do Registru problémových uživatelů drog se hlásili ti uživatelé, kteří jakýmkoli způsobem 

využili služeb léčebně kontaktních center, což jsou buď nízkoprahové nestátní neziskové 

organizace, nebo ambulantní a lůžková zdravotnická zařízení. 

4.4 Profesionální onemocnění obyvatel Zlínského kraje 

Jedním z ukazatelů úrovně pracovního prostředí a pracovních podmínek, kontrolní činnosti 

a pracovně-lékařské péče na pracovištích je podle Pelclové (2014) výskyt profesionálních 

onemocnění. Profesionálními onemocněními rozumíme nemoci z povolání a ohrožení ne-

mocí z povolání. 

Nemoci z povolání definuje § 1 odst. 1 nařízení vlády č. 290/1995 Sb., kterým se stanoví 

seznam nemocí z povolání, ve znění pozdějších předpisů, nemoci vznikající nepříznivým 

působením chemických, fyzikálních, biologických nebo jiných škodlivých vlivů, pokud 

vznikly za podmínek uvedených v seznamu nemocí z povolání. Nemocí z povolání se ro-

zumí též akutní otrava vznikající nepříznivým působením chemických látek. 

Ohrožením nemocí z povolání se podle § 347 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ro-

zumí takové změny zdravotního stavu, jež vznikly při výkonu práce nepříznivým působe-

ním podmínek, za nichž vznikají nemoci z povolání, avšak nedosahují takového stupně 

poškození zdravotního stavu, který lze posoudit jako nemoc z povolání, a další výkon práce 

za stejných podmínek by vedl ke vzniku nemoci z povolání. 

Ověřování podmínek vzniku onemocnění pro účely posuzování nemoci z povolání vyko-

návají na pracovištích posuzovaných osob KHS podle ustanovení § 82 odst. 2 písm. g) zá-

kona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících záko-

nů, ve znění pozdějších předpisů a ustanovení § 62 odst. 3 písm. a) zákona č. 373/2011 Sb., 

o specifických zdravotních službách, a to na základě žádosti místně příslušného střediska 

nemocí z povolání. Středisko nemocí z povolání profesionální nemoci posuzuje, uznává 

a ukončuje. 

Z grafu č. 117, který nám ukazuje počty hlášených profesionálních onemocnění v období 

let 2004 až 2013 ve Zlínském kraji a v ostatních sledovaných krajích, je zřejmý klesající 

trend počtu hlášených profesionálních onemocnění, ve shodě s klesajícím trendem v ČR, 

avšak kromě Moravskoslezského kraje, kde je patrný spíše stoupající trend. V ČR klesl 
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roční počet hlášených profesionálních onemocnění z hodnoty 1 329 v roce 2004 na hodno-

tu 1 210 v roce 2011 a dále až na hodnotu 983 v roce 2013 (SZÚ, 2015a).  

Ze sledovaných krajů bylo nejvíce profesionálních onemocnění hlášeno 

v Moravskoslezském kraji, kde se roční počty hlášených profesionálních onemocnění po-

hybují od hodnoty 229 do 326. Ve Zlínském kraji bylo v období let 2004 až 2013 ohlášeno 

nejvíce profesionálních onemocnění v roce 2004, a to celkem 55, poté do roku 2007 počet 

onemocnění klesl na hodnotu 36, následně vzrostl v období 2008–2009 k hodnotě 47 a od 

roku 2010 pozorujeme již sestupný charakter k hodnotě 17 profesionálních onemocnění 

v roce 2013.  

 

Graf 117 – Srovnání počtu nově hlášených nemocí z povolání ve vybraných krajích ČR. 

Zdroj: ÚZIS ČR. 

Ve Zlínském kraji bylo ohlášeno více profesionálních onemocnění u žen než u mužů, opro-

ti celorepublikovému trendu, kde je hlášeno více profesionálních onemocnění mezi muži. 

Nejčastěji hlášenou diagnózou profesionálního onemocnění v ČR i ve Zlínském kraji je 

syndrom karpálního tunelu způsobený jednostrannou a nadměrnou zátěží svalů ruky a před-

loktí horních končetin (SZÚ, 2015a). 

Z průmyslových odvětví se profesionální nemoci ve Zlínském kraji vyskytují nejčastěji ve 

strojírenství, ve dřevozpracujícím a gumárenském průmyslu. Méně pak ve slévárenských 

a kovářských provozech, službách a potravinářství. 

Mezi okresy Zlínského kraje zaujímá přední místo v počtu ohlášených profesionálních 

onemocnění v období let 2007 až 2011 okres Zlín, následovaný okresem Uherské Hradiště. 

Méně profesionálních onemocnění bylo hlášeno v okrese Vsetín a nejméně v okrese Kro-

měříž.  
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V okrese Zlín je patrný klesající charakter ročně hlášených profesionálních onemocnění 

z hodnoty 18 v roce 2007 na hodnotu 7 v roce 2011. V okrese Uherské Hradiště byl do 

roku 2009 zřejmý stoupající charakter ročního počtu profesionálních onemocnění, vystří-

daný klesajícím charakterem od roku 2010. V okrese Vsetín můžeme sledovat spíše stoupa-

jící charakter ročně hlášených profesionálních onemocnění z hodnoty 3 v roce 2007 na 

hodnotu 8 v roce 2013 a v okrese Kroměříž spíše klesající charakter na hodnotu 3 v roce 

2011. 

 

Graf 118 – Srovnání počtu hlášených nemocí z povolání v okresech Zlínského kraje.  

Zdroj: ÚZIS ČR. 

4.5 Shrnutí 

Ve sledovaném období ve Zlínském kraji, tj. v letech 2004 až 2013, byl patrný vzestup 

počtu pacientů pod stálým lékařským dohledem z důvodu cévního onemocnění mozku 

(o 9,3 %), v počtu nově zjištěných cévních onemocnění mozku byl zaznamenán mírný ná-

růst (o 4,6 %). Z analýzy sledovaného období je patrný vzrůstající trend počtu pacientů pod 

stálým lékařským dohledem z důvodu hypertenzní choroby, ve Zlínském kraji nárůst činil 

32,8 %, v počtu nově zjištěných hypertenzních onemocnění 28,8 %. Dále byl ve sledova-

ném období patrný vzestup počtu pacientů pod stálým lékařským dohledem z důvodu akut-

ního infarktu myokardu (nárůst o 21,3 %) a setrvalý stav počtu nově zjištěných případů 

akutního infarktu myokardu, kdy byl mezi rokem 2004 a 2013 zaznamenán téměř nepatrný 

pokles o 1,9 %. 
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Nemocnost na zhoubné novotvary má oproti úmrtnosti stabilně stoupající tendenci. Ve 

Zlínském kraji došlo ve sledovaném období k nárůstu nemocnosti na zhoubné novotvary 

o 24,8 %. Onemocnění na zhoubné novotvary jsou častější u mužů než u žen. U mužů do-

šlo ve sledovaném období k vzestupu nemocnosti na zhoubné novotvary celkem o 32,7 %, 

u žen o 16 %.  

Co se týká incidence onemocnění zhoubným novotvarem průdušnice, průdušek a plic 

u mužů a u žen ve sledovaném období, vykazuje Zlínský kraj v porovnání s Českou repub-

likou nižší hodnoty. Stejně tak při srovnání výskytu onemocnění zhoubným novotvarem 

prsu s ČR vykazuje Zlínský kraj v letech 2004–2011 nižší hodnoty. U mužů ve Zlínském 

kraji pozorujeme ve sledovaném období nejvyšší nemocnost na novotvary tlustého střeva – 

za celé období byl nárůst o 19 %, oproti ČR, kde je téměř setrvalý stav. U žen je situace 

opačná. Ve Zlínském kraji byla nemocnost na novotvary tlustého střeva v porovnání s ČR 

nižší, a co se týče trendu výskytu onemocnění, u žen je setrvalý stav. Nemocnost na novo-

tvary děložního hrdla je ve Zlínském kraji mírně pod republikovými hodnotami, ve sledo-

vaném období došlo k mírnému nárůstu výskytu onemocnění cca o 7,5 %. Nemocnost 

zhoubným melanomem kůže u mužů i u žen vykazuje v ČR stejně jako ve Zlínském kraji 

v období let 2004 až 2011 vzestupný trend. Ve Zlínském kraji je nemocnost zhoubným 

novotvarem kůže u žen v porovnání s ČR nižší. Nemocnost zhoubným novotvarem prosta-

ty vykazuje stoupající trend, jak v celé ČR, tak ve Zlínském kraji, kde nárůst za sledované 

období činí 106 %. 

V počtu prvních psychiatrických vyšetření v ambulantní péči za sledované období  

2004–2013 vykazuje Zlínský kraj mírně vzestupný trend v souladu s celorepublikovými 

tendencemi.  

V absolutním počtu nově zjištěných případů organických duševních poruch, tedy onemoc-

nění diagnostikovaných poprvé v životě pacienta, je za sledované období patrný vzestup 

z 503 osob v roce 2004 na 870 osob v roce 2013.  

Úrazy a jejich důsledky jsou problémem zdravotním, ale také sociálním a ekonomickým. 

Ve Zlínském kraji stojí ve sledovaném období na 1. místě úrazy sportovní. V roce 2013 

došlo sice k mírnému poklesu úrazovosti, přesto se ale hodnoty pohybují nad celorepubli-

kovými čísly. Jiná situace je v rámci dopravních úrazů. Zde došlo k enormnímu nárůstu 

počtu v roce 2009 a tento trend pokračoval až do roku 2012. V roce 2013 vidíme pokles 

dopravních úrazů, ale přesto úrazovost nedosáhla úrovně před rokem 2009.  
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Co se týče situace úrazovosti u dětí ve věku 0–14 let populace Zlínského kraje, bylo nejví-

ce úrazů ve sledovaném období zapříčiněno úrazy sportovními, školními a dopravními. 

Počet sportovních úrazů byl od roku 2005 až do konce sledovaného období výrazně vyšší 

než úrazovost v České republice. V rámci školních úrazů byl Zlínský kraj od roku 2006 

stále nad hodnotami ČR. Dopravní úrazovost u dětí ve Zlínském kraji se v rámci sledova-

ného desetiletého období zdvojnásobila.  

Pokud srovnáme podíl jednotlivých úrazů u dětí ve věku 0–14 let na 100 000 dětí, byl 

ve Zlínském kraji v roce 2004 největší podíl ostatních úrazů, včetně domácích, následova-

ný sportovními úrazy. Nezanedbatelné byly i úrazy školní. Pokud srovnáme rok 2013, po-

klesl podíl ostatních úrazů, včetně domácích na úkor sportovních úrazů a školních úrazů. 

Zároveň se zvýšil podíl dopravních úrazů.  

Nadváha a obezita představují rizikové faktory pro vznik chronických neinfekčních one-

mocnění. Podle světové zdravotnické organizace by bylo možno zdravou výživou, přimě-

řenou fyzickou aktivitou a nekouřením zabránit vzniku ischemické choroby srdeční z 80 %, 

cukrovky 2. typu z 90 % a nádorů z 30 %. Dostupná data ukazují, že se v české populaci 

zvyšuje počet osob s nadměrnou hmotností – polovina dospělých má vyšší než normální 

hmotnost a tento podíl se nedaří snižovat. Také podíl dětí s vyšší než normální váhou roste.  

Ve Zlínském kraji mezi lety 2004 až 2013 došlo ke snížení nově diagnostikovaných přípa-

dů diabetem u mužů o 29,9 %. U žen je situace opačná, zde naopak došlo k nárůstu 

o 5,1 %. Četnost onemocnění v roce 2013 je vyšší u žen než u mužů.  

V porovnání s ČR je prevalence diabetu ve Zlínském kraji vyšší jak u mužů, tak u žen. Si-

tuace je dána pravděpodobně historicky, kdy se diabetu nadstandardně už několik desetiletí 

věnuje specializované centrum ve Zlíně. Systém vyhledávání a dispenzarizace je ve spolu-

práci s terénními lékaři dlouhodobě na velmi vysoké úrovni.  

Ve Zlínském kraji je přibližně od poloviny sledovaného období patrný vzestupný trend 

v počtu ambulantně léčených alergiků s maximálním počtem v roce 2010 (882,7 případů na 

10 000). V posledních dvou letech sledovaného období došlo k poklesu.  

Trend celkového počtu dispenzarizovaných pacientů pro astma bronchiale vykazuje mírný 

vzestup v souladu s celorepublikovým trendem. Velkou měrou se na vzestupu zřejmě podí-

lí i lepší diagnostické metody s včasnou diagnostikou astmatu na základě jeho iniciálních 

symptomů.  
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V ČR je u většiny infekčních onemocnění situace vcelku příznivá. U některých onemocně-

ní se toho podařilo dosáhnout zásluhou vysoké proočkovanosti, nicméně stále ještě existují 

rezervy, a je proto žádoucí usilovat o zvýšení proočkovanosti u infekcí, proti nimž není 

očkování povinné (např. pneumokoky, chřipka, středoevropská klíšťová encefalitida, pertu-

se v dospělém věku). 

Ve Zlínském kraji je vývojový trend u většiny infekcí obdobný jako v celé ČR. Nemocnost 

je především u pohlavně přenosných infekcí nižší než celková nemocnost v ČR.  

Přestože ve sledovaném období byly zaznamenávány ročně jen jednotlivé nové případy 

HIV (0 až 2 případy ročně) a situace ve Zlínském kraji je v počtu případů na počet obyvatel 

zatím příznivá, jsou poslední dostupná data za rok 2016 (ke dni 31. 10. 2016) varující – za 

prvních 10 měsíců je ve Zlínském kraji evidováno 5 nových HIV pozitivních osob.  

Postupně pozorujeme tzv. fenomén výměny – především u alimentárních infekcí vidíme 

v posledních 10 letech snížení počtu salmonelóz, dominanci kampylobakterióz, kdy je ne-

mocnost ve Zlínském kraji vyšší než je průměr pro ČR. To může být ale způsobeno ven-

kovským charakterem kraje nebo důkladnější diagnostikou v primární péči. 

Vzhledem k trendům současného života a cestování je třeba počítat s výskytem nových 

nemocí (vysoce nebezpečné nákazy, MERSCoV, ptačí chřipka), vzácných tropických one-

mocnění (malárie, západonilská horečka) nebo návratem nemocí, jimiž jsme již odvykli 

(černý kašel, záškrt). V souvislosti se změnami klimatu je třeba počítat i s rozšiřování ne-

mocí s přírodní ohniskovostí do oblastí s vyšší nadmořskou výškou (Lymeská borelióza, 

klíšťová encefalitida). 

V období let 2000–2013 je zřejmý ve Zlínském kraji a v ostatních sledovaných krajích kle-

sající trend počtu hlášených profesionálních onemocnění, shodně s klesajícím trendem 

v ČR. Ve Zlínském kraji bylo hlášeno více profesionálních onemocnění u žen než u mužů. 

Nejčastěji hlášenou diagnózou profesionálního onemocnění v ČR i ve Zlínském kraji je 

syndrom karpálního tunelu způsobený jednostrannou a nadměrnou zátěží svalů ruky 

a předloktí horních končetin. 
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5 PODPORA ZDRAVÍ OBYVATEL  

V České republice je již řadu let zavedený systém podpory zdraví. Zastřešujícím článkem 

podpory zdraví byl dlouhodobý program zlepšování zdravotního stavu obyvatelstva ČR – 

Zdraví pro všechny v 21. století, na který navazuje Strategie Zdraví 2020, který má podná-

zev „Rámcový souhrn opatření připravených s cílem pomoci vládám a všem společenským 

aktivitám, aby přispívaly ke zdraví a životní pohodě obyvatel evropského regionu. Pro ČR 

vznikl v této souvislosti dokument Národní strategie ochrany a podpory zdraví a prevence 

nemocí, který si klade za cíl stabilizaci systému prevence a ochrany a podpory zdraví. Mi-

mo tyto dokumenty existuje řada dalších, jak na mezinárodní, tak na národní úrovni.  

V rámci implementace Národní strategie Zdraví 2020 bylo dne 20. 8. 2015 odsouhlaseno 

13 akčních plánů, kam patří prevence obezity, správná výživa a stravovací návyky, podpora 

pohybové aktivity, zvládání infekčních onemocnění a další. Všechny akční plány jsou do-

stupné na webových stránkách Ministerstva zdravotnictví ČR.  

5.1 Aktivity v oblasti podpory zdraví garantované SZO nebo MZ ČR  

Aktivity v oblasti podpory zdraví mají za cíl zlepšit zdravotní stav obyvatel účinně 

a dlouhodobě. Konkrétní aktivity Světové zdravotnické organizace a Ministerstva zdravot-

nictví ČR, včetně aktivit Státního zdravotního ústavu a Zdravotních ústavů je možné pre-

zentovat již běžícími akčními plány a kampaněmi. Příkladem je Národní akční plán pre-

vence dětských úrazů na léta 2007–2017, který navazuje na program European Child Safe-

ty Aliance. Plán mapuje aktivity a hodnotí jejich slabé a silné stránky, hrozby a příležitosti. 

V rámci zmíněného časového období by mělo být dosaženo snížení úmrtnosti v důsledku 

úrazu a zastavení nárůstu a četnosti dětských úrazů.  

Dalším příkladem je kampaň Ministerstva zdravotnictví ČR s názvem Solme s rozumem 

a následné šíření Výzvy Hlavního hygienika ČR pro snížení příjmu soli, které byly v roce 

2016 připraveny pro oblasti výživy. 

Ministerstvo zdravotnictví ČR každoročně připravuje pro podporu projektů dotační pro-

gramy Národní program zdraví – projekty podpory zdraví a Národní program řešení pro-

blematiky HIV/AIDS. 
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Samostatnou a významnou oblastí v podpoře zdraví jsou aktivity prováděné v rámci vzdě-

lávacího systému na všech úrovních, včetně poskytování celoživotního vzdělávání, v rámci 

kterých spolupracují výše uvedené instituce s institucemi vzdělávacími.   

Nelze opomenout informační kampaně, tvorbu edukačních materiálů, výzkum, spolupráci 

na projektech mezinárodního charakteru apod.  

5.1.1 Škola podporující zdraví 

Síť Škol podporujících zdraví vznikala postupně napříč Evropou od roku 1990. V každé 

zemi je určený koordinátor a odpovědná instituce (v ČR Státní zdravotní ústav Praha). 

V ČR proběhla pilotní etapa v letech 1992–1997. Strategická etapa byla zahájena následně 

a představovala otevření programu dalším zájemcům. Integrační etapa vychází 

z předpokladu začlenění podpory zdraví a výchovy ke zdraví do vzdělávací politiky státu 

a regionálního školství. Filozofie Škol podporujících zdraví vychází z holisticky pojatého 

zdraví usazeného do prostředí a vzdělávacích aktivit školy. Přijetí školy do sítě je proce-

sem, který má svá pravidla a končí uzavřením smlouvy mezi školou a Státním zdravotním 

ústavem a přijetím do sítě s certifikací. Změna školy s běžnými podmínkami na školu 

s podmínkami podporujícími zdraví, a tím zlepšující vzdělávací proces, se řídí víceletým 

školním projektem, který posuzuje koordinační tým. Zásadou projektu je podpora většiny 

pedagogů, týmově provedené analýzy původních podmínek a rozvoj kompetencí člověka 

podporujícího zdraví (Havlínová, 2006). 

Na národní úrovni má program Škola podporující zdraví (Health Promoting School) ve 

Zlínském kraji zaevidovaných celkem 23 škol. Program se zabývá pohodou prostředí, 

zdravým učením a otevřeným partnerstvím.  

5.1.2 Zdravá školní jídelna 

Projekt Zdravá školní jídelna je projekt Státního zdravotního ústavu, který vznikl ve spolu-

práci s Ministerstvem zdravotnictví ČR a krajskými hygienickými stanicemi. Záměrem 

projektu je podpora školního stravování, které má v naší zemi dlouhou tradici. Cílem pro-

jektu je zvýšení nutriční hodnoty školního stravování v mezích stávající legislativy 

a rovněž rozšíření znalostí zaměstnanců školních jídelen o validních informace o výživě 

a potravinách. Školní jídelny, které se přihlásí k projektu, jsou prostřednictvím plnění 
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10 kritérií odborně vedeny tak, aby dětem dokázaly nabízet nutričně hodnotnou, vyváženou 

a pestrou stravu. 

V současné době (k 1. 11. 2016) je v České republice v projektu zaregistrováno celkem 116 

školních jídelen, z toho 30 jídelen již po splnění všech kritérií získalo certifikát „Zdravá 

školní jídelna“. 

Ve Zlínském kraji je v projektu Zdravá školní jídelna zaregistrováno 11 školních jídelen, 

přičemž 2 školní jídelny získaly certifikát „Zdravá školní jídelna“ (SZÚ, 2016a). 

5.1.3 Zdravá města 

Mezinárodní projekt Zdravé město iniciovala v r. 1988 Světová zdravotnická organizace 

a přizvala k němu nejvýznamnější evropské metropole. Česká republika se připojila 

k myšlenkám tohoto projektu a v roce 1994 vytvořilo 11 aktivních měst asociaci Národní 

síť zdravých měst České republiky (NSZM). V současné době (k 1. 11. 2016) je dle portálu 

NSZM v naší zemi do této certifikované organizace zapojeno více než 100 měst, obcí, mi-

kroregionů a krajů. Národní síť zdravých měst ČR je asociací aktivních místních samo-

správ, které programově podporují a realizují zásady udržitelného rozvoje, zapojují veřej-

nost do rozhodovacích procesů a podporují zdravý životní styl obyvatel. Členové NSZM 

uplatňují principy místní Agendy 21. Místní Agenda 21 je důležitým nástrojem ke zlepšo-

vání veřejné správy, zapojování veřejnosti a budování místního partnerství a má za cíl pod-

pořit systematický postup k udržitelnému rozvoji na místní či regionální úrovni. Ve Zlín-

ském kraji je do Národní sítě zdravých měst zapojeno 10 členů z řad obcí, měst 

a mikroregionů: Vsetín, Valašské Meziříčí, Valašské Klobouky, Uherský Brod, Uherské 

Hradiště, Kroměříž, Krhová, Mikroregion Valašskomeziříčsko-Kelečsko, Mikroregion 

Střední Vsetínsko, Mikroregion Kroměřížsko (Národní síť zdravých měst ČR, 2016).  

5.1.4 Podnik podporující zdraví 

Podpora zdraví na pracovišti je strategie doplňující současný systém péče o zdraví při prá-

ci. Na rozdíl od bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci neexistují v České republice 

pro poskytování podpory zdraví v podnicích právní požadavky ani povinná infrastruktura. 

Podporou zdraví na pracovišti rozumíme souhrn organizačních, vzdělávacích a motivač-

ních aktivit vedoucích ke zlepšení zdravotního stavu i duševního zdraví zaměstnanců. Vy-

žaduje aktivní přístup jak ze strany zaměstnavatele, tak samotných zaměstnanců. Mezi vý-
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hody podpory zdraví na pracovišti patří zlepšení zdravotního stavu zaměstnanců i zlepšení 

pracovní pohody, čímž dochází k poklesu krátkodobé i dlouhodobé pracovní neschopnosti 

zaměstnanců, a tím zvýšení produktivity práce. Další výhodou je snížení pracovních úrazů 

a nemocí souvisejících s prací, v neposlední řadě i nižší fluktuace zaměstnanců. Podnik 

podporující zdraví má u zaměstnanců lepší pověst i atraktivitu.  

Podpora zdraví na pracovišti není pouze jednorázový akt, ale proces. Konkrétní aktivity 

tohoto procesu mohou být zaměřeny na zdravou výživu, zvyšování pohybové aktivity, po-

moc při odvykání kouření, zvládání a léčbu stresu, prevenci akutních respiračních onemoc-

nění, prevenci kardiovaskulárních nebo nádorových nemocnění a další. Mnoho zaměstna-

vatelů si uvědomuje význam podpory zdraví na pracovišti a snaží se tyto aktivity realizo-

vat. 

Státní zdravotní ústav v Praze pod záštitou Ministerstva zdravotnictví ČR organizuje již 

několik let soutěž o titul „Podnik podporující zdraví“. Tuto soutěž každoročně oficiálně 

vyhlašuje Hlavní hygienik České republiky. Ocenění s dobou platnosti na 3 roky získávají 

společnosti ve 2 kategoriích: Velké podniky (s více než 250 zaměstnanci) a Malé a střední 

podniky (s méně než 250 zaměstnanci). V roce 2016 se konal již 12. ročník soutěže Podnik 

podporující zdraví. Oceněno bylo 19 podniků, z toho 13 získalo nejvyšší ocenění – Podnik 

podporující zdraví 3. stupně. Na území Zlínského kraje získaly ocenění v kategorii Velké 

podniky: MP Krásno, a.s., Valašské Meziříčí (3. stupeň – nejvyšší ocenění, obhajoba titulu 

z r. 2010) a TESCOMA s.r.o., Zlín (1. stupeň ocenění). V kategorii Malé a střední podniky: 

SMO a.s., Otrokovice – 2. stupeň ocenění (SZÚ, 2016b). 

5.2 Aktivity KHS v oblasti podpory zdraví ve Zlínském kraji 

Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně plní při své činnosti 

i povinnosti orgánu ochrany veřejného zdraví. V oblasti podpory zdraví se zabývá řešením 

prevence a hodnocením zdravotních rizik. Do každodenní práce patří rovněž konzultační 

činnost v této problematice, a to napříč všemi hygienickými odbory. V oblasti podpory 

zdraví spolupracujeme s jednotlivými zdravotnickými zařízeními, zástupci škol a škol-

ských zařízení, včetně jejich zřizovatelů, dále spolupracujeme se zástupci státní správy 

a samosprávy, neziskovými organizacemi apod. V neposlední řadě spolupracujeme se zá-

stupci tisku a dalších médií.  
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Konkrétní činnost lze rozdělit na činnost zdravotně výchovnou a vzdělávací, poskytování 

odborných stanovisek ke zdravotně preventivním aktivitám, činnost koordinační a činnost 

iniciační. Veškeré naše aktivity vycházejí z dat o infekčních onemocněních, významných 

poruchách zdraví, drogové epidemiologii, nemocech z povolání a dále z výstupů ze státní-

ho zdravotního dozoru a regionálních úkolů KHS ZK. 

Priority KHS ZK vyplývající ze zákona 258/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů: 

- edukační (zdravotně osvětová) činnost, 

- prosazování podpory zdraví v regionálních politikách (kontrola a řízení místních 

programů ochrany a podpory veřejného zdraví, spolupráce se správními úřady 

a s orgány samosprávy při tvorbě zdravotní politiky příslušného regionu) 

- uplatnění komunitního přístupu v oblasti podpory zdraví v rámci regionálních poli-

tik (provádění hodnocení a řízení zdravotních rizik z hlediska prevence negativního 

ovlivnění zdravotního stavu obyvatelstva a podílení se na monitorování vztahů 

zdravotního stavu obyvatelstva a faktorů životního prostředí a životních 

a pracovních podmínek). 

Mezi běžné aktivity patří příprava oponentských posudků pro projekty dotačních programů 

Národní program zdraví – projekty podpory zdraví, Národní program řešení problematiky 

HIV/AIDS a pro projekty v oblasti protidrogové problematiky. V oblasti infekčních one-

mocnění jsme realizovali přednášky pro odbornou i laickou veřejnost např. na téma očko-

vání, prevence chřipky, parazitární onemocnění, HIV/AIDS nebo drogové problematiky ve 

vztahu k infekčním nemocem. Pravidelně je zajištěna účast odborníků na kurzech pro po-

řádající osoby a zdravotníky, kteří se účastní dětské rekreace. Obvykle 1× až 2× ročně jsou 

aktuální témata přednesena na poradách ředitelů škol a školských zařízeních a poradách 

vedoucích školních jídelen. Přednesená témata se týkají stravování dětí, prevence infekč-

ních onemocnění a podpory aktivit, které jsou součástí prevence chronických neinfekčních 

onemocnění. V tomto obsahovém rozsahu se realizují i přednášky pro žáky základních a 

středních škol. Jedná se o spoluúčast na projektových dnech školy nebo kampaních. Příkla-

dem je problematika zdravotních rizik spojených s kouřením tabáku, správné skladby jí-

delníčků, správné sezení, vhodná školní aktovka a prevence infekčních onemocnění. 

V případě zájmu ze strany škol realizujeme hru „Vyberme si zdraví“ a provázíme školy 

v roli lektorů projektem Zdravá školní jídelna.  

V rámci projektu Zdravé město jsme zahájili kooperaci na tvorbě strategického dokumentu 

Zdravotní plán města, kde se nejčastěji rozpracovávají oblasti Zdraví mladých, Zdravé 
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stárnutí, Zdravé a bezpečné životní prostředí, Zdravější životní styl, Snížení škod způsobe-

ných alkoholem, tabákem a drogami, Prevence infekčních onemocnění, Snížení výskytu 

neinfekčních onemocnění. Každoročně zajišťujeme distribuci Zdravotních a očkovacích 

průkazů a výchovně-vzdělávacích materiálů. V minulosti se jednalo např. o leták „Jak vy-

brat školní brašnu?“ nebo „Co víme a nevíme o vnitřním prostředí a větrání škol“. V rámci 

kampaně Ministerstva zdravotnictví ČR s názvem Solme s rozumem a následné šíření Vý-

zvy Hlavního hygienika ČR pro snížení příjmu soli jsme do škol distribuovali doprovodné 

pomůcky do výuky a přednesli tuto problematiku na různých fórech, např. na Konferenci 

asociace poskytovatelů sociálních služeb. Zásadní byla v roce 2015 účast KHS ZK na Se-

tkání starostů měst a obcí ZK s představiteli Zlínského kraje, kde bylo předneseno téma 

zdraví, prevence neinfekčních chronických onemocnění a strategie Zdraví 2020.  

Ve výčtu aktivit KHS ZK nelze opomenout aktivní zapojení do celoevropské studie EHES 

a EHIS (viz popis níže), účast na vzdělávacích aktivitách (např. Dítě v krizi, akce v rámci 

Evropského vakcinačního týdne), pořádání konference KHS ZK, připomínkování různých 

legislativních nebo jiných strategických materiálů, výkaznictví a poskytování informací 

prostřednictvím webových stránek KHS ZK, kde jsme se prioritně zabývali koncepcí Zdra-

ví 2020. 

Výběrové šetření o zdraví v ČR – EHIS (Evropské zdravotnické dotazovací šetření –

European Health Interview Survey) a EHES (Evropské zdravotnické vyšetřovací šetření – 

European Health Examination Survey) proběhlo v roce 2014. Národní šetření o zdraví pro-

bíhají téměř ve všech zemích. Od roku 2004 začala příprava jednotného šetření EHIS a od 

roku 2009 evropská standardizace lékařských vyšetření. Pilotní projekt proběhl ve 

12 zemích EU v roce 2011 a byl financován Evropskou Komisí/DG SANCO. Optimální je 

společné provedení a propojení studií EHIS a EHES. Objektivizují se tak údaje sdělené 

v dotazníku. Toto se povedlo v rámci ČR v roce 2014 a 2015. Metodiku EHIS zajišťoval 

Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR a provedl ji ČSÚ prostřednictvím své in-

terní tazatelské sítě. Osoby dotazované v šetření EHIS pak byly předávána přes koordináto-

ry do jednotlivých krajů k základnímu lékařskému vyšetření ve studii EHES. V rámci ČR 

EHIS bylo osloveno 9 561 osob, zúčastnilo 6 737 (tj. 70 %), z toho bylo do šetření EHES 

pozváno 3 850 osob a nakonec se jí zúčastnilo 1 220 osob, z toho ve Zlínském kraji 108 

respondentů. KHS ZK se na šetření EHES podílela zřízením a zabezpečením 

4 vyšetřovacích míst a laboratorního komplementu v rámci Zlínského kraje. Studie posky-

tuje klíčové údaje o prevalenci rizikových faktorů u ekonomicky produktivní části popula-
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ce díky standardizované metodice a reprezentativnosti vzorku, přináší spolehlivé 

a mezinárodně srovnatelné výsledky. Výsledky jsou důležité pro přípravu a realizaci pre-

ventivních opatření. Opakování studie je žádoucí pro sledování trendů a efektivity preven-

tivních opatření. V populaci 25–64 let v rámci ČR považuje své zdraví za velmi dobré čtvr-

tina respondentů, polovina je hodnotí jako dobré. Hypertenze byla zjištěna u 47 % mužů 

a 26 % žen dané věkové skupiny. Dyslipidémie byla zjištěna u 77 % mužů a 66 % žen. 

Diabetes byl zjištěn u 8,6 % mužů a 5,7 % žen. Průměrná hodnota BMI v mužské části 

populace byla 28,1 kg/m
2
, mezi ženami potom 26,9 kg/m

2
. Nad hranicí normální hmotnosti 

se dle BMI pohybuje 73 % mužů a 55 % žen. Třetina populace podhodnocuje svoji váhu. 

Zvýšené riziko kardiovaskulárních onemocnění plynoucí z abdominální obezity (dle obvo-

du pasu) bylo zjištěno u 24 % mužů a 20 % žen, vysoké riziko kardiovaskulárních one-

mocnění u 36 % mužů a 44 % žen (SZÚ, 2016c). 
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6 ZÁVĚREČNÝ SOUHRN ANALÝZ ZDRAVOTNÍHO STAVU 

OBYVATEL ZLÍNSKÉHO KRAJE 

Zlínský kraj (3 963 km
2
)
 
je svou rozlohou 4. nejmenším krajem v České republice, hustota 

zalidnění 149 obyvatel/km
2 

však výrazně převyšuje republikový průměr. Téměř 94,9 % 

obyvatelstva je ve Zlínském kraji (údaje z roku 2015) zásobováno z vodovodů pro veřejnou 

potřebu a tento trend má vzrůstající charakter. Rovněž platí, že podíl obyvatel napojených 

na kanalizaci je 94,0 % a napojení na kanalizaci zakončenou na ČOV je v 84,6 %. Terciár-

ní stupeň čištění má 52,8 % ČOV v kraji, což je v rámci ČR průměrný podíl. Hlavním pro-

blémem kraje z hlediska hlukové zátěže obyvatel je hluk z dopravy. Kvalita ovzduší je ve 

Zlínském kraji ovlivněna obzvláště dálkovým přenosem znečištění z Moravskoslezského 

kraje, silniční dopravou a rovněž lokálními topeništi v návaznosti na aktuálních meteorolo-

gických a rozptylových podmínkách. Dominantním zdrojem znečišťování ovzduší jsou 

malé stacionární zdroje a doprava.  

Zdravotní péče je v kraji stabilizovaná. V celorepublikovém srovnání je průměrná doba 

trvání 1 případu pracovní neschopnosti ve Zlínském kraji dlouhodobě nejvyšší ze všech 

krajů.  

Ve Zlínském kraji byl v letech 2012–2013 zaznamenán nárůst střední délky života při 

narození u mužů ze 74,4 na 74,8 let a u žen z 81,4 let na 81,6. Jedná se o předpoklad, koli-

ka let by se osoba určitého věku dožila, pokud by byla zachována úroveň a struktura úmrt-

nosti jako v předmětném roce, kdy se osoba narodila. V roce 2013 činí rozdíl střední délky 

života mezi muži a ženami ve Zlínském kraji 6,8 let, v ČR 5,9 let a v EU15 4,9 let, vždy ve 

prospěch žen. U obou pohlaví je viditelný významný rozdíl v tomto ukazateli mezi hodno-

tami Zlínského kraje a EU15. Ženy Zlínského kraje zaostávají za ženami EU15 o 2,5 let, 

muži v tomto případě tratí více a rozdíl činí 4,3 roky. Je patrný pokračující proces populač-

ního stárnutí, který je charakterizovaný mimo jiné zvyšováním průměrného věku a nárůs-

tem podílu starých a velmi starých lidí ve společnosti. 

V roce 2013 činila naděje dožití ve věku 65 let u mužů ve Zlínském kraji 15,6 let a u žen 

19,5 let. V ČR dosáhl tento ukazatel hodnot 15,7 let u mužů a 19,1 let u žen. Na ženy 

v EU15 ztrácejí ženy ČR 2,8 let a ženy Zlínského kraje 2,4 let. Muži jsou na tom obdobně, 

ve Zlínském kraji je naděje dožití ve věku 65 let oproti EU15 nižší o 3,0 let a v ČR 

o 2,8 let.  
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Výše uvedené údaje prokazují prodlužující se délku života i naději dožití, avšak je důležité 

znát i zdravou délku života, čili průměrný počet let života, která jistá osoba prožije bez 

omezení ve zdraví. Naděje na dožití bez omezení zdraví ve věku 35 let a 50 let se za hod-

nocené roky 2005 a 2013 v ČR pro obě pohlaví mírně zvyšuje. Mírné rozdíly v trendech 

jsou pak v ukazatelích naděje dožití s mírným omezením běžných činností a naděje dožití 

s vážným omezením běžných činností. 

V roce 2013 bylo ve Zlínském kraji zaznamenáno úmrtí u 6 354 osob (3 202 mužů a 3 152 

žen), oproti roku 2012 byl patrný nárůst o 261 zemřelých. V přepočtu na 1 000 obyvatel se 

jednalo o nárůst na 10,8 zemřelých (u mužů 11,2 a u žen 10,5). Od 50 let věku je patrný 

větší nárůst počtu zemřelých mužů. Výraznější nárůst počtu zemřelých žen lze sledovat až 

od 70 let věku, nejvyšší hodnoty dosahuje tento ukazatel ve věku 80–89 let. Od věku 70 let 

je patrný u mužů stacionární stav až do věku 89 let.  

Novorozenecká úmrtnost ve sledovaném období od roku 2004 do roku 2013 převýšila ve 

Zlínském kraji hodnoty úmrtnosti ČR v letech 2007, 2009–2011 a v roce 2013. V rámci 

kojenecké úmrtnosti je patrný nárůst v roce 2013. Data při hodnocení kojenecké a novo-

rozenecké úmrtnosti jsou zpracována z hlediska trvalého bydliště zemřelých dětí, při hod-

nocení novorozenecké a kojenecké úmrtnosti nejsou vypovídajícím údajem o úmrtnosti 

dětí v perinatologických centrech v kraji, či na dětských odděleních nemocnic Zlínského 

kraje. I přes zkvalitňující se zdravotní péči medicína nedokáže v některých případech za-

bránit úmrtím na závažná onemocnění. Pro úplnost je nutné uvést, že se jedná zejména o se 

životem neslučitelné vrozené vývojové vady. Zdravotní péče o novorozence a kojence ve 

Zlínském kraji je na vysoké úrovni.  

Kauzalita úmrtí je ve Zlínském kraji podobná jako v ČR. Nejčastější příčinou úmrtí jsou 

kardiovaskulární choroby, na které umírá až 50 % obyvatel (v ČR podíl zemřelých z této 

příčiny v roce 2013 činil celkem 51,4 % – 46 % u mužů a 57 % u žen). Oproti zemím 

EU15 je v ČR tato příčina úmrtnosti 2× vyšší. Kardiovaskulární onemocnění postihují obě 

pohlaví. Existuje však účinná prevence, zejména v regulaci rizikových faktorů, které lze 

pojmout ve větším komplexu.  

Mezi tyto rizikové faktory patří zvýšení krevního tlaku, porucha metabolismu lipidů 

s poruchou metabolismů cukrů a viscerální obezita (zvětšení objemu pasu u mužů 94 cm 

a u žen 80 cm). Hovoříme o tzv. metabolickém syndromu, který předurčuje vysokou prav-
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děpodobnost kardiovaskulárních onemocnění, spojených s aterosklerózou a dále se vzni-

kem diabetes mellitus 2. typu. V posledních letech se uvažuje i o možné spojitosti tohoto 

syndromu se zvýšením rizika vzniku nádorových onemocnění (Horáková et al., 2016).  

Ve sledovaném období, tj. v letech 2004 až 2013, je patrný vzrůstající trend počtu pacientů 

pod stálým lékařským dohledem z důvodu hypertenzní choroby. V porovnání s rokem 

2004 byl v roce 2013 zaznamenán nárůst o 32,8 % a v počtu nově zjištěných hypertenzních 

onemocnění nárůst o 28,8 %. Rovněž je patrný vzestup počtu pacientů pod stálým lékař-

ským dohledem z důvodu akutního infarktu myokardu – zaznamenán nárůst o 21,3 % 

mezi sledovanými roky a setrvalý stav počtu nově zjištěných případů akutního infarktu. 

Z důvodu cévního onemocnění mozku byl zaznamenán mírný nárůst pacientů, kteří jsou 

pod stálým lékařským dohledem, o 4,6 %.  

Ve Zlínském kraji je vzrůstající tendence i v počtu dispenzarizovaných dětí a mladist-

vých pro obezitu. Dle tiskové zprávy MZ ČR ze dne 23. 7. 2014 je alarmující fakt, že po-

lovina dospělých má v ČR vyšší než normální hmotnost. 

V ČR je vysoký nárůst nových případů u diagnózy diabetes mellitus s tím, že diabetici 

2. typu tvoří až 90–95 % z celkového počtu diabetiků. Ve Zlínském kraji mezi roky 2004 

a 2013 došlo ke snížení nově diagnostikovaných případů diabetem u mužů o 29,9 %. U žen 

je situace opačná, zde naopak došlo k nárůstu o 5,1 %. Četnost onemocnění v roce 2013 je 

vyšší u žen než u mužů. V porovnání s ČR je prevalence diabetu ve Zlínském kraji vyšší 

jak mužů, tak u žen. Situace je dána pravděpodobně historicky, kdy se diabetu nadstan-

dardně už několik desetiletí věnuje specializované centrum ve Zlíně. Systém vyhledávání 

a dispenzarizace je ve spolupráci s terénními lékaři dlouhodobě na velmi vysoké úrovni.  

Druhou nejčastější příčinou úmrtí jsou v ČR i ve Zlínském kraji nádorová onemocnění, 

přičemž stoupá výskyt nových onemocnění, ale úmrtnost zůstává na stejné úrovni 

a v posledních letech mírně klesá. Ve Zlínském kraji je tato příčina úmrtí již dlouhodobě 

v porovnání s ostatními kraji jedna z nejnižších v České republice. Ve sledovaném období 

2004–2013 došlo ve Zlínském kraji k poklesu úmrtnosti na novotvary u mužů o 16 % 

a u žen o 8,7 %. Standardizovaná úmrtnost na novotvary průdušnice, průdušek a plic 

na 100 000 mužů si ve Zlínském kraji drží v uvedeném období sestupný trend, u žen byly 

zaznamenány třetinové hodnoty. Úmrtnost na novotvary prsu na 100 000 žen má sestup-

ný trend v EU 15, v ČR a tento trend se promítá také do Zlínského kraje s výjimkou let 
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2006 a 2011. V ČR je patrný klesající trend úmrtnosti na nádory děložního hrdla, mezi 

sledovanými roky byl zaznamenán pokles tohoto ukazatele o 25,0 %. Naopak ve Zlínském 

kraji hodnota sledovaného ukazatele vzrostla v letech 2004 až 2011 o 26,5 %. Úmrtnost 

na novotvary tlustého střeva ve Zlínském kraji měla u mužů téměř setrvalý stav mezi 

roky 2004 a 2011, naopak u žen poklesla o 22,5 %. Úmrtnost u žen na zhoubný melanom 

kůže byla nižší než u mužů. Při sledování vývoje hodnoty ukazatele úmrtnosti na nádory 

prostaty byla ve Zlínském kraji zaznamenána nejvyšší hodnota v roce 2005. Od roku 2010 

lze ve Zlínském kraji pozorovat vzestup hodnot z 20,0 v roce 2010 na 26,4 případů na 100 

000 obyvatel v roce 2011. 

Nemocnost na zhoubné novotvary má oproti úmrtnosti stabilně stoupající tendenci, jak 

v jednotlivých krajích, tak v ČR, i v rámci EU15. Ve Zlínském kraji došlo k v období 

2004–2011 k nárůstu o 24,8 %, v ČR o 16 % a v rámci Evropské unie o 10,3 %. Onemoc-

nění na zhoubné novotvary jsou častější u mužů než u žen. U mužů došlo ve sledovaném 

období k vzestupu nemocnosti na zhoubné novotvary celkem o 32,7 %, u žen o 16 %. Co 

se týče nemocnosti zhoubným novotvarem tlustého střeva u mužů v letech 2004–2011, 

byl za celé sledované období ve Zlínském kraji zjištěn vzestup nemocnosti o 19 %. U žen 

jsou zjištěny nižší hodnoty (průměrné hodnoty v ČR 38,2 případů na 100 000 žen a 52,5 

případů na 100 000 mužů). V ČR byl v tomto období zaznamenán setrvalý stav. Incidence 

novotvarů průdušnice, průdušek a plic u mužů ve Zlínském kraji je v období roku 

2004–2011 vyrovnaná a u žen má mírný vzestup. Co se týká incidence onemocnění zhoub-

ným novotvarem průdušnice, průdušek a plic u mužů a u žen ve sledovaném období, vyka-

zuje Zlínský kraj v porovnání s ČR nižší hodnoty. Nemocnost zhoubným melanomem 

kůže u mužů i žen vykazuje v našem kraji vzestupný trend. Ve Zlínském kraji je nemoc-

nost zhoubným novotvarem kůže u žen v porovnání s ČR nižší. Incidence novotvarů 

prsu ve Zlínském kraji vychází v roce 2004 z téměř shodných hodnot, jako jsou hodnoty 

pro ČR (110,5 onemocnění na 100 000 obyvatel). Pokles byl zaznamenán v roce 2006 

a 2009, ale v roce 2011 dochází k nárůstu k hodnotám 118,2 onemocnění na 100 000 oby-

vatel. Nemocnost na novotvary děložního hrdla je ve Zlínském kraji mírně pod republi-

kovými hodnotami, v kraji došlo v uvedeném období k mírnému zvýšení nemocnosti 

o 7,5 %. Nemocnost zhoubným novotvarem prostaty vykazuje stoupající trend, jak 

v celé ČR, tak i v našem kraji, kde je nárůst až o 106 % v roce 2011 oproti roku 2004.  
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V celkové úmrtnosti má úmrtnost na nemoci trávicí soustavy v ČR velmi nízký podíl 

pod 5 %. Identická je situace i ve Zlínském kraji, kde se úmrtnost na nemoci trávicí sousta-

vy v roce 2013 podílela ze 4,3 % na celkové úmrtnosti. Ve sledovaném období od roku 

2004 do roku 2013 poklesla úmrtnost u mužů ve Zlínském kraji o 22,9 % a u žen o 11,6 %. 

Úmrtnost na onemocnění dýchacích cest se podílí ve Zlínském kraji na celkové úmrtnos-

ti 5,6 %. Nejčastější příčinou úmrtnosti jsou chronická onemocnění dýchacích cest a zápaly 

plic. Velká většina úmrtí v důsledku těchto chorob byla zaznamenána u osob ve věku 65 

a více let. Ve sledovaném období v roce 2004 vidíme, že úmrtnost na nemoci dýchací sou-

stavy ve Zlínském kraji jak u mužů, tak i u žen byla významně nižší proti úmrtnosti na 

onemocnění dýchací soustavy jak v ČR, tak v zemích EU15.  

Ve sledovaném  období (2004–2013) je zaznamenána vyšší úmrtnost na úmyslné sebepo-

škozování mužů ve Zlínském kraji než v EU15 a v ČR, s výjimkou let 2006, 2009 a 2011. 

Opakem je nižší hodnota úmrtnosti ve sledovaných letech na úmyslné sebepoškození u žen 

ve Zlínském kraji než v rámci EU15 a ČR. 

V počtu prvních psychiatrických vyšetření v ambulantní péči za sledované období 

2004–2013 vykazuje Zlínský kraj mírně vzestupný trend v souladu s celorepublikovým 

trendem. V absolutním počtu nově zjištěných případů organických duševních poruch, 

tedy onemocnění diagnostikovaných poprvé v životě pacienta, je za sledované období patr-

ný vzestup – 503 osob v roce 2004 vs. 870 osob v roce 2013.  

Významnou oblastí vyžadující si pozornost jsou i úrazy. V roce 2004 patřil Zlínský kraj ke 

krajům s nízkým počtem úrazů s celkovou hodnotou 15 624,9 úrazů 100 000 obyvatel, což 

bylo o 12,6 % méně, než v ČR. V průběhu desetiletého sledování v roce 2010 a 2011 úra-

zovost ve Zlínském kraji překonala hodnoty ČR, které ale opětovně v následujících letech 

poklesly. V rámci sportovních úrazů v posuzovaném období hodnoty Zlínského kraje 

byly výrazně vyšší než v ČR. V roce 2004 byla ve srovnání s ČR ve Zlínském kraji 

o 32,6 % nižší hodnota dopravních úrazů. V roce 2009 došlo k prudkému vzestupu počtu 

dopravních úrazů ve Zlínském kraji a tento trend pokračoval až do roku 2012, s poklesem 

v roce 2013. V rámci ostatních úrazů, včetně domácích, je Zlínský kraj po celou sledova-

nou dobu pod hodnotou ČR. V roce 2004 počet ostatních úrazů, včetně domácích, činil ve 

Zlínském kraji 8 429,6 úrazů na 100 000 obyvatel, což je o 17,1 % nižší než v ČR. Co se 

týče situace úrazovosti u dětí ve věku 0–14 let populace Zlínského kraje, bylo nejvíce úra-
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zů ve sledovaném období zapříčiněno úrazy sportovními, školními a dopravními. Počet 

sportovních úrazů byl od roku 2005 až do konce sledovaného období výrazně vyšší než 

úrazovost v ČR. V rámci školních úrazů byl Zlínský kraj od roku 2006 stále nad celore-

publikovými hodnotami. Dopravní úrazovost u dětí ve Zlínském kraji se v rámci sledo-

vaného desetiletého období zdvojnásobila.  

Dle webových stránek SZÚ (2014) navýšení sportovních úrazů může být způsobeno nový-

mi sportovními aktivitami (adrenalinové sporty, in-line brusle, snowboard apod.). Nejvyšší 

počet sportovních úrazů je zjišťován při organizovaném sportu, ale i v tělesné výchově. Na 

vyšším počtu se podílí i nižší tělesná zdatnost dětí. 

Další skupina onemocnění, která si vyžaduje pozornost, jsou alergická onemocnění, kdy 

až 30 % dětí v ČR trpí některým z alergických onemocnění. Ve Zlínském kraji je ve srov-

nání s ČR přibližně od poloviny sledovaného období patrný vzestupný trend v počtu ambu-

lantně léčených alergiků s maximálním počtem v roce 2010, kdy má ukazatel hodnotu 

882,7 onemocnění na 10 000 obyvatel. V posledních 2 letech sledovaného období je hod-

nota nižší. Trend mírného vzestupu počtu dispenzarizovaných pacientů na oddělení alergo-

logie pro dg. astma bronchiale je v souladu s celorepublikovým trendem.  

V období 2004–2013 je ve Zlínském kraji a v ostatních sledovaných krajích zřejmý klesají-

cí trend počtu hlášených profesionálních onemocnění, ve shodě s klesajícím trendem 

v ČR. Ve Zlínském kraji bylo hlášeno více profesionálních onemocnění u žen než u mužů. 

Nejčastěji hlášenou diagnózou profesionálního onemocnění v ČR i ve Zlínském kraji je 

syndrom karpálního tunelu způsobený jednostrannou a nadměrnou zátěží svalů ruky a před-

loktí horních končetin. 

V ČR je u většiny infekčních onemocnění situace vcelku příznivá. U některých onemoc-

nění se toho podařilo dosáhnout zásluhou vysoké proočkovanosti, nicméně stále ještě exis-

tují rezervy, a je proto žádoucí usilovat o zvýšení proočkovanosti u infekcí, proti nimž není 

očkování povinné (např. pneumokoky, chřipka, středoevropská klíšťová encefalitida, pertu-

se v dospělém věku). Znepokojující je vzestup nemocnosti na příušnice, dávivý kašel 

a další onemocnění. Ve Zlínském kraji je vývojový trend u většiny infekcí obdobný jako 

v ČR. Postupně pozorujeme tzv. fenomén výměny – především u alimentárních infekcí 

vidíme v posledních 10 letech snížení počtu salmonelóz, dominanci kampylobakterióz, kdy 
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je nemocnost ve Zlínském kraji vyšší než je průměr pro ČR, což může být způsobeno ven-

kovským charakterem kraje nebo důkladnější diagnostikou v primární péči. 

Nemocnost je především u pohlavně přenosných infekcí nižší než celková nemocnost 

v ČR. Přestože ve sledovaném období byly zaznamenávány ročně jen jednotlivé nové pří-

pady HIV (0–2 případy ročně) a situace ve Zlínském kraji je v počtu případů na počet 

obyvatel zatím příznivá, jsou poslední dostupná data za rok 2016 (ke dni 31. 10. 2016) va-

rující – za prvních 10 měsíců je ve Zlínském kraji evidováno 5 nových HIV pozitivních 

osob.  

Problematická je rovněž situace v oblasti konzumace alkoholu. Podle Zprávy o zdraví 

obyvatel ČR (Ministerstvo zdravotnictví ČR, 2014a) je v ČR rizikových konzumentů 

u mužů 26 % a u žen 13 %. Škodlivé pití můžeme pozorovat u 12,5 % mužů a 2,7 % žen. 

Pití nadměrných dávek lze pozorovat i u dospívajících. Nepříznivé zdravotní důsledky shr-

nuje tato zpráva z více zdrojů. Jedná se zejména o úmrtí v důsledku úrazu, nádorových 

onemocnění, kardiovaskulárních chorob a onemocnění jater. Tabák a kouření představuje 

dle této zprávy další významný zdravotnický problém. Kuřáctví je nejvyšší ve věkové sku-

pině 15–22letých. V populaci nebyl zaznamenán pokles kuřáctví. Dále je nutné upozornit 

i na fakt, že od roku 2002 se zdvojnásobil počet kuřáků vodní dýmky. Kouření jako riziko-

vý faktor, je spojeno zejména s kardiovaskulárními chorobami, nádorovými 

a metabolickými onemocněními.  

Prioritní oblasti vedoucí z pohledu prevence ke zlepšení zdravotního stavu obyvatel 

Zlínského kraje shrnuje poslední kapitola této zprávy. Jednotlivé priority definují 

oblasti, ve kterých je nutné realizovat preventivní aktivity jako nástroje předcházení 

řady předčasných úmrtí, vzniku a šíření infekčních onemocnění a rovněž vedou ke 

zmírnění důsledků chronických neinfekčních onemocnění.  
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6.1 Stanovení priorit ke zlepšení zdravotního stavu obyvatel Zlínského 

kraje 

Na základě všech zjištění popsaných v tomto dokumentu se navrhují níže uvedené prioritní 

oblasti, kterým je nutné se věnovat v zájmu zlepšení zdraví obyvatel Zlínského kraje. 

K nástrojům, které mohou efektivně zlepšit zdraví obyvatel, patří koordinace subjektů, jež 

mohou přispět k dosažení cíle, motivace a získávání dalších subjektů ke spolupráci, pořá-

dání odborných seminářů, kurzů a jiných vzdělávacích akcí rozvíjejících sociální a osobní 

dovednosti a zvyšující úroveň znalostí odborné i laické veřejnosti.  

K dalším aktivitám patří podpora regionálních projektů podpory zdraví, hledání dalších 

zdrojů financování pro realizaci aktivit, úprava kurikulárních dokumentů a podpora vzniku 

metodických pomůcek pro vzdělávání, monitoring a průběžné hodnocení přínosů a výsled-

ků dílčích aktivit, sdílení a hodnocení zkušeností, pořádání kampaní, dnů otevřených dveří, 

týdnů zdraví a další. 

Konkrétní prioritní oblasti jsou následující: 

1. Podpora zdravého životního stylu všech skupin obyvatel Zlínského kraje, zejména 

zvýšení pohybové aktivity (aktivní mobility), zvýšení gramotnosti obyvatel 

v oblasti správné výživy a vhodných stravovacích návyků, podpora udržení odpoví-

dající hmotnosti a dále motivace subjektů k vytváření prostředí s vhodnou nabídkou 

potravin z hlediska dlouhodobé ochrany a podpory zdraví. 

2. Podpora účinných preventivních programů a osvětových kampaní zaměřených na 

zvýšení informovanosti o rizicích kouření (včetně kouření pasivního) a nadměrného 

užívání alkoholu. 

3. Podpora zdravých životních podmínek pro obyvatele Zlínského kraje a snižování 

zdravotních rizik z pracovního prostředí.  

4. Podpora aktivit vedoucích ke zvýšení zdravotní gramotnosti, jako cesty ke zlepšení 

úrovně zdravotního chování, zejména péči o vlastní zdraví, zodpovědnosti za něj 

a schopnosti rozhodovat se správně ve prospěch zdraví, a to napříč všemi skupina-

mi obyvatel Zlínského kraje.  
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5. Podpora aktivního zvaní pacientů na preventivní prohlídky a zvýšení informovanos-

ti obyvatel Zlínského kraje o přínosech preventivních prohlídek a screeningových 

programů.  

6. Monitorování problematiky úrazů a motivace ke spolupráci všech subjektů, které 

mohou přispět ke zlepšení situace, zejména v oblasti dopravních nehod, sportov-

ních a školních úrazů, které vykazují vzestupný trend ve Zlínském kraji. 

7. Aktivní informování obyvatel Zlínského kraje o významu udržení vysoké pro-

očkovanosti v populaci. 

8. Zvýšení všeobecné informovanosti obyvatel Zlínského kraje o problematice 

HIV/AIDS.  

9. Podpora komplexních aktivit v oblasti prevence stresu a duševního zdraví napříč ši-

rokou veřejností.   

  



Zpráva o zdraví obyvatel Zlínského kraje  150 

 

SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY   

Tištěné zdroje: 

HAVLÍNOVÁ, M. (ed.), 2006. Program podpory zdraví ve škole: rukověť projektu Zdravá 

škola. Vyd. 2. Praha: Portál. ISBN 80-7367-059-3. 

HORÁKOVÁ, D. et al., 2016. Epidemiologický význam metabolického syndromu. Epide-

miologie, mikrobiologie imunologie. Praha: Nakladatelské a tiskové středisko ČLS JEP, 

2016, 65, č. 4. ISSN 1210-7913. 

KŘÍŽ, J., 1993. Účast hygienické služby na podpoře a ochraně zdraví. Acta hygienika, epi-

demiologica et microbiologica. Praha: SZÚ, roč. 22, č. 2, s. 12–15. ISSN 0231-6544. 

MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ ČR, 1994. Zdraví v nové perspektivě. Praha: Minis-

terstvo zdravotnictví České republiky. 

MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ ČR, 2014a. Zpráva o zdraví obyvatel ČR. Praha: 

Ministerstvo zdravotnictví České republiky ve spolupráci se Státním zdravotním ústavem. 

ISBN 978-80-85047-49-3. 

MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ ČR, 2014b. Zdraví 2020: Národní strategie ochra-

ny a podpory zdraví a prevence nemocí. Praha: Ministerstvo zdravotnictví České republiky 

ve spolupráci se Státním zdravotním ústavem. ISBN 978-80-85047-47-9. 

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, 2015. Zpráva o životním prostředí 

ve Zlínském kraji 2015. Praha: CENIA, česká informační agentura životního prostředí.  

MRAVČÍK, V. (ed.), 2015. Výroční zpráva o stavu ve věcech drog v České republice 

v roce 2014 [Annual Report on Drug Situation 2014 – Czech Republic]. Praha: Úřad vlády 

České republiky. ISBN 978-80-7440-134-3. 

PELCLOVÁ, D. et al., 2014. Nemoci z povolání a intoxikace. Praha: Karolinum. 

ISBN 978-80-246-2597-3. 

POKORNÝ, V. et al., 2002. Traumatologie. Vyd. 1. Praha: Triton. ISBN 80-7254-277-X. 

SUHRCKE, M., L. ROCCO a M. McKEE, 2007. Health: a vital investment for economic 

development in eastern Europe and central Asia. Copenhagen: European Observatory on 

Health Systems and Policies. ISBN: 978-92-890-7282-3. 



Zpráva o zdraví obyvatel Zlínského kraje  151 

 

ÚZIS ČR, 2014a. Zdravotnická ročenka Zlínského kraje 2013. Praha: ÚZIS. ISBN: 978-

80-7472-130-4.  

ÚZIS ČR, 2015. Demografie – Zemřelí 2013. Praha: ÚZIS. ISBN: 978-80-7472-139-7.  

ÚZIS ČR, 2016. Demografie – Zemřelí 2015. Praha: ÚZIS. ISBN: 978-80-7472-157-1.  

WILKINSON, R. a M. MARMOT, 2005. Sociální determinanty zdraví: fakta & souvislos-

ti. Kostelec nad Černými lesy: IZPE. ISBN 80-86625-46-X. 

 

Legislativní normy: 

ZÁKON č. 17/1992 Sb., o životním prostředí. 

ZÁKON č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů a jeho 

provádějící právní předpisy. 

ZÁKON č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a změně některých souvisejících zá-

konů. 

ZÁKON č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách. 

NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 290/1995 Sb., kterým se stanoví seznam nemocí z povolání. 

VYHLÁŠKA č.306/2012 Sb., o podmínkách předcházení vzniku a šíření infekčních one-

mocnění a o hygienických požadavcích na provoz zdravotnických zařízení a ústavů sociální 

péče. 

 

Elektronické zdroje: 

BĚLOHLÁVEK, J. a M. ASCHERMAN, 2008. Doporučený postup pro diagnostiku a 

léčbu akutních koronárních syndromů bez elevací ST úseků na EKG [online]. Vnitřní lé-

kařství. 2008, 54 (Suppl 1), 1S7–1S23. Dostupné z: http://www.kardio-

cz.cz/data/upload/Doporuceny_postup_pro_diagnostiku_a_lecbu_akutnich_koronarnich_sy

ndrom_bez_elevaci_ST_usek_na_EKG.pdf#page=1&zoom=auto,-15,860 

CÍFKOVÁ R. et al., 2014. Summary of the European Guidelines on cardiovascular disease 

prevention in clinical practice (version 2012) [online]. Cor et Vasa. 2014, 56(2), e168–



Zpráva o zdraví obyvatel Zlínského kraje  152 

 

e188. [online]. Dostupné z: 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0010865014000265 

ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD, 2016a. Charakteristika kraje [online]. Český statistický 

úřad. Dostupné z: https://www.czso.cz/csu/xz/charakteristika_kraje 

ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD, 2016b. Mapy [online]. Český statistický úřad. Dostupné 

z: https://www.czso.cz/csu/xz/mapy--_kraj_-   

EKOLA, 2008. Akční hlukový plán pro hlavní pozemní komunikace – Zlínský kraj [online]. 

Praha: EKOLA group, spol. s. r. o. Dostupné z: http://docplayer.cz/9371341-Akcni-

hlukovy-plan-pro-hlavni-pozemni-komunikace.html 

EKOLA, 2016. Akční plán protihlukových opatření pro hlavní komunikace ve vlastnictví 

Zlínského kraje – NÁVRH [online]. Praha: EKOLA group, spol. s. r. o. Dostupné z: 

https://www.kr-zlinsky.cz/akcni-plan-protihlukovych-opatreni-pro-hlavni-pozemni-

komunikace-ve-vlastnictvi-zlinskeho-kraje-navrh-2016-cl-3838.html 

FILIPOVSKÝ J. et al., 2014. Summary of 2013 ESH/ESC Guidelines for the management 

of arterial hypertension [online]. Cor et Vasa. 2014, 56(6), e494–e518. 

Dostupné z: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0010865014000769. 

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE STŘEDOČESKÉHO KRAJE, 2014. Zpráva 

o zdraví obyvatel Středočeského kraje [online]. Praha: Krajská hygienická stanice Středo-

českého kraje. ISBN 978-80-260-6837-2. Dostupné z: http://khsstc.cz/dokumenty/prvni-

publikace-o-zdravi-obyvatel-stredoceskeho-kraje-3208_3208_8_1.html 

KRAJSKÝ ÚŘAD ZLÍNSKÉHO KRAJE, 2016. Základní charakteristika kraje [online]. 

Zlín: Krajský úřad Zlínského kraje. Dostupné z: https://www.kr-zlinsky.cz/zakladni-

charakteristika-kraje-cl-3685.html 

MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ, 2012. Změna metodiky ukazatele re-

gistrované nezaměstnanosti [online]. MPSV. Dostupné z: http://portal.mpsv.cz/sz/stat 

MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ ČR, 2011. Národní strategie očkování proti pertusi  

[online]. MZČR. Dostupné z http://www.mzcr.cz/Verejne/dokumenty/narodni-strategie-

ockovani-proti-pertusi_5195_1985_5.html 

MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ ČR, 2014c. Tisková zpráva MZ ČR ze dne 

23. 7. 2014 – Češi žijí déle, trápí je ale civilizační nemoci. Změnit to může Národní strate-

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0010865014000265
https://www.czso.cz/csu/xz/charakteristika_kraje
https://www.czso.cz/csu/xz/mapy--_kraj_-
http://docplayer.cz/9371341-Akcni-hlukovy-plan-pro-hlavni-pozemni-komunikace.html
http://docplayer.cz/9371341-Akcni-hlukovy-plan-pro-hlavni-pozemni-komunikace.html
https://www.kr-zlinsky.cz/akcni-plan-protihlukovych-opatreni-pro-hlavni-pozemni-komunikace-ve-vlastnictvi-zlinskeho-kraje-navrh-2016-cl-3838.html
https://www.kr-zlinsky.cz/akcni-plan-protihlukovych-opatreni-pro-hlavni-pozemni-komunikace-ve-vlastnictvi-zlinskeho-kraje-navrh-2016-cl-3838.html
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0010865014000769
http://khsstc.cz/dokumenty/prvni-publikace-o-zdravi-obyvatel-stredoceskeho-kraje-3208_3208_8_1.html
http://khsstc.cz/dokumenty/prvni-publikace-o-zdravi-obyvatel-stredoceskeho-kraje-3208_3208_8_1.html
https://www.kr-zlinsky.cz/zakladni-charakteristika-kraje-cl-3685.html
https://www.kr-zlinsky.cz/zakladni-charakteristika-kraje-cl-3685.html
http://www.mzcr.cz/
http://www.mzcr.cz/Verejne/dokumenty/narodni-strategie-ockovani-proti-pertusi_5195_1985_5.html
http://www.mzcr.cz/Verejne/dokumenty/narodni-strategie-ockovani-proti-pertusi_5195_1985_5.html


Zpráva o zdraví obyvatel Zlínského kraje  153 

 

gie ochrany a podpory zdraví a prevence nemocí, 2014 [online]. MZČR. Dostupné z: 

http://www.mzcr.cz/dokumenty/cesi-ziji-deletrapi-je-ale-civilizacni-nemocizmenit-to-

muze-narodni-strategi_9418_3030_1.html 

SZÚ, 2014. Prevence úrazů a otrav u dětí a dospívajících ČR [online]. Státní zdravotní 

ústav. Dostupné z: http://www.szu.cz/tema/podpora-zdravi/prevence-urazu-u-deti-a-

dospivajicich-cr  

SZÚ, 2015. Nemoci z povolání v České republice [online]. Státní zdravotní ústav. ISSN 

1804-5960. Dostupné z: http://www.szu.cz/publikace/data/nemoci-z-povolani-a-ohrozeni-

nemoci-z-povolani-v-ceske-

republice?highlightWords=nemoci+povol%C3%A1n%C3%AD 

SZÚ, 2016a. Projekt Zdravá školní jídelna [online]. Státní zdravotní ústav. Dostupné z: 

www.zdravaskolnijidelna.cz 

SZÚ, 2016b. Soutěž Podnik podporující zdraví [online]. Státní zdravotní ústav. Dostupné 

z: http://www.szu.cz/tema/pracovni-prostredi/oceneni-podnik-podporujici-zdravi-jiz-

podvanacte 

SZÚ, 2016c. Vybrané výsledky studie EHES 2014 [online]. Státní zdravotní ústav. Dostup-

né z: http://szu.cz/ehes-vysledky?highlightWords=EHES+2016 

ÚZIS ČR, 2012. Aktuální informace č. 3/2012. Hospitalizovaní a zemřelí na cévní nemoci 

mozku v ČR v letech 2003–2010 [online]. Praha. Dostupné z: http://www.uzis.cz/rychle-

informace/hospitalizovani-zemreli-na-cevni-nemoci-mozku-cr-letech-2003-2010 

ÚZIS ČR, 2014b. Informace ze zdravotnictví Zlínského kraje č. 7/2014. Činnost praktic-

kých lékařů pro dospělé ve Zlínském kraji v roce 2013 [online]. Praha. Dostupné z: 

http://www.uzis.cz/rychle-informace/cinnost-praktickych-lekaru-pro-dospele-roce-2013 

ÚZIS ČR, 2014c. Tuberkulóza a respirační nemoci 2014 [online]. Praha. ISBN 978-80-

7472-144-1. Dostupné z: http://www.uzis.cz/publikace/tuberkuloza-respiracni-nemoci-

2014 

ÚZIS ČR, 2016. Základní ukazatele [online]. Dostupné z: 

http://reporting.uzis.cz/zlk/index.php?pg=statisticke-vystupy 

VITALION, 2016. Psychiatrická onemocnění [online]. Vitalion.cz. Dostupné z: 

http://nemoci.vitalion.cz/psychiatricka-onemocneni/ 

http://www.mzcr.cz/
http://www.mzcr.cz/dokumenty/cesi-ziji-deletrapi-je-ale-civilizacni-nemocizmenit-to-muze-narodni-strategi_9418_3030_1.html
http://www.mzcr.cz/dokumenty/cesi-ziji-deletrapi-je-ale-civilizacni-nemocizmenit-to-muze-narodni-strategi_9418_3030_1.html
http://www.szu.cz/tema/podpora-zdravi/prevence-urazu-u-deti-a-dospivajicich-cr
http://www.szu.cz/tema/podpora-zdravi/prevence-urazu-u-deti-a-dospivajicich-cr
http://www.szu.cz/publikace/data/nemoci-z-povolani-a-ohrozeni-nemoci-z-povolani-v-ceske-republice?highlightWords=nemoci+povol%C3%A1n%C3%AD
http://www.szu.cz/publikace/data/nemoci-z-povolani-a-ohrozeni-nemoci-z-povolani-v-ceske-republice?highlightWords=nemoci+povol%C3%A1n%C3%AD
http://www.szu.cz/publikace/data/nemoci-z-povolani-a-ohrozeni-nemoci-z-povolani-v-ceske-republice?highlightWords=nemoci+povol%C3%A1n%C3%AD
http://www.zdravaskolnijidelna.cz/
http://www.szu.cz/tema/pracovni-prostredi/oceneni-podnik-podporujici-zdravi-jiz-podvanacte
http://www.szu.cz/tema/pracovni-prostredi/oceneni-podnik-podporujici-zdravi-jiz-podvanacte
http://szu.cz/ehes-vysledky?highlightWords=EHES+2016
http://www.uzis.cz/rychle-informace/cinnost-praktickych-lekaru-pro-dospele-roce-2013
http://www.uzis.cz/publikace/tuberkuloza-respiracni-nemoci-2014
http://www.uzis.cz/publikace/tuberkuloza-respiracni-nemoci-2014


Zpráva o zdraví obyvatel Zlínského kraje  154 

 

ZVADOVÁ, Z. a S. JANOUŠEK, 2014. Prevence úrazů a otrav u dětí a dospívajících ČR 

[online]. Státní zdravotní ústav. Dostupné z: http://www.szu.cz/tema/podpora-

zdravi/prevence-urazu-u-deti-a-dospivajicich-cr 

Databáze a registry: 

ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD: Databáze, registry [online]. Dostupné z: 

https://www.czso.cz/csu/czso/databaze-registry 

EUROPEAN HEALTH EXPECTANCIES EUROHEX [online]. Dostupné z: 

http://www.eurohex.eu/IS/web/app.php/Ehleis 

EUROPEAN HEALTH FOR ALL DATABASE (HFA-DB) [online]. © 2014 WHO;-. Do-

stupné z: http://data.euro.who.int/hfadb/ 

INFORMAČNÍ SYSTÉM PITNÁ VODA [online]. © 2010 Koordinační středisko pro re-

sortní zdravotnické informační systémy. Dostupné z: http://ksrzis.cz/dokumenty/pitna-

voda-is-pivo_36_114_1.html 

NÁRODNÍ SÍŤ ZDRAVÝCH MĚST ČR [online]. (c) 2016. Dostupné z: 

https://www.zdravamesta.cz/ 

ÚSTAV ZDRAVOTNICKÝCH INFORMACÍ A STATISTIKY ČR [online]. © ÚZIS ČR 

2010–2017. Dostupné z: http://www.uzis.cz/registry 

 

 

 

 

http://www.szu.cz/tema/podpora-zdravi/prevence-urazu-u-deti-a-dospivajicich-cr
http://www.szu.cz/tema/podpora-zdravi/prevence-urazu-u-deti-a-dospivajicich-cr
https://www.czso.cz/csu/czso/databaze-registry
http://www.eurohex.eu/IS/web/app.php/Ehleis
http://www.euro.who.int/en/data-and-evidence/databases/european-health-for-all-database-hfa-db
http://ksrzis.cz/dokumenty/pitna-voda-is-pivo_36_114_1.html
http://ksrzis.cz/dokumenty/pitna-voda-is-pivo_36_114_1.html
https://www.zdravamesta.cz/


Zpráva o zdraví obyvatel Zlínského kraje  155 

 

SEZNAM POUŽITÝCH SYMBOLŮ A ZKRATEK 

   

AIDS 

 

ARI 

BMI 

CENIA 

CO 

ČHMÚ 

ČOV 

ČR 

ČSÚ 

EPIDAT 

EHIS 

 

EHES 

 

EK 

EU 

EU15 

HFA WHO 

 

HIV 

CHKO 

 

 Acquired Immune Deficiency Syndrome – Syndrom získaného imunode- 

ficitu 

Akutní respirační infekce 

Body mass index – index tělesné hmotnosti 

Česká informační agentura životního prostředí 

Oxid uhelnatý 

Český hydrometeorologický ústav 

Čistírna odpadních vod 

Česká republika 

Český statistický úřad 

Evidence a analýzy výskytu infekčních nemocí v České republice 

European Health Interview Survey – Evropské zdravotnické dotazovací  

šetření 

European Health Examination Survey – Evropské zdravotnické vyšetřo- 

vací šetření 

Evropská komise 

Evropská unie 

Členské státy Evropské unie do roku 2004 

Health for All WHO – Databáze Světové zdravotnické organizace Zdraví 

pro všechny 

Human Immunodeficiency Virus – virus lidské imunitní nedostatečnosti 

Chráněná krajinná oblast 

 



Zpráva o zdraví obyvatel Zlínského kraje  156 

 

IPVZ KNTB 

 

IS PiVo   

KHS 

KHS ZK 

KSRZIS 

MERSCoV 

 

MZ ČR 

MPSV 

MV ČR 

MNK-10 

Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví Krajské nemocnice 

Tomáše Bati 

Informační systém pitná voda 

Krajská hygienická stanice 

Krajská hygienická stanice Zlínského kraje 

Koordinační středisko pro resortní zdravotnické informační systémy 

Middle East respiratory syndrome – virové respirační onemocnění způso-

bené koronavirem 

Ministerstvo zdravotnictví České republiky 

Ministerstvo práce a sociálních věcí 

Ministerstvo vnitra České republiky 

Mezinárodní klasifikace nemocí desáté revize 

NNO  Nevládní neziskové organizace 

NRL 

NSZM 

OSN 

PM10 a PM2,5 

 

REZZO 4 

 

RPN 

SARI 

SARS CoV 

 

 

 Národní referenční laboratoř 

Národní síť zdravých měst 

Organizace spojených národů 

Frakce prachových částic o velikosti menší než 10 μm a frakce pracho-

vých částic o velikosti menší než 2,5 μm 

Registr emisí a zdrojů znečištění ovzduší (REZZO 4 zahrnuje mobilní 

zdroje znečišťování) 

Registr pohlavních nemocí 

Serotoninoví antagonisté a inhibitory zpětného vychytávání 

Severe Acute Respiratory Syndrome – těžký akutní respirační syndrom, 

 (také syndrom náhlého selhání dýchání) – virové onemocnění dýchacích 

cest způsobené koronavirem  

https://cs.wikipedia.org/wiki/Virus
https://cs.wikipedia.org/wiki/Nemoc
https://cs.wikipedia.org/wiki/Koronavirus


Zpráva o zdraví obyvatel Zlínského kraje  157 

 

SDR 

SHM 

SZO 

TBC 

UNESCO 

Standardized death rate – Standardizovaná úmrtnost 

Strategické hlukové mapy 

Světová zdravotnická organizace 

Tuberkulóza 

United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization – 

 

ÚZIS 

VDB 

VHA 

VHB 

VHC 

WHO 

ZIKA 

 

ZK 

 

 Organizace OSN pro vědu, vzdělání a kulturu 

Ústav zdravotnických informací a statistiky 

Veřejná databáze 

Virová hepatitis A – žloutenka typu A 

Virová hepatitis B – žloutenka typu B 

Virová hepatitis C – žloutenka typu C 

World Health Organization – Světová zdravotnická organizace 

Virus ZIKA, přenášený komárem egyptským, způsobuje onemocnění 

charakterizované horečkou ZIKA, vyrážkou, bolestí hlavy i kloubů 

Zlínský kraj 



Zpráva o zdraví obyvatel Zlínského kraje  158 

 

SEZNAM OBRÁZKŮ 

Obrázek 1 – Hlavní determinanty zdraví. Zdroj: Ministerstvo zdravotnictví ČR, 2014b. ............... 12 

Obrázek 2 – Administrativní mapa Zlínského kraje. Zdroj: ČSÚ (Mapy). ...................................... 17 

Obrázek 3 – Geografická mapa Zlínského kraje. Zdroj: ČSÚ (Mapy). ............................................ 18 

Obrázek 4 – Přehledová situace řešených úseků hlavních pozemních komunikací 

ve vlastnictví Zlínského kraje. Zdroj: EKOLA group, spol. s r.o. ......................................... 22 

Obrázek 5 – Přehledová situace všech řešených úseků rychlostních komunikací (dálnic) 

a silnic I. třídy ve Zlínském kraji. Zdroj: EKOLA group, spol. s r.o. .................................... 23 

 



Zpráva o zdraví obyvatel Zlínského kraje  159 

 

SEZNAM GRAFŮ 

Graf 1 – Podíl obyvatel připojených na vodohospodářskou infrastrukturu (%), 2000–2015. 

Zdroj: ČSÚ.............................................................................................................................. 20 

Graf 2 – Průměrná doba trvání jednoho případu pracovní neschopnosti v kalendářních dnech 

ve vybraných krajích a ČR. Zdroj: ČSÚ, Veřejná databáze. .................................................. 30 

Graf 3 – Srovnání střední délky života po narození mužů a žen ve Zlínském kraji, ČR 

a EU15. Zdroj: ÚZIS ČR, HFA WHO. ................................................................................... 33 

Graf 4 – Srovnání střední délky života po narození mužů ve vybraných krajích, ČR a EU15. 

Zdroj: ÚZIS ČR, HFA WHO. ................................................................................................. 34 

Graf 5 – Srovnání střední délky života po narození žen ve vybraných krajích, ČR a EU15. 

Zdroj: ÚZIS ČR, HFA WHO. ................................................................................................. 34 

Graf 6 – Srovnání naděje dožití mužů a žen ve věku 65 let ve Zlínském kraji, ČR a EU15. 

Zdroj: ÚZIS ČR, HFA WHO. ................................................................................................. 35 

Graf 7 – Srovnání naděje dožití mužů ve věku 65 let ve vybraných krajích, ČR a EU15. 

Zdroj: ÚZIS ČR, HFA WHO. ................................................................................................. 36 

Graf 8 – Srovnání naděje dožití žen ve věku 65 let ve vybraných krajích, ČR a EU15. Zdroj: 

ÚZIS ČR, HFA WHO. ............................................................................................................ 36 

Graf 9 – Srovnání věku zemřelých mužů a žen ve Zlínském kraji (absolutní počty zemřelých 

v roce 2004 a 2013). Zdroj: ÚZIS ČR. ................................................................................... 45 

Graf 12 – Srovnání standardizované úmrtnosti na 100 000 žen ve vybraných krajích, ČR 

a EU15. Zdroj: ÚZIS ČR, HFA WHO. ................................................................................... 47 

Graf 13 – Srovnání standardizované úmrtnosti na 100 000 mužů ve vybraných okresech 

Zlínského kraje a ČR. Zdroj: ČSÚ, ÚZIS ČR. ....................................................................... 48 

Graf 14 – Srovnání standardizované úmrtnosti na 100 000 žen ve vybraných okresech 

Zlínského kraje a ČR. Zdroj: ČSÚ, ÚZIS ČR. ....................................................................... 48 

Graf 15 – Srovnání úmrtnosti dětí do 1 roku věku na 1 000 živě narozených (kojenecká 

úmrtnost) ve vybraných krajích, ČR a EU15. Zdroj: ÚZIS ČR, HFA WHO. ........................ 49 

Graf 16 – Srovnání úmrtnosti dětí do 28 dnů věku na 1 000 živě narozených (novorozenecká 

úmrtnost) ve vybraných krajích, ČR a EU15. Zdroj: ÚZIS ČR, HFA WHO. ........................ 50 

Graf 17 – Srovnání struktury standardizované úmrtnosti ve Zlínském kraji u žen. Zdroj: 

ÚZIS ČR. ................................................................................................................................ 51 

Graf 18 – Srovnání struktury standardizované úmrtnosti ve Zlínském kraji u mužů. Zdroj: 

ÚZIS ČR. ................................................................................................................................ 52 

Graf 19 – Srovnání standardizované úmrtnosti na nemoci oběhové soustavy na 100 000 

mužů ve vybraných krajích, ČR a EU15. Zdroj: ÚZIS ČR, HFA WHO. ............................... 54 



Zpráva o zdraví obyvatel Zlínského kraje  160 

 

Graf 20 – Srovnání standardizované úmrtnosti na nemoci oběhové soustavy na 100 000 žen 

ve vybraných krajích, ČR a EU15. Zdroj: ÚZIS ČR, HFA WHO. ......................................... 55 

Graf 21 – Srovnání standardizované úmrtnosti na nemoci oběhové soustavy na 100 000 

mužů ve vybraných okresech Zlínského kraje a ČR. Zdroj: ČSÚ, ÚZIS ČR. ........................ 55 

Graf 22 – Srovnání standardizované úmrtnosti na nemoci oběhové soustavy na 100 000 žen 

ve vybraných okresech Zlínského kraje a ČR. Zdroj: ČSÚ, ÚZIS ČR. .................................. 56 

Graf 23 – Srovnání standardizované úmrtnosti na nemoci trávicí soustavy na 100 000 mužů  

a žen Zlínského kraje, ČR a EU15. Zdroj: ÚZIS ČR, HFA WHO. ........................................ 57 

Graf 24 – Srovnání standardizované úmrtnosti na nemoci trávicí soustavy na 100 000 mužů 

ve vybraných krajích, ČR a EU15. Zdroj: ÚZIS ČR, HFA WHO. ......................................... 58 

Graf 25 – Srovnání standardizované úmrtnosti na nemoci trávicí soustavy na 100 000 mužů 

ve vybraných okresech Zlínského kraje a ČR. Zdroj: ČSÚ, ÚZIS ČR. .................................. 58 

Graf 26 – Srovnání standardizované úmrtnosti na nemoci trávicí soustavy na 100 000 žen ve 

vybraných krajích, ČR a EU15. Zdroj: ÚZIS ČR, HFA WHO. ............................................. 59 

Graf 28 – Srovnání standardizované úmrtnosti na nemoci dýchací soustavy na 100 000 mužů 

a žen Zlínského kraje, ČR a EU15. Zdroj: ÚZIS ČR, HFA WHO. ........................................ 61 

Graf 29 – Srovnání standardizované úmrtnosti na nemoci dýchací soustavy na 100 000 mužů 

ve vybraných krajích, ČR a EU15. Zdroj: ÚZIS ČR, HFA WHO. ......................................... 61 

Graf 30 – Srovnání standardizované úmrtnosti na nemoci dýchací soustavy na 100 000 mužů 

ve vybraných okresech Zlínského kraje a ČR. Zdroj: ČSÚ, ÚZIS ČR. .................................. 62 

Graf 31 – Srovnání standardizované úmrtnosti na nemoci dýchací soustavy na 100 000 žen 

ve vybraných krajích, ČR a EU15. Zdroj: ÚZIS ČR, HFA WHO. ......................................... 63 

Graf 32 – Srovnání standardizované úmrtnosti na nemoci dýchací soustavy na 100 000 žen 

ve vybraných okresech Zlínského kraje a ČR. Zdroj: ČSÚ, ÚZIS ČR. .................................. 63 

Graf 33 – Srovnání standardizované úmrtnosti na novotvary na 100 000 mužů a žen 

Zlínského kraje, ČR a EU15. Zdroj: ÚZIS ČR, HFA WHO. ................................................. 64 

Graf 34 – Srovnání standardizované úmrtnosti na novotvary na 100 000 mužů ve vybraných 

krajích, ČR a EU15. Zdroj: ÚZIS ČR, HFA WHO. ............................................................... 64 

Graf 36 – Srovnání standardizované úmrtnosti na novotvary na 100 000 mužů ve vybraných 

okresech Zlínského kraje a ČR. Zdroj: ČSÚ, ÚZIS ČR. ........................................................ 65 

Graf 37 – Srovnání standardizované úmrtnosti na novotvary na 100 000 žen ve vybraných 

okresech Zlínského kraje a ČR. Zdroj: ČSÚ, ÚZIS ČR. ........................................................ 66 

Graf 38 – Srovnání standardizované úmrtnosti na novotvary tlustého střeva na 100 000 mužů 

ve vybraných krajích a ČR. Zdroj: ÚZIS ČR. ........................................................................ 66 

Graf 39 – Srovnání standardizované úmrtnosti na novotvary tlustého střeva na 100 000 žen 

ve vybraných krajích a ČR. Zdroj: ÚZIS ČR. ........................................................................ 67 



Zpráva o zdraví obyvatel Zlínského kraje  161 

 

Graf 40 – Srovnání standardizované úmrtnosti na novotvary průdušnice, průdušek a plic na 

100 000 mužů ve vybraných krajích, ČR a EU15. Zdroj: ÚZIS ČR, HFA WHO. ................. 68 

Graf 41 – Srovnání standardizované úmrtnosti na novotvary průdušnice, průdušek a plic 

na 100 000 mužů ve vybraných okresech Zlínského kraje a ČR. Zdroj: ČSÚ, ÚZIS 

ČR. .......................................................................................................................................... 68 

Graf 42 – Srovnání standardizované úmrtnosti na novotvary průdušnice, průdušek a plic 

na 100 000 žen ve vybraných krajích, ČR a EU15. Zdroj: ÚZIS ČR, HFA WHO. ............... 69 

Graf 43 – Srovnání standardizované úmrtnosti na novotvary prsu na 100 000 žen ve 

vybraných krajích, ČR a EU15. Zdroj: ÚZIS ČR, HFA WHO. ............................................. 70 

Graf 44 – Srovnání standardizované úmrtnosti na novotvary prsu na 100 000 žen ve 

vybraných okresech Zlínského kraje a ČR. Zdroj: ČSÚ, ÚZIS ČR. ...................................... 70 

Graf 45 – Srovnání standardizované úmrtnosti na novotvary děložního hrdla na 100 000 žen 

ve vybraných krajích, ČR a EU15. Zdroj: ÚZIS ČR, HFA WHO. ......................................... 71 

Graf 46 – Srovnání standardizované úmrtnosti na zhoubný melanom kůže na 100 000 mužů 

ve vybraných krajích a ČR. Zdroj: ÚZIS ČR. ........................................................................ 72 

Graf 47 – Srovnání standardizované úmrtnosti na zhoubný melanom kůže na 100 000 žen ve 

vybraných krajích a ČR. Zdroj: ÚZIS ČR. ............................................................................. 72 

Graf 48 – Srovnání standardizované úmrtnosti na novotvary prostaty na 100 000 mužů ve 

vybraných krajích a ČR. Zdroj: ÚZIS ČR. ............................................................................. 73 

Graf 49 – Srovnání standardizované úmrtnosti na úmyslné sebepoškození na 100 000 mužů 

ve vybraných krajích, ČR a EU15. Zdroj: ÚZIS ČR, HFA WHO. ......................................... 74 

Graf 50 – Srovnání standardizované úmrtnosti na úmyslné sebepoškození na 100 000 žen ve 

vybraných krajích, ČR a EU15. Zdroj: ÚZIS ČR, HFA WHO. ............................................. 74 

Graf 51 – Srovnání standardizované úmrtnosti na úmyslné sebepoškození na 100 000 mužů 

ve vybraných okresech Zlínského kraje a ČR. Zdroj: ČSÚ, ÚZIS ČR. .................................. 75 

Graf 52 – Srovnání standardizované úmrtnosti na úmyslné sebepoškození na 100 000 žen ve 

vybraných okresech Zlínského kraje a ČR. Zdroj: ČSÚ, ÚZIS ČR. ...................................... 75 

Graf 53 – Počet pacientů pod stálým lékařským dohledem z důvodu cévního onemocnění 

mozku ve vybraných krajích ČR. Zdroj: ÚZIS ČR. ............................................................... 81 

Graf 54 – Počet nově zjištěných cévních onemocnění mozku ve vybraných krajích ČR.  

Zdroj: ÚZIS ČR. ..................................................................................................................... 82 

Graf 55 – Počet pacientů pod stálým lékařským dohledem z důvodu hypertenzní nemoci 

ve vybraných krajích ČR. Zdroj: ÚZIS ČR. ........................................................................... 83 

Graf 56 – Počet nově zjištěných hypertenzních onemocnění ve vybraných krajích ČR. Zdroj: 

ÚZIS ČR. ................................................................................................................................ 84 



Zpráva o zdraví obyvatel Zlínského kraje  162 

 

Graf 57 – Počet pacientů pod stálým lékařským dohledem z důvodu akutního infarktu 

myokardu ve vybraných krajích ČR. Zdroj: ÚZIS ČR. .......................................................... 85 

Graf 58 – Počet nově zjištěných případů akutního infarktu myokardu ve vybraných krajích 

ČR. Zdroj: ÚZIS ČR. .............................................................................................................. 86 

Graf 59 – Srovnání výskytu onemocnění zhoubnými novotvary na 100 000 obyvatel ve 

vybraných krajích, ČR a EU15. Zdroj: ÚZIS ČR, HFA WHO. ............................................. 86 

Graf 60 – Srovnání výskytu onemocnění zhoubnými novotvary na 100 000 mužů ve 

vybraných krajích a ČR. Zdroj: ÚZIS ČR. ............................................................................. 87 

Graf 61 – Srovnání výskytu onemocnění zhoubnými novotvary na 100 000 žen ve vybraných 

krajích a ČR. Zdroj: ÚZIS ČR. ............................................................................................... 87 

Graf 62 – Srovnání výskytu onemocnění zhoubným novotvarem tlustého střeva na 100 000 

mužů ve vybraných krajích a ČR. Zdroj: ÚZIS ČR. ............................................................... 88 

Graf 63 – Srovnání výskytu onemocnění zhoubným novotvarem tlustého střeva na 100 000 

žen ve vybraných krajích a ČR. Zdroj: ÚZIS ČR. .................................................................. 88 

Graf 64 – Srovnání výskytu onemocnění zhoubným novotvarem průdušnice, průdušek a plic 

na 100 000 mužů ve vybraných krajích a ČR. Zdroj: ÚZIS ČR. ............................................ 89 

Graf 65 – Srovnání výskytu onemocnění zhoubným novotvarem průdušnice, průdušek a plic 

na 100 000 žen ve vybraných krajích a ČR. Zdroj: ÚZIS ČR. ............................................... 90 

Graf 66 – Srovnání výskytu onemocnění zhoubným melanomem kůže na 100 000 mužů ve 

vybraných krajích a ČR. Zdroj: ÚZIS ČR. ............................................................................. 90 

Graf 67 – Srovnání výskytu onemocnění zhoubným melanomem kůže na 100 000 žen ve 

vybraných krajích a ČR. Zdroj: ÚZIS ČR. ............................................................................. 91 

Graf 68 – Srovnání výskytu onemocnění zhoubným novotvarem prsu na 100 000 žen ve 

vybraných krajích a ČR. Zdroj: ÚZIS ČR. ............................................................................. 92 

Graf 69 – Srovnání výskytu onemocnění zhoubným novotvarem děložního hrdla na 100 000 

žen ve vybraných krajích a ČR. Zdroj: ÚZIS ČR. .................................................................. 92 

Graf 70 – Srovnání výskytu onemocnění zhoubným novotvarem prostaty na 100 000 mužů 

ve vybraných krajích a ČR. Zdroj: ÚZIS ČR. ........................................................................ 93 

Graf 71 – Srovnání počtu prvních psychiatrických vyšetření na 100 000 obyvatel ve 

vybraných krajích a ČR. Zdroj: ÚZIS ČR. ............................................................................. 94 

Graf 72 – Počet prvních psychiatrických vyšetření v ambulancích ve vybraných krajích. 

Zdroj: ÚZIS ČR. ..................................................................................................................... 94 

Graf 73 – Počet nově zjištěných onemocnění na organické duševní poruchy ve vybraných 

krajích. Zdroj: ÚZIS ČR. ........................................................................................................ 95 

Graf 74 – Srovnání počtu úrazů na 100 000 obyvatel ve vybraných krajích a ČR. Zdroj: 

ÚZIS ČR. ................................................................................................................................ 96 



Zpráva o zdraví obyvatel Zlínského kraje  163 

 

Graf 75 – Srovnání počtu úrazů na 100 000 obyvatel v okresech Zlínského kraje a ČR. 

Zdroj: ÚZIS ČR, ČSÚ ............................................................................................................ 97 

Graf 76 – Srovnání počtu sportovních úrazů na 100 000 obyvatel ve vybraných krajích a ČR. 

Zdroj: ÚZIS ČR. ..................................................................................................................... 97 

Graf 77 – Srovnání počtu dopravních úrazů na 100 000 obyvatel ve vybraných krajích a ČR. 

Zdroj: ÚZIS ČR. ..................................................................................................................... 98 

Graf 78 – Srovnání počtu ostatních úrazů včetně domácích na 100 000 obyvatel ve 

vybraných krajích a ČR. Zdroj: ÚZIS ČR. ............................................................................. 98 

Graf 79 – Srovnání podílu jednotlivých skupin úrazů dětí Zlínského kraje ve věku 0–14 let 

na celkovém počtu dětských úrazů v kraji v letech 2004 (vnitřní kruh) a 2013 (vnější 

kruh). Zdroj: ÚZIS ČR. ........................................................................................................... 99 

Graf 80 – Srovnání celkového počtu úrazů dětí ve věku 0–14 let na 100 000 dětí ve 

vybraných krajích a ČR. Zdroj: ÚZIS ČR. ........................................................................... 100 

Graf 81 – Srovnání celkového počtu úrazů dětí ve věku 0–14 let na 100 000 dětí v okresech 

Zlínského kraje a ČR. Zdroj: ÚZIS ČR, ČSÚ. ..................................................................... 100 

Graf 82 – Srovnání počtu ostatních úrazů včetně domácích u dětí ve věku 0–14 let na 

100 000 dětí ve vybraných krajích a ČR. Zdroj: ÚZIS ČR. ................................................. 101 

Graf 83 – Srovnání počtu sportovních úrazů u dětí ve věku 0–14 let na 100 000 dětí ve 

vybraných krajích a ČR. Zdroj: ÚZIS ČR. ........................................................................... 101 

Graf 84 – Srovnání počtu školních úrazů u dětí ve věku 0–14 let na 100 000 dětí ve 

vybraných krajích a ČR. Zdroj: ÚZIS ČR. ........................................................................... 102 

Graf 85 – Srovnání výskytu úrazů dopravních u dětí ve věku 0–14 let na 100 000 dětí ve 

vybraných krajích a ČR. Zdroj: ÚZIS ČR. ........................................................................... 102 

Graf 86 – Přehled absolutního počtu dopravních nehod šetřených Policií ČR ve vybraných 

krajích ČR. Zdroj: statistika MV ČR. ................................................................................... 103 

Graf 87 – Srovnání počtu dětí dispenzarizovaných pro obezitu na 1 000 registrovaných dětí 

ve vybraných krajích a ČR. Zdroj: ÚZIS ČR. ...................................................................... 104 

Graf 88 – Srovnání počtu mladistvých dispenzarizovaných pro obezitu na 1 000 

registrovaných mladistvých ve věku 15–18 let ve vybraných krajích a ČR. Zdroj: 

ÚZIS ČR. .............................................................................................................................. 105 

Graf 89 – Srovnání počtu nově zjištěných onemocnění diabetem mellitem na 100 000 mužů 

ve vybraných krajích a ČR. Zdroj: ÚZIS ČR. ...................................................................... 106 

Graf 90 – Srovnání počtu nově zjištěných onemocnění diabetem mellitem na 100 000 žen 

ve vybraných krajích a ČR. Zdroj: ÚZIS ČR. ...................................................................... 107 



Zpráva o zdraví obyvatel Zlínského kraje  164 

 

Graf 91 – Srovnání výskytu onemocnění diabetem mellitem na 100 000 mužů ve vybraných 

krajích a ČR. Zdroj: ÚZIS ČR. ............................................................................................. 107 

Graf 92 – Srovnání výskytu onemocnění diabetem mellitem na 100 000 žen ve vybraných 

krajích a ČR. Zdroj: ÚZIS ČR. ............................................................................................. 108 

Graf 93 – Srovnání počtu léčených pacientů z důvodů alergie na 10 000 obyvatel vybraných 

krajů a ČR. Zdroj: ÚZIS ČR. ................................................................................................ 109 

Graf 94 – Srovnání počtu léčených pacientů z důvodu astma bronchiale na 10 000 obyvatel 

vybraných krajů a ČR. Zdroj: ÚZIS ČR. .............................................................................. 110 

Graf 95 – Vývoj počtu hlášených infekčních onemocnění v posledních 15 letech ve 

Zlínském kraji. Zdroj: EPIDAT, SZÚ Praha. ....................................................................... 111 

Graf 96 – Nemocnost na salmonelózu a kampylobakteriózu v ČR a Zlínském kraji v letech 

1993–2015. Zdroj: EPIDAT, SZÚ Praha. ............................................................................ 112 

Graf 97 – Nemocnost na salmonelózu a kampylobakteriózu v ČR a Zlínském kraji u mužů 

v letech 1993–2015. Zdroj: EPIDAT, SZÚ Praha. .............................................................. 113 

Graf 98 − Nemocnost na salmonelózu a kampylobakteriózu v ČR a Zlínském kraji u žen 

v letech 1993–2015. Zdroj: EPIDAT, SZÚ Praha. .............................................................. 113 

Graf 99 – Nemocnost na akutní hepatitidu typu A v ČR a Zlínském kraji v letech 1993–

2015. Zdroj: EPIDAT, SZÚ Praha........................................................................................ 114 

Graf 100 – Nemocnost na akutní hepatitidu typu B v ČR a Zlínském kraji v letech 1993–

2015. Zdroj: EPIDAT, SZÚ Praha........................................................................................ 115 

Graf 101 – Nemocnost na chronickou hepatitidu C v ČR a Zlínském kraji v letech 1993–

2015. Zdroj: EPIDAT, SZÚ Praha........................................................................................ 116 

Graf 102 – Vývoj nemocnosti na akutní respirační infekce ve Zlínském kraji. Zdroj: 

KSRZIS, Registr ARI. .......................................................................................................... 117 

Graf 103 – Nemocnost na TBC v ČR a Zlínském kraji v letech 1996–2014. Zdroj: Registr 

TBC KSRZIS, ÚZIS ČR, databáze KHS ZK........................................................................ 118 

Graf 104 – Nemocnost na pertusi v ČR a Zlínském kraji v letech 1993–2015. Zdroj: 

EPIDAT, SZÚ Praha. ............................................................................................................ 119 

Graf 105 – Výskyt lymeské boreliózy v ČR a Zlínském kraji, nemocnost na 100 000 

obyvatel v letech 2004–2013. Zdroj: EPIDAT, SZÚ Praha. ................................................ 120 

Graf 106 – Výskyt lymeské boreliózy v ČR a Zlínském kraji u mužů, nemocnost na 100 000 

mužů v letech 2004–2013. Zdroj: EPIDAT, SZÚ Praha. ..................................................... 120 

Graf 107 – Výskyt lymeské boreliózy v ČR a Zlínském kraji u žen, nemocnost na 100 000 

žen v letech 2004–2013. Zdroj: EPIDAT, SZÚ Praha. ........................................................ 121 



Zpráva o zdraví obyvatel Zlínského kraje  165 

 

Graf 108 – Výskyt klíšťové encefalitidy v ČR a Zlínském kraji celkem, nemocnost na 100 

000 obyvatel v letech 2004–2013. Zdroj: EPIDAT, SZÚ Praha. ......................................... 121 

Graf 109 – Výskyt klíšťové encefalitidy v ČR a Zlínském kraji u mužů, nemocnost na 

100 000 mužů v letech 2004–2013. Zdroj: EPIDAT, SZÚ Praha. ....................................... 122 

Graf 110 – Výskyt klíšťové encefalitidy v ČR a Zlínském kraji u žen, nemocnost na 100 000 

žen v letech 2004–2013. Zdroj: EPIDAT, SZÚ Praha. ........................................................ 122 

Graf 111 – Nemocnost na kapavku v ČR a Zlínském kraji v letech 2002–2015. Zdroj: 

EPIDAT, data ÚZIS a Registr RPN KSRZIS. ...................................................................... 123 

Graf 112 – Nemocnost na syfilis v ČR a Zlínském kraji v letech 2002–2015.  Zdroj: 

EPIDAT, data ÚZIS a Registr RPN KSRZIS. ...................................................................... 124 

Graf 113 – Vývoj počtu HIV pozitivních osob v ČR a Zlínském kraji na 1 000 000 obyvatel 

v letech 2003–2015. Zdroj: Data NRL pro HIV/AIDS, SZÚ Praha. ................................... 125 

Graf 114 – Prevalence problémových uživatelů drog dle pohlaví ve Zlínském kraji v letech 

2002–2014. Zdroj: databáze KHS ZK. ................................................................................ 126 

Graf 115 – Vývoj počtu uživatelů dle základní drogy ve Zlínském kraji v letech 2003–2014. 

Zdroj: databáze KHS ZK. ..................................................................................................... 127 

Graf 116 – Problémoví uživatelé drog dle věkových skupin ve Zlínském kraji v letech 2003–

2014. Zdroj: databáze KHS ZK. ........................................................................................... 127 

Graf 117 – Srovnání počtu nově hlášených nemocí z povolání ve vybraných krajích ČR. 

Zdroj: ÚZIS ČR. ................................................................................................................... 129 

Graf 118 – Srovnání počtu hlášených nemocí z povolání v okresech Zlínského kraje. Zdroj: 

ÚZIS ČR. .............................................................................................................................. 130 

 



Zpráva o zdraví obyvatel Zlínského kraje  166 

 

SEZNAM TABULEK 

Tabulka 1 – Počet obyvatel s obvyklým pobytem k určitému okamžiku. Zdroj: ČSÚ, Veřejná 

databáze – Kód: PU-SLDB-3/2. ............................................................................................. 25 

Tabulka 2 – Průměrný věk obyvatel Zlínského kraje. Zdroj: ČSÚ, Veřejná databáze. .................... 25 

Tabulka 3 – Přirozený přírůstek/úbytek na 1 000 obyvatel středního stavu v referenčním 

období. Zdroj: ČSÚ, Veřejná databáze – Kód: DEM001D320201/2. .................................... 25 

Tabulka 4 – Obyvatelstvo podle nejvyššího ukončeného vzdělání. Zdroj: ČSÚ, Veřejná 

databáze – Kód: PU-SLDB-2/2. ............................................................................................. 26 

Tabulka 5 – Zdravotnictví na území Zlínského kraje. Zdroj: ČSÚ, Veřejná databáze. .................... 28 

Tabulka 6 – Srovnání pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz ve Zlínském kraji a ČR 

v letech 2006 a 2013. Zdroj: ČSÚ, Veřejná databáze. ........................................................... 29 

Tabulka 7 – Nezaměstnanost podle evidence úřadů práce ve Zlínském kraji. Zdroj: ČSÚ, 

Veřejná databáze..................................................................................................................... 32 

Tabulka 8 – Naděje dožití ve věku 35 let a průměrný počet let podle úrovně omezení 

běžných činností v ČR v letech 2005 a 2013. Zdroj: EUROHEX. ......................................... 37 

Tabulka 9 – Naděje dožití ve věku 50 let a průměrný počet let podle úrovně omezení 

běžných činností v ČR v letech 2005 a 2013. Zdroj: EUROHEX .......................................... 37 

Tabulka 10 – Srovnání počtu příjemců invalidních důchodů dle stupně invalidity ve 

Zlínském kraji a ČR. Zdroj: ČSÚ. .......................................................................................... 38 

Tabulka 11 – Srovnání počtu vyplácených dávek státní sociální podpory dle jejich druhu ve 

Zlínském kraji a ČR. Zdroj: ČSÚ. .......................................................................................... 39 

Tabulka 12 – Přehled absolutního počtu dopravních nehod v jednotlivých okresech 

Zlínského kraje v roce 2013. Zdroj: statistika MV ČR. ....................................................... 103 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zpráva o zdraví obyvatel Zlínského kraje 

Vydala Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně 

Havlíčkovo nábřeží 600, 760 01 Zlín 

Tisk: Jiprint s.r.o., Kosovská 26, 586 01 Jihlava 

První vydání 

 

© Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně, 2016 

ISBN 978-80-270-1597-9 (brožovaný výtisk) 

ISBN 978-80-270-1598-6 (elektronická verze) 


